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ENERAL MOTORS KVIEČIA DARBAN 18.72
r RUSŲ RAŠYTOJAS APIE EDUARDO

“Jūsų nenuilstama partinė ir 
yalstybinė veikla, Jūsų išmin- 
lingas, humaniškas, kovingas žo
dis susilaukė gilaus. atgarsio... 
Jūsų meilė žmogui... gilus Jū
sų tikėjimas žmogumi, Jūsų šir 
dies šiluma... 'kilnus Jūsų kny
gų humanizmas, Jūsų žmoniš
kumas sustiprino mane, suteikė 
naujų jėgų, pasitikėjimą ir no
rą tęsti kūrybinį darbą. . .” Ne, 
tai ne ištrauka iš Stalino laikų 
kalbos Didžiajam Vadui pagerb
ti. Taip kovo 31 d- Kremliuje 
Leniną premijos' įteikimo proga, 
apie Leonidą Brežnevą Jkalbėj o 
poetas Eduardas .Mieželaitis.

Apiė šį įvyki. Laisvės Radijui 
parašė. ;komentarą dabar Pary
žiuje gyvenantis rusų rašytojas 
Viktoras Nekrasovas Jis rašo 
kaip tokiai “garbingai pareigai” 
parenkami kandidatai, kaip Mie 
.želaitis praleidžia. nemigo naktį 
perstatinėdamas žodžius, kaip 
Brežnevas -‘nusišypsoję^ Ir “pa- 
linguoja galva” klausydamasis 
Mieželaičio žodžių. “Rodos, rei
kėjo prie viso to priprasti”, tę
sia Nekrasovas... “Tačiau kiek
vieną kartaus naujo kyla klau
simas — kaip ne gėda? Juk Mie
želaitis. ,. ^Qį į kad j generalinis 
šekretoriūs iię tik knygos para
šyti, /bet ię gorsįš /sakinių {sųregz 
ti nė^lij’Apie Bręžneyo trilogi
jos autorystę ir dabar prie-pus
litrio eina ginčai: Ar Čakovskis 
ją parašė, ar Nąrovčatoyas? Pa
galiau/ ar tai svarbu?, Mieželai
tis gavo, jsakyrną,.. įvykdė, kaip 
ištikimas ir drausmingas parti
jos sūnus. - .GaL kada- nors," kai 
Brežnevas bus visai užmirštas, v* r V - ■- ' * ■ '*-š • ' 7- .
ir premiją skirs sakykim, Kiri- 
lenkai ar Čėmonenkai. vėl pa
šauks Mieželaitį”; baigią pasta
bas Nekrasovas. į' Ųr.

PAPILDOMOSE ŽINIOS APIE 
ČEKANAVJČIAUS TEISMĄ.

Vakaruose gauta1 papildomų 
žinių apie š.m. sausid 4 d. Kaune 
įvykusį Arvydo čekanavičiaus 
teismą. Maskvoj veikianti neofi
ciali “Darbo komisija psichiat
rijos- panaudojimui politiniais 
tikslais t-irti” savo Informacijos 
biuletenio 21-me numeryje (va
sario 18 d.) aprašo jo bylą.

' čekanavičius buvo suimtas 
pernai lapkričio mėn. ir uždary
tas Vilniaus respublikinėje psi
chiatrinėje ligoninėje. Po jo na-

‘ KALENDORĖLIS
Rugpiūčio 30: Teklė, Bonifa

cas, Augūnė, Vesta, Kintenis, 
Rytautas.

* t‘

Rugpjūčio 31: Amija, Raimun
das, .Vihnė, Imbarė, Dangerutis.

Rugsėjo 1: Darbo Diena, Verė
ną, Egidijus, Gunda, Cdra, Daug- 
vinas, Dievainis.

Rugsėjo 2: Kalista,’ Antoni
nas, Tųgaudė, Vandenė, Brute- 
nis, Daugenis.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:26.
Oras šiltas, lis.

muose padarytas kratos, jis bu
vo apkaltintas, neteisėtu doku
mentų ir medicininių blankų pa- 

, sisavįnimu, telefono svetima pa
varde įsivedimu ir vieno gydy
tojo parašo padirbimu.

j - čekanaviičaus byla buvo nag
rinėjama, jam pačiam nedaly
vaujant. -Ligoninės skyriaus ve- 
dėj as - Jo vaitas • teisme pareiškė, 
kad.čekanavičiui nustatyta diag
nozė “šizodinė psichopatija”: jis 
esąs pavojingas visuomenei ir, 
kaip nepakaltinamas turįs būti 
prievarta gydomas psichiatrinė
je ligoninėje. Teismas paskelbė 
tokį nuosprendį. :- * * *

“AŪŠRA” APIE ČESICNĄ: 
KGB IŠVEŽTAS IR 

SUŽALOTAS

Pirmasis lietuvių savivaldoj 
komentaras, apie Vlado česiūno 
atvejį pasirodė “Aušros” 18 nu
meryje, datuotame 1979 m. spa- 
lig. mėne^ r*^ ■ -

“Aušros” nuomone, česiūnas, 
pasiprašęs politinio prieglobsčio 
Vakarų Vokietijoje, buvo KGB 
agentų prievarta išvežtas iš Vo
kietijos. Smarkiai sužalotas, jis' 
dar spaliu mėnesį buvo' gnomas 
MVD .§Įigomnęje, Vilniw^^.Sis, 
“Austos” nuūtėč^ apraš^t^g^/ 
siškojfe “Einamųj^ęJĮyykių Kriyy 
nikojė” (NTr„ 54).' (EltaĮ ?; '

; Brežnevas karių
NĖŠIUS LENKIJON

MASKVAI Rusija.'-L- -Penkta
dienio n-tą-Leonidas Brežnevas 
pareiškė spaudos atstovams, kad 
Sovietų - vyriausybė nesiūs kare 
jėgų '/streikuojantiems Dancigo 
darbininkams malšinti.-

Paskelbtos žinios, kad Sovietų 
valdžia rengiasi siųsti karo j ė 
gas j Lenkiją neturi jokio pa
grindo. ' 1 '

Brežnevas, matyt, atsako į 
Varšuvos radijo pranešimą apie 
galimą Sovietų karo jėgų įsiver
žimą į Lenkiją. Tokio' dalyko ne 
bus, nes Brežnevas, vyriausio 
Sovieto pirmininkas, tvirtina, 
kad taip nebus. Lenkijoj prasi 
dejęs streikas yra lenkų vidaus 
reikalas.

Brežnevas dar neatsigavo nuc 
nemalonumų ryšium su Maskvos 
olimpiada, nenori leistis į nau
jas avantiūras. Afganistano klau 
simas dar toli gražu nebaigtas 
Vasaros metu kariai dar gali lai 
kytis, bet atėjus šalčiams Afga 
rtistąne bus žymiai: sunkiau 
Brežnevas paklausė prez. Carte- 
rio, priminusio laikytis Helsin 
kio nu Laimų ir nesikišti į kitos 
valstybės vidaus reikalus.

— Praeitą penktadienį išėjo 
streikan Londono Times repor
teriai. Ketvirtadienį pasiektas 
susitarimas su 280 asmenų uni
jos skyriumi. Vidutinis reporte
ris, po 18 mėnesių tarnybos, 
gaus apie $30,000. Visą savaitę 
dienraštis buvo uždarytas. \

-— Naujasis Pietų Korėjos pre
zidentas Chun Doo Hwan įsakė 
atidaryti visus krašto universi
tetus. Jie buvo uždaryti pava
sarį, prasidėjus neramumams.

Alan J. Dixon, Illinois valstijos sekretorius, dabar 
kandidatuoja Illinois senatoriaus pareigoms.

^IZRAELIO AVIACIJA IR LAIVYNAS
ARSAUDĖ PALESTINIEČIUS LIBANE v - - . .

r -DEŠIMT VALSTYBIŲ PERKĖLĖ SAVO PASIUN-
/ TINYBES Iš JERUZALĖS Į TEL AVIVĄ

Jungtinių Tautų kalbėtojas 
Libane pranešė, kad trečiadie
nio naktį Izraelio lėktuvai ir he
likopteriai bombardavo palesti
niečių partizanų valdomas vie
toves pietų Libane. Tyre uosta- 
miečio srityje numesta apie 60 
įvairių sviedinių bei bombų, 
taip pat lėktuvai apšaudė pat- 
rankėlėmis ir raketomis taiki
nius Marakeh srityje.- Izraelio 
laivynas šaudė į į taikinius Tyre 
uosto apylinkėje ir Rashadiyeh 
srityje, apie 10 mylių nuo Izrae
lio pasienio.

Palestiniečių žinių agentūra 
WAFA pranešė, kad bombarda
vimų metu yra sugadyti radaro 
įrengimai, kurie tuoj pat yra 
oradėti taisyti. Yra žinoma, kad 
Sovietų Sąjunga atsiuntė Pales
tiniečių Išlaisvinimo Organiza
cijai tuziną radaro vienetų. Nė 
viename pranešime nekalbama 
apie užmuštų skaičių.

Tuo tarpu diplomatiniame 
fronte buvo pažymėtinų įvy
kių. Dešimts valstybių. įtaigoja
mų bei šantažuojamų arabų 
kraštų, perkėlė savo atstovybes 
ir konsulatus iš Jeruzalės į Tel 
Avivą. Turkija uždarė savo kon
sulatą Jeruzalėje ir pranešė, kad 
bus svarstoma visa politika su 
Izraeliu, ypatingai dėl tarptau
tinių disputų apie Jeruzalės 
miestą bei jo okupuotos dalies 
prisijungimą.

Apie tieciadienio nakties ata
kas nedaug suteikia žinių ir Iz
raelio armijos vadovybė- Jos 
štabas Tel Avive patvirtino ži
nias, kad aviacija ir laivai apšau 
dė teroristų įrengimus pietų Li
bano pajūrio srityje;

■SVETIMŲ MAŠINŲ 
NEGALIMA PARDUOTI

CHICAGO, III. — Prokuroras 
Tyron Falmer patraukė teisman 
automobiliu savininkus, kurie 
buvo' “legaliai” nusipirkę auto
mobilius, už juos sumokėjo rei
kalaujamą sumą ir turėjo pa
kvitavimus. kurie sakė “Paid in 
Full” ir dar pardavėjo parašus.

Reikalai šitaip vystėsi: Great
er Chicago Auto Auction, Inc., 
pardavė 49 automobilius Chica
go Auction Bendrovei, Auction 
Way Sales, kuri pardavinėjo ma
šinas Crestwood, Ill., priemies
tyje. Biznį vedė šios bendrovės i 
prezidentas Joseph Lying ir Auto 
Place bendrovė, vedanti biznį 
7127 S. Western Ave.

Pasirodo, kad šitos bendrovės 
neturėjo teisės parduoti mašinų 
be jų savininkų sutikimo. Teis
mas įsakė atiduoti atgal. Įstaty
mas sako, kad mašiną gali par
duoti tikta: tikras jos savininkas. 
Pardavimo ir pirkimo aktas turi 
būti pas valstijos sekretorių už
registruotas.

Iš varžytinių pirktos mašinos 
neturėjo tikto savininko liudiji
mo. 15 mašinų pirkliai turėjo 
atiduoti savininkams.

— Sen. Richard M. Daley, de
mokratų kandidatas valstijos 
prokuroru, paskelbė savo 1979 
m. pajamas. Jis jų turėjo $159,- 
840.

— Prezidentas Carteris rugsė
jo mėnesį atvyks į Chicago ir 
dalyvaus senatoriaus Richard M. 
Daley suruoštoje vakarienėje.

STATYS MAŽUS AUTOMOBILIUS, 
LENGVUS SUNKVEŽIMIUS

MAŠINAS STATYS DETROITE IR FLINT, MICH., 
BALTIMORĖJE, KANSAS CITY IR KITUR

= DETROIT, Mich. — Ge 
Motors (GM), pati didžia; 
automobiliams statyti ben 
Amerikoje, ketvirtadienį p< 
bė, kad ji pakvietė į < 

' 18,725 darbniinkus, atleiste 
metų kovo mėnesį.

Visi darbininkai negalės 
pakviesti viena diena. Pirm 
pakviesti specialistai, kuri 
liks reikalingus paruošiamu 
darbus, o tiktai vėliau kvie: 
rają grupę, o vėliau bus pal 
ti ir mašinų montuotojai.

GM bendrovė nutarė pi 
statyti mažus įvairių mc 
automobilius ir lengvus pre 
ir žmonėms pervežti sunl 
mius. Dabartiniu metu ja 

į Etiopija pandė pralaužti 27 my- maži automobiliai ir 1 
!lių pasienio plotą ir įsiveržė į sunkvežimiai užkariavo A 

«xvo . • Visi Somalio pasienį kos automobilių rinką. L
imreikalayo^paskirU-Velikanovai sauS°iantiei£ kariai gavo įsaky-^simlivežimiai yra labai pa 
4 metus sunkiųjų darbų kalėji
me ir 5 metus tremtyje.

RUSŲ POPĄ NUTEISĖ 
10 METŲ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia, patyrinėjusi rusų sen
tikių dvasiškio Gleb Jakunino 
bylą, paskyrė 5 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o vėliau, kai at
liks tą bausmę, tai išsiųs jį dar,' 
penkeriems metams Rusijos gi
lumom 46 metų popas pareiškė 
teismui, kad jis paskirtą baus
mę priims ir ją vykdys.

Popo žmona, keturias dienas 
praleidusi valdžios įstaigose, 
stebisi, kad josios vyras visą 
teismo metą buvo labai ramus 
ir be susijaudinimo priėmė to
kią didelę bausmę. Jis tuojau 
buvo įsodintas į didelį sunkve
žimį, sustaugė sirenos ir išvežė, 
i kalėjimą. 1 ,
' Ta pačią diena buvo teisiama {virtadieni Įvykęs Etiopijos gink- 
47 metų Tatjana Velikanova. Ji; luotli Pajė^ Įsiveržimas į Somą- 
buvo nepatenkinta sovietine val-jbo Pas^eni labai brangiai kaina- 
džia, nes ji nesilaikė Helsinkio ’vo Etiopijai, sako oficialus So- 
pažadų, keliais atvejais juos lau- ' ™aho.. vyriaiKybės pranešimas, 
žė ir laužo.

Prokuroras, išklausęs policijos 
liudijimo ir josios pareiškimo,! Somalį.

mą pasipriesmu jsiverzeiiams. • ir,’palyginus, nebrangus. Pi 
Kovų metu žuvo' 90 Etiopijos savaitę kiekvienam len, 

karių, perėjusių sieną ir prade importuotam sunkvežimiui 
jusiu žygiuoti į krašto vidų. Pa-'uždėjo vieno tūkstančio d< 
siruošę Somalio kariai sėkmin- j muitą, bet vis tiek šios ma 
gai pasipriešino įsiveržimui, bet j plaukia į Ameriką, nes jos 

. .vis vien kovų metu ir jie;nuken- gios ir nenauddja tiek dau; 
kijos valdžia bu\o prižadėjusi. -tėjp; žuvo 24 kareiviai, Q;sužeis- žolino. Maži keleiviniai aut

KALBOS APIE GIEREKO 
PAVARYMĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Len

streiko komitetui leisti darbi
ninkams praverti laisvų^ de
mokratinius rinkimus. Unijas 
valdys pačių darbininkų išrinkti 
pareigūnai. Bet praeitą trečia
dienį valdžios atstovai pasakė.LUCI1Į Vctiuz-iUb atsiuvai pcisexrve,
kad valdžia neleis pravesti tokių kiios streikuojantieji darbinin- 
laisvų rinkimu. i kai nenori Pradėli darbo’ ko1 ne’

Visas ketvirtadienis nuėjo 8aus valdžios pasižadėjimo leisti 
niekais, nes darbas nepradėtas įsiems dabininkams išsirinkti 
ir streikas tęsiamas. ;sav0 uniJ«i pareigūnus. Giere-

Buvo pasklidęs gandas, kad.kas ma^>» kąd šiandien visi kc- 
Edvardas Gierekas, priviręs ko
šės dėl darbininkų unijų laisvų 
ir demokratinių rinkimų, turės 
pasitraukti, bet Miroslaw Woi-( 
ciechowski, Lenkijos propagan
dos atstovas, pareiškė, jog tai 
esanti nesąmonė. Niekas nerei-• ( 
kalavo pavaryti Giereką. Jis ga-j 
Įėjo padaryti klaidą, bet lenkai 
dar nėra pasiruošę jį šalinti.

NUMALŠINTAS KUBIEČIŲ 
MAIŠTAS

FORT INDIANTOWN GAP. 
Pa. — Ketvirtadienį apie 40 ku
biečių pradėjo maištą šios sto
vyklos sustiprinto saugumo ra- Į 300 dienų, 
jone. Vieni jų užlipo ant barako; 

n -x- j • — Sovietu Sąjungos premjestogo, o kiti viduje padegmejo . K ,
I nt • v -xc ras Aleksei Kosyginas dar kart;matracus. Nors greitai buvo ats- . * ..

x x x i— u x i lures širdies operacija,tatyfa tvarka, bet ją atstatant|___ _________ _____j-________
buvo sužeisti 6 asmenys, jų tar- r"..." '
pe vienas imigracijos pareigu- 
nas. 87 kubiečiai, dalyvavę maiš ■O.
te. yra įtariami buvę kriminali-
niai nusikaltėliai Kuboje. Įį A

— Aiškėja, kad pirminių rin
kimų metu skelbiami Reagano 
paruošti vertinimai neatitiko 
tikrovės.

— Pietų KoYėjos ir Amerikos 
ambasadoriai Jungtinėse Tauto
se pradėjo pasitarimus, kaip pa
gerinti JAV ir naujai išrinkto P. 
Korėjos prezidento santykius.

— R. Reagan rengiasi vykti i 
Meksiku. Susitiks su L. Portillo.

ETIOPIJA PANEIGĖ ĮSI
VERŽIMĄ Į SOMALĮ

ADDIS ABABA, Etiopija. — 
Oficialus Etiopijos pranešimas 
sako, kad Etiopijos ginkluotos 

! pajėgos neturi jokių planų verž- 
tis į Somalio teritoriją. Etiopija 
laikysis prisš du metus prieito 

{susitarimo su Somaliu. Etiopijo- 
I je esančios Kubos ginkluotos pa- 
! jėgos nebuvo siųstos į Somalio 
teritoriją j okiais' sumetimais.

MOGADIŠE, Sc'malis. — Ket-

> tų skaičius/siek i a 30.

VISI SUSIRŪPINĘ LEN- 
t RIJOS STREIKU

DANCIGAS, Lenkija. — Len-

munistai, įkišti i unijų vadovy
bę, yra izoliuoti ir neturi teisės 
kištis į streikuojančių susirinki- 
mus^yietomis jie buvo gerokai 

1 apkulti, kad nesimaišytų po 
j dirbtuves ir neišprovokuotų ko

kios nelaimės.
Giefekas yra įsitikinęs, kad 

Lenkiją valdo organizuoti dar
bininkai. Lenkų karinės jėgos 
nenori eiti prieš streikuojančius 
Lenkijos darbininkus. Lenkijos 
policija nedrįsta areštuoti strei
kuojančių.

biliai taip pat noriai Ažner 
perkami.

Flint, Mich., dirbtuvėse 
dėti paruošiamieji darbai ( 
rolei mašinoms statytį? L 
sunkvežimiai bus statorijitJ 
ville, Wis., miestelyje, o 
mašinos ir dalys bus ĮtfŠ 
statyti Baltimorėje, Md., K: 
City ir kitur.

GM nutarimas yra surišt 
pirminiais Amerikos prezii 
rinkimais. GM bendrovės 
vybę paragino' ir prez. Cai 
paruoštas planas nedarbui 
žinti.

Prezidentas buvo sukvie 
Baltuosius Rūmus įtakinge: 
Kongreso atstovus ir jiems i 
tė būdus, kurių jis rengias; 
tis ateinančių metų vaisi 
mokesčiams mažinti. Spec 
tai apskaičiavo, kad ateinan 
metais prezidentas galės si 

j žinti mokesčius net 27.6 m
— Irano kalėjime laikomi 52 j no dolerių. Mokesčių sum; 

amerikiečiai jau praleido ten mą pajus kiekvienas krašti

Stanley Balzekas, Jr., š. m. 
liepos 29 d. buvo pakviestas 
j Baltuosius Rūmus pietų ir 
pasisveikino su prezidentu 

Jimmy Carter.

ventojas ir bendrovėlė.
Be lo, prezidentas ruošia: 

' mažinti ir nedarbą. Yra vis; 
'viešųjų darbų, kuriuos r 
atlikti, bet taupumo sumeti 
tie darbai buvo atidėlio’j 
Prezidentas turi paruošęs 
tymo projektą, skirianti $2(M 
lijonų geležinkeliams taisy 
$600 milijonų keliams tais] 
naujiems tiesti.

Visi šie projektai prak 
galimi ir reikalingi. Visiem; 
vo aišku, kad prezidento C 
rio projektas duos daugeliui 
bo. Prezidentas nori kreipi 
mesį į jaunesnius dafbinil 

šitas projektas teigiama 
veikė GM bendrovę, todėl j 
tarė vėl pakviesti į darbą a 
tuosius jos darbininkus. Bet 
vė yra įsitikinusi, kad did 
dirbančiųjų skaičius par; 
juos pirkti naujus automob
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Anksti rytąM. ŠILEIKIS

KO LAUKTINA?

V Petraitis

menine

STOOL SOFTENER

(Pabaiga)

Vietos ALTos skyrius šių metų 
rugsėjo 21 d. 12 vai. Sv. Jurgio 
parapijos salėj rengia Lietuvos

žaliukų gamybos mašinai be pa
liovos leidžiama suktis, panaiki- 
nus aukso standartą, atsisakius 
popierinius dolerių žaliukus keis-

don't CUT in between cars 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-

ičant jų vertei, išnyksianti inf
liacija ir kitos ekonominės ne
gerovės. Bet ir ta viltis jau iš
blėso.

Atsakymas toks pat: 
pasaulinė civilizacijos

jungu 
lomą 
[rolę.

Bet

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTP3 ON

yOt/LL. RUN INTO TROU0CJT IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
MOURE FOLLOWING TOO CLOSELY.

Lydekos nusikaltinai paaiškėjo, 
Ir teismas sunkią bausmę jai uždėjo. 
Bylos nesvarstęs nei dienos, 
Teismas liepė pakart lydeką ant šakos. 
“Gerbiamieji teisėjai”, lapė čia neiškentė ne- 

/pasakius.
“Pakart per mažai. Aš bausmę jai .paskirčiau," 
Apie kurią dar niekas negirdėjo. • 
Kad niekšus įbaugint, ją upėj paskan^inmu”. 
Teisėjai tarp savęs pakuždėjo 
Ir, pritarę lapei, jie pakeitė sprendimą' 
Paskelbdami griežtesnį nutarimą 
„Kad nevidonus įbauginti, 
Lydeką reikia upėj paskandinti 
■Lydeka lapei dėkinga buvo, 
Kad ji į vandenį pakliuvo.

Dvi ožkos ir trys ožiai.
Kad teismo eigoje būt palaikoma tvarka, 
Prokuroru buvo lapė parinkta 
Gandai buvo pasklidę tarp žvėrių, 
Kad lydys lapei pristatydavo žuvų. 
Teisėjai neparodė šališkumo

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST'YIN

THE R/GtfT LANE

Skyriaus atstęgsuš^^Iyvavo 
Detroite Pavergtų Savai
tės minėjime. > ’’ ;• ......
\ Clevelande buv; merui: fe 
Perkui'vadovaujant yra suma
nymas suruošti tam tikrą viešą 
teismą — apklausinėjimą, liudi
ninkų buvusių- komunistinės Ru
sijos kacetuose. Tuo reikalų bu
vo padarytas pasitarimas tauty
bių atstovams dalyvaujant (jų 
tarpe ir ALTo) Tam apklausinė
jimui data dar nenustatyta.

Skyriaus organizacijų atstovų 
metinis vis. susirinkimas šau
kiamas š. m. spalio mėn. 26 die
ną 12 vai. — tuoj po pamaldų 
Šv. Jurgio parapijos salėj. Dar
botvarkėj: Apyskaitiniai prane
šimai, vald. organų rinkimai, 
vietos statuto priėmimo klausi
mas ir kt. / (kk)

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^2% 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 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

Kokia bus ateitis, ko galime 1 
tikėtis ateityje — sunku išpra-i 
našauti, sunku būti pranašu, 
ypač, kai gyvename dvidešimta
jame amžiuje, bet ne viduram
žiais ir kai nesame nostrada- 
mais. Bet visdėlte’, pasiremiant j 
skaičiais bei statistika (nors ir, 
ji ne visada patikima, kai vyriau
sybė skelbia vieną, o ekonomis
tai bei media ką kitą), pasisten
kime nors ir pro mažą plyšelį,] 
nors ir viena akimi trumpai

Įsivaizduokime, kas atsitiktų, 
jei tie visi milijardai dolerinių 
žaliukų staiga pradėtų grįžti j- 
JAV-bes? Savaime aišku, tuo
met prasidėtų neįsivaizduoja
mos apimties infliacija — baisi 
ekonominė krizė, pasaulinės ci
vilizacijos krizė. Tuomet nei vi
so pasaulio aukso atsargos, nei 
joks kredito suvaržymas vargu 
ar begalėtų ją sustabdyti.

čia pat iškyla ir antras klau
simas: kas atsitiktų, jei, daleis- 
kime, ne visas pasaulis grąžintų 
doleriukus, bet tik pardavinėję 
žemės riebalus arabai, kuriems 
vien tik 1979 metais pasaulis už 
tuos jų iš žemės ištraukiamus 
riebalus sumokėjo nemažiau 300 
milijardų dolerių. Arba vėl: kas 
atsitiktų, jei Maskvoje sėdintieji 
raudonieji carai imtų ir užrauk
tų kaip kokiame maiše visus že
mės riebalams išvežioti kelius, 
ypač, kai tam tikslui maišą jau 
turi pasiuvę, bereikia tik už
raukti, 
įvyktų 
krizė.

ar taip bus? Abejo
tina. Tikriausiai ir toliau bus 
tik žaidžiama su esančiomis ne
gerovėmis tol, kol pakaitomis 
pasireiškianti ekonominė stag
nacija bei infliacija galutinai pa
kirs visuomenės pasitikėjimą 
doleriu, to pasaulio valiutų “ka
raliumi”, kol ištisa eilė didėjan
čių negerovių JAV ir kitur pa
saulyje išvystys visuotinį chaosą.

3) OPEL IR PASAULINĖS 
NEGEROVĖS

Ne kartą valstybių vyrai sakė 
ir skelbė, kaltindami OPECą, 
kad dolerio vertės kritimas, inf
liacija ir kitos ekonominės ne
gerovės priklauso nuo žemės 
aliejaus kainų. Esą, viskas 
brangsta, OPECui vis daugiau 
dolerių reikalaujant už parduo
damą žemės aliejaus statinę. Ki
taip sakant, štai, va, kur glūdi 
priežastis vis didėjančių ekono
minių negerovių. Tai tiesa, bet 
tik dalinė ir labai, labai viena
šališka. Taip sakoma tik ieškant 
nusikaltėlio savo paties klai
doms pateisinti.

Tikrumoje, žemės aliejaus kai
na pasilieka beveik ta pati nepa
sikeitusi, bet tik dolerio vertei 
krintant, savaime reikalaujama 
didesnio dolerių kiekio. Tai na
tūralu ir, rodos, taip aišku, bet 
tik ne visiems suprantama, štai, 
pavyzdžiui, kepyklos savininkas,

ateitį. .
Turbūt dar nępamiršome, kai j 

viso pasaulio visuomenę buvo 
.pagavusi taip vadinama aukso 
karštligė, kai visi puolė supirki
nėti auksą ir įritąs brangenybes. 
Atrodė, kad štai jau priėjome i 
Kepto galą, kad jau bus atsisa
kyta dolerio kaip pasaulinės va
liutos, kad štai tas valiutų “ka
ralius” nesulaikomai jau krenta j 
į bedugnę. Ir štai, tokiu tad mo
mentu, kaip toje Magbeto trage
dijoje, staiga atsirado deus ex 
maųuina: į priekį, kaip tas Pily
pas iš kanapių, visu smarkumu 
iššoko JAV-bių prezidento eko
nominis patarėjas, sušukdamas: 
“Nonsense!... Auksas — viso 
labo tik prekė, tik neverta dė
mesio vietinė beprotystė!...”

Bet gi, kad toji “beprotystė” 
nesibaigtų tragiškai, pasiskubin
ta tučtuojau į tarptautinę rinką, 
vieną ir kitą kartą, iš oficialiu 
JAV rezervų paleisti iš varžyti
nių 1.25 milijono uncijų gryno 
aukso (1 uncija = 31.1 gramo). 
Ir tai įvyko 1979 m. lapkričio 
mėnesį. Oficialiai dar buvo pra
nešta, kad ateityje bus parduota 
dar daugiau aukso. Tačiau, ma
tyti, susigriebta ir vietoje aukso 
varžytinių, buvo leista amerikie
čiams laisvai pirkti ir laikyti ne
ribotą kiekį aukso, kas anksčiau 
įstatymu buvo draudžiama. Tuo 
būdu tad buvo išgelbėta kuriam 
laikui valiutų “karaliaus” gyvy
bė, prisidedant dar Vakarų Vo
kietijos vyriausybei ir jos ban
kams, kurie bilijonus markių

■ metė tarptautinėn rinkon supir- 
kinėdami vbs besilaikantį dolerį.

■ Ir taip vokiėičai elgesį ne gerą 
širdį rodydami, bet, amerikie
čiams prašant, gelbėdami viso 
laisvojo pasaulio kailį, turint 
•dar prieš akis ekonominę krizę 
ir komunistinę grėsmę.

Ta ekonominė krizė arba, kaip 
Prancūzijos finansininkas kad 
pavadino, pasaulinė civilizacijos 
krizė, nėra galutinai pašilnta, 
bet tik laikinai pristabdyta bei 
atitolirila į tolimesnę ateitį. Ji( 
kiekvienu laiku ir dar aštresnė
je formoje vėl iškils, nes pasi
tikėjimas doleriu yra silpnas ir 
jo ateitis miglc'ta. Ir visiškai pa
grįstai: kalbama ir nieks to ne
gali užginčyti, jogei šiandien 
pasaulyje ąpy vartoje vartosi ast
ronominė 1,000 milijardų dole
rių suma (1 milijardas = 1.000 

; milijonų). Kas svarbiausia, kad 
ta milijardinė suma diena die
non ne mažėja, bet didėja, kai 2

kepalėlį priverstas imti ne 1 dol., 
bet 1.25 dol. ar net ir daugiau, 
kadangi tokiu atveju į duonos 
gamybos kaštus įeina pabran- 
gusios žaliavos, padidėję darbi
ninkų atlyginimai ir visos kitos 
jau didesnės išlaidos. Taigi, tos 
pačios ekonomines taisyklės ga
lioja ir OPECo parduodamam 
žemės aliejui.

OPECas kelis kartus šitai aiš
kino ir net norėjo atsikratyti do
leriu ir pereiti prie aukso ar net 
prie savo (OPĖCo) valiutos, pa
remtos turimais'žemės aliejaus 
ištekliais, auksu ir kitomis pa
stoviomis vertybėmis, bet ne
įstengė. Ir štai kodėl: viena, ne 
visos žemės aliejų perkančios 
valstybės turi aukso, kad išga
lėtų juo atsilyginti, ir antra, 
daugumos valstybių apyvartoje 
esanti valiuta, jos vertė, yra pa
remta arba bent priderinta do
lerio vertei, kuris po Antrojo 
Pasaulinio karo, 1944 metais, vi
sų valstybių tarptautiniu susita
rimu buvo pripažintas “pasau
liniu pinigu” — tarptautine at
siskaitymo priemone. OPECas 
ir toliau, galbūt dar paspaudus 
galingiesiems, buvo priverstas 
priiminėti dolerį, tą silpstantį 
viso pasaulio valiutų “karalių”; 
jis jį priiminėja, bet tik priside
rindamas jo vertei, laiks nuo 
laiko patikrindamas dolerio ver
tės ir žemės aliejaus santykį. 
Va, štai kodėl pilna žemės alie
jumi statinė laiks nuo laiko vis 
“pabrangsta”.

Bet ir kitos šalys ,ne vien tik 
OPECas, nepatenkintos pasau
liniu pinigų “karaliumi”. Euro
pos laisvųjų šalių taip vadina
moji Bendroji rinka rimtai 
svarstė ir, berods, jau turi savo 
“dolerį” — amerikietiško dole
rio pakaitalą. Tačiau ir jis ne
pakankamai tvirtas ir, kaip at
rodo, tarptautinėje rinkoje dar 
“neprigijęs”, nes apie jį net ne
kalbama.

Pasaulinio masto ekonominių 
ligų gydytojai ekonomistai sa
vo laiku pasiūlė Įgyvendinti 
taip vadinamus “sąlyginius pini
gus”, kurie tikrumoje neegzis
tuotų, bet tik klajotų iš vienos 
valstybėje esančios sąskaitos į 
kilos valstybės sąskaitą. Tuo 
reikalu net kelis kartus -buvo 
suvažiavusios valstybių “galvos”; 
pasitarti ir susitarti. Pasak tuo-' 
metinės spaudos, buvo susitarta 
ir pasidžiaugta, kad štai, va. jau 
išspręsta ekonominiai pasaulio 
sunkumai, kad nebereikės uei 
aukso, nei to ligotd pinigų “ka
raliaus” dolerio tarpvalstybiniuo
se prekybos santykiuose. 
popieriniai pinigai arba gėrybių 
pasikeitimo ženklai tebus nau
dojami paprastų piliečių tik. 
valstrt»ės viduje. Tuomet, esą, 

'nedidinant jų kiekio, nesikei-

įskaitant visus duonos gamybos 
karštus ir, sakysime, 15% už
darbį, už vieno svaro duonos 
kepalėlį ėmė vieną dolerį. Bet už 
mėnesio ar kito, dolerio vertė 
smuko, daleiskiine, 10%. Tuo
met visi gaminiai ir patarnavi
mas bei uždarbiai savaime pa
brangsta ir nemažiau 10-ties 
procentų. Tuomet kepyklos sa
vininkas, kad išsilaikius versle

rinkėjais. Esą, Kongreso Biu
džetinė Tarnybą iš anksto pra
neša, kad biudžetas 1981 me
tams negalės būti subalansuo
tas, kadangi, kaip paskutinės 
ekonominės žinios bei statistika 
rtfdo, krašto ūkio nuosmukis bei 
depresija bus žymiai blogesnė 
negu pranašaujama.

Esą, biudžetinėje rezoliucijoje 
numatoma, kad 1981 fiskaliniais 
metais bedarbių būsią 7.5 nuoš. 
Tačiau prez. Carterio infliacinis 
“caras” Alfredas Kabu tikrina, 
kad 1981 m. pirmame ketvirtyje 
bedarbiu būsią ne 7.5, bet 8%. 
šis pusės procento bedarbių 
skirtumas sudarys valstybės biu
džete nuo 12 iki 14 bil. dol. ne- 
datekliaus.

jšįą tiesą patvirtina ir Kalifor
nijoj leidžiamas biuletenis “The 
Ruff Times”, jogei 1980 m. bus 
depresija, o 1981 m. prasidės 
beveik nesuvaldoma infliacija, 
kurios išdavoje nepaprastai pa
brangsianti nejudoma nuosavy
bė, ypač didesniuose miestuose 
ir jų geresniudse priemiesčiuose. 
Be to, kad ir nenoroms, biuro
kratai pripažinsią darbininkų są- 

reikalavimą įvesti priva- 
uždarbio ir kainu kon-

Lydį žuvys teisme apskundė, 
Kad ji prūde per žiauriai sauvaliauja. 
Įrodymų pristatė visą pundą. 
Atsakovą, kaip teismas reikalauja, 
Dubeny giliam pristatė

(Tęsinys)

Pasak to paties ‘The Econo
mist Record”^ visos pastangos 
atsikratyti skolų (nors tų pa
stangų ir nemaiyti), subalansuo-

. aLs.ybės biudžetą, prie da
bartinės finansinės sistemos ne
įmanoma, nes tai sukeltų vis di
dėjantį nedarbą, kuris jau nu
vestų prie valstybinio bankroto. 
Esą, vienintelė išeitis (? — V.. 
Pr.) — kas metai didinti vals
tybės jyąkuJinir.ių.

i’Uu tdausimu kongresui anas i 
Ii. J. Hyde biuletenyje “Henry 
J. Hyde Report” praneša, kad 
dar šiais metais 96-asis Kongre
sas (Senatas ir Atstovų Rūmai) 
pradės spręsti neišsprendžiamą 
dilemą, nežiūrint, kad pirmoji 
valstybės biudžeto reikalu rezo
liucija priimta, praleidžiant ne
suskaitomą valandų skaičių be
siginčijant. Esą, svarbu, kad 
Kongresas pagaliau sutiko “su
balansuoti biudžetą”. Bet, pasak 
Hyde, čia pat iškyla nepagydo
mas blogis: prie geriausių norų 
Kongresas nepajėgs sumažinti 
valstybės išlaidų, o apie biudže
to subalansavimą negali būti ir 
kalbos. Susirįnkęš Kongresas 
tuo reikalu daug kalbės, daug- 
ginčysis, reklamuosis prieš rim 
kūjus, bet tinkamo' sprendimo 
nepajėgs surasti.

KaĮp minėta, prie dabartinės 
finansinės sistemos biudžetas 
negali būti subalansuotas. Tą 
pripažįsta ir pagrobtų tautų 
žmonėms gerai žinomas kon- 
gresmanąs Ed. Derwinski laik
raštyje “Senior Citizens Journal” 
1980 m. gegužės 31 d. laidoje. 
Pasak kongresmano, biudžeto 
subalansavimo svarstymas — 
tik žaidimas su visuomene, su

Artimiausioj pievoj ganėsi teisėjai, 
Žinomi visiems veikėjai.
Tai buvo du asilai,

and H, was increased to 6^%.
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 he received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual intei est 
period, beginning on t 
or after June 1,1979. Julke

stockfe

Heres some grsat nev.*s lor 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United

. Z-' .
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BEVERLY COUNTRY CLUB
Chicago, Illinois

Pradžia 5 vai. popiet

SpomoriaiM pavardė, vardas ir vietovė

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

arba telefonu 421-6100

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių partan- 
gas daryti Jtakot į kraite politiką. 102 ptk Kaina f 1-50.

* —Jt

Knygos bu* išsiųsto*, jei I1.50 čekis arba Money Orderis

laido; i- 
ėkienė

Pavardė ir vardas
Adresas .------------

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaityto jų 
yęikalatą prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MIRĖ VISUOMENININKAS
JURGIS BAUBLYS

’• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavardė ir vardai - -----------------------------------------------------------
Adresas ,-------- -------------- •-------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudų ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas ., ------- ----- - ------- —--------------------

Adresas —----------------------------------------------——.......................

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo 
yra naujas skaitytojas. Priede --------- d<
Pavardė ir vardas ------------------------------
Adresas ------------- --------------------- ---------

Ant. Sukauska.

Žemės Ūkio 
priklausė Jau 
korporacijai.

Ūkio ministe 
okupacijos

NAUJIENOS 
1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
•. ŠOKIAI

:UŽ’®ĖŠ1MT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
HČIA M OS TREČDALI METŲ!
Visi, lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

šavo .asHier.iJkq dėmesį, gerai su jomis susipa- 
žinti įr jas užsisakyti. . ,
NAUJIEMSSKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
f'.‘ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo.vajaus talką! ,

Arthritis Sufferers! J? ’
9 Now. Getrelief • ų 

for painful inflammation , / 
and. protection for few stomach!

For minor arthritis pain, Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Fain Formula, tha 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacln.* «

Livonia. Laidojimo apeigas 
tvarkė; laidojimo .direktorė Yo
landa Zaparackienė.

Su velioniu atsisveikinimas 
įvyko rugp. 13 d'. ■i

Po ortodoksų dvasiškio Ni
cholas atliktų, maldų, įvyko or 
ganigąęijy 'afepsyeikInimas. At- 
sisveikinimj^^ė 
mo (HriBto&A&l

gis Jurgutis, švyturio Jūrų 
šaulių kuopos pirm. Alfą Šu
kys, Šaulių Garbės Teismo‘tei 
sėjas Marijonas Šnapstys,Lieti 
Fondo vardu — Vytautas Kut- 
kus, Lietuvių Kambario Way- 
pė Universiteto vardu — Ste
fanija Kaunelienė, lultūros 
klubo pirm. Antanas Mustek 
kis, Dariaus - Girėno Klubo ir 
Lietuvių Namų , pirm. Jonas' 
Gaižutis, Balfo 78 sk. pirm, 
Bernardas Brizgys, abiejų Ra; 

vardu — pirm.
Kazys Gogelis, St.Butkaus Šad 
lių kp. pirm. Vincas Tamošiuj 
nas. Visi atsisveikinusieji pa
reiškė gilią užuojautą liku-f 
šiai mylimai žmonai Elenai; 
dukrai Rūtai ir žentui Malvin, 
-broliams Lietuvoje ir Anglijoj; 
artimiems draugams Ameri: 
koje. " . : i

Sekančią dieną, po trumpų 
maidų koplyčioje, ilga vilksti
nė palydų velionį palydėjo į 
Parkview Memorial kapines 
amžinam poilsiui. Po laidotu
vių visi palydai buvo pakviesi 
ti tį puikų Tapinkos House 
pietų.- J '■ •

Mielas Jurgi, ilsėkis ramy-

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

GANA ĮDOMIOS ŽINUTĖS

Michigan© senatorius Don 
Riegie paklausė savo lietuvai
tės sekretorės ,kodėl lietuviai 
neremia demokratų ir papra
šė parašyti raštu. J - ’

—Šiuo laiku detroitiečiai la
bai domisi ir daug kalba apie 
neseniai išėjusį žurnalą “Lie-

ilankė nemažai— 
i virš šimtinės. Buvo ir meninė 

dalis, kuri įvyko po stogu, bet 
visi sutilpti negalėjo. Meninę 
dalį" pravedė’stefa Kaunelienė. 
Balys Gražulis padeklamavo 
iš Maironio raštų, Vytė ir Rū
ta šnapštytės ' kanklėmis pa
skambino — Linelius roviau 

i ne viena... ir keletą kitų melo
dijų. Kanklininkėms vadova
vo Danutė Petronienė. Rašy
tojas Noreika padeklamavo žo 
džius iš plokštelių. Pabagai, 

į Karolis Balys padeklamavo 
Į monologą, sukurtą; . rašytojo 
l Balio Gražulio apie šaulių 
| veiklą. Meninė dalis buvo ge
rai paruošta. Buvo ir kitų pa
įvairinimų, kaip turtingas do
vanų stalas ir kit. Atsiradę ir 
laimingųjų, kurie patenkinti 
grįžo i namus.

Gegužinė reikia skaityti 
sisekusia. Tokių gegužinių 
kia laukti ir daugiau.

Gegužinė, su pamaldomis 
įvyko rugpjūčio 18 d.. Sofijos 
u- Adolfo Vasiųliu gražioje ir 
medžiais apaugusioje sodybo
je. Pama.'.’^Ls atlaikė ir pamo
kslą pasakė šaulių kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas, Gegu
žinėje svečiai vaišinosi mote
rų šaulių skaniai pagamintu 
maistu, o broliai J. S, Bartkai 
pąjrdę. gaivinančiais gėri
mais.

Gaila, kad diena pasitaikė 
lietinga ir šaltoka, prireikė net 
šiltesnių rūbų ir nebuvo gali
ma ilgiau pasidžiaugti gamta. 
Publikas

' . ■" ___ .,_q
—-Naujianos, Chgo., Ilk — Sak-Tų^ay, August 30-Segt Įį 19$4

D. KUHLMAN, B.S., Regiztruobu vaistininką*

TeL 476-2206

BUTKAUS KUOPOS 
GEGUŽINĖ

laikais nepopie?iniai karaliai vali 
dė Kastiliją, Siciliją, Škotiją. O: 
kiek ankstyvesnių karalių savo; 
titulus pasiėmė iš pačios tautos 
ar vainikus patys užsidėdavo... 
Jie (imperatoriaus Zigmanto 
teisininkai) įrodinėjo, kad - ka
ralių vainikuojant, nebūtina jį' 
tepti šventais aliejais. Ir impe
ratorius Zigmantas, nors nėra. 
Romoj popiežiaus vainikuotas, 
bet jo pripažįstamas ir laikomas' 
viršesnis už kitus valdovus. Tad 
jis gali ir karaliaus titulą kitam 
pripažinti... Bet jeigu to paš
ventinimo negalima pasiekti, tai 
galima ir be jo apsieiti. Kara
liaus valdžios tai nepadaugina”. 
K. Steponaitis (literatūros nu
meris 31-knygos puslapis 93): 
“šis popiežiaus (Sergius I) Lom 
bardijos Liudviko vainikavimas- 
suteikė tik orumo, nes Lombar
dijos karaliumi jis jau buvo”.

Istoriniuose šaltiniuose apie 
senosios Lietuvos valdovus kohk 
rečiai tvirtinama:®. .. . - .

1) ■ -Kryžiuočių ■ .'kronikininkas
N. von Jaroschin".(Prūsų žemėą- 
kronikoj): ’ “Vytenis,®Lietuos 
karalius, vadas didžios karino?.I. 
menės”. Ji-iį

2) Wigand von Marburą- (Kro 
nik, c, 125): ‘Karalius-Kęstutis 
(Lietuvos) su maršalu-susitiko”;

3) P. Dusburg (Script * rer? 
Pruss-, 1,204): “1281* autumn.0 
Lithuani rex Thoreide (Traide
nis) Prussiam Nameine duče 
adgrediuntuf’. Toliau toj; pačioj 
kronikoj (Scrip. rerJ-Prųss., <11, 
1Q4)-’ rašoma: “Ręx JKeinstut 
(Letkinos) cum šuo exercitu.'..”.

4) Prof. F. Bupge” Liv., Esth-
und Curlandisches' Urkunden- 
buch”, 687p.: “Rex Vitėn” — 
karalius Vytenis. .

-.. (Bus daugiau) į

davo, tą liudija mums kaimyni
nės valstybės istorija. Lenkija 
966 m. priėmė krikščionybę, val
dant Piastų giminės valdovui 
Mieškai I. Jo sūnus, narsus val
dovas Boleslovas I (992-1025) 
Drąsusis, padarė Lenkiją kara
lyste. . . Bet Lenkija ne visą 

i laiką buvo karalystė, nes jai tas 
Į vardas buvo atimtas dėl jos val- 
j dovo Boleslovo II (1058-1081) 
J audringo ir triukšmingo gyveni- 
Į mo... Boleslovas II kerštauda- 
i mas nužudė Krokuvos vyskupą 
į Stanislovą 1079 m. Pasipiktinęs 

šiuo Lenkijos valdovo krimina
liniu elgiasiu Romos popiežius 
Grigalius VII pasmerkė Boleslo
vą II, atėmė Lenkijai karalystės 
titulą ir karaliui karaliaus var
dą. . • Lenkijai karalystės titu
las buvo grąžintas tik 1320 m., 
Lenkiją valdant Vladislovui I... 
Imperatoriaus Zigmanto dovano- 

* jimas Vytautui karaliaus vaini
ko nėra jam šio vardo pripažini
mas, nes Vytautas buvo kara
lius, o Lietuva buvo karalystė, 
tai tėra tik Vytauto asmeniškas 
pagerbimas. Nebūtina vainikuo
tis karaliumi, kad galima būtų 
tokiu vadintis. Pvz., Anglijos 
karalius Eduardas VIII nebuvo 
niekada vainikuotas karaliumi, 
bet jis visgi niekeno nėra laiko
mas didžiuoju kunigaikščiu .7. 
Kadangi Lietuva buvo ' nepri
klausoma ir suvereninė valsty
bė, tad ji buvo karalystė...

Prof. S. Sužiedėlis (Draugas, 
1980-V-17) paaiškino: “1398 m. 
Salyno suvažiavime lietuviai ba 
jorai apšaukė Vytautą Lietuvos 
karaliumi. Jie darė taip, kaip 
kitados darydavo romėnai ir ger 
manai, savo vadus keldami ant 
skydo ir skelbdami juos impera
toriais arba karaliais-.. Vytauto

J.Bąublys gimė .1910.m. lap
kričio mėn. 16 d. Lietuvoje, 
mirė rugpjūčio 11 d. 1980 m. 
Detroite. Velionis pradžios mo 
kyklą ir progimnaziją lankė; velįpjMesj 
ir baigė Vilkijoje, kur jo tėvas lių. Pa-jo ^fšymkincf’h^^iti. 
buvo tos pat progimnazijos di nčs Sąjungos , pinti. jJf§V^>a 
rektoriumi. 1926 m.Kaune lan1 Skautų. Tunto tuntininkas Jm 
kė Berniukų “Aušros’’ ginina- 
ziją ir ją. baigė. Baigęs gim
naziją; 1931-32 m; atliko kari
nę prievolę karo mokykloje as 
pirantu ir gavo jaum leitenan
to laipsnį. 1932 m. baigė Dot
nuvos gyvulininkystės mokyk-, 
lą. Po to baigė 
Akademiją, kur 
nosios Lietuvos

Dirbo Žemės 
rijoje/ Vokiečių 
metu sukūrė šeimą. 1949 m. at 
Tyko į Ameriką, Dėtroifan.čini dijo valandų 
dirbo General Motors įriicn“-, 
pė modeliuotoju; ' ;

Gyvendamas Detroite užau
gino ir išmokslino dukrą Rū
tą. Buvo pavyzdingas tėvas ir 
visuomenininkas. Aktyviai da 
lyvavo Detroito veikiančiose 
kultūrinėse ,organizacijose.Pri_ 
klausė Tautinei Sąjungai, Kul 
tūrps Klubui, skautams, Švy
turio Jūrų šaulių kuopai, Lie
tuvių ; Namų Draugijai, -Da
riaus - Girėno Klubui, Balfo 
6 sk., ir kitoms organizaci
joms. Daug prisidėjo prie 
Wayne State Universitete įren 
gįmb lietuvių kambario. Kaip 
medžio modeliuotojas, išdroj; 
žė gražų vytį, padarė Lietuvos 
reljefinį žemėlapį. Daug prisi
dėjo ; prie šaulių stovykloje 
“Pilėnuose” įstatomo pamink
lo žuvusiems už Lietuvos 
vę kariams - partizanams 
minėti.

J. Baublio' kūnas buvo 
šarvotas Harris laidojimo 
lyčioj, 13451 Farmington

tuvių dienos”. Sakomą, 
ten trūksta foto nuotraukų

Vytautą kunigaikščiais, kada jų 
rankose buvo tiek pat ar dar 
daugiau žemių ir net jie patys 
ir kiti Europos valdovai juos va
dino karaliais?”

Dar tvirčiau argumentuotai 
pasisakė prof. dr. P. Raulinaitis 
(Lietuva
“Lietuva savo egzistencijoj išsi-. 
laikė daug amžių prieš Kristų 
plačiose teritorijose prie Balti-j 
jos jūros, eidama toli į Vakarus, 
ir Rytus bei Pietus .. .Istorikų 
dar nėra .tiksliai nustatyta, kada ’ 
prasidėjo pastovus lietuvių tau-. 
tos įsteigtos galingos valstybės 
gyvavimas, bet aišku, kad tai 
įvyko daug amžių prieš 1251 m., Į 
kada Lietuvoj buvo įvesta krikš ■ 
čionybė ir kada šios valstybės 
valdovas Mindaugas popiežiaus 
Inocento IV buvo oficialiai pri
pažintas karaliumi, jo valstybė 
pripažinta karalyste, suteikiant! 
jam iš to išeinančias teises ir j 
privilegijas. Lietuvos valstybė į 
jau seniai egzistavo. Tik tada į 
pagal tų laikų paprotį ir teisę, j 
buvo specialiu popiežiaus dekre
tu pripažinta karalyste ir jo įpė
diniai karaliais, priimant vals
tybę ir karalių į Vakarų krikš
čioniškų valstybių ir tautų tarp
tautinės bendruomenės narius. 
Galimas' daiktas, kad dar prieš 
Mindaugą Lietuvos valdovai bu
vo vadinami karaliais, o jų val- 

: domos valstybės karalystėmis...
Suteiktas Lietuvai karalystės 
vardas ar titulas nebuvo pakeis
tas amžių bėgyj. Jį įsakmiai pat
virtino Lietuvos Valstybės Ta
ryba, rinkdama 1918 m- Lietu
vos valstybei karalių ir suteik
dama jam Mindaugo II vardą... 
Tad visi Lietuvos valdovai, kaip 
karaliaus Mindaugo įpėdiniai 
tiesiogiai ar netiesiogiai atsira
dę, buvo karaliai, nors jie ir bū
tų nebuvę iškilmingai su baž
nytinėmis apeigomis vainikuoja
mi. Kad kartą suteiktas valsty
bei karalystės titulas ir jos val
dovui karaliaus vardas pasilik-

į'V; Raiuonis (Kitiems aišku,. Gediminą, • Algirdą, Kęstutį 
oi mums ne, 1977 m.) su pagrin
du? priekaištavo: “Tiems mūsų 
istorikams, kurie dar iki šių lai- 
kų stengiasi mus įtikinti, kad 
senovės Leituva biivo tik Di
džioji 'Kunigaikštija, valdoma 
tik didžiųjų kunigaikščių, o ne 
karalija; aš norėčiau pasakyti 
kįelis žoįdžius apie įdomų radinį, 
kurį, užtikau antikvare. Tai yra 
du. lapai iš-.M. Carey, and Son 
atlasb, išleisto 1821 m. Philadel- 
phįįbj. šis, atlasas didelio for- 
njalp.'ir jis buvo perspausdintas 
Amerikoj & ’Londone 1817 in. 
išmisto Stlaso. Lapas Nr. 55 su
sideda iš ranka nuspalvinto 18 
šimtmečio Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos; žemėlapio, kūr Lietu
vą yri pažymėta tik “Lithuania”, 
nė ‘iGreat Duėhy ‘of Lithuania”. 
Bet įdomiausias yra antras lapas, 
kuriame ^chrbnolcfgiškai duoda
mi visų Lenkijos, ^Vengrijos ir 
Bohemijos valdovų genealogijos 
mądžiaL Lenkijos skyriuj pami
nėta, kad Piastų giminę, kuri 
vSdė' kiašią‘:528 metus, sudarė 
19 Į kunigaikščių ir tik 4 kara
liai. 'Iki' 1295' m. Lenkiją: valdė 
bęyęik , vien-.tik kunigaikščiai, ir 
tik tais ’metais Pšemislas gavo 
k^4n|į irfkąrąlious titulą ir bu
vo pripažintas karūną išlaikan
čiu Lęfikijos/karaliumi. Bet jis 
neilgai karaliavo, nes sekančiais 
ndbtšis jį nųžiide Otho, Branden
burgo markizas. Pagalvokime, 
tai buvo 1295 m., 42 metais vė
liau nęgų; Mindaugas: buvo vai- 
nikuotaš/Lietuvos karaliumi? Ar 
taiįįūej-irctaiška?.! Lenkija, .kuri 
iki 1295 m. buvo valdoma kone 
vjen tik;kunigaikščių, dabar pa- 
sidarė karalija ir bandydama nu
vertinti Iiiętuvps prestižą Rytų 
■Europoj, jai tos privilegijos ne- 
pripaŽiho' ir įtikino kitus pasau- 
fi8^“kraštus ' panašiai daryti. 
Maskvos valdovas... pasivadino 
cąru,: ciesoriumi ar imperatoriu- 
rhi; nors iš Romos popiežiaus ka- 
rųnps niekad negavo'. Tai kodėl 
niėh vis tiek stengiamės vadinti
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONU

$48.00
$26.00

Kitose JAV vietose;
metams ________

Buvau anksčiau mokėjęs po 16 ir 20 dolerių už tokį nuotolį va-

ais, pa 
savo ištikimybę Amerikos idealams ii

biznius’- “ker

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienius, 
ryto 9 vai. ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Užsieniuose:
* metams - 
pusei metų

žlugdyti ir eliminuoti ALTą ir 
nimo, kas, antra vertus, atitinka 
tuo klausimu.

$22.00 
$15.00 
$ 4-00

$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year! 
other countries $48.00 per year.

kitas rieliėtuvis. Gerai, kad. tų 'nelietuvių buvo'tiek mažai: ne- 'buvo čia nei ką -jiems rodyti, nei kuo didžiuotis. Trūko čia tik “karabelninkų” su “kringeliais”, kaip Griškabūdyje per šv. Onos atlaidūs. "Šiaip jau, čia buvo pilnos lietuvių karčiamos ir krautuvės,-‘kurios savo tvarka ir švara gali tikti ir daug goresniuose ir turtingėšriiūdse distriktuose, bet juk tie “bizniai” ten stovi jau daug metų ir atidari visada — netik tokia “iškilminga” pla- zos krikštynų proga. Taigi, tuos pastovius lietuviškus iš programos išėmus mošius’’ nieko neparodė kam jis buvo "suorganizuotas ir ar iš to virs lietuviška tradicija, kad tuo pat laiku (liepos 4-tosios sa- kiekvienais metais i Lithuanian Plaza Court suvilio-

$45.00
$24.00
$ 5.00

eilinis (amerikoniškos)'parti jos'narys.. . lenda ir į savųjų 
gyvenimus, ardydamas darnų sugyvenimą tautinėse gru
pėse, trukdydamas kultūrinę, visuomeninę ar ’politinę 
veiklą savam tautiniam kely” (Draugas, 1980.VIII.16).

Šiame atvejuje tenka pritarti Draugo užimtai pozi
cijai, nes aiškiai nagrinėjamas JR. ČešGnio parinkimo at
vejis, nors neminint jo vardo, nes tolimesniame tekste 
dėsto vedamąją mintį, kad lietuviškos išeivijos gyvenimo 
nevalia sumaišyti, o tuo labiau sutapatinti su rinkiminė
mis kampanijomis, nes “čia vėl iškyla susikirtimas, ne
sutikimai, ardymas savo organizacijų” (t.p.).

Apsukrus frontininkų manevras, • įstatau t R. česonį 
atstovu į Miadfido 'konferencijos 'patarėjų "sąstatą už jo 
rinkiminius nuopelnus Demokratų partijai, kaip tik tuo 
siekiama jų nuo seniau pu'Ošelėjamo tikslo galutinai šu

tiniu ir idėjiniu požiūriu, mus stebina toks viceprezi
dento Mondale nusistatymas, nes Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą ir kovą už lietuviu tautos demokratijos 
įgyvendinimą nuvertina iki rinkiimiiio atlyginimo ūž pa- 
sidarbavimą valdančiai partijai. Kas bus, jei tbjilpartija 
nelaimės rinkimų? Kur tuomet atsidurs JAV LB 
meninių Reikalų Taryba ir jos įpirštas atstovas fRimas 
Česonis?

Taip žaisti Lietuvos laisvės reikalais negalima. Ka
dangi frontininkams dar kartą savo' apsukrumu 'pasisekė 
užbėgti ALTai, VLIKui ir Diplomatinei Tarnybai’ūž akių, 
tai reikia ką nors daryti, o ne stovėti* vietoje Ir ’skėry-i 
čioti rankomis.

Mūsų nuomone, šiuo klausimu turi pasisakyti ALTa, 
nes reprezentuoja visą senąją ir didelęrdalį naujosios lie
tuvių išeivijos, sudarytos demokratiniais pagri 
sisakiusi už pilną 
jos vedamajai pasaulinei politikai.

Reikėtų parašyti protesto raštą Valstybės departa-) 
mentui, Kongresui ir Baltiesiems Kūmams, kuriame pri-i 
valoma korektiškai išaiškinti susidariusią padėtį, pasky
rus R. Česonį patariamuoju atstovu į Madrido konferen
ciją. Rašte reikėtų paklausti, kodėl buvo aplenkta ALTa) 
sudaryta vien iš demokratinių partijų ir sąjūdžių, 'sie
kiančių atstatyti laisvą demokratinę Lietuvą.

Reikėtų pabrėžti, kad ALTa, nuo pat Helsinkio ’‘kon
ferencijos pradžios, suprato šio sutarimo nepaprastą 
reikšmę lietuvių tautos laisvinimo byloje, bet šis ALTos 
nusistatymas buvo labai nepalankiai ir priešiškai sutiktas 
JAV LiB organizacijos, nepriklausančios ALTai, iš kurios 
tapo parinktas atstovu R. Česonis, reprezentuojąs tik 
mažą dalį visos Amerikos lietuvių išeivijos.

Šio tvirtinimo parėmimui reikėtų patiekti citatas* iš 
.pagarsėjusio.; Br^ Nainio; aplinkraščio “Visiėiris liėtu- 
viams”, kuriame buvo .pasmerkti Helsinkio kbnferėnčijds 
nutarimai ir visi lietuviai kviečiami protestuoti, rašant 
laiškus valstybių galvoms, senatoriams ir kongresma- 
nams.

Tačiau, rašant tokį laišką, reikėtų vengti tokių citatų, 
kaip “apie ‘Judo grašius”, kurie savo chamiškųniu bend
rai žemina lietuvių vardą. Tokiais epitetais galima pasi
tenkinti vien savųjų tarpe, įrodant savąjį kultūringu
mo laipsnį. i

Šiame rašinyje keliama mintis nėra vieno 'asmenis 
nuomonė, nes apie tai yra plačiai diskutuojūm'a lietuviš
koje išeivijoje ir' nesuprantama, kodėl iki šiol nebuvo 
autoritetingo pasisakymo tuo klausimu. Šiuo klausimu 
pirmon eilėn turi pasisakyti ALTa, nors nuo šios atsako-; 
mybės nėra atpalaiduoti kiti mūsų veiksniai ir atsakingi 
publicistai bei plačioji lietuviška spauda.

Viešpataujant tylai vadovaujančiuose slubkshfūoše'' 
šis balsas ateina iš išeivijos apačių, kuris ‘turi būti iš-‘ 
girstas bent tų veiksnių ir politikų, kurie neša atsako-' 
mybę už Lietuvos laisvės kovas. V. K. •'

Visų pirma, Girnas Česonis ^pateko į. 'Madrido konferen
cijos, t.v., ■ public members, sąstatą 'tik. su gatžariamudju 
balsu,’ ne kaip pripažintas visos Amerikos lietuviškos išei
vijos reprezentantas, bet, anot Alg. Gečio teigimo, “yra 
paskirtas būti lietuvių atstovu ir koordinuoti rinkiminius 
uždavinius Amerikos lietuvių -tarpe” (Draugas, 1980. 
VIII.18).

• t ‘ * ■ *- / v* '.'5 V' } * *

Reiškia, lietuvių atstovavimas Madrido knfėrencijoje 
R. Česoniui buvo duotas, kaip atpildas už lietuvių balsų 
atidavimą per rinkimus už Demokratų partijos sąrašą, ir 
ypač už Čarterio-Mondale perrinkimą-į Baltuosius’Rūmus.

Įdomu,’kad net “Draugas” gan Ubšargiai ir diploma
tiškai pasisakė vedamuoju prieš tdkias partines kOmbina- 
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lėiviams gauti kiek vėjo — vis- t ek atsidūrė, veik laiku, kur tupėjo būti, kur aš turėjau išlipti. Jau 'sutartoje (su Kristopaičiu) vietoje “telefono (public telephone) jau nebuvo, reikėjo vaikščioti'kelis blokus aplink kol suradau ir pasakiau — esu čia., Kristčpaičiai surado mane vos už 15 minučių ir tik nuo čia pasijutau esąs lyg namie, nes žinojau prietelišką Broniaus (Kriš topaičio) rūpestį manimi, nekalbant jau apie jo žmonos, dr. Krįštopaitienės. pastangas mano su -Br. 'Krištopaičiu" viešnagę padaryti 'galimai malonesne ir geografine ir klimatine prasme. Pailsėjus ir-pasišnekučiavus už poros valandų išvažiavome į “kermošių” — Lithuania Plaza Court (naujai pakrikštyta 69- tos-gatvės dalis). Buy o' jau, berods apie’6 vai. vakaro ir oras, buvo ■ gerokai atvėsęs. Nežinau koks'buvo (ir tebėra) to kermošiaus tikslas? Spėju, kad iš visų kraštų suvažiavusių lietuvių laisvo (nuo visokių’pareigų) p'asižmoriėjimo susirinkimo vieta ir laikas. Turbūt- tik tiek, nes žmonių tame kermošiuje buvo

ti tūkstančius lietuvių? O gal tik kas ketvirti metai, kai vėl Čikagoje (1984 m.) vyks VII-ji Tautinių Šokių šventė? Mano bendras “kermošiaus” įspūdis— negatyvus, duočiau jam “balagano” vardą. Bet — nėra ko ir niekam priekaištauti, juk tai “premjera”. Gal vėliau išsikristalizuos to kermošiaus tikslas ir forma, jis gali pasidaryti visai nebloga vieta ir proga..lietuviškoje saloje susitikti, pamatyti ir paklausyti kokia pažanga nuo paskutiniojo “kermošiaus” yra ■padaryta — jeigu iš viso...Tokia, charakteringa to (liepos 5 d.) kermošiaus smulkmena. Kaip sakiau — žmonių, beveik vien lietuvių, pavakare buvo labai daug, kai kur reikėjo “alkūnėmis prasitrinti”. Stebėjausi; kad. tokioje minioje labai lengvai gali sutikti pažįstamus, kuriuos tokioje vietoje sutikti visai nebuvai “sapnavęs”. Sutikau čia patį.pirmą pažįstamą— dargi iš Los Angeles, neolituanų tūzą Ed. Balcerį, paskui kiek to liau paėjus — Tautinės Sąjunbos vicepirmininką Br. Dūdą- (irgi Los Angeles, dabar jau Valen- cijds gyventoją), ir dar kiek toliau, prie “Paramos”, šnektelėjome su ponia Audroniene — ir- "gi iš Los Angeles; toliau minioje mačiau, rodos, S. Kvečą iš Santa Monikos ir visą eilę kitų iš tolimos, bet čia (Čikagoje) jau “savos” Kalifornijos. Daug sutikau pažįstamų čikagiečių, kurie savo keliu supažindino dar su savo pažįstamais, taip, kad kermošių teigiamai galima vertinti bent ta prasme, kad pažinčių tinklas labai prasiplėtė. Lyg pagal susitarimą, visai nežiniomis ėpie kermošiuje buvimą, sutikau savo prietelius iš Cleveland© p.p. Lepeškus, kurie šokių šventės proga į Čikagą buvo atvykę automobiliu.x(Bus daugiau)

Nuo mūšio pirmos dienos 
Dienraščio 'kainos:

Jhiėagoje ir prieinleščiūose: 
metams_______________

: pusei metų_____________
trims menesiams _____ 
vienam mėnesini - - - ką — jam į aerodromą ir atgal į rimus su manim darant apie 50 mylių’kelio...? Taigi,'kai tik atsidūriau ’'prie 'artimiausio tele- forio O^tfafe (aėrbdrome) tuoj skambinau, kad jau’esu Čikogo- je- Turėjau autobusų linijos tvarkrastį, pagal 'kurį iš aero^ drbino iki Kristupaičio autobui sas šeštadieniais kursuoja kas valančią pusvalandį po kiek vienos pilnos valandos. Kol kalbėjau telefonu — pirmas manoj “busas” nuvažiavo savo keliais, o praėjus valandai — “pražiopsojau” ir antros valandos “bu- są”, kuris, pasirodė, nebuvo sustojęs įpraštiriėje sustojimo vietoje, nes nebuvo nei vieno ke« leivio, Į įskaitant -inane, turbūt, ■ b esi vėdinanti šaldomo oro J gaiviame lauOdama jame, ^pėrįnldy- tame keleiviais — laukiančiais Intų ^autbbūsų, taki, "dfatigų ii* "girnirii-ų.. ^’Pagaliau, ^atfeau au- tobūsan, kuriuo kelionė sudavė lemiamą smūgį mano Čika- •giScei. vaizduotei, kuri,- kaip daį bar patyriau, buvo kur kas blo-; gėšriė negu kaip kartais skaitau ainerikinėje spaudoje apie ’Los Angeles, Tloridą, New Yorką, rriėt Honolulu... Autobuse bų- voriie vos trys keleiviai. Sėdynės ir atramos — metalinės,- karštos, vos ranka laikytinos; šoferis, “’drivėr’is”, 'nors dar taurias vytas, J betgi gerai riūsi- periėjęs, ^gerokai apšepęs, su Vežimu -(autobusu) pajudėjo laiku, "bet tik' išVažiavūs iš aerodromo, ‘ sumažino greitį turbūt tik 10-15 mylią -per valandą, " nors -gfeitkelišT buvo beveik tuš- 'čias. Klausiu — kfėk Miko užims iki ~mano sustojimo vietos? — 'Vieną 'valaiidą. Nežiūrint tuščio kelio — tas driver is mane- vavo savo “mfaširią”—autobusą tokiu ' elgesiu, ’kokio, niekur ir hiekada, viešame‘susisiekime, nesu 'matęs/Net į vairo ratą 'at'sirėridavo alkūmėmis. Bėto, rūkė. Teskubėdamas vos 10-15 iiiyltų 'greičiu, su atiŪatoniis dūri vaitgalį) mis dėlto, turbūt, kad triins ke

N evykęs parinkimas
Lietuviškoji išeivija, sužinojusi iš spaudos,’kad JAV 

LB Visuomeninių Reikalų Tarybos pastangomis ir reko
mendacija į ruošiamos Madrido rkoiiferencijos delega
cijos sąstatą pateko Rimas Česonis, nemaloniai nustebo. 
Tikėtasi, kad šiai konferencijai Amerikos'lietuvius atsto
vaus ALTos atstovas, nes nuo-'pat’Hėlsiiikio sutarimo pa
sirašymo dienos, suprato šio dokumėnto reikšmę Lietu
vos laisvinimo byloje, 'aktyviai 'dalyvavo Belgrado konfe
rencijoje ir intensyviai ruošėsi Madrido suvažiavimui.

Toks LB užbėgimas visiems lietuviškiems-veiksniams

As of January 1,1980 
Subscription Ratos:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per
six months, $12 00 per 3 months. In 'Kanadoje:

metams ___ _
pusei metų 
vienam mėnesini
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ziuojant taxi-cab, kodėl dabar turėčiau daryti tokias išlaidas ar gaišinti mario prietėliaus lai-

Naujienos eina "kasdien, Kskiriant 
$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
$24.00 ' --------------- ------- ------------ “■
$12.00 
$5.0°

- '‘Pinigas reikia siųsti pašto Money 

$40.00 Orderio karta'sa nisakyma.

P. KESIŪNAS

TARP ŽA1ŠVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS ,(Tęsinys)

— Ar tamsta nežinai, kur juos būtų gali
ma surasti ?

Krūminis išplečia tik akis.
— Ką taip?
— Ringaudą, —patyliuko paaiškina ji.
— Tsss... — sudraudžia ją Krūminis ir ap

sidairo. — Nežinau kam jis tamstai reikalingas.
— Padarykit man šią paslaugą — ‘aš už tai 

jums atsilyginsiu. ..
Krūminis pasižiūri į ją ir tylėdamas’pamoja 

jai ranka ir pats pasuka upės link, duodamas su
prasti, kad ir ji sektų paskui jį.

Valandėlę palėkėjusi, nuėjo’Itio pačiu kėliu 
ir Ramunė.

Ramunė neapsiriko — niėkur ji’nebūtų su
radusi geresnio sąjungininko už Krūminį; jis 
jai ne tik atidengė Grauzmano - Bičkovo są
mokslą, bet vakarui atėjus, pats nuvedė ją tie
siai į Ringaudo stovyklą, nors’jis pats ir toliau 

’liko nuošaliai." ‘ ’ r*
Irena, tai f pat visą naktį nemigusi, rytą at

sikėlė su skauda čia galva, isblyškusiais veidais 
ir giliai įdubusiomis akimis. Dabar ji daugiau pa

nešėjo į vaiduoklį, o ne į jauną mergaitę. Viši 
jos 'jūdėsiai 'buvo mechaniški, lyg ją valdytų 
koks nors mechanizmas.

— Aš važiuoju -aplankyti Norvaišus^ — pa- 
*sako ji tėvui, jau pasiruošusi kelionei.

— Ką gi tu ten veiksi —žinai gi, kad ten nė 
gyvos dvasios nebėra.

■ *

— Aš tą žinau, bet noriu pažiūrėti, kaip jie 
atrbdo dabar.

—Gerai, — neišdrįsta prieštarauti Bičkovas^ 
nors ir labai įtardamas peržvelgia ją. — Aš pa
šauksiu Augustiną—nuveš tave.

— Nereikia—aš važiuosiu dviračiu.
— Tiek kelio, dar per tokį mišką, neprotin-i 

ga; dabar juk karo laikas — visokių valka
tų pilna, — jau pradeda rimtai būkštauti ir 
pykti Bičkovas.

— Aš nebijau. Namie būti aš nenoriu; ten 
praleisiu ‘riors’ keletą valandų paskendusi prisi- 
minimūošfe. Be "to, apravėsiu ir palaidosiu gėles 
drit senelės "kapo.

— Vienos tavęs aš leisti negaliu. Iš viso tu 
turėsi mesti sėbravusi su kažkokiais įtartinais 
asmenimis, — nebeištveria Bičkovas, aiškiai ma
tydamas, kad ji nori susirašti Ringaudą. — 
Tave nuveš su savo mašina Augustinas. — galėsi 
būti tfcn, kol norėsi. Pietums sūgrįšitė.

Irena nebuvo pratusi tėvui priešintis, 
todėl ir dabar prikanda savo paraudusias 
nuo susijaudinimo lūpas, bet visai ramiai

atsako: -
— Pagaliau man'vistiėk, Tegul atvažiuoja.
Vos tik phlieka užpakalyje ’jų nfazOs miesto 

pakraščių trobeles—priešais‘jo.s akis: rugių — 
kviečių laukai, it jūra, baltai geltona jūra, leng
vai mažo vėjelio supama. Ji paprašo sustabdyti 
mašiną. Ilgai ji žiūri į tas švelniai siūbuojančias 
bangas. Jauno grūclo irialdrius kvapas ima kuten
ti jos nosį, ir ją pagauna boras pasinerti šiose 
auksinėse bangose taip, kaip ji kadaise kardyda
vo-po ^Terin^ds kraiitų vandenis.

Pašižyblgius 'apllrikui, ji pamato 4isą lietu-, 
vfškbsios vasaros pubšhumą, jos didįjį’triumfą: 
Nevėžio ’pakrantės visos nutiestos brangiausiais 
rytietiškais kilimais, -įgudusios rankos išsiuvi
nėtais akį veriančių spalvų gėlėmis, tęsėsi iki be-> 
galybės, o mėlynoji juosta, tarytum 'žvilgančio 
šilko kaspinas, nerūpestingai iškreivotas ant tų 
puikiųjų patiesalų be jokios atodairos vingiavo 
tai negailestingai skrosdama plačiąsias klonis) 
tai vėl grakščiai apjuosdama lyg glafnonėdama 
žaliuojančiomis pušaitėmis pasipuošuštus išdi
džius skardžius; jos blizgančiame paviršiuje, 
kaip veidrodyje, atspindėjo Aukštai padangėmis 
plaukuojantys pilkšvi debesėliai

Ši akimi nebepasiekiąma!^platu^ą,?jšje^suši^ 
kaupę tamsūs šilai ir jų arpmafti’persutikfSs oras 
ima svaiginti Ireną, nors ir jos širdis, kaip jai 
atrodė, buvo suplėšyta į gabalus. j.

Ji nusiraško kelias, pšfkefės griovy vešliai

išaugusias, baltažiedes ramunes, o paskiau pri- ' 
sirankioja visą puokštę melsvųjų rugiagėlių.

Vėl mašina lekia pasišokinėdama gerokai 
duobėtu vieškeliu. Čia pat jau ir miškas. Sustoti 
miške ji nebando nė prašyti — žino, kad tė
vo įsakytas, Augustinas pralėks jį dideliu 
greitumu.

Pi^vbžiavūs šilą, ji pradeda dėhiiai žiūrė
ti į tą vietą, kur turėtų ’būti jos taip 
pamėgtas Norvaišų vienkiemis; nekantriai lau
kia, kada pamatys raudonomis čerpėmis 
dengtą stogą, išdidžiai iškilusį iš Vainiko 
liepų.

— Ar mes gerai važiuojame, Augustinai?— f 
nebeiškentusi paklausia ji šoferį, manydama,kad 
ją akys apgaudinėja, nes visa apylinkė geriau- | 
šiai buvo jai pažįstama.

— O kaipgi, čia pat jau ir Norvaišai.
i — Bėt hš jų visai nematau, nors jie čia tik

rai’turi f^ūti.
T ° ten kas gi? “ parodė 'Auguštinas į de- | 

šinį šoną, — mes tuojau pasuksime iš vieškelio. ; 
Matai į ką pavirto gražieji Norvaišai, kai nebe- I 
liko žmogaus... ||

sę '(Bus daugiau) 
-----------  ---------------- -—?— ----- -----------------  K
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
30. Ramybės Kunigaikštis

Jėzus, pasaulio Išganytojas, bus taipgi “Ramybės Kunigaikš
tis” įlza. 9:6). Angeliškos giesmės, kuria buvo paskelgtas Jėzaus 
gimimas, turinys buvo “ramybė žemėje”. Todėl turi ateiti laikas, 
kuriuo šita išpranašautoji ramybė pasidarys tikrybė, o ne tik tuš
čias giedojimas Kalėdų metu. Jėzus bus didis Karalius valdan
čiuose Dievo namuose, iš kurių pasidarys “kalnas” arba Karalystė, 
kuri buš įsteigta “kalnų viršūnėje... ir aukščiau kauburių” (Mik. j 
4:1). Kada žemės tautas pamatys visišką savo negalėjimą įsteigti i 
ramybės dabartiniame pakrikusiame pasaulyje, tada žmonės sa- 
kys: “Ateikite, ženkime į Viešpaties kalną (Karalystę), ... jis mo
kins mus savo kelių ir mes eisime jo takais”. — Mik. 1:2.

Ir kuomet tautos taip stropiai laikysis Viešpaties takų ir su
tiks jais eiti, tada, kaip pranašo pasakyta: “Jie pavers savo kala
vijus (ginklus) į noragus ir savo jietis į pjautuvus, viena tauta 
nekels prieš kitą kalavijo ir nebesimokins daugiau kariauti ’ (Mik. 
4:3). Taip pat Ramybės Kunigaikštis įsteigs tarp tautų nuola-

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
JL-Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

MCUtMUA IR MOT1RŲ LIGOS 
^KBKOLOGMt CHIRURGUA

Hti So. PvMki M. (Crawford 
Mertcd Building) TeL LU 5-M4S 
Priima Įigftnina pagal ffjsitarilHž-

_KAZi BRAZDtlONYT*

Pragrama* **dė|A

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'WeeMherter Community klinikos 
. Medicinos traktorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomią ir

Tolu 562-2727 arba 542-2728

TKL —M MM3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

Wert 103rd Street 
Vllisdoc pagal ynai ta rimą

• ?' ■ ; QPTOMETR1STAS
' KAI^
2H8 Wo 71 St TeL 737-5149

Tikrinrt akii. Pritaiko akinius 
“contact lensed*

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, (PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. .1-44 popiet,

AL. TENISONAS
Kasdien nuo pirmadienio iki penk 

tadlenio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos is WOP A stotiea 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoūes 1110—AM banKa

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 6062S

Telef. 778-5374

SOPHIE BARČUS
RADIJO illMOs valandos

Vhet KSfnmK li wofa

tdt A. A

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 4:(M> 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3( 
rak ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telr* :'Hkmlsct z

7159 So. MAPLEWOOD AVfc 
CHICAGO, ILL. 60629

r --- . 1 ---------

PRALAIMĖTOS VARŽYBOSAnglų ir amerikiečių konstruktoriai kalbėjosi, kiek trunka lėktuvo statyba. Amerikiečiai lažinosi, kad jie per ketu- irias dienas pastatysią naują
DR. VYT. TAURAS J dvimotorinį lėktuvą. Anglai iš-

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos tekt.: 448-5545

GYDYTOJAS W SMlltURGAl 
teatfra praktika, spaa* MOTIRŲ Ilges. 

Ofisai M2 WUT Jta FitOIT 
TeL FU

(VISO VALu pirn- antrad^ trsfixl

niais 3-4 v*L popiet Ir kita Iriiu

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPBDAa-PBOTEZISTAS 

M \ Aparatai - Protezai. Med. ban- 
t' dažai. SpeoiaH paeatka kOlsma. 
V (Arch Soptoctt) ir t. t.

šaukimą priėmė.Ketvirtą dieną anglai paklausė telefonu savo varžovus kitapus vandenyno, ar jau to- j Ii jie pasivarė su darbu.— Dar įsukame keturis varž tus, ir lėktuvas galės pakilti,— atsakė amerikiečiai. — O kaip jums sekasi?— Dar reikia užpildyti keturis formuliarus ir jau galėsim pradėti statybą,—pranešė anglai.
FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

' PERKKAUSTTMJU

MOVING
Lukflmal — Mina apdravda 

TIMA KAINA 
L IfAt NAl 
TaL WAJMU

MOVING
Apdravata* pat ki av»fya»i 

tt |v*lriy rtrtumu.
ANTANAI VILIMAS

Tai. 876-1U2 arba VMTM
*• ------------------ -  - —

DARBIAVIMAS”
Kq latvis Lešinskis pasakė San 'Francisco

i Pėr šiuos “kultūrinius po
būvius” dalyvavome ir visi čekistai. Per paskaitų pertraukas kalbėjome apie kultūrą, meną, diskutavime ir tokiu būdu sueidavome į kontaktą ir sužinodavome viską, kas Čekai buvo reikalinga žinoti. Aš išmėginau ir eksperimentą, kurio sėkmingumui niekas netikėjo. Suruošiau Sovietų Latvijos 32 metų su kaktjes šventę. Tuomet Rygoje buvo apie 200 latvių tremtinių \ turistų. Visiems pasiuntėme pa- , kvietimus atvykti į Tarybų Lat i v^os šventę. Stangmena buvo nepaprasta — atvyko 180 latvių ' turistų tremtinių ir visi pakėlė taurę už Sovietų Latvijos atei-■ tį. Mes pabrėžėme žodžius — “už tolimesnį suklestėjimą”, nes tai mums buvo labai svarbu. To ■kios sukaktuvės dabar ruošia-! mos kasmet kartu su “kultūri- . Jiiais pobūviais” ir vis su imant resniais sumanymais^ Nuostabu yra -tai, kad visi, kurie atvyko

•_ į tą šventę, išgėrė ir už Sovietų■ Latvijos laimę. Ar galite įsivaiz duoti, kokį griaunantį įspūdį tas. paliko gyvenantiems latviams ; -Latvijoje? Kaip bebūtų, bet tenykščiai latviai tą dieną dar neišgėrė vodkos ar šampano So-

^ggjggggjgggjgggggggggjgggggggggįgggjgg^ggj^gggggggggggggngggsggggggggg^^^ ______ - -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KE DZIE AVE. / 
Tel. 422-2000

Tokia antrašte T.Silis atrefe- ravo latvių laikraštyje “Latvija”, nr. 26/28 į Vakarus atbė-’ gūsio Čekos majoro Imanto Le- šinskio birželio 8 d. San Fran-' cisco skaitytą referatą. Manąu, ■ kad šis Lešinskio referatas yra įdomus ir lietuvių laikraščių skaitytojams, tad čia siunčiu jo- santrauką. ;Iš pradžių tenka pasakyti, kad čekistas majoras Lešinskis nuo 1960 iki 1976 m. dirbo Čekos filiale “Kultūros ryšių komitete”, kad ardytų, skaldytų ir kiek galima naikintų politinę tremtį- Čeką prie latvių tremtinių fi- z nio sunaikinimo negalėjo pri- tiloti. todėl reikėjo imtis būdų ir priemonių. Latvijos okupacinei vyriausybei labai nepatinka. kad Vakaruose gyvena laisvi latv ai ir kad apie jų veiklą ži-; nios oasiekia ir okupuotą Latviją. “Kai pradėjau dirbti Čekos sukurtame Kultūros ryšių ko- rritete. — pareiškė Lešinskis, —: tada buvo manoma, kad trem-: tiniai yra taip vieningi ir moraliai stiprūs, kad jie nėra su-J skaldomi. Tačiau be perstojo,; kaip lašas po lašo ir akmenį: pratašo, komitetui pavyko trem ties bendruomenėje iškelti mažus plyš us. Negalima pasakyti,, kad pavyko tremtinius suskaldyti, bet vis dėlto komitetui pavyko tremties bendruomenėje įvaryti mažus plyšius, sukelti iliuziją, kad su okupantų vyriau sybe bus galima sugyventi. Pavyko įkalbėti, kad gyvenimas Latvijoje dabar visose srityse kyla ir kad ligšiolinė tremties, organizacijų veikla ir politinė kova yra buvusi klaidinga, kad

ir tremtiniai turi ieškoti naujų kelių bendradarbiauti _su tauta tėvynėje ir su jos kultūros darbuotojais, kad tik toks kelias yra teisingas tautos ateities gyvavimui. .PASTANGOS SKALDYTIIš pradžių šiam skaldymo darbui nebuvo -jokios medžiagos. Į “Kultūros ryšių komitetą” čekis tai atnešdavo tik kelius ruime-- rjus tremties laikraščių. Juos Če; 'ka buvo gavusi prenumeratų- keliu. Turistų “apdirbimo” būdai buvo per atviri ir nemanda- > gūs, Latvių -turistams buvo ruošiami išlėištuvių vakarai su šokiais. "kur gfojo įvairius”, čekistai per lūds šūkių- vakarus pasirūpindavo,' kad’ netruktų vod-. kos ir prie progos pasiįdomau- davo,. kiek pas/ jus.- ten San Fran cisco yra tų latvių ir kas yra jų vadai, žinoma, rezultatai buvo menki. Taip pat ir “Dzimtenes Balsas” nerado pasitikėjimo. (
Per mano buvimą komitete] perėjome .prie ^įmantresnių -būdų ‘-įjriimjnėti svečius ..turistus. Ruošėme kultūrinius pobūvius su muzika, rašytojų ir kitų kul tūros „ darbuotojų dalyvavimu. Pasirūpindomome ir apie kul- tūringėšnius svaiginančius gėrimus, nes kaip gi, taip sakant,

vietų’ Latvijos tolimesniam bu-j,== vimui. Man dar šiandien neaišku, kas verčia latviams tai daryti — ar tie išgėrimai, užkandos, čekistų bičiuliškas nusiteikimas, ar kas kitas?“RYŠIŲ KOMITETAS”Antra nuostaba yra, kad trem ties latviai “kultūrą” maino > taip, kad “ryšių komitetą”, taigi Čeką aprūpina veltui visomis jai reikalingomis informacijomis, net su vietos organizacijų balansais.Yra iliuzija, jei kas mano, kad jo siuntos “ryšių komiteto” pašto dėžutei nr. 261 pasiekia ad-j: resatą ir jas skaito ir latvių tau-,| ta. Pvz., iš prisiųstų knygų pa-j liekamai tik 2 egz., vieną pasi-< ima “Kultūros ryšių komitetas”,, antrą — čekos žvalgybos virsi--: ninkas. Jei -iš tremties atvyksta < rašytojas, kuris yra atsiuntęs , sa vo knygas ir Čeką suruošia atsi-j lankymą pas tą rašytoją, ku-- riam knygos buvo siųstos, tada į. “Kultūros ryšių komitetas” iš r (Bus daugiau)
— -Brežnevas labai nepaten-i kintas, kad kancleris Schmidt j atidėjo pasitarimus su Rytų Vo-J kietija. Rytų Vokietijai reikia į naujų mašinų.

Turkey For Dinner >
- ■ --------------- by Martha T nyan i

PiRKITc JAV TAMPYMO »ONUf

the professional too, toe that matter. turainc tncreariartrto 
*tumlngsw—or architectural - spindles as theyre toown tn the 
trade—Xo provide inncvaWe and hnaglnattrf tooebeg hi the 
home.

Architectural spindles—yea, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available tn a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when It comes to

I the decorat:ve uses to which 
1 they're now being put.

Architecta Interior designerr 
and ‘do-it* yourself ers* find 
the spindles a venatfle, Ktylkdi 
and inexpensive way to add 
character to a Ixne or offloa. 
Indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
a< room dividers, screens and 

m- as kgs for eotfeo

tnoonted wi walla and docri 
jut decorative elementų 
m plant bolder® or na grift? 
elemente.

K. A. Nord Oru įverstu 
Wa&tu tbe wockr» Mrg«t 
manufacturer of architectural 
spindles. protinėm ttaae dec
orator Item* 1 n nine different 
sty lea, three different thlck- 
nesses and in height* from Tfc 
indu to Mrtt TeeL

The spindles arg xnada

to a smooth finish then ihrtnk 
wrapped in eiear, protOtfsw 
plaaUo. A brochure on eptndto 
Gharaetefiatkwi and Idea* fori

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

PETKUS
TĖVAS IB SŪNUS

ChicAgoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8UGANSO 
PATARNAVIMAS

TUR<ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Phillips - Labanauskas
3307 So. L1TUAMČA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, UI. Tel: OLympic 2-1003

For dinner sometime soon, prepare a frozen Butter Basted 
Swift’s Premium Turkey Roast with Giblet Gravy as directed * 
on the package. Serve it with Apple-raisin Stuffing and gamišh 
the turkey platter with spicy apple lings.

To make the rings, core 6 small red-skinned apples and slice 
into 12 half inch slices, saving the tops and bottoms for the 
Apple-raisin Stuffing. Brush slices with temon juice and place j 
jn a shallow baking dish. Combine the grated peel from oner 
lemon and the juice from half a lemon, 1/2 tvp water, ,174 
cup each granulated and brown sugars, 1/4 teaspoefe cinnamon* 
and 1/8 teaspoon each ground cloves and nutmeg. Bring to a | 
boil and dmroer about 10 minutes. Pour over apple 
Bake with the roast in a 375°F. oven 20 to 25 minutes. Cut 
tings in halves and arrange around roast with sprigs of gaxsley. j 

r Apple-raisin Stuffing ' 
Yield: 4 servings (4 cups)

eupe eeaaoned dry 
bread cubes for 
•tufting a

cup diced red apple 
fSNipared) 

cup raisins , *
tablespoons melted 

butter

1Z2
3

l egr; beaten . 
teaspoon grated orange 1 

peel J
Juice from grated 

orange plus water z 
to make 1 cup 
liquid

Place bread cubes in large mixing bowl. Combine remaining 
Ingredients and add to bread cubes. Toss to combine. Place 
snixture an a 1 quart casserole, nibbed with butter. Bake 
uncovered with roast in a 375°F. oven for about 30 minu tea.

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 71i38-1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, I1L 974-4418

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911
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ARIZONOS BALTU TARYBA
šių metų rugpiūčio mėn. 22 d. 

“The Arizona Republic” dien
raštyje S. Hallock, straipsnyje 
apie tautinius klubus Phoenix 
mieste, rašo:

“Arizonos Baltų Taryba (Bal 
tic Council of Arizona), pagal 
žurnalistės Noros Burbaitės su
teiktas žinias, yra organizacija 
apimanti tris grupes: lietuvius, 
estus ir latvius. Jų kraštai yra 
dabar valdomi Sovietų. Daugu
ma šių žmonių išbėgo iš tų kraš
tų į JAV, nenorėdami gyventi 
Sovietų žinioje.

Organizacijoje, pagal N. Bur- 
liaitę, yra apie 50 estų šeimų, 
apie 100 latvių šeimų ir maž
daug 200 lietuvių šeimų. Kiek- 
^ena iš tų trijų grupių renkasi 
i'tskirai, tačiau bendrai mini jų 

epriklausomybių suk aktuves, 
asario 16 d. — lietuvių, vasa

rio 24 d. — estų, ir lapkričio 
18 d. — latviu.
; Arizonos Baltų Taryba buvo 

Sudaryta šiais metais. Noros žo-1 
ožiais: mes nutarėm, kad 'bus

smagiau ir naudingiau veikti 
kartu. Tikslas yra visuomeninis 
ir kultūrinis, ir šiek tiek politi
nis. į tai įeina pavyzdžiui ir So
vietų invazijos į Afganistaną 
pasmerkimas. Dauguma klubo 
narių dar turi giminių Pabaltijo 
srityje”. . >

“Arizona Republic” straips
nis baigiamas pastaba: “Infor
macijai siūloma kreiptis į Ms. N. 
Burba arba Maire Simington te
lefonu (602) 258-9766. . I

Čikagiškiams Nora Burbaitė 
yra žinoma kaip 1972 m. Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyk
los absolventė ir kaipo Kernavės 
tunto ir Rako stovyklos skauti
ninke. 1972 m. ji šoko IV Tauti
nių šokių šventėje amfiteatre. 
1974 m. baigus Western Springš, 
IIL, mc’kyklą, išvyko j Arizoiį4, 
kur 1978 metais baigė “Arizoį|. 
State” universitetą, žurnalisti
kos srityje ir šiuo metu yrą 
“Associate Editor” mėnesinęip 
žurnalo “Home and Garden”, kiu
rio pirma ląida pasirodys la 
kričio mėn. Phoenix, Ariz. A. f

o

nistinių mokyklų mokslo metai 
t prasidės rugsėjo 6 d., McKay 
’ mokykloje, 6901 S. Fairfield 
j Avė., neįprasta tvarka. Regis-{ 
. tracįja ir knygų pirkimas: 9-ltt 

vaL ryto; pamokos prasidės 10 
vai. ryto- Mokyklų vedėjas irĮ 
direktorius yra Julius širka. Tė-I’ 
vų komitetas pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Alė Steponavi
čienė — pirmininkė, Antanas 

į Jarūnas — iždininkas, Birutė 
Į Pabed nskienė — iždininko pa

dėjėja, Milda Jakštienė — sek
retorė, Raminta Marchertienė— 
parengimu vadovė, Irena Adic-f 
kienė ir Rima Bankienė-paren., 
girnų vadovės padėjėjos, Edvar-j 
das Eringis — ūkio reikalų ve-j 
dejas, Aleksas Pocius — paren-Į 
girnų ir ūkio reikalų padėjėjas^ 
ir Jokūbas Gražys — vicepirmi-į 
ninkas ir spaudos atstovas.

Jokūbas Gražys,
K. Donelaičio mok. Tėvų 
k-to spaudos atstovas

REAL ESTATE
NbtuI, Ž«m« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Mamai, tani — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS IT/ITEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. TeL Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS "I

• NOTARIATAS • VERTIMAI. " " Y '3 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE z P

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

pasiskaitykite kelionių b'urų rėk 
lamas, visi reklamuoja keliones 
į Lietuvą, ne į okupuotą Lietu
vą, neį pavergtą, bet į Lietuvą 
— birželio mėn. Ar tai nėra dvi
veidiškumas? Ar mes už dolerį 
neparduodame savo idealo? Čę 

■ paima baimė. Mes turėsime lietu 
vių, jei jie bus čia Amerikoj, 
bet baimė kyla, kokie bus tie lie
tuviai? Ar už sekančių 10 ar 
20 metų dar tie • lietuviai dirbos 
nepriklausomos Lietuvos idealg> 
vadami, ar dabartinės Lietuvos 
idealo vedami?” ?

(Iš “Lietuviai Vakaruose”)

prenumeratos ■ pratęsima ,ir už 
$5 auką. ’ !' '* H'*

11? JRftpjpp,
— L. Gudelienė, Hot Springs, 

Ark., pratęsdama ’prėnĮifceratą, į 
atsiuntė auką kalendoriui. Dė
kui. !

— J'. B(^auskaš,^saviitinl^ds že
vernos, esančios 3238MS&f įHals-

t

SKIRTINGOS NUOMONĖS
niu asmeniu žinomu veikėjlį 
kalbėdami į tą jaunimą, paslf 
kė. “Vaikai, jeigu jūs nenoriįę 
eiti į minėjimus, jums nereikja 
eiti’ į juos. Pasakykite taip ir t^. 
vams”. ‘ ĮI

Tokie vadovai gąsdina manėj 
turėtų gąsdinti ir jus... Užt&i Į 
pažiūrėkime į mūsų minėjimų 
sales Vasario 16, Birželio išve?. 
žimų minėjimai, ten jaunimo ( 
nematome. Užtai, kad turime gė; —A. a. Petras Makūnas, Lie- 
rus vadus — vadovus”. j. j

Prieš eilę metų, birželio mėn,' 
buvo išvažiavęs. San Francisco 
simfoninis orkestras koncertuoti 
Į Sovietų S-gą, taip pat koncer
tavo ir Vilniuje. Mes labai tuo 
pasipiktinom. Birželio mėn. mū-' 
sų giliausio skausmo dienomis 
— Jūs, amerikiečiai, važiuojate

I j JAV valdžia, protestuodama 
[prieš Sovietų Afganistano oku
paciją, neleido sportininkams 
[dalyvauti Olimpiadoje Maskvo
je. Taip pat patarė Amerikos 
{piliečiams nevykti į Sovietų Są
jungą Olimpiados metu. Spor- 
įtininkai nedalyvavo, labai maža 
lir turistų tebuvo. Sovietai tą 
tžygį labai pajuto.
* • Mūsų VLIKas; ir ALTas taip 
•pat prašė lietuvius nevykti į 
lokupuotą Lietuvą šiais metais, 
kai okupantas “švenčia” Lietu
vos 40 metų pavergimo sukak
tį, rengia ta proga dainų ir šo
kių šventės. Dideliam mūsų nūs 
•tebimui, net ir iš Kalifornijos 
nuvyko į Vilnių, į tas Sovietų, 
“džiaugsmo šventes net keli mū 
sų bendruomenės veikėjai.
'■ Mūsų konsulas V. Čekanaus
kas LTS suvažiavime Chicagoje 
teisingai pasakė: “Ir šiandieną 
aš su skausmu turiu jums pasa
kyti, kad vienoj organizacijoj 
jaunimo vadovas su vienu vyrės

tuvos kariuomenės kūrėjas — 
savanoris, karininkas ir inžinie
rius, mirė liepos 11 d. Montrea- 
lyje, sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Liūdėti liko žmona Elena, duk
tė Gražina ir sūnus Leonas.

— bail. Aldona Guraitė- Ma
rek iš Beverly Shores, Michigan 

į Vil7iu“‘iink7m7n7f\omun7stų’. miesto aukšt mokyklos meno 
mūsų pavergėju. Rašėme laik- Rytoją ir to miesto bei apy- 
raščiuose straipsnius, siuntėme hnkes ^dminkų draugijos pir- 
amerikiečiams protesto laiškus,' mmink^ laimėjo premiją už is- 
bet ka mes patys darome. Pa- stat^ kūnni Pėdoje. Tai yra 
įkaitykite lietuviška spaudą,- los PrTemila- Ji Pj;klau- 
_____;_____  so Chicagos Lietuvių Moterų 

i,j Draugijai. • - .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
v , <

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

>« — Marija Mackevičienė- iš
Brighton Parko lankėsi Naujie
nose. Dėkui už vizitą,'ankstybą

. Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą......................... .................. ..........

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ................................

Minkštais viršeliais, tik...... .....................

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

. Darbas garantuotas. ~

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)*

Skambinti YA 7-9107

j-’’ J. AJ X* VU,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

rv
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalin^ or* 
ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba. * . ‘ i

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiaii 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. r t

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

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

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centre

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

307 W. 30th K.
Tol. fill) 543-ttli

L\------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z

— Lietuvių Pensininkų Sąjun-i 
gos. vadovybė organizuoja išvy-i 
ką į gamtą, į p. Anelės Kojakį 

; kurortą, Lake Villa, rugsėjo 4 d j 
9:30 vai. riuo Gage Parko Field-j 
house: So..- Western ir 55-tosį 
gatvės kampo. Prašomą nedel-Į 
siant registruotis pas S. Vana-? 
gūną tel., HE‘4^063 ir pas K; 
Karaziją — 376^6342 -arba pas!

rėmėjas. Pratęsdamas prė^itųnė- 
ratą, jis įteikė per administra
torę Kristiną; Ąbstįij 
Dėkui, r. . ru j<. j

■ H 0 Įį..i 1 u - j bus galima gauti vie toje. Prašo'
— lemaičių,-Kultūios i klubaę, i ma registracijos neatidėlioti,

remdamas spaudą, pas^yrė Nau Į | Juozas Skeivys
jienoms $10 auką ir ją atsiuntė 
per pirmininką Juozą, -.Skeivį. 
Dėkui valdybai ir ,visiems t_ 
klubo nariams. ,

— lilinoisį^'valstljįįįšš
rugpiūčio 28 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 804605. Bingo Įošįrrię 
laimėjo 06, 22, 41, 48 ir 7$'; 1

—Vytautas K. Peteris iš Mar
quette ■ Parko • baigė St. Xavier 
kolegiją bakalauro laipsniu.

— CW Nėivs-Herald ketvir
tadienio laidoje plačiai aprašė 
Lituanicos Futbolo rinktinę ir

! kitus valdybos narius. • Maisto!

— Venecuelos Lietuvių drau-i 
to ^ja Vyčių salėje rengia geguži-Į 

nę rugpiūčio 31 d., sekmadienį.: 
Gros šaunus orkestras. Visi ga
lės pasistiprinti lietuviškais pa
tiekalais. Bus laimės šulinys. 
Įėjimo auka $1. Viši kviečiami 
ąpėtte Parko pakeitė bų^o: ad
resą. , ,;j

— Noriu gauti darbo mažoje 
šeimoje. Prašau skambinti tel. 
778-0820.

. • ■ : ; ’■ ' iv ’

• J. Andriaus sudarytą Lietu 
_. į vos žemėlapį ir išleistą Deveni.

jos žaidėjus. Telpa J nuotrau-j Kultūrinio Fondo, galima Įsigyt
kos, kurių viena yra 1-me pus
lapyje.. •

— Dail. Mikas. Šileikis, Nau
jienų skyriaus ‘Meno Žinios” re 
daktorius ir Leidėjų Bendrovės 
direktorius, paaukojo savo kū
rybos paveikslą laimėjimams, 
kuriuose galės dalyvauti- visi 
'skaitytojai; -parėmę - Naujienas 
įsigydami bilietėlius. Dovanų 
paskirstymas Įvyks spalio 26 d. 
laike Naujienų mėjanio banketoi-

■—M. Miškinytė, skirsnelio 
, “Aplink mus ir mūsų namus” 
vedėja,;-paaukojo $100 laimėji
mų premijai. Premijas telkia 
administratore Kristina Austin 
:ir galinčias ar galinčius ka nors 
atraktyvaus paaulebti laimėji
mams, prašo pranešti Naujienų 
administracijai. Paskirstymas 
įvyks laike metinio banketo.

— Kristijono Donelaičio litua

siunčiant užsakymus šiuo adre 
su: Devenių Kultūrinis Fondas 
P.O. Box 10782, St. Petersburg 
FL 33733. Kaina $6 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

— Šakių apskr. klubo piknikai *■ 
‘įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 30 d |

Ilgametis patyrimas
Jei ruošiatės keliauti

sąžiningas darbas
kreipkitės J Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. West*™ Ave^ Chicago, m. 60643

• Nemokumo patanunmM užsekant lėktuvą, tran trintą laivu kelio 
(eruisea), vienbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda

tne kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kiton faštua 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir telkiame tnfor 
nacijas vjsaia kelionių reikalaia.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik raina rezervuou vietat 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

. SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARU A NOREIKIEM

2608 W«rt I9t» St, Chicago, HL 60629 » Ttl WA 9-fTffI 
Didelii pMlrlnkimai gero* rtflee įvairių prakiš- 

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ 
■ U W III aA. l|A»r*

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 19th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 1-2797

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public s

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568 4

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto laldimf. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. sį> 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui: automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. H
- 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin. langai, durys, medžio 
apmušimai. ' • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION
* 7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505We’lt help you make the right move;

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

.įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

T 3LT

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus- paimu.
Iš lauko ir vidaus.<

Kainos labai prieinamos. •

GEDIMINAS BARANAUSKAS;: 
4514 So. Taiman Avenue

Tel. 523-0383 s ?

I vai. popiet Lietuvos Vyčių sa į 
Įėję, 2455 W: 4”th St., Chicago |

......... - if
barąs, šokiams gros Evalde 
Knoll orkestras.

—į Dengiame ir taisome, yisv 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti, 

i ARVYDAS KIELA; 434-9655 
■ (Pr.)

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday
II to 5;'no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 

‘STATĖ St. Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astrol
ogers. (Pr.)

’Bus skanaus maisto, turtinga:

SAVININKAS Marquette Parke 
parduoda mūrinį namą prie par
ko ir mokyklos. 776-1260

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

KAIP SVARBU TEISINGAI 
TIKĖTI? .

Ar žmogus pateisinamas .Įsta
tymo darbais?

Ar žmogus pateisinamas per 
tikėjimą Kristumi?

Pasiklausykite šia tema tikro
sios tiesos iš Dievo žodžio šį ant- 
radenį, rugsėjo 2 d., 8:45 vai. va
kare radijo banga 1490 AM per 
“Lietuvos Aidus”.

šį penktadienį, rugsėjo 5 d. 
4:23 vai. popiet per Sbphie Bar
čus išgirsite “šviesos sužibėji
mas’’. ,

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “šv. Jono Evangelija”. 
Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321 ’

’ • Oak Lawn, HL 60454

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų1 pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patąmaūti.-

L. A. R. Staškūnai 
SAPPrilRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444 ,

PERSONAL 
Asmenų Ieško

— Chicagos miesto merė Ja
ne Byrne, lydima savo vyro 
Jay McMullen, lankosi Prancū
zijoje ir kitose Europos valsty
bėse. <

Ieškau savo brolių — Viktoro, 
Antano ir Edvardo Menczinskų, 
taip pat sesers Veronikos, kadai
se gyvenusių Vilniaus krašte, 
Švenčionių apskrityje, Ignalinos 
valsč., Rimšėnų kaime. Juos pa
čius ar jų šeimos narius prašau 
atsiliepti, gi apie juos žinančius 
prašau pranešti už atlyginimą.

Adam Menczinski 
1756 NE 37th St 
FL Lauderdale, FL 33334.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas Ir • Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą , 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59S0

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitoki blankai.’

HOMEOWNERS POLICY
F.- ’ Zapolis, Agent 
32O8y2 W. 95th St 
Everg. Perk, 111. 
40642, - 424-9654

State Far-n Fue and Casualty Company

/ !■ ...... 1
ADVOKATŲ DRAUGIJA

VALDEMARAS BYLATTIS 
ir VINCAS BRIZGYS

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
Ud 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

ToL 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
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