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MUSULMONU V
Tautos. FondasTuošia nauja statutą

& m. rugpiūčio 2 dieną Tautos 
Fondo Taryba buvo susirinkusi 
posėdžio: Kultūros į židinyje, 
Brooklyn, N,Y. Dalyvavo: Ta
rybos pirmininkas J.: Valaitis, 
prel. J. Balkūnasė valdybos pir
mininkas J Giedraitis ir tarybos

■ nariai I. Banaitienė, J. Audėnas 
ir M. Noreikienė.A

Valdybos pirmininkas J. Gied
raitis painformavo apie sudąry- 

, < mą Tautos Fondo ..finansi nių 
patarėjų komisijos, į kurią įeina 
P. Minkūnas, V. Kulpa, J; Paže- 
mėnas ir valdybos pirmininkas 

- . ex officio. . . . -w
. ’ Tautos Fondo veikiai-plečian

tis; ir ypatingai ryšium su dide- 
■; • liu.; visuomenės susidomėjimu 

’ Lietuvos Laisvės Iždu bei;testa
mentiniais palikimais, į Tautos 

' Fondo veiklą yra įtraukiama 
daugiau teisinių patarėjų. Illi
nois valstijoje tokia patarėja 
sutiko būti Rima Skorubskaitė.

Numatoma Tautos Fondą re
gistruoti Floridos valstijoje, kur 

_ pagrindiniai atstovai;JŠus. prel.
J. Balkūnas^C. Vilnis ir R. Ja- 

; sinskienė.- .;. v ’
Baigiamas tvarkyti Tautos

• Fondo; statutą-anglų kalba. Ti
kimasi laike poros' mėnesių jį tu-

• rėti išleistą knygutės forma. Ap- 
■ tarti Tautos Fondo archyvo rei- 
vų kala! • bei-pasidalinta mintimis ir

sumanymais vajui pravesti.
-- T ALL—v zis — - «

VOLKSWAGEN0 FONDAS ’ 
„FINANSUOJA PABALTIJO

■t -TYRIMO PROJEKTĄ

Privatus Volkswageno auto
mobilių gamyklos fondas-sutei
kė lėšas jau įpusėjusiam ambi- 

, cingam užmojui,,.pradėtam pra
ėjusių metų; spalio mėnesį. Tai 
bendras vokiečių-britų . projek
tas “Visuomeninei ir ūkinei 
raidai. Pabaltijo valstybėse” tir
ti. Tyrimo grupėms iš Munste- 
rio ir Glasgovo „universitetų va- 
vodaųja dr. Erik Boettchęų.Ko- 
operatyvinių Teorijų Instituto 
galva, ir Ąlec Nove, Sovietinių 
ir Rytų Europos Studijų Insti
tuto vedėjas. Tiriama visuome
ninė, ūkinė, ir politinė kaita Pa
baltijo valstybėse prieš jų ne
priklausomybės atgavimą, ne
priklausomybės metu ir po ne
priklausomybės praradimo.

Dalyviai analizuoja žemės 
ūkio struktūrą prieš 1918 metus, 
baudžiavos panaikinimo ir že
mės ūkio . reformos poveikį be
žemiams valstiečiams. Juos ypač 
domina greitas, giluminis žemės 
ūkio ir pramoninės struktūros 
pasikeitimas Pabaltyje nepri
klausomybės metais. Daug dė- 
męsld'kreipiama į kooperatyvi- 

. nes sąjungas^ mėginama patirti 
kokiu mastu nepriklausomybes 
metų patirtis paveikė Pabaltijo

f

KALENDORftLIS

Rugsėjo 20: Pilypą, Eutachi- 
jųs, Jolita, Vainora, Tautgirdas.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:54.

Oras giedras, vėsesnis, vaka-
w *-.!■ » A • - - ♦ ' * j

■' rėi gali .’lytiJ "

ūkinį našumą sovietinės ūkinės 
sistemos rėmuose. Išsamiai nag
rinėjamas ir pragyvenimo lygio 
įvairavimas, įjungimo į Sovie
tų Sąjungą poveikis pragyveni
mo lygiui.

Politinės raidos temų sąrašas 
apima nacionalizmo augimą, po
litinių partijų pobūdį, konstitu
cijos, demokratijos ir parlamen
tarizmo sąvokas, autoritarinių 
režimų išsivystymą,' ir naciona
lizmo reiškinius komunistų par
tijose nuo 1945 metų. _ 

■ —- .
“PONTO-BALTICA” 
NAUJAS MOKSLINIS 

ŽURNALAS
Šįmet Italijoje pasirodė pir

masis žurnalo Ponto-Baltica nu- 
. meris, kurio tarptautinės re
dakcijos narių sąraše randame 
ir Marijos Gimbutienės pavar
dę., Žurnalas pašvęstas vadina
mojo ponto-baltinio sąsiaurio 
tarp Baltijos ir Juodosios jūros 
kalboms ir kultūroms. Toji teri
torija apima Graikiją, Albaniją, 
Bulgariją, Jugoslaviją, Rumuni
ją, Vengriją, Austriją, .čekoslo; 
yakiją, Lenkiją,-.Lietuvą,. Latvi
ją,-Estiją, ir Suomiją. - f - \

. Žurnalo redaktoriai rašo,, kad 
jų tikslas yra išsamiau .supažin-

. dinti europiečius su “ponto-bal- 
tinių”: tąutų. kultūromis., Žurna
lą finansuoją “Dragan Europinis 
Fondas”,, žiųomas savo pastan
gomis: supažindinti pasaulį sū' 
mažiau žinomų. Europos . tautų 
kultūromis ir jų įnašu į bendrą
jį Europos kultūros lobyną.-

KAPINIŲ. UŽDARYMAS. IR 
PERKĖLIMAS: LIETUVOJ

Iš Lietuvos pranešama, jog 
intelektualai nerimauja dėl’nuo- 
latinių žinomų kapinių uždary
mų ir dalinių perkėlimų. Daų- Į 
gelis kapų dėl įvairių pfiežas-] novo. , jiedu buvo skaitomi pa
čių nebeatstatomi. Atrodo, kad Į čiais geriausiais . šokėjais. ’ 
tai daroma norint panaikinti sę- _ Sovietinėje Sąjungoje mu* 
nas kapines, kurios sutraukdavo du galėjome turėti viską,; ką ko- 
daug žmonių ir buvo lankornos munistinė sistema galėjo mums

‘— laikraštininkams pa-

* 
■ 
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Prezidentas Carteris atsisveikina su žmonėmis, atvy- 
kusiais jį išlydėti iš Baltųjų Rūtnų.

SUGRĮŽO I KABUL
f

Lotynai priešinasi 
va'kais mainikauti

CHICAGO. — Lotynų kilmės 
amerikiečių (Meksikos, Centro 
ir Pietų Amerikos) vaikų tėvai 
per savo organ'zaci jų atstovus 
pareiškė, kad' atsisako leisti sa
vo vaikais-'mainikauti, tai yra 
autobusais, vež o t i i nesavo mo
kyklas. ar tai būtų tobuliausio 
auklėjimo s ekimas ar federali- 
n s desegregac 4os programos 
reikalavimas.

Lotynų Instituto narys Mario 
Aranda spaudos konferencijoje 
pareiškė kad lotynų nuomonės 
nebuvo atsiklausta, tą programą 
diskutuojant ir įgyvendinant, 
ir kad visas tas planas “gresia 
sugriauti mokyklas, kurias pa
statyti mums tiek daug sunkaus 
darbo kainavo”.''

.“Lotynų bendruomenėje auk
lėjimas ir namai eina ranka į 
ranką’’, pabrėžė Aranda. “Visų 
tų mokyklų mokinių tėvai la
bai aktyviai'dalyvauja savo vai
kų auklėjime”.

“Lotynų istorija yra visai ki
tokia ir skirtinga nuo tragiškų 
santykių tarp juodųjų ir baltų
jų. Musu reikalai.: yjęa, skirtingi”, 
pasakė Aranda lotynų bendruo
menės, vardu Chicagos švietimo 
tarybos kon^ ntijuje.

Lenkijos vyskur u 
kaltina vadžią

VARŠUVA. Lenkija. — Reik

NUR TARAKIS BUVO NUŠAUTAS’
PRAEITĄ PENKTADIENĮ
KARO JĖGAS IR POLICIJĄ VALDO

MOKYTOJAS HAFIZULLA AMIN

bėgti iš, Sovietų Sąjungos.
Koslovui nepatinka Sovietų gijos Žinių Tarnybos praneš 

Sąjungoje laisvės suvaržymai.
žodžio ir spaudos .suvaržymai, vyskupai išleido -bendrą pasto- 
-uždraudimas -. žmonėms laisvai racijos laišką, griežtai kritikuo- lentas

mu, Lenkijos katalikų bažnyčios

MASI^Vqj,5 TURĖJO VISKĄ-, BET JIEMS 
o-’iUoA ' TRCK0 LAISVĖS

LOS ANGELES • CąL — Leo
nidas ir, Valentina, Koslovai. at
siskyrę nuo Mąskyoę Bolšoi teat
ro, džiaugiasi, i - kad •,pasiliko. 
Amerikoje. , • ;

Koslovai buvo geriausi Bolšoi j pasisakyti įvairiais visuomeni- 
teatro šokėjai. Jie. šoką kartu su ‘ nio ir kultūrinio, gyvenimo klau- 
kitais šokėjais .grupėje, bet abu ; Simais. Jis džiaugiasi, kad imig- 
buvo šokėjąi solįstai. .Kada Bol
šoi teatro žvaigždė Aleksandras 
Godunovas nutarė atsiskirti.nuo< 
šokėjų grupės, ■ .tai Koslovai ūž

racijos komisionierius leido jam 
gyventi Amerikoje ir davė po
litinio tremtinio privilegijas, 
nes jis esąs politinis tremtinys, 

j ėmė jo vietą scenoje.-Po .Godu-] Jis’ nenorėjo grįžti į Sovietų 
•Sąjungą dėl pagrindinių žmo
gaus teisių treplenimo.

Koslovo pareiškimai nustebi
mo daugelį laikraštininkų, nes 
jis pirmas šokėjas taip laisvai 
ir taip protingai pagrindė savo 
nepasitenkinimą dabartine

Į vietine sistema.-

daug žmonių ir buvo lankomos .
patriotinio jaunimo.. Išeivija ^uoti
prašoma apie tai rašyti. , b Leonidas Koslbvas'.' —

(Elta)iMus visą laiką traukė Atnerika,|
mums norėjosi ' patirti "krašto

Moteru išprievartavimu laisvę ir žmonių galimybes pro-
gresuoti... Norime plačiau pa- 

| žinti Ameriką ir gauti tai, ko 
CHICAGO.— Policijos depar-. mums negalėjo duoti komunis-

padaugėįo 16 nuošimčiu

so-

KABULAS. Afganistanas. — 
Šiandien oficialiai paskelbta, 
kad Nur Tarakis, buvęs Afga
nistano prezidentas, pakvietęs 
sovietų patarėjus kariuomenei 
ir valstybei pertvarkyti, buvo 
nušautas praeitą penktadienį, 
kai grįžo iš Maskvos ir sušaukė 
revoliucinio komiteto į 
prezidentūroje.

Kitas pranešimas sako, kad 
prezidentas Tarakis posėdžio 
metu buvo tiktai sunkiai sužeis
tas, bet praeitą sekmadienį mirė 
prezidentūroje, kai buvo pa
skelbta. kad Nur Tarakis atsi
statydino iš prezidento pareigų1 
ir dėl ligos (jo nervai buvo pa
irę) iš revoliucinio komiteto 
pirmininko pareigų. Tarakis no
rėjęs išvažiuoti į užsieni, bet re
voliucinis komitetas sužeistam 
žmogui neleido išvažiuoti.

Užsienio žurnalistai kreipėsi ’ 
į vyriausybę' platesnių informą^ 
cijų, bet niekas jiems žinių ne
suteikė. Jiems buvo pranešta, 
kad revoliucinis komitetas iš-, 
rinko krašto apsaugos minister’. 
Hafizulla 
dentu. Jis pasakė svarbią'’vals
tybinę kalbą, pabrėžė; kad' Af
ganistanas glaudžiai bendradar
biaus su Pakistanu-rr Iranu, nes 
abi valstybės’vadovaujasi tais 
pačiais Korano principais. Pre- 

; Alnin paskutinėmis 
buvo tiek išvargęs.

Chicagos Vyčiai išrinko 
naują valdybą

Lietuvos Vyčių 112 kuopa rug
sėjo 18 d. 8 vai. vak. turėjo s.ą- 
vo metinį susirinkimą parapijos 

į' salėje. Valdyba išdavė raportus, 
"""...‘Raportai patvirtinti. Nominaci- 

v | jų komisija patiekė valdybos 
narių sąrašą. Visi devyni išrink
ti. Pirmininku buvo ir vėl per
rinktas Al. Zakarka. Klebonas 
A. Zakarauskas, atėjęs, pri
saikdino.

Šalimai, 
j lo, buvo 
vėliava ir 
liava.

Kai iškilo klausimas išrinkti 
delegatą į ALTos kongresą at
stovauti Lietuvos Katalikų S-gą 
vyčius, tai tik vienas dalyvis 
pasisakč už dr. L. Kriaučeliūną, 
o visi kiti kėlė ranką už Pakal
niški Jz. '■

. (Centrų .valdybos posėdis bus 
N e w Yorke rugsėjo • 22. di eną.)

Po susirinkimo, buvo kavutė. 
Būdinga Lietuvos Vyčiams: su- 

Amin krašto prezi- sirinkimą pradeda ir baigia 
malda. . < • ■ = 7 :

prie prezidiumo sta- 
Amerikos valstybinė 
Lietuvos tautinė vė-

pasakyti, nes jį apėmusi baimė. 
■Tuo tarpu kiti komiteto nariai 
prezidentūroje gaudė.prezidento 
sargus ir juos ten šaudė.. Buvo 
sužeisti’.keli revoliucinio komi
teto nariai. ’ • '

Pora Tarški draugų prašė vi
są posėdy nutraukti, duoti pre
zidentui atsikvėpti. bet niekas, 
nekreipė dėmesio į ramius pata
rimus. Revoliucinio komiteto 
nariai nušovė patį Tarakį už 
neautorizuotą kelionę Maskvon 
ir dar du komiteto narius, palai
kiusius prezidentą, šeštadienio

iantį režimą už priešreliginę lai- dienomis 
kyseną bei politiką.

La.ške rašoma,'kad 1979 me-| 
tai yra skirti vaikams. Tačiau 
Lenkijos valdžia pažeidžia vai
kų teises, propaguojant’ ateizmą 
mokyklose, žeminant tėvų auto
ritetą ir persekiojant vaikus už 
jų religinius įsitikinimus.

Vyskupų laiškas taip pat kri
tikuoja valdžios ekonominę po
litiką. nes esant mažiems atly
ginimams, motinos yra privers
tos apleisti savo pareigas šeimo
je ir eiti uždarbiauti. Vyskupai 
ragina gydytojus ir slauges 
abortais nežudyti vaikų.

Nors režimas yra paskelbęs 
sąžinės laisvę, tačiau katali
kams ji yra varžoma ir nepri- 
pažįs!.-”'* ■> katalikybės Įtaka į 
lenku kultūra. i

Vatikanas nepaneigė nei ne
patvirtino Vakarų Europoje 
kursuojančių žinių, kad mini
mas laiškas buvo suredaguotas 
vyskupų plenumo konferencijo
je birželio 5 d., esant toje kon
ferencijoje popiežiui Jonui Pau
liui II. •

: AOKĖJAI SMERKIA 
ABU KOSLOVUS

MASKVA; Rusija. — Parskri- 
dę i Maskvą Bolšoi teatro šo
kėjai iš pradžių atsisakė daryti 
pareiškimus, bet paskui keletas 
jų smerkė Leonidą ir Valenti
ną Koslovus už tai, kad jie nu- 
.tarė nebegrįžti ir pasilikti Los 
Angeles mieste.

<-■ Bet melagingiausią pareiški-

tamento nauja kriminalo statis
tika rodo, kad šįmet per 8U4 
mėnesio smurtingų išprievarta
vimų padaugėjo 16 nuošimčių: 
nuo metų pradžios iki rugsėjo 
12 dienos išprievartauta 1,081 
moteris, kai pernai per tą patį 
laiką rekordas buvo-“tik” 931.. ir pasikalbėdavo įvairiais klau-.

j simais. Godunovas nutars hebe-, 
grįžti į Rusiją pocpirma Bolšoi mėgome“.
teatųo ipasirodympjT tuo tarpu.^ .{Eik-iš pavydo jis taip galėjo 

’viR jlaiką«;jki kalbėti, nes nė vienas Bolšoi 
^askųliyįio šo^io Loą Angeles teaų-a šokėjas taip negalėjo pa- 
tęatfė. visi šokęjąi prądėjo; šokti, kaip pašokdavo Goduno- 
rengtis kelionėm namo, Koąlovaij vaS ar Koslovai. Jie buvo Bolšoi 
nutarė^ ęurasti .Amerikos imig- ‘.(^tro geriausi šokėjai, trupės

Vienintelė “džiuginanti žinia”, 
tai ta, kad per paskutinį užre- 
korduotą mėnesį (nuo rugpjūčio 
16 d. ligi rugsėjo 1^’d.) tos rite 
šies kriminalo buvo vieno nuo
šimčio T dešimtadaliais mažiau. 
Panašiai su žmogžudystėmis: 
truputėlį mažiau negu praeitą

tinė sistema.
KOSLOVAI SUSITIKO

SU GODUNOVU
Šokėjai Koslovai jau1 susitiko 

su A 1 e k sandrtr’ Godunovu.

komiteto narius.
Tarakiui atsisa-

Maskvoje jiedu buvo pažįstami padarė šokėjas Vyacheslav
Gordeyev: “Mes jų nesigailim, 
.nes. nė vienas mūsų Koslovu ne- 

4 **

mėnesį, bet daugiau negu pra-. racijos Jkojnisienierių, išpasakoti J žvaigždės, 
eitais’ metais. ‘. jam sąvo pageidayųnųs ir hebč- ’ _

-------------:; grįžti į Sovietų Sąjungą, -j į |
— Senatoriaus Edward Ken-' Jeigu kiti-Sovietų Sąjungos 

nėdy advokatai tvirtina, kad jįs^ darbininkai .būtų turėję, tas pa-1 
nesuskaldys' demokratų part!-' cias gyvenimo sąlygas, kokiasLj WASHINGTON.— Valstybės 
jos, nes jis dalyvaus tik pįrmi- turėjo ^BpĮšoi .jeatro šokėjai, tai.^departamento sekretoriaus pa- 

vargu ar kuris jų būtų, no rėjęs-^ vaduoto ja s Warren Christopher

r* Derybos su Meksika 
odei dują pirkimo

niuose rinkimuose.
i, . ,f > ’» ' ’V“»‘

grįžta j Meksiką tęsti derybas 
dėl natūralinių dujų' (natural 
gas) pardavimo Jungtinėms 
Valstybėms. Tai bus antrasis 
“rundas”, o trečiasis — baigia
masis nustatytas rugsėjo 28 ir 
29 dienoms Washingtone, kur 
žada atvykti vizitui Meksikos 
prezidentas Jose Lopez Portillo 
kaip prezidento Carterio svečias.

Derybos dėl dujų vyksta tarp 
Christopher ir Meksikos užsie
nio reikalų ministerio Jorge 
Castaneda. - ’ y !c -a> L ;

kad jis. aptvarkęs - pagrindinius 
valstybės- reikahts: apie revol iu- 
cinį. pospdį nenorėjo nieko kal
bėti, bet išėjo namo pailsėti ir 
pašalinti nuovargį.

Žurnalistai patyrė, kad revo
liucinio posėdžio visai nebuvo. 
Posėdį šaukė ir turėjo pradėti 
iš Maskvos parvažiavęs Nur Ta
raki. bet kai Į posėdį susirinko t ryte visiems buvo aišku, kad 
revoliucinio komiteto nariai, tai nauju' krašto prezidentu bus 
Taraki posėdžio pradžią . labai 
jau vilkino. Salėję praleidę virš 
valandos, komiteto nariai parei
kalavo pradėti pasitarimus, bet 
Taraki priešinosi. Tvirtinama, 
kas jis: pašku-tirlėmis valando
mis Maskvoje patyrė, kad- Ka
bule prieš ji ruošiamas sąmoks
las, bet jis nemanė, kad karo 
ministeris Amin būtų suorgani
zavęs sąmokslą prieš prezidentą 
ir revoliucinio

Prezidentui
kius atvykti j posėdi, revoliu
cinio komiteto
ėjo ieškoti Tarakio. Jie norėjo 
įsiveržti_ į prezidento kabinetą 
ir jį atsivesti Į posėdį, bet jiems 
pasipriešino prezidento asme
niškos sargybos viršininkas ir 
jo žinioje buvę sargai. Susikir
timo metu buvo nušautas sar
gybos viršininkas, Įtakingas re
voliucinio komiteto narys. Buvo 
nušauti visi prezidento sargai. 
Revoliucinio komiteto nariai Įsi
veržė į Taraki kambarius, atsi
vedė jį į salę ir pareikalavo 
pasiaiškinti, kuriais sumetimais 
jis važiavęs į Maskvą ir ko iš 
rusų norėjęs,

Tarakis negalėjęs susirinku
siems komiteto nariams visko

narių grupė nu-

aiškėja, 
anksčiau 
sulmonu c. 
įsiveržti

karo ministeris Hafizulla. Jis 
buvo ten pat komiteto išrinktas^ 
Jis jau buvo Irano policijos va
das. krašto apsaugos ministeris. 
o sekmadienį buvo išrinktas 
Afganistano prezidentu. Dabar 

kad prez. Amin jau 
buvo susitaręs su mu- 
vadais. besi ruošusiais 

Į Kabulą. Jis leido ke
liems vadams atvykti į sostinę 
ir susitarė nuversti Taraki.

Dabar, in iv -^ptu musulmonai 
džiąu<nn;-i. .J;ę laLvai važinėja 
ir >: inėja Kabulo gatvėmis. 
NiC:..m ne paslaptis, kad Tara
nkio. sali 'inkų jau nėra. Jeigu 
kuris drioO pakelti balsą nuvers
tam prezidentui gelbėti, tai mu
sulmonai labai lengvai jį likvi
duodavo.

"Sostinėje nuotaikos vis. dėlto 
Įtemptos, nes jiems dar -ineafTŠ- 
kūs santykiai su rusais. Didelė 
rusų dalis išskrido sovietų lėk
tuvais. bet pačiame Kabule dar 
yra didokas skaičius rusų, kurie 
užsidarė savo užtvarose ir neiš
važiuoja. Pats prezidentas Įsa
kė musulmonams rusų neliesti. 
Jts pareiškė, kad santykius su 
rusais jis pats tvarkys į taip 
tvarkė su Tarakio žmonėmis.



PETRAS MATEKL'NAS

Ten, kur Franklinas D. Rooseveltas ir Fre
derikas William Vanderbiltas gyveno

(Tęsinvs)
c-;., rjrr j perstatymo darbas 

bevo pracetas 1895 m. gegužės 
men., o baigtas 1998 m. gruo
džio men. Iš senų W. Longdon 
rūmų, kurie buvo tik dviejų 
aukš.ų. padaryti ?4 kambarių 
gražus trijų aukštu rūmai, ku
tų perstatymas’kainavo 660.000 
dol., kai dazb.n.nkams už visą 
dieną r..o?.e;o tik po 1 dol.

Rūmų ilgis 120 pėdų, o plotis 
45 pėdos, neskaitant verandų. 
Jo fasadas simetriškas. Nepa
prastą grožį rūmams suteikia 
verandos su didingomis kolono
mis. Prie didžiųjų įėjimo durų 
yra nedidelė veranda su ketu
riomis didingomis kolonomis, 
kurios siekia net trečią aukštą. 
Rūmų stogo visai nesimato, o 
tik virš trečio aukšto iš balto 
marmuro ar kitos tokios medžia
gos pastatyta tvorelė.

Pietų, vakarų ir rytų pusėse 
yra didelės verandos su aukšto
mis ir storomis kolonomis, kiek
vienoje verandoje po sesias ko
lonas. išskyrus tik fasadinę ve
randą. Visose verandose yra du
rys į rūmus ir laipteliai su tu
rėklais į parką. Nuo vakarinės 
verandos -matosi nepaprastai 
gražūs gamtos vaizdai: Hudsono 
upė. sodybos, kalvos,-, slėniai, 
kurie tolumoje susilieja su dan
gaus mėlyne.

Nepaprastą įspūdį padaro-, ir 
vidaus_rūmų įrengimai. Viską 
aprašyti, kaip atrodo viduje, ne
įmanoma. Jei kas -papasakotų, 
kaip prabangiai gyveno Vander- 
biltai, tai nepatikėtum. Atrodo, 
kai įe:ni į rūmus, patenki ne į 
milijonieriaus, bet į kokio nors 
imperatoriaus ar karaliaus rū
mus. Kambariai visuose aukš
tuose meniškai išdėkoruoti ir |
apstatyti brangiais baldais,-: o jos. Salė aukšta ir jos lubų cent

re yra. didelė kiaurynė į antrą.

Iš viso rūmuose yra 54 kam
bariai. Kambariai dideli, aukšti 
ir, kaip minėjau, meniškai išde- 
koruoti. Beveik visuose kamba
riuose yra iš marmuro pastatyti 
židiniai ir kolonos, o sienos iš
muštos medžiu ar aksomu ir 
papuoštos ne paveikslais ar 
portretais, išskyrus tik antrąjį 
aukštą, bet brangiais kilimais, 
veidrodžiais, elektros lempomis 
ir priėmimo salėje statulomis. 
Kad vaizdžiau būtų, kaip maž
daug atrodo kambariai, steng
siuos atskirai aprašyti.

b) Pirmas rūmų aukštas

Iš viso pirmame aukšte yra 
vienuoLka kambarių, įskaitant 
ir koridorius, kuriuose yra laip
tai į antrą aukštą, pudros (pow
der room) ir vyresniojo tarno 
sandėlis. Didžiausi kambariai 
yra priėmimo salė, svečių ir val
gomasis, kurie yra pietinėje ir 
siaurinėje rūmų dalyse. Visi 
kambariai koncentruojasi aplink 
priėmimo salę. Į svečių ir val-‘ 
gomąjį kambarius įeinama per: 
nedidelius kambariukus, kurie 
vadinasi šiaurės ir pietų foyer,] 
ir susisiekia su priėmimo salė/ 
Šiuose pereinamuose kambarė
liuose ant sienų —dešinės ir kai
rės— pakabinti po vieną pa
veikslą, įrėmuoti gražiuose' ir 
brangiuose rėmuose: ' '';j‘

Priėmimo salė gana didėlė ir 
rūmų centre, maždaug ovalinės' 
išvaizdos, kurios ilgis 40 pėdų ir 
plotis apie 35 pėdų.'’ Į priėmimo 
salę Įeinama pro fasadines du
ris iš rytų pusės per nedidelį 
kambariuką, kuriame stovi 
kampuose po didelę vazą. Salėje 
vyrauja žalsvos ' ir baltos spal
vos marmuras, atvežtas iš T toli

•s*

Dotnuvos žemės ūkio akadenrij

m

kaip ir kituose kambariuose, yra vežtomis iš Rusijos. Prie jų pa- 
židinys, virš, kurio senas flamų 
laikrodis ir pistoletas su titnago 
užtaisu, o.knygų lentynoje apie 
400 knygų, daugiausia iš kelio
nės aprašymų. Jų-tarpe.yrą va
dovėlių, kuriuos Fredėrickas W. 
Vanderbiltas . yąjętojo, kai' jis 
studijavo Yales universitete.

kabinti 16 ir 17 šimt. kilimai: 
viename kilime atvaizduota Me
diči šeimos herbas, o kitame — 
Trojos karas. Grindys apdeng
tos kilimų. Visi baldai, išskyrus 
tik du -stalus ir kinų lempas,

DVI BIČIULĖS

i
I f

Mieste suėjo dvi bičiulės mielos, 
’dvi giminingos sielos. 

“Sveika, Petrone! Ai___
— “Sveika, Uršulė! Pamanyk tiktai: šį rytą 
trys dienos jau, kaip nesiniatėva, brangioji!

Tai vis tie reikalai, 
kad juos galai!

Ir šen ir ten per ištisas dienas bėgioji, 
vis tekina, 
vis negana —- > ' . 1 =

nėra kada su bičiule sueiti.” 1 • • ■
— “Taip, taip, širdie. O tiek naujienų! Ar girdėjai?

Natalijos globėjai
puikiausią jai sudėjo kraitį: . . t

du vežimus prikrovė”. -, 1
— “Vaje, vaje! Ar melas, ar tikrovė? . » -

Tai jau Natalija ir ištekėjo?” ■’
— “O kaipgi! Prieš penkias dienas — už patarėjo.”

grindys apdengtos kilimais.

aukštą. Joje stovi didelis židi
nys, atvežtas .š Italijos.; Jo viršų 
laiko dvi didelės ’žmogaus dy
džio ir išvaizdos figūros. Virš jo 
ant sienos yra padabintas flamų 
kilimas, kuriaji^į atviridupta 
garsios Itali i r Medičį į seimas • į-f 1 - ‘ t y *valdžios ženklai iš renesanso 
-laikų. Visos sienos ornamentuo-.
tos ir prie jų-pritvirtintos salei. Virš rašomojo stalo ant sienos 
pritaikytos lempos, o grindys — 
žalsvo,marmuro.mozaika., Vidu-

■ ? t , / y

ryje salės stovi', jjranctĘzų sti-» 
liaus stalas ir ant jo padėtas 
laikrodis. Aplinkui salę prie šie-, 
nų stovi su aukštomis atramo
mis itališkos kėdės ir dvi statu
los, padarytos iš Carraro man1 
muro..

Iš priėmimo1 salės" 'galima pro 
dvejas duris, esančias vakari-] 
nėj e salės' dalyj e,] Išeiti • į ^iidelę 
verandą, kurios; lubos terbia še
šios didingos kolohbš." Veranda 
yra puslankio pavidalo.']Tiek jdš 
šiaurinėje,' tiek ir pietinėje da- 

. iyje yra laipteliai,' kuriaiš ‘nusi
leidžiama iš 'verandos' •'Į?pdrką. 
Iš sšids. verandos :matbši gražūs 
.gamtos vaizdai ir’ Hūtfsond upė,: 
.kuri žemai teka slėnyjė??r'i f

Pirmas kambarys,'-įėjus T'bri-' 
ėrriirhb salę, 'kairėj^pusėje; ‘yta‘ 
studijų4 ' kambaryš?^ Kambarys 
n^did'elik,'' fet’f jaukėk?” Jatne, 

> A ! i i C * ’ f • 5 \ i ’ W-

pakabintas paveikslas,' kurį nu
paišė prancūzų daįl. ,Lesrel. Iš 
šio -studijos', kambario Vander
biltas tvarkydavo visą savo ūkį, 
susidėjusį iš 350 akrų žemės plo
to, neskaitant parko, kuriame 
buvo vedamas pieno ūkis, iaiko- 
ini sodai' ir Šiltadaržiai.

* . ■: t * t *<-- j

Prie studijų kambario-yra dį-, 
dėlė biblioteka. .Ją išdekorayo 
George - A. j Gląęnzer,; gyvenęs 
Nevy Yorke.- Bibliotekos kamba
rio sienos išdekoruotos/iš, me
džio lentelių. jJas . padarė - šyei-

yra prancūzų, stiliaus. Taip pat 
stovi Amerikos firmos Steinwaiy , 
rojelis, išdekoruotas Paryžiuje j 
■aukso lapais ir žymiųjų kompo-į 
zitorių medalionais. Prie sienosi 
stovi du dideli židiniai, padaryti 
iš Italijos marmuro, o sienos,' 
prie; kurių stovi židiniai, išpuoš-; 
tos ornamentais. Iš šio • kamba-.1 
rio galima įeiti į pietų verandą.] 
Kambarį- nuo verandos skiria, -! 
kaip ir priėmimo salėje,, pran-- 
cūzų stiliaus durys.

P (Bus daugiau)-

Motina labai verke . ■ 
. MASKVA, Rusija.—Kai Liud- į

■caras,1'atkviestas, iš Šveicarijos., .niila Vlasova .parvažiavo aš New i 
Lubos padarytos iš plastikos. Yorko, ją pasitiko josios moti-j 
Prie sienos.stovi didelis židinys,, 
kurio priešakinė- sienelė yrą. iš-?

na. Maskvoje kalba, kad tarp i 
motinos ir dukters įvyko ‘toks j 

drožinėta: ■ ornamentais.. Spėja- pasikalbėjimas: • *
ma, < kad' židinys ,buvęs atvežtas -4- Ko tu vėrki? —klausia dūk-1 

tė imotmos. — Aš jūk parvą- 
Europoje. Ant židinio stovi por- žiavau... ’•
cęliąno laikrodis su šakota žva-J — Todėl ir verkiu, kad par-J 
kidę,<dovanota jo motinos. Prie- važiavai... — astakė motina, 
šaią.žįidinio.ant.-sjenos pakabinti. Duktė liepė motinai'neverkti *

. iš v.iepos. .bažnyčios, esančios

Hide, <dovanota jo motinos. J-rie- važiavai.

' 7 '' ' '■ ' j;- į.

J - L' i'/Old wa

.senį.-šveicarų ginklai.. Knygų 
yrą. daugiau kaip 900. Jos visos 
sudėtos į.spintą. Jų turinys įvaiy 
.rus. Daugiausia, knygų yra iš is
torijos ir literatūros. Į šį kam- 

.;bąrĮ'‘-Vandefb’iltai -if'j'ų artimi 
.draugai susirinkdavo- pb pietų 
išgerti arbatos. Taip‘pat jo žmO-i 
ną šiame 'kambaryje prie1 atski- į 
ro -stalo' rašydavo laiškus savo 

. draugams. "Prie didelio lango 
stoy-i^kėdė; kurioje jis-mėgdavo 
sėdėti ir žiūrėti pro.langą.:

Apžiūrėję (įš kambarį, per pie- 
hį foyęr, įeinama j, svečių, kaip į 
amerikonai sako, drawing kam- 
į^ri, .kurio dydis 30 ant 50 pėdų. ,- 
Prie įėjimo, stovi iš abiejų pusių 
po vieną didelę marmurinę ko
loną. Šiame, kambaryje Vander- į 
Mtai su savo svečiais išgerdavo! 
arbatos ar kavos, lošdavo kor- i 
tomis ir rengdavo šokius. Jj iš-' 
dekoravo architektas Whitney 
Warren 1906 m., o lubas ■— TL 
SiSden Mcrwbray.
I'Visos sienos apkaltos iš Cir- 
ėgssiaso riešuto lentelėmis, at-

ir tylėti, nes čia' pat ‘ buvo foto- j 
grafai ir arti sekė prie jos- pa-! 
statyta, šnipė. ,.. . . . . ...

ENERGY 
WISE

— “Tokia išdykus ir už tokio dar puikausi
O sakė jau visi, kad jokio ji negaus.
Na pasakyk dabar, ar aš, ar tu. nesi girdėjus, 

kad ji su devyniais mylėjos, 
penkiems žadėjos,

o puskapį turėjo dar misižiūrėjus? ..
— “Taip, taip, širdie. Bet paklausyk daugiau,

bus dar smagiau, -i •

Tik pamanyk — Šimų Ona 1 ; '
jau šeštas mėnuo plaukus dažo : ‘ ■
ir antakius lyg pjautuvais išrašo!

Bet to dar negana: f ]]....
sekretoriaus. žmona, m-,. , , -.

ar tu žinai? . >, - į > 
įsimylėjus amžinai?!’ . k !

— “Pasaulio' pabaiga! O kas-tas laimingasis ?” ■
— “Nepatikėsi •nesuprasi': - ‘i ?' " ’ 

šešiolikinis Rambhiūkasf Ė* ;’ ’ '
.Tikėk manim, dailus berniukas, -

bet tik ne. jai: jau ji prie trisdešimt ąrti, . .i 7 T; 
o jam ■—be pieno j košė dar fkarti >”

— “Vaje, vaje, tai man naujienų prisakei!” . «-i'.

išvarO';pp.dukrą?” —-'“Vai’-'he'gifdėjau.
.. , Tai, Dievulėliau, ‘ ' '" - "’''1

kokie tie žmonės 
našlaitei be malonės!” . . 
— “O ar žinai, L -: . • . . • i . * V!z v* -, 7-0 ,
kad Iženai, r r ...... ...» .» }. • • ' ■ ■ - r; t vi > v • v ^it.- , J f ><r t

susimušė užvakar kruvinai-?'-’? f -~
~— “Negali būt!”;-r— “Tikra teisybė! ■"

Juk žino-jau-wisi, 
kokia ta moteris baisybė, '' 

;kokia li^uvnink'ė garsi.'
Liežuvis jos -— marias išlaktu, '.\ . -■ r;“* rj - ~ t: t .* I >
plepėt jai amžiaus ..jieužtekių.

.. .Už, tą .liežuvį vyras ją ir Jyoja..
Bet kitądien ir vėl ji loja“ ■

— tEik, eik, -širdele, ką jis gali'padaryti'? 
Tegu'ją ir gerai1 priti-eriks,’ ' “■' -7 “ 

’ bet' niekad neįstengs ' “
palaido jos liežuvio suvakMi^”
— “Ir dar liežuvnink'ė vieną^_._. J 
-Šios neprilygs nė rženienė^^.^_
Visų liežuvninkiu ji karalienė ;?r- -•

* ' ’ - j-1* " ■ f SSJE t'tai Marjona,
vadinamoji Saukė,' i y < 

ta rudaplaukė- . i'cĮr
Tik .vakar už liežuvį teismo nubausta] 

bet pirmą kartą —t.lygtinai.:. 
O mūs gražioji Radasta _\

. jau lopšio jieško. Ar žtoa:

WRESsmy d/wwg-
?> ( SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS W 
THAT ARE ALLOWING- SAFE ’ jg 
following distances.-. " -

THERE'S A SUDDEN STOP WMILH 
YOU'RE FOLLOWING TOO QLOSELY*„ ....

Alli X.lfF1.

t z

u :i,1J

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

Buy United States Savinas Bcxx>.

♦■4*Slthe taw v»an l»w. MTWn or !■. - if

and freezing temperatures. All serious enemies to a 
xnakeshih army without proper clothing.

ssacDtninoo.
lt was an army long on courage.

turned out.
Nowadays, people are stifl helping America. *w 

«Tcr>g and self-sufficient. And they're herping them- 
•4ves to safe, dependable latthįį;. By taking Mock '«

'f. -‘.wl1' ..  ^.’t' f
HĄ.ŲllSNGf, ęHJCASG- 6/ ‘ •f bV’sday.^jfpt^tfiber JO; t97»-
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IF YOU DRIVE AT THE 
5PEED ST WIN

Bičiulės butų dar šnekėjusias, ką
kas jaujoj krebžda,

-ImjI .savo vyrus, past ebė j o- . tb 
ir susiraukusios prie samčių nuskubėjo.

/kj i - ; A ''■■"■ iy -j- •i -••• ' -A I
(A. Giedrius,"PASAKĖČIOS, gausiai ilrustrintos,

175 psl., kainai, gaunamos'Naujienose.)
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Detroito naujienos
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From feet, hands, elbows. 
Doctors fina that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

-
I

maisto ir gaivinančių gėrimų

The swimming
By many HaviAiiAM w'omew

ARE made completely

Išvyka Įvyks rugsėjo 29 dieną 
i “Pilėnai” ne-

RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

ALGIS TRUCHANAS

LIET. NAMŲ DRAUGIJOS 
IR DARIAUS-GIRĖNO 

KLUBO NARIAMS

ITS AMAZING!
ORGANIZACIJŲ CENTRO 

VALDYBOS DARBIN
GAS POSĖDIS / •

DLOC valdybos posėdis įvjt 
ko rugsėjo mėn. 11 dieną Šv. 
Antano parapijos patalpose. Da
lyvavo vienuolika Valdybos na
rių: pirm. dr. Algis Barauskas, 
vicepirmininkai Alfas Šukys, 
Bernardas Brizgys, Angelė Šu
kienė, sekretoriai Stasys šimo
liūnas, Gražina Vaskelytė, kasi
ninkai Antanas Vaitėnas, Vin
cas Rinkevičius, jaunimo ir kul
tūros reikalams Aldona Pet-1 
rauskaitė, adresų ir kalendo
riaus vadovas česys, šadeika, 
Romas Macionis ir informacijai 
Antanas Sukauskas. Šio posė
džio pagrindinis klausimas — 
Amerikos Lietuvių Tarybos kon
gresas.

Devintasis kongresas ir meti
nis ALT suvažiavimas įvyks šį
met spalio mėn. 13 ir 14 dieno
mis Hollenden House, Cleve
land©. Į kongresą iš Detroito 
jau užsiregistravo važiuoti DL
OC pirm. dr. Algis Barauskas, 
inž. Bernardas Brizgys, teisinin
kas Stasys 'šimoliūnas, Antanas 
Vaitėnas, Česys Šadeika, adv. 
Raimondas Sakis, Petras Pago
jus, Vincas • Tamošiūnas, iš 
Windsor© ‘ Petras ir Birutė Ja
nuškai, ir Antanas Sukauskas. 
Reikia manytiįtTkad. atsiras ir 
daugiau norinčių važiuoti. Tuo
met vykstančių- į kongresą są
rašas kiek, pasikeistų. DIokui! 
priklausančios ' o'rganizacijos 
prašomos nedelsiant registruo
tis pas DLOC valdybos sekre
torę Gražiną Vaškelytę telefonu 
278-6758 arba pas pirmininką 
dr. Algį Barauską.

Valdybos posėdis nutarė ir 
paskyrė ALT kongresui 700 do
lerių auką. Taip pat paskyrė 
100 dolerių auką Detroito Jau
nimo choro komitetui, pianino 
Įsigijimui.

Posėdis paruošė ALTos kon
gresui įtaiginę rezoliuciją ir tuo
jau išsiųs.

Iš Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro į Etninių grupių 
šaukiamą posėdį rugsėjo 10 die
ną paskyrė Vytautą Petrauską 
ir adv. Raimondą Saki. Buvo 
nuodugniai apsvarstyta 1980 m. 
'Vasario 16-osios minėjimo rei- 

. kalai. DLOC stengiasi tą bran- 
>gią šventę kiek galima įspūdin-

giau atšvęsti, jei nebus trukdy
tojų. Kviečiame visą Detroito 
ir apylinkių jaunimą. Jaunimo 
chorą, Tautinių šokių grupes, 
kanklininkes, skautus, pavie
nius instrumentalistus, Lituanis
tinę mokyklą ir .kitas visas me- j 
nines pajėgas, kurios gali ku
riuo nors būdu prisidėti prie - 
Vasario 16-osios atžymėjimo pa
sisekimo. Kviečiame Įtakingiau
sius kalbėtojus — lietuvius ir 
amerikiečius.

Detroito Lietuvių ’Organizaci- 
1 jų Centras primena iš anksto 
Detroito ir apylinkių visuome
nei, kad aukos bus renkamos 
Lietuvos laisvinimo reikalui fi
nansuoti. Kitaip galvojančius 
DLOC prašo netrukdyti ir lai
kytis senų tradicijų. Aukos bus 
persiųstos Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Informacijomis i ame
rikiečių spaudą rūpinsis DLOC 
valdybos pirm. dr. Algis Baraus
kas, jam talkins sekretorius teis. 
Stasys Šimoliūnas. Posėdis užsi
baigė geroje nuotaikoje.

Šiomis dienomis DLOC atsto
vai pirm. dr. Algis Barauskas ir 
vicepirm. dr. Arūnas Vaitekai- 
tis, Latvijos atstovas Sigurd 
Rudzytis, ir estų atstovas Ray
mond Trala lankėsi pas Michi
gan© kongresmaną James J. 
Blanchard ir kalbėjosi dėl 147 
rezoliucijos rėmimo. Ši rezoliu
cija yra labai reikšminga Lie
tuvos reikalui. Svarbu, kad ji 
praeitų. Kongresmanas J. J. 
Blanchard deelgacijai pažadėjo 
minimą rezoliuciją remti ir už 
ją balsuos.

Z,
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PASSFO A
LAW MAKING
IT /A CPĮMF"

To GO Swimming €
WiT/out F)

Lietuviu namai dabar stovi be- • 
veik tušti, mažai kas jais nau
dojasi, o mokesčius vis tiek rei
kia mokėti. O kur šiluma, švie
sa, remontai? Namai nepajėgia 
išsilaikyti. Jei mes namais nesi
rūpinsime, Detroito miesto va
dovybė gali namus uždaryti. 
O kas tada?

Susirinkimas labai svarbus. 
Visus Namų draugijos ir Da
riaus-Girėno klubo narius kvie
čiame būtinai dalyvauti.

KONCERTAS

Dievo Apvaizdos parapijos 
koncertas įvyks rugsėjo 29 dieną 
tos parapijos salėje. Meninėje 
dalyje pasirodys solistė G. Čep- 
kauskienės iš Montrealio. Ren
gėjai kviečia visuomenę į kon
certą gausiai atsilankyti, regist
ruotis pas davovą V. Lėlį.

SUSIVIENIJIMO 352 
KUOPOS IŠVYKA

Lietuvių Namų draugijos ir 
Dariaus-Girėno klubo valdybos 
praneša savo nariams, kad 1979 
metų rugsėo 23 d. 12:12 vai. yra 
šaukiamas’ labai svarbus visuo
tinis nepaprastas namų ir klubo 
narių susirinkimas Lietuvių na- Šaulių stovykloje 
muose. Namų ir klubo valdybos * toli Manchesterio miestelio. Visi 
prašo narius būtinai susirinki-, Detroito, Windsoro ir apylinkių 
me dalyvauti, nes bus sprendžia-* lietuviai kviečiami atsilankyti, 
mas Lietuvių namų likvidavimo Bus skanaus lietuviško skonio 
klausimas.

Norėčiau nuoširdžiai prašyti I bei kitų paįvairinimų, 
narius, kad prieš susirinkimą į 
“šiltos arbatėlės” neragautume-{ 
tęs, nes susirinkimas gali būti! 
be naudos. Prieš 16 metų pirkti

Atvykę nesigailėsite
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Buenos Aires mieste draugai Bet taip nėra. Jis visiems patm- 
pažįstami mane išvargino, ka. Gal teisingiau, kad jis be 

bet toli nuo sostinės nuvažiavus,! veik vis ems patinka.
tas grožis mane atgaivmb. Bū
čiau galėjęs valandų valandas 
praleisti Bariločėje ir gėrėtis 
vaizdais, kaip žiūrėdamas į A. 
Truchano Tasmaniją.

Pasaulyje yra daug negražių 
, dalykų, bet yra gana daug gro 

žio. Aš gamtos grožį pamačiau 
Andų kalnuose, bet šiaip grožis 
nekrisdavo man Į akį. Tą grožį 

j man kas nors turėdavo parody- 
į ti. Jei Truchanas jo nebūtų pa

rodęs, tai aš jo, vaikščiodamas 
po Tasmaniją. nebūčiau matęs. 
Nebūčiau supratęs Gojos. jeigu 
nebūčiau keletą valandų pralei
dęs EI Prado muziejuje. Nebū
čiau supratęs Don Kichoto, jei- 

| gu valandų nebūčiau praleidęs 
! prie jo kuino ir Sančo Pansos.

Kai pamatau gražų vaizdą. 
Į piešinį, paveikslą, kalną, gėlę. 
; tai žinau, kad tas paveikslas 
man patinka. Tą patį gabu pa
sakyti ir apie praeinančią gra-

., ž.ą moterį. Man ji patinka. Ji 
j graži.
i

Trucnanas mokėjo pastebėti 
kalno, akmens, upės, debesio 
grožį. Svarbiausia, tą grožį j s 
mokėjo kitiems parodyti. Kaip 
aš prie tokios nuomonės priėjau, 
tuojau pasakysiu.

(Bus daugiau)

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
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

1 Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j

directed. But Anacin gives you 
1 more pain reliever than any 

regular strength headache 
< tablet. Gives you safety you

IŠVYKSTA Į SAULĖTĄ 
FLORIDĄ

Julius ir Gabrielė Rimkūnai 
šiomis dienomis apleidžia Det
roitą ir išvyksta nuolatiniam 
apsigyvenimui Į saulėtą Flori
dą. J. ir G. Rimkūnai daug sa
vo gyvenimo metų praleido 
Detroite ir čia palieka daug 
draugų ir pažįstamų.

J. Rimkūnas Detroite priklau
sė keletui organizacijų, buvo 
Susivienijimo 200 kuopos ilga-

Extra strengfli with safety. Thafs common sense. That’s Anacin. į

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS 

ir’ * -

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

500 psl. Kieti viršeliai ... $5.00

2^- Prel; J. B. Končiaus
- . ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................ $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko 
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

; 340 psl. Minkšti viršeliai ....................  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Šiaulietis Algis Truchanas pa
garsėjo ne tik Australijoje, bet 
ir grožį mėgstančiu žmonių pa
saulyje. Aš pasakyčiau, kad 
Truchanas turėjo labai gerą 
akį. Jis grožį matydavo ten, kur 
kiti žmonės nięko nematydavo.

Tasmanijoje gyveno tūkstan
čiai žmonių. Ten ir šiandien 
tūkstančiai žmonių gyvena. Bet 
niekas apie Tasmanijos grožį 
nekalbėjo, kol ten nenuvažiavo 
lietuvis ir neparodė australie- 
čiams to, ko jie nematė. Jie šim
tus kartų braidžiojo Tasmani
jos pakraščiais, gaudydami Tas
manijos vandenų1 žuvis, laipiojo 
kalnų pakraščiais, stovėjo prie 
bėgančių upelių ir judančių 
ežerų, bet nieko ^ypatingo Tas
manijoje neįžiūrėjo. Truchanas 
parodė jiems tai, ko jie, žiūrė
dami, nematė. Prie nematančių
jų aš ir save priskaitau.

Žiūriu į kalną, į ežerą, į gėlę 
ir nieko kito nem.ątau, kaip kal
ną, ežerą ir gėlę. Tuo tarpu Tru
chanas, turėdamas gera akį, 
kiekv>enoje geleję .pastebėdavo s vajzdu -r ailį
stebuklą. Kai įsižiūrėdavau manęs vaiz(W taip

~ . === j hesužavėjo, kaip Bariločėje.

(Tęsmys)

Truchano gėles, kalnus ir eže
rus, tai ir mano matytos gėlės 
pagražėdavo. Truchanas, tary
tum, . parolydavo, kur reikia 
žiūrėti.

Turiu pripažinti, kad kartą ir 
man pasirodė stebuklingas gro
žis, truchaniškas. Tai buvo Ar
gentinoje, Andų kalnuose, visai 
prie Čilės sienos. Tada, atsime
nu, skridau į Velykų salas, bet 
prieš išskrisdamas valandoms 
sustojau Baril'oche mieste. Ten 
visi Argentinos turtuoliai ilsisi O
vasaros metu.

Sustojus lėktuvui kelioms va
landoms Bariločėje, turėjau pro
gos pamatyti gamtą ir automo
biliu važiuojant pamatyti Ba- 
riločės apylinkes. Nustebau pa
matytu grožiu. Niekad man kai-! 
nai, slėniai ir pašlaitės neatrodė 
tokie gražūs, kaip tą dieną Ba- 
riločėje. Saulės šviesa, pašlai
tės, rūkas, medžiai ir oras buvo 
tokie gražūs, kad net sustab
džiau šoferį. Norėjau pasigėrėti 
gamtos grožiu. Esu buvęs įvai- 
riose pasaulio vietose, mačiau

Bet ne visi dalykai, kurie man 
patinka, patinka ir kitiems. Pa
tinka vieniems, bet ne visiems. 
Norėdamas, ką nors pasakyti 
apie Algi Truchaną, priėjau iš
vados, kad reikia pasakyti, kas 
yra grožis. Iš tikrųjų, kas yra 
grožis? Kol nepažinau Trucha- 
no, tai man buvo gražu, kas 
man patiko. Bet grožio negali
ma nusakyti vien tvirtinimu, 
kad tai, kas man patinka. Čia aš 
patekau didelėn klampynėn, nes 
tuojau Įsitikinau, kad mano ma
tas grožiui matuoti netinka. Kas 
man patinka, tai kitam gali ne
patikti.

Tas pats, rodos, turėtų būti ir 
su Truchanu. Vieniems jis tu- 
retų patikti, o kitiems nepatikti.

Rekordinis neatsar

gumas

NEW YORK. — Pasaulinio 
neatsargumo rekordo nusipelno 
Hudsono kompanijos šarvuoto 
sunkvežimio, vežiojančio į ban
kus biznio per dieną surinktus 
pinigus, sargai palydovai ir šo
feris. Policijos pranešimais, pra
eitą sekmadienį popiet vieno to
kio šarvuočio šoferis ir palydo
vai. privažiavę prie supermar
keto Bronx miesto dalyje, ne 
vien paliko be jokios apsaugos 
šimtus tūkstanlius dolerių pini
gų, bet ir raktus pamiršę prie 
vairo. Grįžę su pinigais iš super
marketo prie šarvuočio, rado 
tik “šlapią vietą”. Sunkvežimį 
netrukus policija rado per pusę 
mvlios nuo tos vietos, kur buvo 
paliktas. Be apsaugos paliktų 
pinigų nerasta nė vieno cento.

Remove hard callus 
skin without tft 

cutting, scraping!
*■- ■ - —" ' A- _ . . ‘J - _

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, Chicago, HL

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

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

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

Tel. 476-2208

globėjas. Abudu Rimkūnai pri
klausė Švyturio Jūrų šaulių 
kuopai. J. Rimkūnas buvo kele
tą metų valdybos - narys, daug 
pasidarbavo prie “Pilėnų” sto
vyklos statybos, buvo duosnus 
aukotojas. Tikimės, kad J. ir G. 
Rimkūnai nuvykę į Floridą įsi- 
jung į visuomeninę veiklą.

Ponams Rimkūnams linkime 
nuvykus Į Floridą gerai Įsikurti. 
Dabartinis jų adresas: 15802-2 
St. E., Redington Beach, FL 
33708 - 47.

metis narys ir valdybos iždo Ant. Sukauskas

KNYGOS ANGLŲ KALBA
L 4aamtRM, A KISS TN THS DARK. Plkanti£tq ir Intymfv nnotykli 

toraiynud. paimti ii gyvenimo. Lengvu atlllna, gyvi raiba. Srafial fllMra 
’50 p<L Kaina S2J0.

Dr. B. Konžlua, HISTORY OP LITHUANIA. Lietnvoa latorUei 
antranke nuo pat aenujtj amžlq iki pokario metę. Vidutinio formato. 147 
•«L, kainuoja 0.00.

Dr. Jo«zm B. KenčTvt, VYTAUTAS THS QRSAT. Utorlnial DLK Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoe valrtyoea ir kaimynu Ltorija 
111 pal. Kaina 0.00. Kietais ririeliali 44.00.

Dauguma Uu knygų m tinkamo* dovano* Ivalrlomli progomis. Jas b 
ritas knygas galima įsigyt! ataūankiua 1 Naujiena* arba dšiimtua čeki a- 
lintgine perlaida

NAUJIENOS
1TX9 lUath HalsUd StreoL Cblesva. m

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJISNOSR G AL IK. A GAUTI NSPAPRASTAI fDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMSNtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ovm^ — MINTYS IR DARBAI. 258 pat, liečiančius 1908 

metu įvykins. Jablonskio ir Totoraičio faunai dienas tt aus! 
repiniu*-_ SLBB

Or. A. J. Ovaaan — D AN i Y S, Ju prieSillra. sveikata Ir grotla
Kietais TlrSeUala, vietoje M.00 dabar tik 0»8
Klnlrttiii rbtiellals tik 0A8

Or. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — flAURŪ* tMONtt.
KeUooėa Kuropa irpddt**!. Dabar tik __ ' C2.M

'•’*■** fWe palte, afalvnfw bekj arka meaaey erAerf, prie
eaarerfytee ksleea SAc. paralvnriie > UlMAaae*,

NAUJIENOS, 
1731 S*. HAl^TKD ST- CHICAGO. ILL.
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pašei metu  $16.00 
trims mėnesiams . . $ 9.00
vienam meneciui  t 8.00

Kanadnją:
metame  $83.00 
pusei metu ______ $18.00 
vienam mėnesiui _______ $ 3.50

Nwo gruodžio pirmas d. 
Dienrai&o katoaa:

Chleayoje ir priemieaiinoee: 
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Naujienos eina kasdien, iisidriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UL 60006. Teist 431-8160,

Pinigus reikia durt saito Bcaey 
Orderiu karto m atsakymu.

NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, sue
9 vai. ryto iki 8 vai vakaro. leitadienials — iki 11 rtL

Naujienoms reikalinga parama

I pakelti atlyginimą. Socialinės apdraudos mokestis taip 
pat padidėjo.

Be to, namas ir mašinos senos. Namo stogas, lan
gai, sienos reikia taisyti. Apie mašinas ir kalbėti baisu. 
Dalys trigubai pabrango. Reikia atnaujinti langus ir 
duris.

Viską sudėjus, šiais metais Naujienoms reikia su
kelti bent 25,000 dolerių, jeigu norime, kad dienraštis 
galėtų išeiti toks, koks ėjo iki šio meto. •

Iki šio meto nieko neprašėme. Vertėmės, kaip pa- 
jėgėm, bet jeigu norite, kad dienraštis t išeitų, kaip ėjo 
iki šio meto, ti kiekvienas privalote priremti savo petį. 
Prašome paskirus asmenis, prenumeratorius ir skaity
tojus. Prašome organizacijas, klubus ir draugijas savo 
susirinkimuose svarstyti šį reikalą ir paskirti stambes
nę sumą Naujienoms paremti. Naujienos padėjo išau
ginti daugelį organizacijų ir klubų, rašė apie jų steigi
mą, kvietė susirinkimus, padėjo organizuoti vakarus, 
paskaitas, aprašinėjo veiklą, nieko už šį informacijos 
darbą neimdamos. Yra tokių klubų, kurie ekonomiškai 
labai gražiai verčiasi. Taupymo bendrovėse turi sąskai
tas, siekiančias dešimtis tūkstančių dolerių. Būtų labai 
gražu, kad lietuviškos organizacijos paskirtų stambes
nę sumą Naujienoms.

Kelia prenumeratas kiti laikraščiai, teks kelti ir 
Naujienoms. Dabar lietuviai gauna dienraštį už $33.00

Ant Birutės kalne

užsispyrimu palaiko lietuviškas 
kultūros tradicijas, bet tokio 
jaunimo yra nedaug, šeštadie
ninė mokykla mažėja, lietuviš-

mingai tęsiamas jame ir po šiai 
dienai. Šio mokymo išlaikymui 
universitetas nedaug išleidžia ir 
jam nereikalinga Lietuvių bend-

be lietuviškos kolekcijos, biblio
teka papildyta 4,000 latviškų,

i 4,000 suomiškų Ir 500 estiškų 
I egzempliorių. Visas šitas rinki; 
i nys dabar yra prieinamas per 

bibliotekų skolinimosi tinklą .
I visiems suinteresuotiems, net ir

♦ *. * 4 -4

ųž JAV ribų. „ . . .
Prof. Šilbajorio tvirtinimas, 

kad tokie rinkiniai, kaip jnū$ų 
yra nenaudojami, yra-1 nevisai ? 
tikslus. Aš pats, rašydamas: sa
vo daktarato disertaciją, naudo
jausi Pensilvanijos universiteto" 
lietuviška kolekcija, jįeš Kento 
kolekcija tuo metu buvo tik 
pradėta organizuoti."' Lietuviška 
kolekcija arba bjbliofęką,^Kehto 
Valstybiniame universitetu ^yra 
labai dažnai naudojama rašant- 
mokslinius darbus.

(Bus daugiau).
I “ •
i Senatas stiprina a

krašto apsaugą 7i ** -
WASHINGTON, D.Č. rr..-Se- 

natas antradienį nutarė sustip
rinti krašto apsaugas,, ateinan-. j 
čiais trim metais pridėtu dar 25 
bilijonus dolerių krašto apsau-

Naujienos daugeliui padėjo, bet atėjo laikas, kad 
visi turime priremti savo petį prie Naujienų. Naujie
nos padėjo lietuviškoms įstaigoms, draugijoms, klu
bams ir įvairioms organizacijoms sustiprėti ir išaugti, 
bet šiandien tos pačios Naujienos reikalingos Amerikos 
lietuvių paramos. •

Infliacija, pakilusios didelės algos, 'įvairūs' mokes
čiai, iškelti iki pavojingų aukštumų Naujienas užgulė 
visu sunkumu. Pagaliau ir paštas, kuris negali pasigir
ti buvusių, - sąžiningų paštininkų patarnavimais, taip 
pat kelia kainas už kiekvieną patarnavimą. . Neseniai 
atsakingi pašto pareigūnai pasigyrė šiais metais už
dirbtu pelnu, bet .vistieks didiną mokesčius už teikia
mus patarnavimus." .... •

Naujienos neturi savo kapitalų, negali gyventi iš 
nuošimčių ir neturi žemės parcelėms pardavinėti.

Naujienos rašo teisybę, gina prigimtines žmogaus 
teises, sąžinės ir spaudos laisvę, gina lietuvių tautos tei
sę į nepriklausomybę, smerkia okupantą ir gina visas- 
lietuviškas organizacijas. Naujienos pačios dažnai nu
kenčia, gindamos.organizacijų ir. žmonių.,. teisęs,-, bet 
joms labiau rūpi teisybė, negu neteisingai galvojančio 
mūsų tautiečio pyktis. Naujienos buvo įsteigtos teisin
gam žodžiui skelbti, jos tų principų laikosi ir šiandien. 
Jos yra pasiryžusios ir toliau eiti tais pačiais takais.

metams. Taip ilgai nebus. Tuo reikalu dar nieko nenu
tarėme, bet gyvenimas privers prenumeratą kelti 
Daugelis skaitytojų jau ir šiandien moka daugiau, ne
gu oficialiai nustatyta. Didelis skaitytojų skaičius, ži
nodami, kad viskas brangsta tai brangiau kainuoja ir 
nodami, kad viskas brangsta, tai brangiau turi kainuo
ti ir Naujienų leidimas. Kartu su metine Naujienų 
siunčia $40.00 čekį arba pašto perlaidą (Money orderį). 
Esame dėkingi tokiems geradariams už atsiųstą auką. 
Jiems nepatogu, nes jie žino, kad dienraščio leidimas 
mas brangiau kainuoja, negu nedidelė prenumerata. 
Kiti laikraščiai brangiau imą.

Kviečiame visas lietuviškas draugijas ir klubus, šį 
rudenį suruošti bent po vieną vakarą, pobūvį ar vaka
rienę “N.” parėmti.Rockfordo lietuviai jau pereitais me 
tais suruošė pobūvį ir visą pelną paskyrė Naujienoms. 
Prašome tuo reikalu susirūpinti ir kitų kolonijų' lietu
kus. Reikia žinoti, kad be paramos — nebus Naujie
nų. 0 be Naujienų lietuviškas gyvenimas būtų labai, 
liūdnas. Užviešpatautų lietuviškų organizacijų ir lais
vos spaudos ardytojai. Tada negalėtume teisybės žo
džio ne tik pasakyti, bet ir parašyti.

Kviečiame visus į talką infliacijos sunkumams nu
galėti. Vieni nepajėgiame apsiginti, bet sudarę talką, 
įveiksime didelės recesijos Sunkumus.

Naujienos miekad' kapitalų nesūsikrbvė. Dienraštis 
niekad redaktoriams didelių algų nemokėjo.,Naujienas 
įsteigė idealistai, kurie jau 65 metus veda didelį teisin
gos informacijos ir naudingo auklėjimo darbą. Jos yra 
pasiryžusios toliau tęsti tą patį darbą, tik dabar jos yra 
reikalingos ekonominės paramos. Išlaidos kiekvieną 

dieną didėja, o pajamų nėra sąskaitoms apmokėti.Prieš 
tris metus ritinys popieriaus kainavo $80.00 dolerių, o ši 
metą jau reikia mokėti virš dviejų šimtų dolerių. Ra
šalo statinė kainavo 60 dolerių, o dabar už tokią pačią 
statinę reikia mokėti $140.00. Pašto patarnavimai pa-< 

, kilo dvigubai ir daugiau. Darbininkams taip pat reikia

LITUANISTINĖS KATEDROS REIKALU
’ Amerikos lietuviai turi rimtai 
'susirūpinti savo ateitimi, kuri 
bus tokia, koks bus priaugantis 
jaunimas. Po Antrojo Pasauli
nio karo senoji lietuvių karta 
susilaukė daug naujo ir labai 
reikalingo kraujo. Jos eilės, ku
rios nenuilstamai dirbo Lietu
vos labui, pamažu mažėjo, nes 
jaunimas nuolatos atitrūko nuo 
jos ir suamerikonėjo, pasisavin
damas Amerikos gyvenimo bū

dą ir papročius;
Tai, žinoma, yra natūralu. 

Mažai grupei, gyvenančiai ir 
kasdien sueinančiai į kontaktą 
sti svetima kultūrine aplinka, 
yra labai sunkti išlaikyti savo 
individualumą. SuamerikonėjP 
mo procesas dabar* pilnu tempu 
vyksta šu jaunimu, kurio tėvai 
atvyko Amerikon po Antrojo 
Pasaulinio karo. Tiesa, mes tu
rime jaunimo, kuris su dideliu

kų laikraščių skaitytojai taip 
pat, o lietuviškos parapijos ne- 
bepritraukia naujų narių. Tas 
pats darosi ir' su kitomis kultū
rinėmis, visuomeninėmis ir po
litinėmis organizacijomis.

Kas gi darytina tokioj situa
cijoj? Pirmoje eilėje mes turime 
stengtis esamą padėtį išlaikyti 
kaip galime ilgiau. Neatsižvelg
dami į sunkumus, mes turime 
tęsti tuos darbus, kuriuos- iki 
šiol dirbome. Be to, su visu rim
tumu turime Stengtis realizuoti 
prof. Šilbajorio pasiūlymą — 
įsteigti lietuvišką katedrą, šis 
reikalas yra svarbus mūsų 
ateičiai:
-Mūsų akademikai, ypač tie, 

kurie baigė šio krašto uhiVėri 
sitetus ir kurių Specialybė yra 
platūs humanitariniai ir! socia
liniai mokslai, turės ateity teikti 
informaciją, -liečiančią Lietuvą 
ir lituanistiką. Jų straipsniai ir 
studijos, spausdinami anglų kal
ba šio krašto leidiniuose, bus ži- 

i nių šaltinis tiėms, kurie yra-su
interesuoti ne tik tos Srities 
mokslo žiniomis, bet ir politika. 
Spausdintas žodis yra galingas. 
Lietuviška katedra, jei įkurta, 
būtų svarbus faktorius rengiant 
naujus" akademikus, kurie galė
tų tęsti naudingą, ir reikalingą 
darbą Lietuvai ir tuo pačiu už
tikrintų to darbo tęstinumą. 
Tęštihūmaš ir pastovumas yra 
būtini geroš programos elemen
tai. Lietuviška programa Kento 
Valstybiniame universitete tuo 
paremta.

Grįžtant prie Kento univetsi* 
teto reikia dar kartą paminėti 
kad lietuvių kalbos mokymas, 
pradėtas 1970 metais, yra sėk

ruomenės finansinė parama. Va
dovėliai ir garsinės juostelės 
naudojami paskaitų metu, kurių 
yra dvi per Savaitę, ir kurios 
pravedamos laisvai lietuvių kal
ba kalbančio asmens. Prof. An
tanas Klimas prižiūri baigia
muosius egzaminus. Kadangi ši 
programa nesurišta su didelė
mis išlaidomis, tai jos tęstinu
mas yra garantuotas ir ateityje 
studentai galės ja pasinaudoti, 
įsigydami gerą pagrindą lietu
vių kalboj. Be to, Kento Valsi- 
tybinis universitetas duoda še
šių valandų kreditą tiems, kurie 
išklauso dviejų savaičių Litua
nistikos Seminaro kursą. Ši pro
grama, kurią planuoja Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ry
šių Centras ir praveda pasišven
tę jaunesnės kartos lietuviai, 
yra labai svarbi " lietuviškos 
kultūros išlaikymui-. Jos turinys 
ir apimtis skirta tiėms, kurie 
siekia aukštesnio mokslo laips
nio (masters) ir yra tikrai labai 
svarbi priemonė lietuvių kalbos 
mokyme.

1970 metais Kento Valstybi
nis universitetas pradėjo rinkti 
lietuviškus spaudos leidinius iri 
knygas savo bibliotekai. Ldetu-> 
viską skyrių jis pavadino lietu
viška kolekcija (Lithuanian Col
lection). Dabar joje yra daugiaū 
kaip 10,000 egzempliorių ir gė- 
rokas Skaičius įvairių organiza
cijų ir draugijų archyvų.

Universiteto pastangos,
čiančios Baltijos kraštus, buvo 
pastebėtos ir įvertintos Rocke
feller Foundation, kuri jas parė
mė dviem pašalpom. Dabar, 
baigiantis antrų metų pašalpai,

KAZYS ŠKIRPA

Pasiūlymas Lietuvos kariuomenei 
organizuoti

Kazys Škirpa Vilniuje posėdžiavusiai 
Lietuvos Tarybai 1918 metais pasiūlė tokį 
planą Lietuvos kariuomenei organizuoti:

įteikdamas Aukštai Gerbiamai Lietuvos Ta
pybai šį savo sumanymą, apie Lietuvos kariuo- 
iiienės steigimą, aš norėčiau, kad tas, taip opus 
ir reikalingas Lietuvos atstatymui klausimas, 
būtų apsvarstytas ir nutartas.

Kaipo naujas žmogus, neseniai atvažiavęs iš 
Rusijos, gal nevisai teisingai suprantu vietinius 
santykius ir dabartinį gyvenimą Lietuvoje, ir sa
vo rašte padariau paklaidų, todėl iŠ anksto labai 
atsiprašau, jei tai būtų atsitikę.

Šiuo savo raštu as norėjau tik pagreitinti 
Lietuvos Tarybos ir aplamai, visuomenės nusis
tatymą dėl lietuvių kariuomenės steigimo.

Pripažinus vokiečiams Lietuvą nepriklausoma 
valstybe miniose Pradėjo platintis įvairūs gandai 
dėl lietuvių kariuomenės sudarymo. Tuos gan
dus palaiko įvairūs nesąžiningi agitatoriai, de
moralizuodami minią ir temdindami lietuviu 
Kandies valstybinį susipratimą.

Reikia kelias visiems tiems gandams ir agi
tacijai užkirsti, pastatant Lietuvos kariuomenės

klausimą stačiai ir viešai.
Jaučiu, kad lietuvių kariuomenės sudary

mas naujas ir iš dalies svetimas klausimas lietu
vių visuomenei Lietuvoje. Ypatingo tame nieko 
nėra. . •'

Būna istorijoje, momentų, kada plačioji vi
suomenė atsilieka nuo politikos bėgio ir įvairūs 
gyvenimo reiškiniai bei reikalavimai jai pasirodo 
neįtikėtini ir net ją (visuomenę) kartais nustebi
na. Tokį momentą dabar mes gyvename.

Lietuvos kariuomenės klausimas tik tada 
bus artimas Plačiai visuomenei, kada jis bus vis
pusiškai apsvarstytas ir visiems žinomas.

Mandato dėl lietuvių kariuomenės klausimo 
budinimo Lietuvoje nuo tos organizarijos, ku
rios nariu aš buvau Rusijoje (Vyriausiojo Lietu
vių Karininkų Komiteto) neturiu, nes tas klausi
mas Rusijoje mažai tebuvo svarstytas ir aš, tie
są pasakius, visai netikėtai išvažiavau į Lietuvą, 
bet esu daugelio žymesnių veikėjų iŠ lietuvių ka
rininkų tarpo ir Atskiro lietuvių pėstininku ba
taliono (Vitebske) priprašytas prie progos pa
kelti tą klausimą Lietuvoje. Manau, kad dabar 
grįžtant iš Rusijos lietuviams karininkams ta 
proga atėjo ir jau laikas pradėti rūpintis steigi
mu savo kariuomenės.

Todėl aš ir išdrįstu įteikti Gerbiamai Lietu
vių Tarybai šį savo sumanymą.

Su tikra pagarba Kazys Škirpa.

Vilnius, balandžio tnėn. 25 d. 1918 metų.
1. •

LIETUVOS KARIUOMENĖS KLAUSIMU
(Nors lietuviai tautinio atgimimo laikais pa

sižymėjo savo demokratingumu ir antimilitaris- 
tai, bet visuomet praeityje narsiai gindavo savo 
krašto laisvę ir dabar tvirtai pasiryžę kovoti dėl 
Lietuvos išvadavimo, net ir su ginklu rankoje, 
jeigu to idealo pasiekimui neatsirastų kitokio 
kelio.

Patvirtinimui pasakyto galima privesti fak
tų ne tik iš žilos esnovės, bet ir iš dabartinių lai
kų. Taip, Pirmas Rusų Armijos lietuvių karinin
kų suvažiavimas, įvykęs Petrapily gegužės mėn- 
25 - 29 d. 1917 metų, pranešė lietuvių tautai (pri
vedu citatą iš jo nutarimų): ‘ .

kad “lietuviai karininkai, kaipo tikri Lietu
vos Tėvynės sūnūs yra pasiryžę visuomet, visur 
ir visokioms aplinkybėlrns „esant, visa savą pajė
ga remti lietuvių tautos iš seno statomus laisvės 
reikalavimus ir ginti Lietuvos Tėvynės laisvę”.

Pastebėtina, kad tai pasakė susivažiavimas, 
susidedantis iš atstovų demokratiniu būdu iš
rinktų ir kurių dauguma buvo prasti ka
reiviai

I tokį susivažiavimo nutarimą pirmutiniai 
davė tinkamą atsakymą kareiviai lietuviai, ku
rie per nesusipratimą arba dėl lenkų suktybių

gų sustiprinimui. Senatas;, pa
tvirtino prezidento Carterio 
prašomus 3% daugiau, negu pa
tvirtintas biudžetas reikalavo.

Senatas supranta7-vis'7labiau 
besitempiančią tarptautinę pa
dėtį, nuj aučia sovietų 'valdžios 
tikslus karą ‘brigadoms; į"* Kubą 
besiūnčiarit, todėl ir leido pre
zidentui ' išleisti dar 25 bilijonus 
dolerių, kad' krašto apsaugos rei
kalai būtų7 -sustiprihtr."''-Šėn^fd-:iJ 
riai "yrd įsitikinę,''kad "jtkf JAV11 
bus gaiingesnėsį 'ttiib n&ziau brf-' 
gadų Sovietų *vaTdžia siųs J. Va
karų žemyną. - .. .. ,r

Senatorių kalbos" aiškiai rodo, 
kad juo greičiau " šdvięftį^ kart^ 
jėgos ;bus išprašytos is. JKubdsį 
ir kitų- vietų, tiro 'bits’ s'augižtf' 
ne tik Amerikai, bei ir'kitoms, 
pasaulio valstybėms,

Nereikalingai' išeikvoja 
20 bilijonu doleri y;

NEW YORK. —, Motoristai 
kiekvienais metais bereikalingai 
išeikvoja po 20 bilijonų dolerių 
nereikalingiems auto mobilių 
“pataisymams” ir “remontams”, 
pranešė kongresmanas James 
H. Šheuer (D., N.Y.) ir daugiau 
pusė tų bilijonų .metama dėl 
mechanikų nemokšiškumo arba 
nepaisymo, o likusieji bilijonai- 
išlupami per apgatilę? ‘ ;

Studija parodė, kad iš $50 bi- , 
lijonų, kuriuos amerikiečiai" kas- i 
met išleidžia už savo" "autofhobi-.

116-1 Įlūš, 40 nuošimčių yra išmeta- , 
ma be reikalo.-

' = General Motors bendrovė 
naujiems darbininkams suma
žino algas. '* - j

buvo pakliuvę į Lenkų Diviziją. Tie tai kareiviai 
padarė pradžią lietuvių kariuomenei, išsiskirda
mi savo valia ir vieni Patys, be lietuvių ofieierių,.. 
iš lenkų į Atskirą lietuvių batalioną, nežiūrint*. į , 
didžiausias kliūtis, kokios buvo daromos Rį^su ; 
karo valdžios, net su grąžinimu sušaudyti už sa- j 
vavališkumą, ir nekultūringą lenkų . pasielgimą, į 
atimant nuo jų drapanas, apavus ir Lt, ir net:' 
persekiojant juos. / z / j K *

Tiesa, laisvės veltui niekas nedavė ir neduos, j 
Lietuviai karininkai tai suprato ir buvo nutarę į 
steigti savo tautinę kariuomenę. Pradžia jau bu-» 
vo padaryta. Kaip sakiau, susiformavo Atskii*as į 
Lietuvių pėstininkų batalionas. Kiek Vėliau -susi- j 
tvėrė Atsargos batalionas Smolenske, - raitelių * 
apie du -ekskadronu Valke, keletas sniūlkėsriiu 
dalių artilerijos, keletas Atskirų rotų ir pąga-', 
liau mieste Rovno — Obozo batalionas. ApIMinaU 
imant, lietuvių išsiskyrusių iŠ rusų ir kitų tautų ■ 
kariuomenių buvo alMė 5,000 gihklų arba ypatų. 1

Šių mėtų sausio mėnesį Lietuvių Karininkų] 
Sąjungos Centralinis Pildomasal Komitetas ga-* 
lutinai nutarė formuoti visą diviziją lietuvių pė- ■ 
stininkų, pulką raitelių, dalis artilerijos ir kitų , 
rūšių kariuomenės. (Iš viso apie 20—25,000 gin-į 
klų). Tam .tikslui pirmomis sausio dienomis bu- : 
vo nusiusta delegacija į buveinę Vyriausiojo .Ru-’ 
sų Armijos Vado ir buvo vilties gauti formalųį 
leidimą steigti Lietuvių pėst’ninkų divizijai.”

(Bus daugiau)
4 — MAUJ1EWO4. CHICAGO $. lUt. Thursday. September 20, 1979



Jei neatsiliepia,

TEi------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu.

DR. PAUL V. DARGIS 
Gydytojas ir chirurgas 

WftflHhcster C oru m unity klinikos 
Medicttioe direktorius 

4^33 S* RdM W&sfcnwtftwr, IL
k ALANUOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 3—3 vai 
WL: 562-272J srba 562-2728

AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos 
<GINEKOLOGINE chirurgija

So- Pulaski Rd. (Crawford 
Maricai Building) Tai,.LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T~5 skambinti 374-8004

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
1418 W. 71 St. T»l. 737-5148

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact iensea”

VaL aaai susitarimą. Uždaryta treč.

Dagys Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)

VOLDEiMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS'

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
“Nuo rusų atšipai< idavę lie- vykias Lietuvoje arba Vokieti- 

tuviai kariai labai troško tar- joje”. (St. Rast k’s, Kovose dėl 
nauti Lietuvos kar uomenėje. Lietuvos II, 305 p.) 
Šitą jų norą vokieč ai pradėjo 
naudoti savo tikslams pasiekti. 
Pirmiausia jie pradėjo grasinti, 
kad visus šiuos -karius jie laiky
si karo belaisviais, kuriuos vo
kiečiai tuo laiku labai žiauriai 4 . g 001).
naikino badu ir kitomis priemo- galėjo, nes jautėsi esą apgauti, 
nėmis. Keli šimtai l etuvių jau QPn ,st. Raštikio teig'mu, šiems 
buvo uždaryti bendrose karo 
belaisvių stovyklose kartu su 
rusais”.

1942 metais batalionų buvo 
net 22. 
■'ka chis 
bendras 
beveik

Vėliau 1944 meta's jų 
sumažėjo iki kelių, o 
karių skaičius juose iš 
20,000 sumažėjo iki 
Priežastis? Bėgo, kas

^Brolis išduos brolį mirti". — Mato 10:21.
Nėra madonų skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai

kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausijį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
ivykti trumpai pirm savo karalystės ikūnmo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

bet

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

DR.LEČNAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3rd STREET 
•VaL antrad. 1—4 popiet,

Dr. A. Butkus neteisybę sako
Skaitau rugsėjo 13 d. Draugą, 

į Trečiame puslapyje įdėta dar 
] neseno vyro, gražiai atrodančio, 
i daktaro laipsnį turinčio Antano 
į Butkaus paveikslas. Tame lape 

V. Rociūnas klausinėja, dr. A. 
Butkus atsakinėja.

Abu pokalbininkai giria Liet, 
j Bendruomenės veiklą, jos de- 

8^ra7«Wiki«^'^TERŲHf<- j mokratiškūmąi Niekę prieš tai 
Ofius 2652 WEST 5Wh SYROET i,nebūtų galima^pasakyti. Grynai 

- T»|. PR-8-1228 ....... jų reikalas. Jiems patinka Liet.

Ofiso telef.: 776'880
R»zidanci[o« telefu M8-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

jų reikalas. Jiems patinka Liet.
OFISO-VAL.: pirau. antnuL, trečiai!.. B-nė. Bet tas gerai atrodąs dak- 
tr penlfct. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfeitadie-i taras, begirdamas L.. B-nę.ir no
riais 2-4-vaL popiet ir kitu I®iku rėdamas._Reorganizuotąją B-nę 
' o*a*l susitariau.

dažai. Speciali pagalba koloms.
(Areh Supports) ir L t

... i
ORTHOPED as-PHOTEHSTAS

suniekinti, griebiasi negražaus 
melo: “Reorganizuotųjų nuo L. 
B-nės atitrūkimas tai jau nėra 
normalus nuomonės skirtumas 
demokratiniam procese. Jų var
tojami metodai, k.ą. LB-nės var
do pasisavinimas, skundai ame-

Gen. St. Raštikio teig'mu, šiems 
savisaugos batalionams vado
vauti iš pradž’ų buvo organizuo
tas bendras štabas ir inspekcija. 
Vėliau š’os institucijos buvo sų- 
maž ntos, o jų vadas buvo pa
verstas beveik beteismiu ryšių 
karininku. Atskirų batalionų 
prklausomybė buvo decentrali
zuota ir išimta iš lietuvio ryšio 
karininko ž nios. Visas betarpiš
kas vadovavimas vokiečių buvo 
paimtas į jų rankas. Nepaisant 
nažado. kad tai batalionai vie
linei apsaugai, kai kurie jų bu
vo išs'usti i generalinę guberni
ją (Lenkiją), Ukrainą, Gudiją, 
kai kurie atsidūrė net Jugosla
vijoje ir ItaUjoje.

(Bus daugiau)

Mažeika & Evans
“Kaune lietuvių karo belais

vių buvo nedaug. Daugiausia jų 
I buvo Vilniuje, Alytuj. Varėnoj. 
Dalis lietuvių jau buvo nuga- 

. benta į rusų karo belaisvių sto- 
Į vykią prie Karaliaučiaus. Aly
tus ir Varėna priklausė Vilniaus 

* vokiečių karo komendantui.” 
(St. Raštikis, Kovose dėl Lietu
vos II, 304 p.)

Gen. Si. Raštikis žodžiu ir 
raštu kreipėsi į gen. Įeit, von 
Rocques, kad lietuvius karius 
paleistų. Pastarasis atsakė raš
tu, kad lietuviai belaisviai ne
būsią laikomi kartu su rusais, 
bet kad bus paleisti tik tie, ku
rie nebus paskirti pagelbinei vo
kiečių kariuomenės tarnybai. 
Tačiau von Rocques kompeten
cija nesiekė Vilniaus ir Alytaus. 
Ten buvo Vilniaus komendanto 
pik. lt. Zehnpfennigo kompeten
cija. Gen. Raštikis pasiuntė pas 
jį b.g. Zaskevičių. Rezultatai: 
“Komendantas nesileido į jo
kias derybas, iš pat pradžių la
bai kategoriškai pasielgė su lie
tuviais kariais —.arba likti vo
kiečių pagelbinėje tarnyboje ar
ba eiti į rusams skirtas belais
vių stovyklas. Dalis lietuvių ka
rių, manydami, kad iš tokios pa- 
gelbmės ' tarnybos- ateityje gal 
galėsiąs susidaryti ■ branduolys 
būsimajai Lietuvos kariuome
nės užuomazgai, kiti iš baimės 

. patekti į belaisvių stovyklas su-
Išlipęs iš autobuso buvau pa- tiko tarnauti. Vėliau jie buvo 

tenkintas, kad atsikračiau fana- papildyti savanoriais: Šie sava- 
t ška.i nusiteikusių pokalbiam- noriai turėjo pasirašyti sutartį 
kų.-. Stasys Juskėnas tarnauti tik tris mėnesius. Ta

čiau tam laikui praėjus, niekas 
jų nebuvo paleistas namo, nors 
daugelis jų nebenorėjo toliau 
tamaūti. Visi jie vieton sutartų 
trijų mėnesių buvo priversti 
tarnauti po keleris metus net iki 
karo galo. Tokiu būdu atsirado 
vadinamieji savisaugos batalio
nai. Keli tūkstančiai i tuos ba
talionus nepatekusių lietuvių 
kar.ų išvengė karo belaisvių sto
vyklų ir buvo paleisti namo.

Laidotuvių Direktoriai

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

įlipu į Archer gatve einantį au
tobusą. Randu ten sėdinčius du 
vyrus. Šiaip jie gyvenime pado
rūs ir ramūs vyrai. Senokai juos 
pažįstu, bet žinau tik jų vardus 
— vienas Pranas, antras Anta
nas. Antanas skaitė Laisvąją 
Lietuvą.

Pamatę manė’ pradėjo keikti, 
anot jų, reorgus. Bekeikdami 
tarė ir tokį kaltinimą: esą, re- 
orgai padavė LB-nę į amerikie
čių teismą ir prašo uždrausti — 
sustabdyti LB-nės veikimą. Ban
džiau aiškinti, kad netiesa, ne 
reorgai; bet LB-rfė skundžia re
orgus -amerikiečių teisme.

Antanas paraudęs surinka: 
“Zvlatomai, šitokias, žinias gavai 
iš Juškevičienės” ir abu papliu
po,. juoku. Privažiavus prie 
Western, gatvės, einu prie durų. 
Vienas iš jų surinka: “Neklau
syk. Juškevičienės, bet .skaityk 
padorią spaudą — Akiračius, 
Draugą ir paskutiniu laiku gra
žiai į Bendruomenės veiklą įsi
jungusią Laisvąją Lietuvą!”

RUSŲ BUVIMAS KUBOJE 
YOUNGUI NEBERŪPI

NAIROBI, Kenija. — Sovietų 
kareiviai Kuboje man visai ne-. 
berūpi, — pareiškė buvęs JAV 
ambsadorius Jungt. Tautose.

Andrew Young pastebėjo, kad 
sovietų karo jėgos jau seniai bu
vusios Kuboje, bet nieko blogo 
jos nepadariusios. Gaila, kad 
niekas Youngo nepaklausė, kas 
primetė naują vergiją išsilaisvi
nusiai Angolai. 1

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-6440

I»s6 St. CMaw. I'L W42» | rikiečių teisme '
T6M.; PRoipact 8-5084 . aį§kus melas, ir pado-

! resniam lietuviui nederėtų per 
ąkis meluoti.. Ne Reorganizuoto- 

, ji B-nė, bet Bendruomenė jau 
kelis metus, grynai lietuvių or
ganizacijų reikalais, nubėgo pas 
amerikiečius į teismą. Šis Liet,. 
B-nės elgesys žemina lietuvių 
vardą. Juk visas reikalas be 
amerikiečių teismo galima buvo 
savųjų tarpe išsiaiškinti.

'Padoresni, negu dr. Butkus, 
bėndruomenininkai tokio melo 
nedrįsta spaudoje rašyti. Bet ir -susilaukė dukters Stefanijos, 
pokalbiuose jau nemažai bend- Nauja šeima laimingai gyvena 
ruomenininkų kaltina reorgani- 

i zuotąją B-nę už Skundimas! 
amerikiečių teismuose. Mato
mai, juos taip nuteikia jų vado- gaisras padarė 4 milijonus dole- 

jrai. Pavyzdžiui, sekmadienį rių nuostolių.

FLORIDA
DR.C; K. BOBELIS

į chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
LridhnM — Pilna apdraudė.

1EMA KAINA

TbL WA 5-063

— Tvirtinama, kad yra trys • 
pasigėrimo laipsniai: apsvaigęs 
ir malonus, girtas ir betvarkis,! 
ir mirtinai girtas. Jei mirtinai 
girtas dar išgeria, tai miršta.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

— Buvęs • kunigas Ron aid 
Koch vedė vienuolę Mary Grace

Michigan valstijoje.

— Hollywodo pašlaitėse kilęs

Corned Beef Hero ir buvo paiSISU namo. Lietuviu Žagarės Klubo narių susi 
Taip pat pavyko išlaisvinti ir rinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo

, . 5. . . - i 23 d . 1 vai. popiet, Anelės Kojalt sa-paleisti namo ir tuos musų ka- j^je 45QQ go Taiman Avenue. Nariai 
rius kur;e įau buvo pateke i ru- kviečiami ats.lankyti, nes yra svar-

. . / . , 1 . bxu reikalu aptarti. Bus ir vaišės, f
sams skirtas karo belaisviu SlO- Didžgalvis, rast. I

SOPHIE BARČUS
RADIJO IffiMOS VALANDOS

MOVING
Apdraustas parkraustymas

S Irarrię etsWmp.
AMANAS VILIMAS

TaL 876-1882 arba 378-5994

Telefj Hlmlecfr 4-241)
7159 Se. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 44429

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00

All hail the Comed Beef Hero, a sahsfymg!
recast for many a casual (and carefree)meal! Don’t be put off 
by £ heroic proportions, as this big inviting loaf can be cut 
into pieces as generous or slender as appetites Pjefer. Lean 
fully-cooked canned corned beef, one of the good things tha 
come in small packages,” slices neatly and easily when the 12 
m can is well chilled before opening. A s.ppy spread adds a bit 
of iuicy succulence and distinctive flavor to thu specialty sand
wich It’s quick to mix with chiH sauce, mayonnaise, mustard 
^d ripe olives from the cupboard shelf. Add lettuce tomatoes 
and let the hero come to the rescue of hearty appetites.

į - * Corned Beef Hero z
1 loaf Italia* or French 

bread, diced lengthwise
1 can (12 oz.) Lobby’s

Corned Beef, chilled 
and shred J

lettuce leave* '
tomato slice*

A t “Lietuvos Aidai’
■% _JCAZ8 BRA2DŽIONYT8

Programoj

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii W0PA stotim, s, 
banga 1490 AM.

; I a

St. Petersburg. Fla, 5:30 vaL p.p. 
ii MTTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60628 
’ : Telef- 778-5374

6
6

i 1/3 cup chih saitcr ' 
1/4 cup mayonnaise

i 1/3 cup chopped Libby’a
\ Ripe Olives

3 tablespoons prepared
v v mustard

- Combine chili sauce, oEvra, mayonnaise an4 
make a sandwich dressing. Spread both the halve of the ahced 
bread with the dressing. Arrange lettuce, tomato and sliced 
comed beef on one half; top with other hįf-J® *"*1 
loaf diagonally and pass the extra dressing. Yields 4 to 6 gen- 

er°Note: 4 to 6 hard foils may be substituted for bread loaf.

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. Rut It incorporates cn- 
ercy-savinc features in de
sign, materials, and appli
ances ^hich can cut energy 
needs by up to SC percent. It 
haw two heat-cfrculatinr 
Heatilatnr Fireptaces (ri^ht), 
desicned to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back in tv the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. lu •‘Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately |4,000 . * . projected to 
be amortized within 4 to 5 
yean through reduced ex-

J

SUSIRINKIMŲ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SKAITYK PATS IR PARAGINI
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAšTJ “NAUJIENOS’

AMSULANSC
PATARNAVIMASChicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

f
g.
i

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
grnis nariu susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 20 d.. 1 vai. po-į 
piet, Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan-. 
kyti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - L2WANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITK
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1004

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettfc 3-35Y2

sulatton within w&Us and ceD- 
inp as well a_\ in earthen berm* 
around the foundation, orien
tation to seasonal kud Mti- 
tudes, energy-saving <pph- 
ances and ftneplaces.

’The t-tfO Heatilatnr Fire
places re-circulate heated 
uack into the room. This fea
ture alone reverses the usu*l 
heat Iors characteristic of mot 
fireplaces, according to the de
signers of -Centenergy

The fireplaces trere
Dy Home Craft*, Inc^ FlorrU 
Park, Hew Ycrrk. Heatilatce 
Ptreplace, A Dimaicn of Pepa 
Industries, Inc^ located fn Mt 
Pleasant, Iowa, numufacture* 
a complete line of truilt-A^ 
freestanding end nall^ 
■eamtnied fireplaces ... poĄ

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd. 7-1138-11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 601 h STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. $74-4410

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

J

s
I

ws
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APLENK MUS IR MŪSŲ NAMUS
____ ______ ____  Reynolds B-vė įsteigė^ 
kad Duarte. Kali-{specialų dalinį rinkti šią vertin-į

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e Moterų žurnalas “Ms.” spa- nutes. 

lio n r. rašo, 1 
fomijoje, 25 metus sėkmingai! gą žaliavą, iš kurios gamina 
veikęs Rotary klubas 1978 m. j ak ūminio lakštus, lėkštes ir ki- 
buvo pašalintas iš Rotary Inter- j tokius reikmenis. Bendrovė jau. 
national organizacijos vien dėl; turi JAV-se virš 900 surinkimo 
to, kad narėmis priėmė moteris. 
Klubo advokatas pareiškė, kad 
byla gali tęstis dar 4 metus. Da
bar tas klubas verčiasi geriau, 
negu bet kada. Lietuvės ir lie
tuviai šiuo klausimu laikosi kon
servatyviai. Čikagoje sėkmingai 
veikia Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) 228-oji Vyrų 
kuopa ir 234-oji Moterų kuopa, 
tačiau nei viena ir nei vienas 
net nebandė šią lytinę segrega
ciją pakeisti.

t Artėjant prezidento rinki
mams, vėl pradedama kalbėti 
apie mokesčių mažinimą. Didė
jant biudžetui ir infliacijai, ne
atrodo, kad tai būtų realios kal
bos. Kandidatų ekonominiai pa
tarėjai kreipia dėmesį į Sociali
nės apdraudos mokestį ir pata
ria juos mažinti ar bent nekelti, 
kas būtų dideliu palengvinimu 
dirbantiems ir darbdaviams. * i

9 Amerikoje labai gerbiamas 
Gamtos apsaugojimo įstatymas, 
kuriuo d r a u džiama naikinti 
nykstančius gyvūnus ar auga
lus. Dėką .to-įstatymo Ameriko
je yra virš milijono krokodilų, 
daugiausia Floridoje ir Louisia- 
noje. Dabar vėl leidžiama juos 
naikinti. Tik susidarė vienas 
nepatogumas: kur parduoti kro
kodilų odą? Vienos išilginės pė
dos krokodilo odos gabalas 
Amerikoje kainuoja tik $9, o Eu
ropoje dvigubai. Iš krokodilų 
odos dirba moteriškus batukus 
ir rankinukus.

savimi pasitikį. Jie- neieško nau
jų draugysčių.

— Jei.asmuo stovėdamas per
meta savo kūno svorį nuo vie
nos kojos link kitos, tai jis gal
voja tuo pat laiku apie daugelį 
dalykų, kuriuos nori įvykdyti.

— Asmuo', ’ kasantis smarką 
trinantis ausis, yra' šaltas svars
ty toj as. Trinantis nykščius arba 

‘kaktą bei nosįyyra skeptiškas, 
įbet ne negatyvus, norįs pilno jti- 
Ėkinimo bei įrodymų.

. — Nuolat-žiūrį’į laikrodį yra 
geri planuotojai ir, organizato- 

■■riai, darbą atlieką laiku.
— Valą bei lyginą savo dra

bužius yra jautrūs’ savo išvaiz
dai/Jie respektuoja' ne tik save, 

j į>et ir kitą asmenį.
• Tulane universiteto sociolo**,. — Čiulpią paišelį ir taisą savo, 

gijos prof. dr. Fredrick Koenig plaukus asmenys yra ištikimi 
ir be blogų minčių. Jie yra sva
jotojai, bet lengvai sutinka su

nuošimčiais.
Trust Co. New Yorke 
kad dabar Amerikoje 

1972

vietų ir moka 23 centus už svarą 
arba centą už kenutę. Per pas
taruosius metus tų kanučių prr 
statymas i surinkamo vietas pa
didėjo 35

• U.S. 
paskelbė,
yra 519,834 milijonieriai, 
metais administracijos žiniomis 
jų buvo tik 180,000. Tų metų 
standartais vadovaujantis, ■ 
bartinis milijonierius turėtų 
rėti virš $1,700,000.

• Amerikoje yra apie 8
lijonai ūkininkų bei žemvaldžių, 
kurių nuosavybėje yra 60 nuoš. 
dirbamos žemės ir miškų. Fede- 
raliniai valdžiai priklauso 33%, 
gi likusieji 7% .priklauso indė
nams ir savivaldybėms.

da- 
tu-

mi-

iš neramaus charakterio asme
nų atspėją jų; būdą,' nes šie 
veiksmai vyksta savaime^ be as- esama padėtimi 
mens valios: I M: Miškinyte

U s.

9 Amerikoje atsirado nauja 
biznio šaka: rinkti aliuminio ka-

line, mirė rugpiūčio 29 d. Čika
goje. Palaidotas Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Liūdėti liko sū
nus Jonas su žmona L nda, bro- 
’is Jonas, sesuo Elena Atkočieriė, 
gyv. Ozone Park, N.Y.

— Joe Blasis iš Minersville, 
Pa., dalyvavo pasaulinėje bili
jardo rungtynėse. Jis laimėjo 
2.-ąją vietą ir'$17,000 premiją. kolekcijas.

— Birutės- Kidolienės iš New 
Yorko gobelenų paroda įvyks 
spalio 27 ir 28 d. Anapilio para
pijos patalpose, Mississaugoje. 
Joje bus išstatyta apie 50 siuvi
nėtų paveikslų. Parodą globoja 
Anapilio M'bterų būrelis, vad. 
Birutės Mažeikienės. t !

6 d. 7:30 vai. vatjVyčių salėje, 
2455 West 47 gatvė. Bus skani 
vakarienė, muzika šokiams ir, 
gausu fantų. Narai ir svečiai į 
maloniai kviečiami dalyvauti i 
parengime. Kl. koresp.

— Horoscopes of Aslrologica i 
Tarot Card Readings. Saturday! 
11 Io 5 no ap;>oiii(oient oeceSi 
saiy. ELINOR JĄKSTO. 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes ka!-/ 
bame lietuviškai. *^782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
America" l-'e<lerat:on of Astro
logei-. (Pr-)

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti

* Tel. 434-9655 (PR)

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 

aukštas
Sac-

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

Tel. 247-5081 (Pr.)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Hemai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ. KREIPTIS l: ' '

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ’
2212 W. Cermak Road Chicago, El. Tel. Virginia 7*7747

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir §v. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už-, 
imti. |

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas.^ S47.000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui abtomobiiio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. L A U R A I T 1 S i
♦645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Castro išleido keturis 
JAV piliečius

MIAMI, Fla. — Diktatorius 
Fidel Castro išleido iš kalėjimo 
keturis Amerikos piliečius, lai
kytus Kubos kalėjimuose nuo: 
1960 metu. I

Iš Kubos kalėjimo grįžo Lar
ry Lunt, Juan Tur, Everett 
Jackson ir Claudio Rodriguez [ 
Morales. Pastarasis yra puerto- 
rikietis, o priešpaskutinis ’ yra 

i kilęs iš Los Angeles. Pirmieji du 
Įgavo po 30 metų kalėjimo, at- 

Shallna, Cam-Įsėdėjo po 19.

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

(vairi andrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—pare r. 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

— Dalė Grybinaitė iš East St. . 
Louis, Ill., baigusi pedagoginius 
mokslus bakalauro laipsniu, i 
mokiusi parapijos mokykloje, i 
taip pat lituanistinėje mokyklų-į 
je, išvyko ■ mokytojauti į Vasa-j 
rio 16 gimnaziją. Paskutiniu mė*, 
tu ji turėjo gerai apmokamą,, 
darbą federalinėje planavimo, 
įstaigoje.- !

— Zuzana 
bridge, Mass., garbės konsule 
Massachusetts.’ valstijoje, įteikė 
6 tomus Lithuanian Encyclope
dia vietos bibliotekai.

Laikrodžiai ir brangenybė*^.
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941 r į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus j-

P. NEDAS, 4059 Archer Ave^ 
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5980

— Nenuoramos sėdint kėdėje
yra sąžiningi darbe'ir stengiasi J 
darbą laiku padaryti, o padarę 1! TRUMPAI J 
— imtis kito darbo. « —.^8

— žaidžią lūpomis, su-'savor., t : -it
akiniais, yra atsargūs ir tikslin-j . Vandos Aleknienės
gi^asmenys,...sprendimus gerai ,darbų paroda bus Spalio 12-21 d. 
apgalvoja ir nesileidžią kitiems Į Jaunjmo--cėntre.' Ruošia Lietu- 
lengvai įtikinti. ' vių Skaučių’ Seserijos vadi j d.

— Moterys, laikančios sėdint Rugsėjo . 28 .d;ten atidaroma 
koją ant kojos ir tą padėtį ker j skulptoriaus Prano Baltuonio

darbų paroda, ;kuri uždaroma 
rugsėjo 30 dieną.i, • ■ .
r — Jadvygos Matulaitienės va
dovaujamas'1 New Yorfco lietu
vių : tautinių' -šokių ansamblis 

; “Tryptinis’’ šį-“rudenį minės 30 
metų veiklos sukaktį.

"'~AJdū)mds JėžavitdsJ "Tnivėš

SKOKIE DOVENSHIRE

lengvai Įtikinti.

čiančios, yra švelnaus . būdo, 
draugiškos ir greitai įgyjančios 
pasitikėjimą. Tą savybę turi 
vyrai yra tvirto charakterio irPLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

— Leonidas Koslovas įr jo 
žmona Valentina gavo pasiūly- 

... Į mus ;šokti Kalifornijos ir'New
— Lietuviu Opera Čikagoje j Yorko baletuose, bet: jie pirma 

ateinantį sezoną ruošia dvi ope- nori pasitarti su Amerikoje jau 
ras: Carl Orf f o “Carmina Bura
ną” ir Leoncavallo “Pagliacio”.

šokančiais rusais šokėjais.

Contemporary Art muzie- \ y • X * * ** j % 4 . . ‘ •
juje, 237 E. Ontario St.,' Chica
go,-III.. dabar yra Jono Dovydė
no nuotraukų-paroda iš tauti
nių grupių gyvenimo. Paroda v T. • - O n T *

-Autobusu streikas

.uždaroma-rugsėjo 30 dieną. • j I
— Zarasiškiu klubo rudeni- i

. Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas Jarsaus^^eštro^edėjaš Brook-; nis banketas rengiamas spalio
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis: susipa
žinti ir jas užsisakyti. 1
.. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI Š1U METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati

nimo vajaus talką!

SIUNTINIAI Į UETUVA
. . J į MARIJA NOREIKIENe

2608 West 69th Chicago, EL 60629 « TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas ........................ . .............
Adresas .................. ......... .............

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ................ ....... .................
Adresas ........ ......... .........................

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Platinimovajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ................ ............. ................... ........
Adresas .................................................... .......................

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas........ ........  .________ ______
Adresas ..........      u_______ __ ___ _

BY OWNER. S189,500 00. 4-5 Bed
rooms with Master Suite. 3 Baths, 
large Living Room — Dining Rm.

2 Family Rooms. 2 Car garage.
OPEN SUNDAYS

2 to 5 P.M. or By Appointment. 
8915 N. Kilpatrick —767-4208
MUST BE SEEN TO APPRECIATE

BUSS. OPP, 
Biznio Proga —

IN TOWN 
Mieste

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

' A

M. š I M k'u$ '

Notary Public _______ _
INCOME TAX SERVICE Y4 

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

šymai ir kitokį blankai

LOS. ANGELES. Po 24 die
nų šoferių, mechanikų ir rašti
nių darbininkų streiko, antra
dienį pirmą - kartą miesto gat 

j vėse pasirodė apie 1,500 autobu
sų ir po pusketvirtos savaitės 
(24 dienų) daugiau kaip 600,000 

i*,, žmonių galėjo vėl be vargo pa 
F ; siekti savo darbovietes, bet San 
L Francisco Bay srities greitojo 
? tranzito distrikto streikas po 18 
r • dienų nesibaigė ir derybos dar 
3 ! neatnaujintos.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphons 
W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomf 
formomis.

Knyga su formomis gaun 
ma Naujienų administracijoj!

,1739 South Halsted St., Chief 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ĮĮ i Pašto išlaidoms pridėti 90c.

SIUNTINIAI l LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, I1L 60629. — TeL WA 5-2737

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. x .

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

' SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukšto j ąmokslo irjų 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 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N*w York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tol. (212) 543-2218

know Your heart

HHPYOUR

HHP YOUR HtACT

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HOMEOWNERS POLICY

TOOL & DIE MAKER
Experienced die maker to maintain 
dies in. metal stamping plant. Good 

salary and insurance benefits.
Call Ken Girard

C.J.B. — 3161 N. Elston
267-2794

DIE SETTER
Experienced. Progressive dies 
& automatic feeds. Benefits.

267-2794

C.J.B. INDUSTRIES

3161 No- Elston

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

REIKALIGAS PATYRĘS SIUVAMOS 
MASINOS OPERATORIUS.

Vyras ar moteris. Geras atlyginimas. 
Kalbame lietuviškai. Kreiptis į:

LEATHER BY MARY
17 N. State St., Room 1224 

Tel. CE 6-8074

Juozo šmotelio

ATSMIN1MŲ

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
rrauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės tietuvia 

tkirsnelių mėgėjai, prašomi at ’

gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.,
Chicago, TL. 60629.

— Vokiečiai sportininkai tvir- 
tina, kad Rytų Europos trene
riai duoda savo sportininkams! 
plaukikams norkotikų, kai lei-j 
džia jiems lenktyniauti su Va-* 
karų Europos plaukikais.

F. Zapolis, Agent- 
3203/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

/
STATIKAI*

INSUtANCf
X , , V

.State*Farm Fife and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, HI- 60629

ENERGY 
WISE

Limit use of diswasher Į 
to once a day, after the ; 
evening meal, and cut 
excessive use of water 1 
and electricity.

i ■■ MAWiiMOt, C8KA*O I,' nx Thunday, September 20, 1979




