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Aluje rasta kenksmingo 
chemikalo

WASHINGTON, D.C.—Science 
in the Public Interest centras 
tyrinėjo Amerikoje gaminamą 
alų ir jame atrado perdaug di
delį kiekį nitrosamino, suke
liančio vėžio ligą. Tyrinėjimo 
duomenis centras įteikė federa- 
linei Maisto ir Vaistu admmist- . »■ ' i š-** “ '

racijai JAV Aludarių Draugija 
šiai įstaigai pranešė vokiečių 
mokslininkų studiją, kad aluje 
būna 2'3 bilijoninės dalys nitro
samino, tačiau centro kalbėtojas 
Michael Jacobson pareiškė,"kad 
kai kuriame aluje yra net 10. bi
lijoninių dalių to kenksmingo 
chemikalo.

WSL-TV Čhicagoje: taip pat 
tyrinėjo nitrosamino kiekį aluje 
ir jo rado 5 bilijoninės'dalis, o 
kai kurie pavyzdžiai rodė kele
tą kartų daugiau.

"Kadaise buvo sukelta panika, 
kad paruoštuose lašinukuose 
yra nitrosamino. Centro kalbė
tojas pareiškė, kad alaus gėrė
jams tenka 20 kartų šio chemi
kalo daugiau, negu; lašinių., val
gytojams. <

Aludarių Draugijos kalbėtojas 
pareiškė, kad aluje nitrosamino 
nėra tiek daug, kad kenktų 
šVeikštai.’
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j ? Faktinai turės patikrinti tik 
• L t N 1 1 .plunksnas", kurios >

į

ko- gam, neimti kyšių ir paruošti j

straipsnyje.

— Izraelyje sprogusi bomba 
užmušė 1 ir sužeidė 42 žmones 
pačioje Jeruzalėje. PLO tero
ristai gyrėsi bombą palikę prie 
dviračio.

. Uędgąnv nelaimės
- Tūkstančiai- amerikiečių

— Baigti mokslą privačioje 
kolegijoje ar universitete per 

' ketverius metus kaštuoja 22.000 
dolerių, praneša Chicago Sun- 
Times'rugsėjo 17!'dienos laidos

> — Iš Čikagos išvažiuoja auto
busas. kuris veš žmones į Cleve- 
Jande vykstančią ALTos konfe
renciją; kitas autobusas veš 
Ų ALTos kongresą.

Lygiai prieš 44 metus, Amerikos lietuviai, dirbdami bendromis jėgomis, suorganizavo lakūno Felikso Vaitkaus skri
dimą į Lietuvą. Paveiksle matome lietuvius, 1935 metų rugsėjo 22 dieną New Yorke atsisveikinančius ilgon ir ne

žinomon kelionėn išskre adantį lakūną F. Vaitkų.

M
UŽ

sus Nur Taraki Šalininkus. Ta- sulėtina skridimą ir verčia lėk- 
raki turėjo didoką skaičių drau- tuvą leistis. Ištiesta “plunksna’ j

AFGANISTANO POLICIJA SUĖMĖ DAUG NAUJU ŽMONIŲ
ŽMONĖMS NEAIŠKU. KODĖL KOMUNISTAI" ';

■ ■ BŪTŲ NUŠOVĘ PREZIDENTĄ. TAR'AKI '. -
- - - • t, i
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banketeKongresmanas Eduardas Derwinąkį Vyčių seimo 
sveikinasi su žmonėmis. Jįs buyo apdovanotas .“Lietuvos 

,f _, drąugo” auksiniu medaliu. cP’g'ttvb

ne 
dėl savo kaltės, o žiauraus ura
gano Frederiko aukos Meksikos 

' įlankos'rpakraščiais antradienį 
stojo į; eiles paskubom įrengtuo- 

ese centruose gauti maisto kor
teles ir kitokią greitą pagalbą. 
Pirmomis-žiniomis sprendžiama, 
kad-uragano Frederiko per dalį 

. Floridos ir per Alabama iki Mis
sissippi imtinai padaryta -plati 
sunaikinimų pradalgė kaštuos 
daugiau kaip bilijoną dolerių. 
Pavyzdžiui, Mobile mieste su
naikinti arba sužaloti beveik 
visi namai.

Skubiai 'pagalbai paskirta de
šimt milijonų dolerių.

Keturiose valstijose 
sunaikinti kiaušiniai

Vėžį galinčiu sukelti chemi
kalu PCB 'apkrėstų kiaušinių 
rasta trijose vakarinėse valstijo
se — Montana, Idaho ir Utah. 
Jau anksčiau Montonoje ir Wyo
ming šimtai tūkstančių kiauši
niu surinkta krautuvėse nuo 
lentynų ir sunaikinta.

• FDA (Maisto ir Vaistų Admi
nistracija) patikrinimus dėl vis
ko plačiau veda.

. . K ALEN DORELIS

Rugsėjo 21: Ifigenija, Matas 
Ap., Viskįntė, Mantvilas.

Saulė teka 6:35' leidžiasi 6:52.
?’.r■ ■ j? . iJt.d ’"i '' t

Oras Šiltesnis,, galį lyti. t

TIKRINA VISU AMERIKOS DC-9 H LĖKTUVU SPARNUS
LONDONAS, Anglija. — Fra-. |; grįžo į KąbųįąįAąr_nųtą^L.dar 

nešimai iš Afganistano sako, 
kad sostinėje prasidėjo nauji 
areštai. Prezidento Hafizullos 
Amino vadovaujama policija 
suėmė sostinėje labai daug pre
zidento Nur Taraki draugų ir 
šalininkų. Aiškėja, jog vieni 
spėlioja, kad Nur Taraki nepri
tarė sovietų valdžios planams. 
Sovietų valdžiai parankesnis 
buvo Afganistano policijos va
das, jau padėjęs į kalėjimą dau
gelį žmonių. Tuo tarpų Karakis 
norėjo įvesti teismus, nagrinėti 
bylas ir bausti arba paleisti-. 
Maskva žinojo, kad buvęs polir 
ei jos vadas tarėsi su musulmonų 
vadais ir ruošė perversmą, kai 
Taraki iš Havanos atvyko 
Maskva. V '

NUŽUDYTI BUVĘ 
MINISTERIAI

NENORI, KAD ATSITIKTŲ TUTA: NELAIMĖ 
•T-' - > I^NUKENTĖTŲ DAUGI a U KELEIVIŲ

WASHINGTON, D.C.— Ame-: 
rikos 'aviacijos? vadovybė įsake 

__  -- lėktuvų-: bendrovėms patikrinti 
mit'eias’'fvirtma, kacf buvęs :Af-J-visų DC-9 keleivinių lėktuvų! 

Tikrins tiktai ilgiau;
i 

o nau-| 
skraidyti be pavo-

Tąrptautinės Amnestijos ko
mitetas’ f virtiną, L„_ :A_f 
ganistano minist-ė.ris pirminiu- * sparnus. 
kas'Moska šafik ir buvęs ūžsie- skraidžiusius lėktuvus, 
nio reikalų ministeris Vahid jesni galės 
Abdula taip pat buvo sušaudyti. 
Jie buvo laikyti Kabulo prie
miestyje- esamame kalėjime, o 
vėliau išvesti Į kiemą.1 ir su
šaudyti. ' '• '

'Nauja areštų banga liečia Vi

Vokieči’ kancleris 
buvo Vengrijoje

BUDAPEŠTAS. V- -rija. — 
Vokietijos kančia L H. Schmidt, 
aptaręs su Janus Kadaru visą 
eilę klausimų, pareiškė, kad jo 
kelionė Vengrijon buvusi nau
dinga ne tik Vokietijai, bet ir 
Vengrijai. Vok'etijos kancleris 
Vengrijon važiavo ne vienas. 
Jis nusivežė vokiečių delegaciją.

Tarptautinės Amnestijos 
mitetas skelbia, kad paskutinė
mis dienomis Kabule suimta 
daug žmonių. Į sostinę grįžo di
dokas skaičius musulmonų, ku
rie praeitais metais nesutikę su 
naujomis pakaitomis Afganista
no policijoje, bet niekas jų ne
liečia. Jie laisvai vaikščioja po 
sostinę ir džiaugiasi prezidento 
Amino padarytais pareiškimais 
apie Iraną ir Pakistaną. Bet keli 
vis dėlto suimti. Niekas jų ne
pasigenda, nes nežino, ar jie jau

gų valstybės valdymo -žmonių 
tarpe. Daugelį savo mokslo- 
draugų Taraki Įsodino į valsty
binę tarnybą. Vieniems leido 
tvarkyti mažesnes įstaigas, bet 
buvo ir tokių, kuriems leido 
tvarkyti dideles ir turtingas 
įstaigas. Kiekvienam savo drau
gui jis patardavo būti teisin-

RUSAI NEGAUS MODERNIU ELEKTRONINU^AŠINU, 
JEI NEATŠAUKS PARUOŠTU KARIl'-

WASHINGTON, D.C. — Pre- kad sovietų apmc^yti kareiviai 
zidento Carterio administracija 
yra pasiryžusi išprašyti sovietų 
karo jėgas iš Kubos, nevartoda
ma jokių ultimatumų ir griežtų 
bei brangių apsaugos priemonių, 
vakar pareiškė aukštas Carterio 
administracijos pareigūnas. To- kad JAV stato labai griežtas 
kiam planui pritaria visa saugu- prekybos sąlygas sovietų vai- 
mo. taryba. Įskaitant ir Arr.eri-, džiai būtinai reikalingoms pre
kes karo vadus. Tokioms prie-1 kėms, bet tų prekių negauna. 
monėms pritaria ir Valstybės Sovietų valdžia nori elektrom- 
sekretorius Cyrus R. Vance, tik- nių mašinų, bet tos mašinos ru; 
tai jis prašo visur leisti .jam sams'visaTneparduodamos; JA^j 
vesti pasitarimus ir statyti są- stato politines sąlygas prekvbos 

sutartyse, skundžiasi rusai. JAV 
nori, kad sovietų valdžia išleistų 
daugiau žmonių iš Sovietų Są
jungos.

Lapkričio mėnesį JAV Kon
gresas svarstys naujai paruoštą 
prekybos ■ sutartį su dabartine 
Kinijos vyriausybe. Kiniečiai 
gaus pačias lengviausias preky
bos sąlygas, jiems bus duoda
mos didelės paskolos iš Ekspor
to ir Importo banko. Tokių są
lygų nori ir Brežnevaą, bet jis 
nesutinka pasirašyti taikos su
tarties ir nesirengia trauktis iš 
kaVb’ metu 'pagrobti? Europos 
teritorijų. Jis.nenori- atšaukti 
sovietų kareivių- iš Kubos.. Ma
noma. kad nauja prekybos su
tartis su Kinija paveiks sovietų 
valdžia siekti taikos ir atsisakyti 
nuo svetimu žemių grobimo ir 
tautų pavergimo: ■ --

Sekretorius Vance yra įsiti
kinęs. kad jam pavyks išprašyti 
sovietų karo jėgas iš Kubos. 
Sekretorius turi visą eilę prie
monių. kurias jis gali pritaikyti 
sovietų valdžiai ne tik prekybos 
srityje, bet ir kitose.

Bet sekretorius nori, kad visas 
reikalas būtų pavestas jam 
tvarkyti. Jis jau pradėjo pasi
tarimus su Dobryninu. tai nori 
juos ir toliau tęsti. Jis nenorL 
kad kiti departarfiė'ritai ar parėji 
gūnai kištųsi į šĮM^ikalą. Jeigu 
sovietų valdžia, nekreipdama 
dėmesio į vedamus pasitarimus, 
siųstų dar daugiau karių į Ku
bą. tai tada sekretorius infor
muotų prezidentą ir kitus atsa
kingus pareigūnus. Bet kol pasi
tarimai eina, tai sekretorius ne
nori pasitarimų eigos keisti. 
Sekretorius turi pakankamai pa
tarėjų. ku.ie nažįsta sovietų 
voldo' vs ir jų vžJ.nojimus. Be 
to ! i orius yra gana tiksliai 
inAuotas apie sovietų kariš
ką ir pramonės pajėgumą. Jeigu 
rusai nt nutiktų atšaukti vieno
mis priemonėmis, tai sekreto
rius. pasitaręs su prezidentu, 
pavartos kitas priemones.

būtų išvesti iš Kubos. Tuo rei
kalu jau buvo keturi Vancės po
kalbiai su Dobryninu.

Visiems JAV pareigūnams 
yra žinomas paties Brežnevo ir 
kitų sovietų pareigūnų skundas,

vesti pasitarimus ir statyti są 
lygas.

Pirmo pasikalbėjimo metu 
sekretorius Vance aiškiai pasa
kė ambasadoriui A. Dobryninui, 
kad sovietų karo jėgos, prieš ke
lias savaites atvežtos į Kubą, 
privalo būti iš Kubos atšauktos. 
JAV nenori kelti konflikto, bet 
jeigu sovietų valdžia 3,000 ka
reivių neatšauks, tai ji pati-, su
kels konfliktą tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, ko nenori, kaip 
sako, ir pats Dobryninas.

Antro pasikalbėjimo metu 
Dobryninas, gavęs pranešimą iš 
Maskvos apie JAV pageidavimą, 
atsakęs, kad JAV laiko pustre
čio tūkstančio JAV kariu Oki-- 
navoje., o sovietų valdžia šio 
klausimo nekelia, tuo tarpu 
Amerika klausima kelia ir sie-\ ■ ... 
lojasi.

Dobryninui. reikia manyti, bu-

tai sparnų 
pakilimo ir nusileidimo metu j 
mlėt'na arba pagreitina lėktuvo i — - — ----- ------ ------ - -fc -- •. •-
-kridimą. Nuleista “plunksna” j kuri tarėsi su Vengrijos preky

bos ir pramonės specialistais.
Kancleris išaiškino, kad Va

karų Vokietija gali turėti labai 
gyvus prekybos santykius. 
Vengrai yra darbštūs, augina 
javus ir vaisius, turi kelis fab
rikus. bet jiems labai reikalin
gos modernios mašinos. Vokie
čiai gali pagaminti vengrams 
reikalingų modernių mašinų. 
Pasitarimų metu paaiškėjo, kad 
vengrai gali mokėti už perka
mas prekes. Jie yrą išsiderėję iš 
okupanto teisę vesti laisvesnę 
prekybą su vakarais. Tokias pa
čias laisvūnės prekybos teises 
turi ir rumunai. Tuo tarpu ki
tiems užsienio prekybą kontro
liuoja rusai.

nesipriešina lėktuvui toliau, 
skristi; Lėktuvų kapitonai skri
dimo metu labai dažnai vartoja 
“plunksnas’’. Jos padeda lėktu
vui pakilti, nusileisti ir pasukti 
į bet kurį šoną.

Praeitą savaitę kapitonas pa
stebėjo, kad jo lėktuvo “plunks
na” nukrito. Jis apsisuko ir grį
žo į aerodromą. Jam atnešė ki
tą “plunksną”, prisuko ir toliau 
skrido. Sekančią dieną to lėk
tuvo sparneli žmogus rado savo 
darže. Laimė, kad. jis niekam 
nepataikė ir nesužeidė. Dažnai

įstatymų projektus, jei buvo 
įsitikinę, kad kur nors pakaitos 
buvo reikalingos. :

I

Šiandien niekas neabejoja, 
kad prezidentas Taraki jau bu
vo atgyvenęs savo x laikotarpį, j vartotas sparnelis išsinešiojo. 
Krašte sukelta didelė neapy-Į 
kanta prieš Kabulan atvykusius Į 
rusus patarėjus,, Afganistano 
policijai rusai 'gali būti nereika
lingi. bet jie neskuba iš Kabulo 
išvažiuoti. Rusai bijo įkelti no-

nulūžo ir nukrito.
Dabar aviacijos administraci

ja įsakė patikrinti visus sparne
lius. pakeisti ašeles, jeigu jos iš
sinešiojusios. ir prisukinėti vi
sus . sraigtus, kad neatsitiktų 
nelaimė.

sies į provinciją. Buvę Afganis
tano policininkai, pabuvę ilges
nį laiką provincijoje, grįžta į 
Kabulą. Visi patenkinti, kad 
prezidentas Amin paskelbė ži
nią apie susitarimą su musul
monų karo vadais. Įtakinges-

>sniejfr vadai buvo atvykę į Ka- 
■bulą ir kalbėjosi su prezidentu 
Aminu.

Basku teroras Ispanijoje
MADRIDAS. — Trys baskų 

separatistai trečiadienio rytą už
klupę važiuojantį į darbą vie
ną armijos pulkininką nušovė, 
o vieną majorą ir šoferį kareivį 
sunkiai sužeidė. Liudininkų pra
nešimais, ketvirtas teroristas 
automobilyje palaukė kol tie 
trys baigė šaudymą ir tuomet 
visi keturi skubiai nuvažiavo.

Policija praneša, kad visą te
rorą kelia baskų (vaškų) sepa
ratistai, kurie šįmet jau nužudė 
apie 60 ispanų.

vuo priminta, kad JAV buvo 
užėmusios visą Okinavos salą, 
bet salą atidavė valdyti vietos 
gyventojams. Amerikiečiai at
šaukė savo karo jėgas iš visos 
eilės kitų salų, tuo tarpu rusai 
savo jėgų neatšaukė. Amerikie
čiai atšauks savo karius ir iš 
Okinavos. kai bus pasirašyta tai
ka ir nustatytos taikos sąlygos.

Sekretorius Vance priminė 
rusams ir kitus sovietų valdžios 
pasižadėjimus, būtent, nesikišti 
į kitų valstybių vidaus reikalus 
ir leisti patiems žmonėms rasti 
naudingiausią jiems tvarką, bet 
rusai šio pažado nesilaiko. Jie 
siunčia savo agentus, ginklus, 
konspiruoja prieš vyriausybes 
ir stengiasi prievartos keliu pri
mesti laisvoms valstybėms ko
munistinę sistemą. Kas atsitik
tų, jei tokių priemonių laisvasis 
pasaulis imtųsi prieš rusų pri
mestas vyriausybes? Ką sovietų 
valdžia į tai atsakė, tuo tarpu 
nežinoma, bet reikia manyti, 
kad Dobryninas sutiko kalbėti 
apie galimybę atšaukti sovietų 
karius iš Kubos.

Dalimi Dobryhinas paaiškino, 
kad atvežti rusu kareiviai netu
ri jokių pagrobimo tikslų, bet
nori tiktai pamokyti Kubos ka
reivius, kaip reikėtų vesti mo
demų karą. Sekretorius Vance 
pareiškė, kad JAV nenori, kad 
ta slapta karių mokykla veiktų 
Kuboje. Kubos kareiviams nėra 
jokio reikalo veržtis Į kitas vals
tybes, kaip jie padarė Angoloje 
ir Etiopijoje. Ambasadorius A. 
Dobryninas žadėjo pranešti 
Kremliui JAV pageidavimą.

Vyčiy atstovas 
į ALTos valdyba

Vakarykščiame Naujienų nu
meryje (rugs. 20 d.) pirmame 
puslapje esančioje žinutėje pa
sakyta: “Kai iškilo klausimas 
(Vyčių susirinkime) išrinkti de
legatą į ALTos kongresą..o 
turėjo būti: “į ALTos valdybą". 
Tikstūm rršVerčfa“ patafšyti.



LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENES CENTRO VALDYBA

Redakcinė komisija: ST. JUšKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS:Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ.
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Raštus siusti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, III.

PLIOPLYS
ATEITIES VEIKLOS GAIRĖSVisai neįmanoma kalbėti apie ateities veiklą, tiksliai neaptarus, ko mes siekiame ir koks yra pagrindinis mūsų tikslas.Sąmoningos lietuvybės išlaikymas tarp tautiečių, gyvenančių už ok. Lietuvos ribų, ir parama tautai, kovoje atstatyti Nepriklausomą Lietuvą, ir yra tie du taškai, Į kuriuos turi būti nukreiptos visos mūsų pastangos, sugebėjimai ir piniginiai resursai.Konkrečiau kalbant,lietuvybės išlaikymas galimas tik išauginus jaunimą sąmoningais lietuviais,o padėti tautai atgauti nepriklausomybę galim bent šiuo metu, tik remdami mūsų politines organizacijas jų veikloje.Tai ir yra mūsų tikslas. Ir mūsų veikla turi būti rikiuojama šia kryptimi.Šiais dviem klausimais jau tiek daug rašyta ir kalbėta, ir dar vis rašoma mūsų spaudoje, bet atsakymo vis dar nėra.R. L. B-nei šiuos klausimus sprendžiant, norisi pasiūlyti naujų minčių, kurios buvo visų apeitos, ne-, pastebėtos. 'Visi, rašantieji lietuvybės išlaikymo klausimu, kaip susitarę pabrėžia, kad lietuviška šeima, lietuviška mokykla ir lietuviškos organizacijos yra atsakymas viskam, tik reikia daugiau pastangų, ir mūsų jaunimas išaugs sąmoningais lietuviais patriotais, nepamainomais veikėjais kovojant atstatyti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. v . ... . .. .Šiomis trimis kryptimis ir buvo rikiuojamos visos pastangos, bet ■ rezultatai labai menki. Nutautėjimas vyksta nesustabdomai ir gana greitai.Jaunimas' daugumoje kuria mišrias šeimas. Lietuviškų parapijų ir lietuviškų parapijinių mokyklų skaičius mažėja, šeštadienines lituanistinės mokyklos mažose kolonijose jau seniai išnyko,, didesnėse kolonijose dar laikosi su vis smarkiai mažėjančiu mokinių skaičiumi, nes buvę šeštadieninių mokyklų mokiniai, dabar jau auginą savo šeimas,'nemato jokio reikalo savo vaikus i jas pasiųstiIšleidžiamų knygų tiražai yra juokingai maži, taip pat ir laikraščių prenumeratos neįmponuoja savo skaičiumi. Paskutinių 30 metų laikotarpyje gana stipriai Įsikūrė lietuviški vienuolynai ir labai energingai reiškiasi lietuviškoje veikloje,-bet nutautėjimo nesustabdė.Jeigu kas paklausia, kiek yra Amerikoje lietuvių tai su Patosu atsakome, kad mažiau vienas milijonas. Gal lietuvių kilmės amerikiečių ir yra vienas milijonas bet besidominčiu lietuviškais reikalais yra Cr <7mažiau.
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(R) Lietuvių Bendruomenės atstovai neša padėti vainiką prie tautos didvyrio — Romo Kalantos paminklo, atidarymo iškilmių metu, š. m. gegužės mėn. 20 d., lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, r Prie .vainiko stovi (iš kairės): Sofija Palionienė, A. Juškevičius, (R)L. B-nės tarybos, pirm., ir Aldona "Kačinskienė; centro valdybos pareigūnė.
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PENKERI VEIKLOS METAI (R). LIE
TUVIU BENDRUOMENEIPraeitą pavasarį sukako penkeri (R) Lietuvių Bendruomenės intensyvaus darbo metai. Per tą penkmetį teko atlaikyti kietą diktatūrininkų spaudimą, kelti viešumon tautinį ir moralinį anų spaudėjų pasimetimą. - ,Penkmečio veiklai atžymėti šių metų spalio 20 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose Čikagoje ruošiamas iškilmingas minėjimas.Minėjimo akademinėje dalyje pagrindiniu kalbėtoju pakviestas jaunas talentas, Lietuvos prezidento vaikaitis — pianistas VYTAUTAS SMETONA. Meninę programą atliks jo Mamytė — pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ. Abu svečiai atvykstą iš Cleve- lando.

. i » t /i - - >£iuo minėjimu visuomenės susidomėjimas jau dabar ryškus.Visais kvietimų į šį minėjimą reikalais prašoma ’ kreiptis bet kuriuo laiku adresu: 2543 W. 69th St., Chicago, Ill:*60629,r“Tele- fonas 737-1286; Vakarais: 1016' Lmdeh Ave., Bellwood, Ill;'60104. Telefonas 544-3880. ' I. Serapinas1

TAUTINIO IŠLIKIMO - IŠSILAIKYMO
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daug
lietujaunimeŠiandien

1950 metais Amerikos gyventojų Surašyme viais užsirašė nepilni keturi šimtai tūkstančių.Per paskutinius 30 metų daug išmirė, o tik maža dak’s domisi lietuviškais reikalais.,tur būti nebus daugiau kaip 300,000 lietuvių Amerikoje, kuriems dar rūpi senoji Tėvynė, o gal ir tiek Vietoje didėję skaičiumi, nuolat mažėjame.Atrodo, kad lietuviška šeima, lietuviška mokykla ir lietuviškos organizacijos, nors ir labai svarbus, bet visgi nėra pakankamas atsakymas lietuvybei išlaikyti. Reikia dar ko tai daugiau.Draugo 1978 metų rugsėjo 2 dienos numeryje buvo atspausdintas p. V. Ramojaus straipsnis ‘‘Kodėl toks liūdnas rūpintojėlis?” šiame straipsnyje p. V. Ramojus labai meistriškai aprašo ne tik vienos lietuvių kolonijos liūdną likimą, bet duoda ir aiškų vaizdą, kas ateityje nutiks su visomis lietuviškomis koolnijomis ir su pačia lietuvybe. Tai kelionės aprašymas. Pakartosiu turini: ’ , A v
lūs lietuvaičių fotografija. Ra
šoma. kad lietuviai vyrai siur 
tars-r+aiyva vrr j >asaul i u i ttrotr 
ruošė.

L< >gi šk ai ga I vo j an I, West v i 1 - 
lės lietuvių kilonija dabar tu
rėtų būti dar daug didesnė. Tu 
rėtų būti dideliu lietuvvbt’s ži* 
diniu. bet kų jie ten nuvykę 
rado?

Kun. A. K(zv> SJ. ir p. V.
• » »

Ramojus, lankydami senąsias

lietuvių kotonijų 5 
kurių p \ . Kamojuj* 
savo straipsnyje.

Pricį 70 metu, lai

ir aprašė

los.

buvo gar- 
Ten buvo 

kunigai, dvi lieluv ių 
bažnvcios. mokyk* 

kapinėm liet uviškoi 
O', lietuviškos šei

mos ir lietuviškos karciamos. 
Straipsnis pa puoštas tau linini'

nėra.

r? A;;Žęnli&u patiektos- iadtinio išlikimo sąlygos - yra^drauge ir it- tautinės . sąžinės-apyskaita nes dauguma šias sąlygas žino 'tik jas nevykdo. " Tad ta pūre -dienos' proga vertta padaryti tautinės sąžinės apys- kaitii: eI Ar sudariau* teigiamas ša- lygas, kad niano še into je liėtii- ' vybė gyventų?- a) ar niano namuose skamba lietuvikas žodis, daina,-muzika?’ - - - - - -v - - -h) ar šeimoje fra' pagarbiai kartojamos tautinės tradicijos?c) ai- mano namų sienas puo šia istorinės Lietuvos kunigaikščių portretai, Lietuvos miestų herbai, kabo Lietuvos žemėlapis?d) ar sudarau teigiamas są- !’ygas savo vaikų dr iiiganis lie-'nviukains lankytis mano namuose ir kad lietuvio k'tiba pa belidraiilų?e) kaip dažnai <n savo vaikais, ar vaikaičiais lankau lietuviškus renginius, ar i '-; paaugliams pasiūla; bilietus į

Netikėtai sutiktas M-nas lie- 
Itivis p. (Kiprijonas Daržinin
kas juos painformavo apie ko- p< 
lonijos likimą.

Lietuviai kunigai mirę. lie.

tuviškts parapijos ir mokyklos 
išnyko, bažnyčias perėmė ai
riai. Ličiu viską, kojinjja jau 
labui* u ilcez^isfuojū.C. Daržininkas juos nuverto pas lietuvį paminklu dirt fėja

tTbona. Kun. A. Kczvs. S J., 
jam pasiūlė savo knyga a"ph 
lietuviškus piflnhiklus. Urbo
nas, nors ir kalba lietuviška 
bet lietuvišku menu nesusido- 
rrrrjrT ir nvt p;^kę, - kati jaut 
tai visai nepatinka.

Nuvyko aplankyti ilctuvj lai 
dotuviii įstaigus vedėja, bet jo 
nerado namie.

Cipri jonas I )a rži n i nk as j uos 
nuvedė į J. A. V. Kai o Veteranų 
Postų. (įia, prakalbėjus lietu- 
viškai vienas kitas iš patam
syje sėdihčiu apie bara atsilic- 

ir aš lietuvis... ir aš lie-

ivieiia ar kitą lietuviška 
gjni? T : ,..‘L ft'-IP ' Ar prenumeruoju, skaitau i lietuvišką spaudą: laikrašti; žurnalą, knygą ir kaip dažnai hii ,savo vaikais, pašikalbuĮIl-UAr nlaiio vaikai, vaikaičiai prriklauso. bent vienai kūnai j Jieluviškai organizacijai,V Kokias pastangas padė- raeno. ansambliui ir ten akty- via i reiškiasi?jau, kad mano vaikai — vaikaičiai! lankytų lituanistinę mokyklą ir priklausytų iletn. viškai organizacijai’ N- r.Koks mano Santykis su organizacija ir koks niano įnašas į ją: teigiamas — neigiamas ?a) ar į susirinkimus vykstu lik negatyviai nusiteikęs, būsi ten, tik savo nervinę Įtampą atleisti, vietoje į šUsirinkinią žėūgils ĮKizityviu nusiteikimu, pozityvitr pasiūlynftf- veiklai vystyti? Ar iš anksto esu pasi- rčfiigęs - gusi priimti komj rdiųisinį - demokratmr spren
dinių? ...... ,VI. Ar aš parodžiau uors kokias pastangas, kad organizacijoje dėl menkavertės prifeža. stįes (dažniausia dėl asmejpš- kūmo j j. kilūsMis žiežirboj ..ne* įsūiėpsnolų į gaisrą, į ilgą rū^ gintą, or-ga n rzacinf ‘riuo-<1 i ja utį?VII. Kaip iš tiknjjiį vęfetihu, supranlų išeivijos, orgaitiz.^ci- nę Veiklą, kaip tautinio, liki-

tuvis
(Bus daugiau)

M"-*

ėil r ..Toliam sekė'-'meninc'L :pf oy! a- ė mos dūlis’: • ;poilia ■ - T.e<Pettvftlši-'' ••• ■kienė padeklamavo' savo kury. bos du eiįėrąšėi'uš -—‘Th Tev.^1 ne: ir Ilgė^ys. Jauna pirnėlė tied - dy Raudonis paskaihbihd pi r. V ' ninu-Prašau :Ponia ^' miūž.: 1! ‘-i • ; L i .Ar ' :kbmp.ĘngelĮnanmPętraųški^n? . labai gęažiai padainąvot. šią> ..,... .dainas: jgįųitinję —Ką;(eanauskp,j.Kadą aidas išj.toif.—r..f. ; Perauskienė, Tenistan (fiettcJė- aežinomp auĮo;ęįaus?.%.,Įįaęvęlė_?! lis- — rSasiia ilskp. ,.Bi sųį • so fisĮę,, t,, i, dar .padainavo.:,. Siuntė. nĮan^ . motinėlė—liaudies, dąiną,- »• ■•• •panavo muz. .Lilija šĮęįtęrytė... S l,■ Tuo šios dienos fyKdįj; a m a i P ’ baigėsi?' Pirtiii ■ ■PtaHckėvičfuŠ, ‘ uždari’dainas' šj ntinėjini^, pa?' : ' dėkojo 'visiems prdgrathos (it. likėjams, Orgiinrzaė?j'lį 1 atš:p_ ' ‘ vams ir švėčfąm-č^WuVit/ hdfiia-'' ža: atvyko iš Maiguctle Paf'kė' šū p. Bagdžitfmi priešakyje.1 i'!'Visos-viešnios buvo )>a?4pato susius tautiniais drabužiais,Mikrofoną perėmė dy.<Br. MohtšieiJe, jt-priimue-tf^rdf/Ls kad spalioTnėti; pėjtdžR^ė.Ciet vėlandė įvyksta ’ ;AETqs? įjoti- fede racija ir 'parakihoĄk gūū(£a cijas pasiųsti pilnaš .kvotas -ai- stovų. RegistrtiojamagL'ftšis, p. S. Paulattska '. .. .. ?■'•% r; ■'
LB (r) Centro 'Valdybos pirm. Dr, V. Dargis pasveltuim siisi- rinkusius savo ir-DivDauHuvi- čiaus vardu. ’ »Visi dalyviai mūšyšcinlinin kių,- kurios rižprotegįavib minėti jų pavardes, buvo pavaišinti kavute ir užkandžiais.P. Motušis sušilęM rinko pa. rašus pelieijems, . bussiunčiamos kongresųjanains i VVahiugtoną, kad pravestu H. Con. Resp. 117,kuri reik alau ja iškelti Lietuvos Latvijos ir Estijos ’ncpriklausomyb > klau

apdrairus-ri ir patekau'į poliu . i nius spąstus, gal neplanuotai, i lnenumatytai jau suėjau į sandėri su okupanto agentais ?Tau raus patrioto lietuvio pareiga aiški:, dėti, visas pastangas kuo greičiausiai iš šio voratinklio išsivaduoti.. į ■ .. HIX. Ar Pakankamą savo uždarbio nuošimtį skiriu- tautinės misijos vygdymui, tautinei kultūrai—išlaikyti ir Lietuvos laisvinimo uždaviniui ugdyti? • X- Ar padariau testamentą ir atsiminiau —- paskyriau savo amžiaus uždarbio dalį lietuvybei išlaikyti, laisvei siekti?Šie ir kiti panašūs klausiniai. _ atsakymai ir yra mūsų tautinio ryžto, tautinio supratimo rodiklis; Tik reikia sąžiningai atsakyti bėnt pačiam s&u, tada žinosime kur stovi, me, -*ktir privalome taisytis kaip iš tikrųjų veikli, kaip reikiamai pasišvęsti tautiniam reikalui.Neabejotina, jog ne tik da barties politikai, bet ir ateities istorikas atatinkamai įvertins mūsų tautinį ryžtą ir pastangas .Taip pat yra aišku, jog ateities istorikas nepraeis nepastebėjęs, nepadaręs kartaus priekaišto ir tiems, kurie tautinio'likiminio pavojaus metu kėlė tarpusavio erzelį ir ieškoji sandėrio su okupantu. Suprantama, tars savo įstatyminį žodį if į laisvę prisikėlusi tautą, kuo mes šventai tikime. Na ir kuo galima pateisinti Šime tini LB-nės vadovybės politinio skyriaus įsteigimą, aiš- kitfi skirtą ALTai sunaikinti? 
Koks..reikalas kurti paralelę in stituciją, skaldyti jėgas, kėli, 
įr nuolat palaikyti erzelį? Drą* 

jriai lenku liuli, jog LB-iu s Įsteigtas šis politinis skyrius bu. 
(ik Jiuolalinės nesantaikos ir pikjo erzelio židinys. Tad ši ir daugelis kilų T?B-ftčs veiklos dannnų akibrokštų klaidų ir liudija, jog frontininkų kontroliuojama Bendruomenė. jos i valdovai visiškai nejaučia es mos padėties pavojaus. nepra- m'atb pasekmių: veikia be at_ 
sakoniyfjcs.

ren.

likkm'p kok j:st)rialinie-|F.iben- dravimo tikslo Įdubėlį? Jei re i kisunai suprantu, orįįsnfzac'jos paskiHj. jos .tautinę kultūrą, politinę rcikšnru? hiano pareiga organizacijai yra aiški: bii- li šktyvjŲ, .solidariu, socialiu, prisiimti, bet kurias organizacines pareigas ir-! jas rciklnmai atlikai.; .» '**> ’»*\
VJBI; lhirtT£/|'pasilik HM I. * ir 

aeteĮląinas.ma jįlminc,
(Ira.Ugų. buvau nėpakauk&AiU

11.n t K 2 *> 3 ’

oi

Tautos šventės minėjimas Cicero .LB (r) Cicero Apylinkės vai kalu plačiau .spaudoje para-', dyba š. m. rugsėjo mėn, 16 d.? syti surengė Tautos šventės minė. jinią. šventė prasidėjo pamaldomis šv. Antano bažnyčioje.Pamaldose dalyvavo R.L. Ben druomenė su savo. vėliavoųiis . ‘ t* | j it. t - ■ir Cicero VFAV postas su metu- riomis vėliavomis, šv. Mišias atnašvp. svečias kun, P. Pa (laba, atvykęs iš Hot Springs,Ark. Gerb. kunigo pamoksle gailiną buvo jausti rūpestį dėl nesųgy- ■venįmo lietuvių tarpe, jis.;ao. įnešti visus nesusipratimus ir bendrai dirbti tautos labui..Pamaldų metu solo giedojo p. I. Petrauskienė ir parapijos choras, vadovaujamas muz. Ab Skridulio. Po panialdu visi rih kosi į parapijos salę. 'Apyl. piriii. ŠI. Pranckeviėius atidarydamas minėjimą, trum pai priminė šios šventės prasmę: kada ir kodėl ji buvo pradėta švęsti. Pakvietė sol. Pet. rauskienę sugiedoti himnus. In vokaciją sukalbėjo kun. A.Rut kauskas. Pirmininkas pakvieL tė visus atsistojimu ir vienos minutės susikaupimu pagerbti žuvusius ir kenčiančius dėl Lie luvos laisvės.Polimesnę programos dalį pravesti buvo pakviesta jauna' panelė Danutė Pranckevičiūtėl Paskaitą skaitė teisininkas P. Stravinckas. Ponas Stravinskas, atidėjęs į šalį istorinius, faktus, liečiančius senovės Lie iuvoĮs praeitį ir šios Tautos šventės didvyrį Vytautą DJdy- jį, apsistojo prie šių dienų pro blenių, kurios- ardo vienybę, silpnina mūsų pajėgumą kovoje dėl pavergtos tautos. Ponas Stravinskas stipriai užakcentavo, kad svarbiausias mūsų kovos veiksnys yra VLIKas. Jis tik gali atstovauti neprik, lausoiiią Lietuvą egzilėj ir nie-Toliau Diplo- ir Ben
rcncijųje, remianti. iffclsinK^ susiturima jei Jk ptf stalo T?..L. T Jba /h/* • . a

kas negali jo pakeisti, prelegentas paminėjo matinę Tarnybą.- ALTą druomenę. Neminėsiu čia visų jo apibūdinimų apie šiuos veik sniuš, nes apie lai p. Stravinsko jau plačiai buvo rašytaNaujienose, čia Tik“ noriu paįT minėti jo didžiausiu troškimą kad Bendruomenės susi laikytų^ Abi pusės turėtų sueiti ir ban. j dyti rasti išeitį iš šio akligaui vio. Gal net bandyti sudarytu tam reikalui Taikos Komitij?.) o kuri smulkmeniškai aptarusi'-, visits skirtumus ir išklaususi abiejų pusių argumentus, surastų taikos sprendimą. Geri).

Ii kun. <lr. Juozo Pran-km nab jai išleistą brošiūrų' angių k' A ba: I.ithy^Hufs Jctfsųyvl tue
I Holocaust. '

\p. Styfyas

Bendruomenes V&gy 
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Drąsiems žmonėms vokiečiai padeda

Lituanica š

Aną dieną visi atidžiai skaitėme, kaip astuoni vokiečiai iš Rytų Vokietijos komunistinio “rojaus” pabėgo į demokratinę Vakarų Vokietiją. Dabar aiškėja, kad tas pabėgimas buvo keliais atvejais žymiai įdomesnis, negu pradžiojė atrodė.Pirmosios žinios sudarė įspūdį, kad balionas iš Rytų Vokietijos skrido- į Vakarų Vokietiją dienos metu. Dabar aiškėja, kad jis skrido naktį. Dienos metu pasienio sargai būtų galėję paprastais šautuvais pramušti balione . skyles ir numušti jį žemėn. Jie būtų galėję į jį šaudyti net ir tuo metu, kai jis jau perlėkė sieną. Jie būtų numušė ir tikslą pasiekusius. Bet naktį, ypač kai nėra šviesaus mėnulio/tie sargai negali tiek daug pamatyti.. Nors švietė dujų konteineriu liepsna, bet tai ne tiek daug dėmesio atkreipė.Dabar jau žinome, kad vienu balionu iš “komunistinio rojaus” į Vakarus skrido 8 asmenys: du vyrai, jų žmonos ir keturi vaikai,-■ Vyriausias bėgimo sumanytojas, baliono statytojas ir vairuotojas buvo’ 31 metų amžiaus aviacijos mechanikas Hans. Pėtęr Štrėlzik.- jis turėjo žmoną ir du paaugusius vaikus. .Jis turėjo nuovoką apie lėktuvus, oro dėsnius ir pagrindines sąląygas žmogui iškilti. Jis pats ne vieną kartą buvo pakilęs lėktuvu. ^Jis pasiskaitę apie pagrindinius .dėsnius balionais pakilti ir sumanė pasistatyti tokį balioną, kad .8 žmonės galėtų pakilti. Jis: buvo mechanikas ir viską iš anksto apskaičiavo. ;•Kai viskas buvo apskaičiuota ir suplanuota, tai jis pasikvietė savo kaimyną, 24 metų amžiaus mūrininką Guenter Wetzel. Jam papasakojo savo projektą ir paklausė,' ar jis’ norėtų tokiu balionu pakilti ir bėgti į Vakarų Vokietiją. Jis sutiko viską mesti, kad tik galėtų pabėgti iš komunistų primestos vergijos. Tada variausias organizatorius ir statytojas liepė paklausti žmoną, ar ji sutiktų kartu rizikuoti ir bėgti į Vakarų laisvę. . .Mūrininkas papasakojo viską žmonai. Ji mielu noru sutiko bėgti, su vyru ir vaikais. Tiktai tada visi pradėjo rimtai rūpin- -tis statyba įr ruoštis kelionėn.Balioną visi. statė iš papras- ,’čiausios ir turimos medžiagos.

Reikėjo 'orą nepraleidžiančių paklodžių, reikėjo virvių, grindų ir saugių vietų, kad vėjas ne- apverstų ir neišmestų. Reikėjo įrengti savo rūšies pečių, kad įšildytų baliono orą ir jį pada- rytų lengvesniu ir jį iškeltų. ‘ Reikėjo klapanų ir dar kitų pa-1 našių dalykų.Kai balionas buvo baigtas, tai reikėjo parinkti laiką,, kad pa-' dangėse būtų šilta, kad vėjas, pūstų iš rytų į vakarus. Reikėjo ne tik patiems norėti ramiai balione sėdėti ir be panikos tolyn skristi, kad neatkreiptų pasienio sargų dėmesio. Reikėjo ir visus keturis vaikus išmokyti balionu skristi, nebijoti.Atėjus pasirinktai dienai,, pečius (padarytas iš keturių dujų konteinerių) buvo užkurtas, balionas apšildytas, moterys ir vaikai susodinti, 'namai uždaryti. o vėliau atleistos virvės ir leista balionui iškilti iki reikalingos aukštumos, o vėliau pamažu plaukti į vakarus. Tai buvo pats pavojingiausias laikotarpis. Bet visiems buvo aišku, kad reikėjo rizikuoti. Be rizikos ir laisvės nebus.Perskridus sieną, pačią pavojingiausią kelionės vietą, visi atsigavo. Jie žinojo, kad komunistai nieko jiems daugiau padaryti negalės. Dabar visiems labiausiai rūpėjo, kaip saugiai nusileisti.Įskridę virš 10 mylių, nutarė leistis žemyn. Jie nenorėjo, toliau skristi, nes duju konteineriai jau pradėjo tuštėti. Bijojo nelaimės. Perskridę kaima ir pastebėję lygesnį lauką, pradėjo paskubomis leistis. ’Laimei, balionas lengvai su visų 8 žmonių svoriu prilipo prie žemės, o naminės marškos išsitiesė ir nukrito šalia. Visi susėdo šalia baliono, apsidangstė marškomis ir laukė ryto.Ryte juos surado artimiausias kaimynas. Kai patyrė, iš kur jie atskrido ir ko siekia, tuojau visus atsivedė namo ir pavaišino.Pasirodė, kad tai būta Naila kaimelio. Tuojau žmonės rin- kosi, sveikino ir. siūlė pagalbą. Atsirado ir burmistras. Jis paskelbė visiems kaimelio gyventojams, kokius svečius turi.Tuojau buvo surasta du butukai, kuriuose laikinai buvo apgyventos abi šeimos. Vyrams

PETRAS MATEKUNAS
"* -

Ten, kur Franklinas D. Rocseveltas ir Fre
derikas William Vanderbiltas gyveno(Tęsinys)Veranda didelė, pailgo keturkampio išvaizdos. Jos lubas remia šešios didingos kolonos. Iš jos laipteliais galima nusileisti į pietų parko dalį.Ne tik auksas valdo pasauli, bet taip pat vartojamas kaip puošmena turtuolių namuose. Ir

šiuose gražiuose renesanso stiliaus rūmuose jo netrūksta. Jo vardu yra net pavadintas vienas kambarys, kur vyrauja auksas jo išdekoravlme. Jį išdekoravo George A. Glaenzer pagal prancūzų stilių. Lubose, vietoje ornamentų, yra išpaišytas dail. Edward Emerson Simmane didelis paveikslas, kuriame atvaizduota kova su aistra^,© sienos papuoštos Ambussen kilimu ir veidrodžiais — vienas didelis veidrodis stovi virš židinio, o
buvo pasiūlyti darbai. Mūrininkas galėtų dirbti prie statybos, o aviacijos mechanikas iš pradžių galėtų dirbti prie automobilių taisymo.Burmistras atsiuntė sekreto-įj-kitas priešais, židinys nedidelis rių, kuriam liepė surašyti viskąjr ką jie i Už trijų dienų žmonės sunešė viską, ką jie ten paliko, ir liepė palikto nesigailėti. Iš rytų pabėgę 8 vokiečiai jautėsi kaip namie. Jie pajuto vokiečių solidarumą. Rep.

nam iiepe surasyu visKą^-j Rytų Vokietijoje paliko! t 
n Hipnu Tmnnpc cnnAęA* l

-Jo viršus ir kraštai ornamentuoti. Virš jo padėtas laikrodis, kurį padarė Paul Sermani. Tai yra kopija vieno laikrodžio, ■esančio Louvre muziejuje. Taip pat ant jo padėtos dvi aukštos vazos ir žvakidės, šiame kambaryje svečiai susirinkdavo iš į

Įtessį For your headache get
• extra strength and safety, too.i Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 

More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache with safety. tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
' tablets, Anacin starts with a

pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That's Anacin.

directed. But Anacin gives you
want. Read and follow label I<

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

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 ........ .
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

tvorele (balustrąda). Pro šią kiaurynę matosi pirmame aukš te priėmimo salė. Virš šios kiau rynės lubose yra tokio pat pločio langas, pro kurį iš įauko į vidų krenta šviesa. Sienos ir lu- bor ornamentuotos, o grindys — apdengtos nuo s’enos ligi sienos Prie

Venecijospaviršuti- kambariai

raudonos spalvos kilimu. s:enu pakab’nti trys 18 flamų kilimai. Aplinkui one s’enų stovi pastatytos skirtingo stiliaus kėdės ir kiniškos išvaizdos spinta, padaryta iš Indijos ąžuolo.Iš sios salės, panašiai kaip ir p:rmame aukšte, galima įeiti į' Frederick W. Vanderbilto ir jo žmonos miegamuosius. Raudonąjį? Mėlynąjį. Violetinį kambarius ir laiptais, kurie yra ryt»- _ nėję tos salės dalyje, pasikelti į treč'ą aukštą, šią salę supro- iektavo architektas Whitney Warren 1906 metais.Jo žmonos miegamasis kam- barvs yra įrengtas pagal Ogden Godman projektą. Tai yra kopija iš Louis XV periodo karalienės miegamojo. Lova, kurioje miegojo jo žmona. įrengta panašiai, kaip katedrose vyskupo sostas, tik vietoje kėdės — lova. Stogelis ornamentuotas ir virš jo vidurio — nedidelė karališka karūna, kurią iš abiejų pusių lyg prilaiko angeliukai, o stogelio kampuose — po statulėlę. Lovos galvos pusėje atrama ornamentuota ir apdengta tokios pat spalvos medžiaga, kaip stogelis.(Bus daugiau)

stalą ištiesdavo, tai. susėsdavo; 30 žmonių. Ant stalo pastatyta | didelė vaza. Be išvardintų baldų’ dar stovi du 16 šimt. teleskopai,’ padaryti Londone. Tais instru-j mentais Vanderbiltas tirdavo. saulę ir planetas.Iš valgomoj kambario galima išeiti į verandą, kuri yra tokio pat dydžio ir išvaizdos, kaip, ir prie sveč’ų kambario.Dar apatiniame aukšte yra pietų ir šiaurės foyer. Pietima-i me foyer stovi dvi ii alų stiliuje padarytos komodės. Ant vienos komodės stovi Vanderbilto jachtos “Warrior" modelis, o ant kitos 18 šimt. Ambusso kilimai Prie lubų prikabinta lempa.Susipažinę, nors ir niškai. kaip atrodopirmame aukšte, pasikeikime į antrąjį aukštą, kur irgi vyrauja prabanga ir menas.c) Antrasis rūmu aukštasI antrą aukštą tenka pasikelti laiptais, kurie įrengti prie priėmimo salės. Kambaryje, ku- Į riame įrengti laiptai, irgi klesti I menas. Jo sienos ornamentuotos ir jų nišose stovi biustai. Taip pat jos dar papuoštos dviem 18 šimt. flamų ir Beauvais kilimais. Grindys ir laiptai Italijos marmuro. Laiptai platūs ir jų tureklių apatinės dalys yra geležinės ir išlankstytos figūromis. Pirmam aukšte prie laiptų, kaip papuošalas, pastatytas Ming dinastijos indas, turįs 500 metų, ir Italijos stiliaus kėdė. Laiptai,.kaip ir antrame aukšte, iškloti raudonu kilimu.Įeiname į kambarį, esantį virš priėmimo salės. Kambarys yra ovalinės išvaizdos, kaip ir apatinė priėmimo salė, bet šiek tiek mažesnis. Jo viduryje yra kiaurynė, aptverta marmuro

i gerti prieš pietus balto ispaniš- į ko vyno.Tokio pat dydžio ir išvaizdos, kaip ir svečių kambarys, yra valgomasis šiaurinėje rūmų pusėje, į kurį įeinama per šiaurinį foyer kambarėlį, kuris jungiasi su priėmimo sale. Šio kambario lubos padarytos iš medžio italų stiliuje. Jos ne tik gražiai išdekoruotos, bet taip pat paauksuotos. Sienos irgi, kaip ir lubos, išdekoruotos medžio lentelėmis. Ant jų pakabinti du 17- šimt. kilimai, veidrodis ir lempos, o jo gilumoje prie sie- nesanso stiliaus židiniai, kurių viršūnės siekia beveik lubas. Tarp tų židinių yra durys į verandą. Ant grindų ištiestas 20 ant 40 pėdų dydžio kilimas, atvežtas, iš oriento, kuris turįs daugiau kaip 300 metų. Baldai iš Louis XIV periodo. Taip pat rytinėje kambario dalyje stovi nedidelis staliukas, prie kurio pietaudavo Vanderbiltai, kai būdavo vieni ar su artimais draugais. Per pietus Vanderbiltas visuomet sėdėdavo dešinėje stalo ■ pusėje, o jo žmona — priešais ’ i vyrą. Aplink kambarį prie sienų U stovi Florencijos stiliaus kėdės, s o prie didžiojo stalo — po tris s < iš šonu ir po vieną iš galų, o kai

— Kaip pasigaminti atominę bomba,, paskelbta Madison, Wis„ Press Connection specialiame leidinyje, kuriame streikavę darbininkai perspausdino iki tol buvusias slaptas instrukcijas ir visas diagramas su pilnu tekstu.
JA Y DRUGS VAISTINĖ j
2759 W. 71st St,, Chicago, III. S•» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- » DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS • ’Atdara šiokiadieniais nuo '[9 vai. ryto iki 10 ual. vakaro. ;'Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak. |

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
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$6.00

NAUJIENOS
.1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

• Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

KNYGOS ANGLŲ KALBA
t. JamlnM, A Kl«5 IN TH! DARK. PlkantUtaj ir In 

paimti Ii gyvenimo. Lengvai stiliui, gyva kalba.
150 paL Kaina CJO.

Dr. Ju«na B. KanČItn, HISTORY OF LITHUANIA. Lletūvoa Utorfjo 
antranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. IC 
mL, kainuoja S1.00.

Dr. Jvmm R. Konlkn, VYTAUTAS TH! GREAT. Istoriniai DLK Vy 
auto bruožai, paliekant to laiko Lietuvos valstyoea ir Jo« kaimynu l»torlja 
UI pal. Kaina S3.00. Kietais vtrieUsis $4.00.

Dauguma knygų yra tinkamos dovano* Įvairiomis progomis. Jas b 
arbs itsiuntus čeki w

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA.a GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO. 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Gusmo — MINTYS IR DARBAI, 23© psL, liečiančius 1908 

metu įvykius. Jablonskio ir Totoraičio Jaunas dienas ir susi 
rfipinlm*. ___ ________ ____________________ __

A. J. Qus«en — DANTYS, prieUflra. sveikata ir trržls 
Kietais vttftilaia, vietoje S4.00 dabar tik ___ .

Klntttab rbrželials tik__________________ ___
A. J. — AUKJTA KULTŪRA — tlAUROt tMONtl

KeUooėt Ruropą tspOdtisi. Dabar tik

tt.EE

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos Už LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.------ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________________ $15.0d

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

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri P**to išlaidom*.

______ $10.00
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LITUANISTINĖS KATEDROS REIKALUNAUJIENŲ ražtinė atdara kasdien, ižakyrus sekmadienius, sss

Perversmas Afganistane

1

ft

atneštų katedrai daugiau įvar

jusią lietuvišką kultūrą, Lietu-

Proj. John F. Cadzow

<

I

t — MAVJflHOI. CHICAGO $, ILL. Friday, September 21, 1979

a n a ah A

priimti, o Indonezija, ir Tailan- 
'das Į prašymą nieko neatsakė.

$18.00
*10.00
* 3.1©

viška katedra turėtų turėti pro- jos Tautų Sąjungos nariai) jatsi- 
fesoriui; asistentą, kuris kartu sakė: Malaizija atvirai .atsisakė

minėta, lietuviai 
baigę šio krašto 
yra Lietuvai la- 
Užtat lietuviška

reivių treniravimo laivą Borodi
no ir 4,000 tonų naikintuvą 

čiadienį prašėsi būti įleidžiami.
Diplomatų pranešimu, ir trys 

kitos valstybės (Pietryčių Azi-

būtų ir-j o sekretorius. Asistentą 
reikėtų. parinkti iš asmenų,’ bai
gusių universitetą. ' '

- — Prokuratūra nustatė, kad 
. didžiausi- plepiai apie- atomo 
'bombą buvo mokslininkai/ ją 

’ gaminusieji,

uii: y Ji
Kalta ne visa Chieagos-pplici- 

ja, bet kalti tie pareigūnai^'ku
rie prižiūrėjo automobilių taisy
mą ir leisdavo prirašyti didesnes 
sąskaitas, negu pataisymas, kai
nuodavo. Dalykui paaiškėjus, 
jie dabar turės aiškintis pais 
prokurorą. ,'

Tokių sveč i į
MANILA. — Filipinų; sostinė

Lėktuvo sparnui nųkrtfo,’ 
"plunksnos" X'

NEW YORK.— Praeitą antra
dienį dideliam DC-9 keleiviniam 
lėktuvui nukrito vieno spamp 
“plunksnos” (Sparno dąlis, kuri" 
padidina pasipriešinimą orui). 
Tos plunksnos, lengvai valdo
mos iš kapitono kėdės, padedą 
lėktuvui leistis arba pakilti. Jos 
atlieka paukščių plunksnų dar< 
bą. Nukritusi “plunksna” buvo 
rasta ir atiduota lėktuvo savi
ninkams. Bendrovės vadovybė 
įsakė patikrinti visų “plunksnų’’ 
pritvirtinimus ir dalis, ant kurių 
jos sukinėjasi. •' ' ' '' '

' -A. LHv
Potvyni* apsėmė daug 

Texas vietovių
CORPUS CHRI$TįTexąs. — 

Audros., smarkuma vėjai įr. dide
lės bangos visą antradienį: ir tre-z 
čiadienį maudė ir» trinko-: .Cor
pus Christi ir kitas Texas' vieto
ves visu Gulf o pakraščiu.) Sigi
tai žmonių, buvo perkelti--! sau
gesnes vietas ir laikinai; pastai 
tytas bėdos pastoges palapi
nes. Pylimas tarp Corpus Chris
ti ir Portland, Tex.,^apsemt&s 
vandeniu, kurį vėjų ^sul^itės?- 
bangos meta per krašttis žs Nue--; 
česlBay įlankos. ‘

Aransas Pass . apylinkėje^ huo 
antradienio. iki ketvirtadienio 
lietaus užregistruota 12^-. col^ų

TH1 LITHUA.NIAM DAILY NEWS

Brangiai kainavo 
mašinų taisymas

f ’ CHICAGO, m Auditoriai t
i nustatė, kad Chicagos policijos ' Nur Taraki Maskvoje susi'- 
. automobfliams taisyti išleistos, tiko su Brežnevu ir Andrei Gto-< 
sumos yra netikslios. Jie nusta- myka. Jie išklausė jo rūpesčių 
tė, kad mažiausia 10% išleistos ir liepė ramiai važiuoti namo.: 
sumos ėjo sukčiavimui. kur jo laukė mirtis. '

kasmet besikeičiantys asmenys Gnevny (Pikčiurna), kurie tre- 
atneštų katedrai daugiau įvai-

Kente pradėtos vystyti rumunų rūmo studijuojantiems išsišako-

___ _______
pusei metu ______
trinu mėneadimi __
rietus __

OtoMT JAV rietoM:
___________

Naujienos eina kasdien, Įžakiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Hakrted St, Chicago, 
UL 80606. Teist 01-4100.

hspLaša*. Daily Sunday by Th* Lithuanian Mm Pvb. Cw., lac.

I7» So. Hakted CUcaea, III. toMI. 431-41M

SSCOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

JU of D< umbtr L 1^77 
Subtcription JUtac

la Chicago *33.00 per year, $18.00 per 
months, $10.00 per 3 months. In

other USA lecalities $30.00 per year, 
*16.00 per. six months. *9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pašei metu _______________ $18.00
trims mėaeai&ms ______  $ 9.00
vienam meneciui _________ M 3.00

Kanadoje:
metams _________________ *83.00
pusei meta ... >18.00
vianam mėnesiui ________  * 3 JO

30 cents per copy. Užsieniuose: °
metamą___________________ $34.00
pusei metu _______________ $18.00
vienam mėnnrtuį ________  I 4.00

Nvo aruedžio 4.
OiMirxUio kiUos:

Pinigas reikia durti perta Seney

Vakar užsienio karespondentų paskelbtos žinios 
aiškiai sako, kad praeitą penktadieni Kabule įvyko per
versmas'. Svarbu išaiškintų kas sukilo ir prieš ką_ suki
lėliai kovojo?

Praeitą sekmadienį Pakistaną ir New Dehli pasie
kusios žinios sakė, kad Afganistane įvyko perversmas 
prieš, komunistinę premjero Taraki valdžią- ir įtakin
giausius jo ministerius. Tiktai atidžiau- panagrinėjus 
Afganistano karo ministerio poziciją, jo padarytus- pa
reiškimus, valdžios pranešimą apie Afganistano prezi
dento Taraki mirtį, pasirodo, kad reikalas sudėtinges
nis, negu- iš pirmo žvilgsnio atrodo.

■ Teisybė, kad Nur. Tarakis buvo liaudies mokyto
jas, kelis metus tarnavo Afganistano užsienio -reikalų 
ministerijoje, kur jam pavyko isikovoti tarnybą Af
ganistano ambasadoje Washingtone. Čia jis pramoko 
angliškai, buvo pareigingas ir turėjo progos susipažin
ti su demokratiniu Amerikos gyventojų valdymo pro
cesu. Jis atidžiai sekė Amerikoje vedamus rinkimus, 
politines gyventojų pažiūras į įvairius klausimus. Ret
karčiais jsavo pastabas jis paskelbdavo Afganistano 
spaudoje. _ .....

Afganistano:.štabo viršininkui padarius pervers
mą ir ižudžius visus parsidavusio prezidento lengvai 
paperkamus ministerius, krašte buvo padarytas per-, 
versmas. Buvo nuversta paperkama valdžia, bet per- 

verslininkai' neturėjo žmogaus kratui valdyti. Jie 
pakvietė užsienio reikalų ministerijos tarnautoją įves 
ti krašte tokią valdžią, kad žmonės pajėgtų pavyzdin 
gai tvarkytis^ įvestų demokratinius principus ir jų 
laikytųsi. Bet tuoj paaiškėjo, kad tai nebuvo toks leng
vas dalykas, Suktą prezidentą perversmo metu teko su
šaudyti, bet naujas premjeras negalėjo suvaldyti ištvir
kusios visais atvejais policijos. Perversmą padariusieji 
kariai liepė Tarakiui pakviesti rusų policijos instruk
torius į Kabulą, kad pamokytų patį premjerą ir polici
ninkus, kaip reikia patiems pavyzdingai tvarkyti kraš
to reikalus ir panaikinti papirkinėjimus, apgavystes ir 
valstybės turto vogimą

Premjeras Taraki ėmėsi sunkaus darbo. Jis pasi- 
I žadėjo panaikinti korupciją, bet tuoj įsitikino, kad ne
gali tokio didelio darbo — kyšius imančios policijos pa
galba sutvarkyti.

Perversmą padaręs štabo viršininkas pats nesiti
kėjo tokį darbą atlikti, todėl įpareigojo užsienio reika
lų ministerijos tarnautoją Taraki apvaldyti kyšininka
vimą ir vagystes. 0 kai jis pasiskundė dėl sugadintos 
policijos, tai kariai patarė, kad sovietų valdžia atsiųstų 
hems policijos patarėjus Afganistano blogybėms pa
naikinti. Rusai sutiko padėti, bet reikalavo, kad jų pa
tarėjų įsakymai būtų pildomi.

Tai buvo pats pavojingiausias Taraki žingsnis — 
pakviesti rusus patarėjus. Jie Taraki nuvedė prie mir
ties. Rusai neskirstė policininkų į padorius ir suktus, 
kyšininkus ir teisingus, bet reikalavo pasisakyti, ar 
klausys valdžios įsakymų, ar jų neklausys ir savavališ
kai vykdys įstatymus. Valdžios klausyti sutikusieji ky
šininkai pasiliko tarnyboje, o nesutikusieji buvo išsiųs
ti iš sostinės. Rusai taip pat nurodė, kad policijos vadu 
turi būti liaudies mokytojas Heifezalia Amin, bet nie
ko nesakė, kad jis buvo senas komunistų partijos 
veikėjas.

Valdžiai ištikimas H. Amin per pusantrų metų su
ėmė šimtus Afganistano piliečių, laikė juos kalėjime, 
Kai Kabulo priemiestyje buvęs kalėjimas buvo perpil
dytas, tai Taraki pritarė Amino planui iššaudyti kelis 
šimtus kalėjime lakiomų žmonių. Iššaudęs kelis kalėji
mo skyriaus nekaltų žmonių, ir patyręs apie gyventojų 
protestus, policijos vadas pašalino karo ministerį ir 
atėmė iš paties prezidento visą eilę svarbių pareigų.

Išskridus prezidentui Taraki į Havanos konferen
ciją, policijos vadas Amin pradėjo ruošti perversmą.

Prezidentas Tarakis, nebaigęs Havanos konferen
cijas, išskrido porai dienų į Maskvą. Ar jį kvietė Mask
va, ar jam patarė ten nuvykti buvęs krašto apsaugos 
ministeris. Prieš iškrendant iš Maskvos, sovietų aukš
čiausieji valdžios atstovai patarė jam skubėti namo, 
kad suspėtų sustabdyti ruošiamą perversmą. Taraki. 
perversmo sustabdyti negalėjo, ir nuo komunistų apsi
ginti jau nebegalėjo. Nespėjo jis parvažiuoti, jam buvo 
aišku, kad krašte perversmas jau padarytas.
Jo keliais ėjusieji gruzinai, lenkai, ukrainiečiai ir kiti 
jo nelaukė;; Jie jau buvo likviduoti.

Amin pareikalavo. Taraki paaiškinti, ko jis . važi
nėjęs Maskvon, kaip klausė įsakymų ir kaip Tarakis, 
nepanorėjęs klausyti buvusio policijos vado, buvo visų 
akivaizdoje nušautas. Praeitą penktadienį Kabulo pre
zidentūroje žuvo Taraki. L.

Rusų rekomenduotas “mokytojas” Heifezalia Amin 
ne tik buvusį savo geradarį sušaudė, bet pats preziden
to pareigas pasiėmęs. Be to, visam pasauliui paskelbė, 
kad įvyko perversmas kurio svarbiausias tikslas — pri
sijungti prie islamiškų kraštų — Irano ir Pakistano. 
Ar Irano mula paklausys naujo islamo vado, o gal 
ir nepaklausys, bet Pakistano diktatorius' gali paklau
syti ir atvykti.

Neaišku, kuriam galui komunistuojantis Taraki 
buvo pakviestas Maskvon? Gal paaiškės, kuriais sumeti
mais Brežnevas kvietė Taraki į Maskvą, kada žinojo, 
kad Afganistano komunistai pasižadėjo keisti guolį 
Afganistano prezidentūroje?

KAZYS ŠKIRPA

Pasiūlymas Lietuvos kariuomenei
organizuoti

(Tąsa)

LIETUVOS KARIUOMENĖS KLAUSIMU
. Bet pasirodė, kad jau pavėluota. Rusų revo

liucija pakriko. Visose valstybės gyvenimo šako
se prasidėjo dezorganizacija. Viskas iš pamatų 
ėmė irti. Esant tokioms aplinkybėms, joks tiks
lus organizacinis darbas buvo negalimas. Tokiu 
būdu lietuvių kariuomenės formavimas Rusijoje 
sustojo ir pavažiavęs Į Lietuvą, dabar neturiu 
tikrų žinių, apie tai, kurio likimo susilaukė jau 
suformuotos dalys — Lietuvių batalionai.

Nežiūrint, koksai likimas lietuvių kariuome
nės Rusijoje būtų ją užtikęs, man rodos, kad gy
venamas momentas iškelia reikalą lietuvių ka
riuomenės sudarymo Lietuvoj. Todėl, nors trum 
jai, norėčiau šiame rašte apie tai Aukštai Gerbia 
mai Lietuvos Tarybai pasisakyti.

II.
Objektingai žiūrint į gyvenamąjį politikos 

momentą galima konštaTuolų kad per dabartinį

Nuo 1972 metu vienas dakta- V
rantas ir keturi siekiantys mas
ter’s laipsnio naudojosi kolekci
ja, rašydami savo darbus, o per 
tarpbibliotekinį skolinimąsi mū
sų šaltiniai yra dažnai pareika
laujami. Be to, ir nemažas skai
čius baigiančių universitetą ra
šė temas, liečiančias lituanisti
ką, ir naudojosi mūsų bibliote
ka. Net ir nelietuviai studentai 
rašo universiteto baigiamuosius 
darbus lietuviškomis temomis 
vien dėl to, kad .medžiagaį tomis 
..temomis'yra priėinėųia Univer
siteto bibliotekoj. Kolekcija yrą 
labai svarbus faktorius mūsų 
kultūros išlaikymui.

Negalima praeiti nepaminė
jus, kad Valstybės departamen
tas pakartotinai rodė savo su
sidomėjimą lietuviška Kento 
Valstybinio universiteto progra
ma. Departamentas įsitikinęs, 
kad tokios programos yra rei
kalingos, nes jos parengia eks
pertus. baltiškuose reikaluose. 
Tai svarbu mūsų valdžiai. 

f

Be Baltijos kraštų programų,

(Tęsinys).

regiono temomis. Buvo įjungta 
Suomija, Skandinavijos kraštai, 
Vokietija, Lenkija ir Rusija. 
Gal būt, einama prie to, kad 
Baltijos kraštų studijos vėl bus 
sujungtos su‘ Lenkijos ir Rusi-

1 jos studijomis.
Kaip jau 

akademikai, 
universitetus, 
bai svarbūs,
katedra yra ne tik logiška, bet 
ir labai reikalinga išvada. Ji už
tikrins tęstinumą ir pastovumą. 
Katedrą turėtų užimti vfene- 
riems metams pasižymėjęsTie- 
tuvis akademikas. Laike savo 
kadencijos jis, ar ji; galėtų dirb
ti ne tik savo specialybėje, bet 
skaityti paskaitasr susijusias su 
kitais lietuviškos kultūros as
pektais. Būtų nerekomenduoti
na, kad katedrą užimtų vienas 
žmogus visam laikui, nes tuo 
būdu katedra kreiptų savo dė-) Manila- atsisakė "įsileisti dre ^šov 
mesį daugiau į. viėną humanita-i vietų karo laivus, 7,000 tonų jū
rinių arba socialinių mokslų sri- j 
tį, katedros vedėjo specialybę.

ir vengrų programos: Universi
tetas bando koncentruoti savo 
pastangas j ne slaviškus kraš
tus, nes tie. kraštai dažnai už
mirštami tuose universitetuose, 
kur vystomos slaviškos progra
mos ir kur šitie neslaviški kraš
tai padaromi dalimi slaviškų 
arba rusiškų studijų. Įdomu pa
stebėti, kad septintoji Baltijos 
studijų konferencija, kurią or
ganizavo A.A.B.S., (Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies), kartu su Rusiškomis 
studijomis Georgetown univer
sitete praplėtė programos turinį 
ir nebepasitenkino vien Baltijos

karą, mes lietuviai pergyvename labai palankų 
mums politikos atžvilgiu laiką Lietuvos atstaty
mui. Palyginant nedideliu pasiaukavimu, mes 
šiandieną galime iškovoti tiek, dėliai kiek papra
stu laiku būtų reikėję kovoti ištisas dešimtme
tis metų ir daugiau. Todėl ant mūsų kartos 
krinta didelė atsakomybė kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Jeigu nepadarysime viso ką galėjome pa
daryti dabartiniu laiku, mūsų sąžinė bus nelais
va prieš naująją kartą. Jeigu būtų reikalinga au 
kos karo dievaičiui kovoje dėl Lietuvos laisvės— 
privalome pasiaukoti.

Beįsteigiant Rusijoje lietuvių kariuomenę, 
nemaža buvo pavojaus išžudyti daug savo bi olių, 
nes kiekvieną dieną galima buvo laukti valdžios 
įsakymo — važiuoti į frontą, bet sustiprinti Lie
tuvos laisvei, iškovoti demokratijos Rusijoje, Ru
sijos lietuviai karininkai aukų nebijojo.

Nors Lietuvoje yra kitokios aplinkybės šiuo 
metu, bet nežinodami, kas ateityje mus laukia, 
turime būti prisirengę.

Lietuvos klausimas virto objektu varžymosi 
dviejų didžiausiųjų Euroje susikovusių tarp sa
vęs koalicijų. Jis jau yra tarptautinis, ir galuti
nai bus išrištas Taikos Kongreso karui pasibai
gus. Kokia gi politinė situacija galį susidėti be
laukiant Taikos Kongreso? Numatyti tai iš ank
sto sunku. Aš išsivaizduoju sau tris karo išeitis,

, I. Centralinių valstybių koalicija galutina 
nugalėtoja, aišku—tuomet Lietuvos laisvės klau
simas daugiausia prigulės nuo vokiečių ir tik da
linai no pralošusių karą Anglijos, Prancūzijos, 
Rusijos ir kitų sąjungininkų, neitralių valsty
bių. Galima manyti, kad tuomet Lietuvos užta
rėjais bus priešingoji vokiečių insigalėjimui ko-

II. Vokiečiams karo pabaigoje daugiau ne
besiseka, tuomet vokiečiai darys visas pastan
gas, kad greičiausia susitaikinus su savo prie
šais. Voiketija bus nuolaidesnė, ir Lietuvos klau
simas, galima spėti, bus rišamas kompromiso 
keliu, prisilaikant Lietuvos žmonių noro bei ap
sisprendimą

Iš antros pusės, esant pusiausvirai ta<p be- 
sitaikinanči ųvalstybių. Taikos Kongrese gali 
kilti sumanymas atnaujinti Lenkų — Lietuvių 
valstybę Liublino unijos pamatais, nes Anglija ir 
Prancūzija daugiau gina lenkų interesus, ne 
kaip lietuvių. Tą turime įsidėmėti.

III. Vokietijoje įvyksta revoliucija. Tada ga
lutinas Lietuvos klausimo išrišimas daugiausia 
prigulės nuo pačių lietuvių, kaip kad dabar Ru
sijoje atsitiko su Ukraina. Nereikia užmiršt^kad 
esant tokioms aplinkybėms, Lietuvai išsyk teks 
susiremti su tais, kurie jau iš seno tyko ant Lie
tuvos. Ypač didelis- pavojus būtų mums iš lenkų 
pusės.

Turėdami tokias- perspektyvas galvoje; -pri
valome būti visuomet pasirengę. Tikros Lietuvai 
laisvės iškovojimas daugiausia prigulės nuo pa
čių lietuvių. Todėl turime organizuotis visose'mū 
R gyvenimo šakose, nepamirštant' ir savo- tauti
nės pajėgos,, arba kariuomenės sudarymo.

Karas gali užsitęsti. Kariaujančios valsty
bės ant tiek gali pavargti bekariaudamos, susilp
nėti, kad ir nedidelė lietuvių pajėga turėtų ne
mažą reikšmę Lietuvos klausimo išrišime.

Nemanau, kad šiuo metu, kada pasauly, mi- > 
litarizmas kuo daugiausia įsigalėjęs, 'lietuvių ka- ‘ 
riuomenė turėtų militarinės reikšmės tarptauti- - 
niuose santykiuose, bet Politikos atvejuje ir Lie- 
.tuvos vidujiniame susitvarkyme, jau ir šiandien 
ši tą galėtų nusverti. Tik atsiminkime kiek daug' 
buvo varžytasi ir politikuota su Graikija dėl . ąt- 
raukinio į karą. Arba atsiminkime Irlahdijog su
kilimus. Rodos Lietuva nemažiau svarbią vietą už^ 
ima strategijos ir politikos, žvilgsniu, kaip kad 
Graikija arba Irlandija. Pats faktas lietuvių ka
riuomenės buvimo turėtų reikšmės, parodant, 
kad lietuvių tauta pribrendusi savystoviam szv- 
venimui •

Lietuvių kariuomenės sudarymas pagreitin
tų paimti krašto valdymą, iš vokiečių, tas labai 
reikšminga, nes vokiečių šeimininkavimas Lie
tuvoje daugiau nebepakenčiamas..

(Bus daugiau)
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JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
2) Transporto talkininkai.

11942 naujos pastangos panau- Vks’esnės žinios. Suimtieji 
/hctc/x tyat • a—j _ u - doti lietuviu jaunimą, specialiai nugabenti Į pafronte ar frontą.OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai • . , . , - • , , •studentus. ir aukštesniųjų klasių 
niaia .2-4 v*h popiet ir kita laiku! mokinius, buvo vadinami trans

porto talkininkai. Juos organi
zavo generalkomisaras drauge 
su feldkomendantu. Abiejų pa- 

atsišaukime •- jauni* 
kviečiamas stoti Į 

kuriu

tr penki. 2-4 ir 6-8 vaL rak. fežtadir

pagal sutitarim*.

.. L ORTHOPEDas-PROTEZISTAS Į grasytame 
Aparatai - Protezai. M6i ban- mas buvo

^eculi pagalba kuĮoms. transporto talkininkus, 
(Aren Supports) ir t. t f

vat: Ė^-Ė.ir ft-8. Mtadiemais 9—1 uždavinys buvo" palaikyti rysi 
28*0 West 62rd Sta CMeag** KL 60629! su tbli nuėjusiu frontu. Stojan-

I tiem žadėjo.. . degtinės ir taba-
== ko, o nestojantiem s grasino mir

ties bausme, šis atsišaukimas 
susilaukė didžiausio pasipiktini
mo civiline ir karine vyresnybe, 
kurios lokius idealus pastatė 
Lietuvos jaunimui prieš akis — 
.tabako' ir degtinės... Po nakties 
daug atsišaukimų buvo nudras
kyta; kitiir* užspausdintas ant
to pat atsišaukimo atsakymas atėjo 1943 sausio men 

tyvos ėmėsi SS ir policijos va- 
damų dėgtmės ir tabako prira- Į das Lietuvoje gen. tnjr. Wysoc- 
šyta — “ir mergų”. ” ki.‘Pagal jo planą SS legiono

Talaf.; PRospact 6-5084
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j 5025 CENTRAL AVĖ.
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ŽEMA KAINA 
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TaL WA 5-8063

K ek. pasisekė suimti nėra 
buvo

Jų padėtis buvo ■ blogesnė juo 
labiau,-kad jie buvo beteisiai: 
paimti prievarta, v laikomi sa
vanoriais, ta gi neturėjo teisės 
į karių aprūpinimą...

Transporto talkminkų rinkka- 
,va betgi nepatenkino okupaci
nė'- administracijos. Tada pava- 
r ė pastotes ir vyrus paėriiė su 
vežimais ir arkliais. Juos nusi- 

yc l-elis š'rotųs kilometrų 
kj p V -y jų fronto.^ Dalis, pa
likę yež’mus ir arkliūš, pėsti 

sugrįžo, kiti atsirado tik 
no r?ėres u..

, ■?) SS legionas. — 1942 metais 
vokiečiam pavyko Sudaryti SS 
dūliams Estijoje ir Latvijoje.
Be mėg'nimo jubs organizuoti laukė visiško boikoto” (St. Raš

tikis, Kovose dėl Lietuvos II, 
325 p.)< Ypačiai boikotavo kai
mo .jaunimas. Propagandistai 
prieš legioną buvo tiek drąsūs,; rinkimas įvyks sekmadieni, 
kad kai kur pastatė vyrus prie ^3. d -.Ayal P0Pįet. Anelės Kojak sa 
komisijos durų sulaikyti tiem, kviečiami atsilankyti, 
kurie drįstų ateiti į komisiją -

vadu turėjo būti gen St. Raš- siūlytis; kitur prie komisijos 
tikis. Organizuoti turėjo genera-1 būstinės prisegė plakatus, jog 
liniai tarėjai, kurie ir buvo iš- registracija į legioną atideda- 
kviesti tam reikalui į Rygą pas 
gen. Jeckelną, “SS vadą Ry
tam”. Bet gen. Raštikis atsisa
kė būti vadu, generaliniai tarė
jai atsisakė organizuoti. “Vokie
ti ai, matydami, kad su lietu- 
v.ais bus sunku susikalbėti, ir 
generaliniams tarėjams prižadė
jus netrukdyti vokiečiams lietu
vių SS legiono reikalu, pradėjo 
patys, be lietuvių, viešai skelbti, 
kad lietuvių SS legionas jau for
muojamas, pradėjo propaguoti, 
ragindami lietuvius karininkus, 
puskarininkius ir kareivius stoti 
savanoriais į tą legioną. Kandi
datams buvo žadamos įvairiau
si-gėrybės — geras maistas — 
geri drabužiai, sulyginimas jų 
te:sių su vokiečių esesininkų 
teisėmis, pirmenybės darbui, 
tarnybai ir net nekilnojamam 
turtui po karo gauti ir t.t. Prie 
SS ir policijos vado Įstaigos 
Kaune, Laisvės Alėjoje, Pažan
gos rūmuose buvo įsteigtas lie
tuvių SS ' legiono formavimo 
štabas, kurio viršininku buvo 
paskirtas... majoras Songinas 
(pirmojo pasaulinio karo metu 
buvęs leitenantas vokiečių ar
mijoje, nuo 1919 tarnavęs Lietu
vos kariuomenėje, kurioje ištar
navęs 20 metų buvo paleistas į 
atsargą majoro laipsniu; kalba
mu metu jis buvo gen. mjr. Wy- 
sockio, vokiečių SS ir policijos 
vado Lietuvoje, adjutantas. — 
Aut.).

Prie gausių pažadų kandida
tam į legioną jau nebuvo deg
tinės- ir tabako. Bet nebuvo ir 
kito pažado — kad SS legionas 
bus skirtas L:etuvos nepriklau
somybei ginti. O tai ir buvo pa
grindinė priežastis, kad: “iš vy
resniųjų lietuvių karių į legioną 
buvo įsirašę tik du: Kaune ats. 
pik. Birontas ir Panevėžy int. 
b. gen. Navakas. Abu jie buvo 
ner.kiuotės karininkai: Nava
kas buvo intendantas, o Biron
tas beveik visą ■ savo tarnybą 
Lietuvos 
praleidęs 
Įstaigose”.

“Stipri
spauda pasisakė prieš legioną... 
Visos vokiečių pastangos susi-

ma, ir komisijos nariai pro lan
gus stebėjosi, kad vienas kitas 
prieina prie durų, bet niekas ne
užsuka Į vidų.

Žinia apie legiono fiasco Lie
tuvoje pasklido. Atvyko į Kau
ną gen. Windeckeris, Ribbent- 
ropo įgaliotinis prie reichskomi- 
saro Rygoje, privačiai teirautis 
apie padėtį. Lankėsi pas komen
dantą gen. Justą, pas gen. Raš- 
tikį, gen. Nagių; kalbėjosi su 
pirmininko pareigas ėjusiu lai
kinojoj vyriausybėj. Teiravosi, 
kodėl lietuviai nesugyvena su 
civilfervaltungu ir nusistatę 
prieš SS legioną. Jam buvo pa
kartotos civilfervaltungo pastan
gos nuneigti lietuviam politinės 
nepriklausomybės teises, o ko
voti prieš bolševikus be politi
nės nepriklausomybės tikslo lie
tuviuose nebus entuziazmo. I 
tai Windeckeris tegalėjo kartoti 
bendrą frazę — reikia dabar ko
voti prieš bolševizmą, o jau po 
karo bus atsiskaityta pagal nuo
pelnus.

Windeckeris išvyko, o civil- 
fervaltungas ir SS rengė repre
sijas. Jas įvykdė 1943 kovo 16-17. 
Pagal civilfervaltungo paruoštą 
sąrašą gestapui pasisekė suimti 
46 “intelektualus”, tarp kurių 
buvo tarėjai, profesoriai, gim
nazijų direktoriai, kunigai, gy
dytojai, žurnalistai, tarnautojai, 
senimas ir jaunimas. Daugiausia 
jų buvo paimta iš Kauno ir Vil
niaus, bet buvo taip pat iš Ma- 
riampolės, Šiaulių. Suimtieji bu
vo išgabenti į Stutthofo kon
centracijos stovyklą. Jų kančios 
kelias ir gyvenimas yra aprašy
tas išlikusiųjų atsiminimuose 
(A. Gervydo Už spygliuotų vie
lų, Stasio Ylos Žvėrys ir žmo
nės, Balio Sruogos Dievų miš
kas).

(Bus daugiau)

FIGHT HEART DISEASE

kariuomenėje buvo 
nė" rikiuotėje, bet

lietuvių pogrindžio GIV€ HEART FUND

SUSIRINKIMŲ

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė j pasauli 
s? o viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.
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Inicia-
Nestoti!”. Dar kituose prie ža-
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Lietuviu Žagarės Klubo narių susi- 
L rugsėjo 

- - - i-
lėje. 4500 So. Talman Avenue. Nariai 

', nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės. 

Rožė Didžgalvis, rast.

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

Telef. 476-2345

TAVO' ŽODIS YRA TIESA
■ -' .. £: Jono 17:17
IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 

Jono 8:32
- - I

MOVING I
. ApdrtwfM pcrfcFMwtymai

li Jvalriy ahfumy.
ANTANAS VILIMAS

T0. 376-1882 arba 376-599*

Fisherman’s Pie 
Nets Cheers For The Cook

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŽTSS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS]
RADIJO i E IMO $ VALANDOS

• Viw> rwtmw* M WOFA, 

1490 kH. A. M.

L la tuvi v kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Sežtadieniai* 
ir aekmadieniaia nuo &30 iki 8:30 
ral. ryto.

Vad«|a Aldana Davkva

Talafa HEmlacfc 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. *BM9

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

-' . ’ KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, 111.160454

Chicago®
Lietuviu

Laido tuviu
Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TUiiiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-3401

Nuo

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDtlONYTĖ

Pr®or»ma«

1 Kasdien nuo pirmadienio iki 
' penktadienio 9 vaL vak.

’Visos laidos ii WOPA stoties. ! 
’ banga 1490 AM.

‘ St Petersburg. Fla., B:30 vaL p.p. 
U WITS Stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
\ Chicago, Illinois 60629 

: Telef. 778-5374 .
_______ ;---------  ■■■ r

1914metu
, Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateAyje.

Sąskaita apdraustos 
iki $4U,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
TeL 598-9400

į 5’4% i
f 

Passbook Savings.

M
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 Y^ars Savings
Certificate 

(Minimum $500>

Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 oz- or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a similar bonus of complete protein 
as well as some important vitamins and minerals.

Fisherman’s Pie is an updated version of the ever-popular 
salmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment the fresh Pink salmon flavor. The eye-catching topping’s 
a “fisherman’s net”;cheese cut into rippled strips with a pastry 
cutting wheel Slice this entree into hot, tempting wedges and 
serve it with a citrus salad or lemon-buttered green bearus. 
A catch of Pink salmon from the kitchen cupboard means 
“smooth sailing” — and savings, for the creative cook!

Fisherman’s Pie
1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35Y7

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7-1138.113J

can (151/2 oz.) 
Libby’s Pink Salmon 

eggs
cup cheese cracker 

crumbs
cup chili sauce 
cup milk

jar (2 1/2 oz.) sliced 
mushrooms, drained 
(optional)

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to tasta 
slices American cheese, 
cut into strips

Lemon wedges, garnish
Preheat oven to 375°F. Drain and flake salmon. In medium 

bowl, thoroughly combine eggs, crumbs, chili sauce, milk, 
mushrooms, onions, salt and pepper, stir in salmon. Pour into 
greased 8-inch pie plate; heat 30 minutes or until heated 
through. Arrange cheese on top of pie; heat an additional 
5 minutes or until efieese is partially melted. Cut into wedges. 
Yields about 6 servings. __ ______ _ . ____ _

1

2
1/2

1/3
1/4

1
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

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

I « NAUJIENOS, CHICAGO I. ICC. FncUy. September 21 1273



zaciiems ir asmenims
Nuoširdi padėka tiems, kurie AL. LiepjnaiČiai, Liet. Moterų 

parėmė mūsų darbą, draugija ‘‘Apšvieta”, Liet. Vyčių 
36-oji kuopa, Aug. Motejaitis, 
Moterų Piliečių lyga, F.G. Pa- 
džiukai. M.V. Rukuižai, C. K. 
Rushis, M.J. Sakalai, V. Šamas-. 
,ka. O. Šoltmanienė, SLA 134-oji! 
Moterų kuopa, SLA 208-oji kuo
pa. R.M. Simokaičiai, A.F. Šo- 
sės, J. Talalas, Žagarės klubas, 
F. Zavist.

7 dol.: E. Fušneraitienė.
6 dol.: Mary Navarauskas. •
Po 5 dol. — B. Alužienė, A.A. 

Eivai. B. Gustaitienė, A. Jagie- 
la. J. Sačauskas, V.'F.W. Post 
Nr. 9115, M. Zimkus.

2 dol.: A. Kovera.

savo auka
Aukojo:

100 doL: Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis.

75 dol.: Marquette Parko Na
mų Savininkų draugija. .

Po aO g oi. " ■ L*itbuaman 
Craftsmen Club. Mažeika Evens 
Funeral Ųome. E.B. Pakštai.

Po 30 dol.—Cicero Jūros šau
lių kuopa. Dzūkų draugija, Pen
sininkų draugija.

Po 25 dol. — Alias Chicago 
skyrius, Brighton Parko Lietu
viu Namų Savininkų draugija. 
S.N. Burnstein Fur Salon, Chi
cago Angį. Brit. Lietuvių klu
bas, Chicago Liet. Suvalkiečių 
draugija, O.J. Gradinskai, Liet. 
Agronomų sąjunga, Liet. Tau

ragės klubas, Lithuanian Cham- 
i.ber of Commerce, Lietuvių Tau
tiniai Namai, Našlių, Našliukių 

Jr Pavienių klubas, R.L.B. Cent
ro valdyba, šv. Kazimiere Liet. 
Kapu Sklypų Savininkų draugi
ja, L.L. Šmulkščiai, Vyt. Didž. 
Šaulių rinktinė, Vilniaus Kraš
to sąjunga.

Po 20 dol. — Liet. Gail. Seserų 
draugija. O. Požarniukaitė, A.A. 
Rukuižai, Venz. Liet, sąjunga.

Po 15 dol. — Biržėnu klubas, c 7
Ver. Kraševskį. Liet. Paštininkų 
draugija, Žemaičių Kult, klubas.

Po 10 dol. — A.L.R.M. Mote- 
,rų sąjungos Chicago ,apsk., V.L. 
'Blažaičiai, A. Daukus šeima, A. 
;Duobhenė, Eržvilko Draug. klu- 
oas, E. Gorenienė, E. J. Jasiū- 

,nai, M. Klikna, A. Kruvelienė,

Ačiū visiems.
Skyr. pirm. Aldona Daukus 

Ižd. Regina Simokaitis

ČIURLIONIO ANSAMBLIS
IX Amerikos Lietuvių 
kongrese CIevelande

Ansamblis, komp. A.' Mikuls
kio vadovaujamas, atliks meni
nę programą iš. operų ištraukų 
Kongreso banketo metu šešta
dienį, spalio 13 d., 8 vai. vakaro

tas Tautines mišias už kenčian- ninkė Elena Kuprevičiūtė ir pia- 
čią Lietuvą.

Kongreso atstovai, svečiai ir 
visuomenė kviečiami gausiai 
dalyvauti bankete ir pamaldose.

Kongreso rengimo
komitetas

Kongresą, kprįs įvyks CIeve
lande, Holienden House patai*, 
pose, a.m. spalio mėn. 13-14 d. r 
Autobusas iš Chicagos išvyksta į 
spalio mėn. 12 d. (pcnktad.enį) ! 
6 vai. vakare (Washtenaw iri 
69 gt. kampas). Iš Clevelando . 
grįžta į Chicagą spalio 14 d. va- Į 
kare. Kaina asmeniui ten ir at-: 
gal 35 doleriai. Pinigai sumoka
mi iš anksto. Registruotis iki 
rugsėjo mėn. 28 d. Ch’cagos Lie
tuvių Taryboje, 2606 W. 63rd St. 

. Tel. (312) 778-69C0 nuo 9 vai.
ryto iki 5 vai. popiet. Informaci
jos teikiamos nurodvtu telefonu.

(Pr-)
• Šekspyro komedija “Vasar- 

vydžio nakties sapnas” bus kar
tojama rugsėjo 23 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet Jaunimo centre. 
Vaidina Jaunimo teatras, reži
suoja Darius Lapinskas. (Pr.)

• SPECIALI 20% NUULAI-

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

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

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tei. 927-3559

P.S. Į banketą bilietus galima 
užsisakyti pas O. Jokubaitienę 
telef. 481-7161 arba pas K. Ka- 
ralį — 229-2419.

— K. Strikaitis, Winnipeg, 
Man., mūsų, bendradarbis Ka-

Holienden House didžiojoje ba- j nadoje, savo vertingais straips- 
lių salėje. "

Sekmadienį, spalio 14 d., 12-tą

j niais yra atkreipęs skaitytojų 
. dėmesį į visokias gyvenimo ne
geroves,- keldamas tikrąsias ir’ 

vai. iškilmingos Kongreso mi- ^nekintamas žmonių vertybes 
šios katedroje. Mišias .atnašaus skelbdamas jam gerai žino- 
vysk. ^V.^Brizgys,^ asistuojamas mus įvykius bei faktus'i Dėkui 

už bendradarbiavimą ir naujuo
sius prenumeratorius. Taip pat 
dėkui už neseniai atsiusta stam- 
bia auka. ’

kun. A. Goldikovskio. Pamokslą 
pasakys vysk. A. Deksnys. Ka
tedroj Čiurlionio ansamblis gie-j 
dos komp. A. Mikulskio sukur-.Į

nistas Andrius Kuprevičius.-
— Kun. Raukus-Baltakis iš

rinktas . lietuvių pranciškonų 
provincijolu, o kun. Pranciškus 
Giedgaudas — viceprovincijolu.

—Lietuviu Moterų Federaci- D A PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
jos Bostono skyrius ruošia dai
lės darbų parodą rugsėjo 30 d.
2 vai. popiet Tautinės Sąjungos 
namuose. Bus išstatyti E. Janu- 
kėnienės,-!. Manomaitienės ir E. 
Vasyliūnienės tapybos darbai.

— BALFo Bostono skyriaus 
valdybon išrinkti: kun. Anta
nas Baltru šūnas — pirm., Anta- 
'nas Januška ’■— vicepirm., Pet
ras Novodzel’skis — ižd., Ona 
Vilešnikienė — sekr.

— .Margiiette Parko Namų 
Savininkų Draugijos valdyba, 
posėdžiavo Pr. ir St. Patlabų 
rezidencijoj, vadovavo pirm. 
J. Bacevičius. Išdiskutavus bė
gamų ręikąlų aktualias. Na. 
rių visotinas susirinkimas ’bus 
šį penktadieni,rugsėjo 21 d. Lie

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame 
kainas. P ATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

aukštas
Sac-

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 automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau -
9727 S.. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787 - V -
• Nemokamas patwnavimas užs&kant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k-nštus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
macijas visais kelionių reikalais. , į

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiKta rezervuoti vietas
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. ;

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

— Kazys Kaminskas, Port
land, Oregon, iš anksto be ragi
nimo pratęsė prenumeratą ir ta 
proga atsiuntė $5 auką už se
kančių metų kalendorių, Dėkui 
už gerus linkėj imus ir. už auką.

1 — Dėkui Liucijau ‘Gudelienė!
• iš Hot Springs, Ark;, už $5 au

ką, atsiųstą su metine prenume
ratą. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui,' ‘ užsisakiusiam

• • < -f V'/ • - i -

Naujienas *6 menesiams ir at- 
siuntusiam $2. auką, bet pavar
dės' prašiusiam neskelbti.

t ' ‘i.- ; ; i - t

— Margutis . ruošia koncertą 
spalio 14 d. Jaunimo centre. 
Programoje dalyvaus smuiki-

I I

Polinkis dažnai uostyti 
bet koki daiktą

Įvairiose vietose galima pa
stebėti kai kuriuos žmones uos
tant bet kokį daiktą. Ypač’viso-1 
kiose krautuvėse. Ten kai kurie j 
žmonės, pasirinkdami sau pir-j 
kinį, dar jį pauosto, ar turi jis] 
gerą kvapą. Jei ima, pavyzdžiui 
obuolius, tai tik tuos, kurie turi 

tuvių parapijos salėje. Pradžia ‘ genesnį kvapą. Vieną kartą mar. 
7 v.vak. Po posėdžio šeimiriim i 
kė Pr„ Patlabienė visus skani§i. ^irną. 
pavaišino ir kavute pagirdė. j - ... . .v (
■ — Į ALToš suvažiavimą, ku- ■ yra patirta, kad tie žmonės, ku
ris įvyks Cleveland, Ohio, auto- rįe yra. pamėgę viską pauostyti 
busas išeis š. m. spalio mėri. turi" kokius nors uoslės sutriki- 
11 dieną 11 vai. vak.'nuo\69th • 
gatvės' ir So. Washtenaw- Avė? •O 
kampoj MarUuette Park, Chica
go; Kaš: nori dalyvauti ALTos 
suvažiavime ir: kongreso posė
džiuose. ' prašomi registruotis 
iki rugsėjo mėnesio 30 d. šiais 
telefonais: 737-1286, 652-8168 ir 
434-3713.. Rengėjai- (Pr.)

• Chicagos Lietuvių Taryba'vių Enciklopedijoj (XXXII t.' 
rengia ' ekskursiją autobusu Į Laip^Pasakyta trumpai: 
IX Amerikos Lietuvių Tarybos

pačiam teko išgirsti tokį pareiš
: “Šitie obuoliai geriau 

kvepia, tad juos imkime”.
Čia tenka pasakyti, kaip jau

mus, ir jie suuodžia nesamu: i 
kvapus. Tie nesami kvapai gal 
būti dviejų rūšių; vieną karti 
jįę pasireiškia esą malonūs, kit; 
kartą — padvokę, pasmirdę. Da 
nėra kaip reikiant ištirta, kaly 
susidaro tas pojūtis, kada su 
uodžiami nesami kvapai.

Apie uoslės sutrikimus Lietu :

Gausus namu nesirinkimas 
pietvakariuose

vairi aodrauda —INSURANCI
JUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas

2646 West 89th Street ž
Tel. REpublic 7-194T’ ’

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda- 
aas namas ir taverna. Dėl informaci- 
ų skambinti tel. 776-4956.

Siuntiniai į Lietuvą- 
ir kitus kraštus :

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

HELP WAITED — MALS 
Darbininku Reikia

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

salary and insurance benefits.
Call Ken Girard

CJ.B. — 3161 N. Elston
267-2794

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE <-.t 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

U £
i

n £
K

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

1 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
į , MARDA NOREIKIENf

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 '

Į

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

267-2794

HOMEOWNERS POLICY

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak S5.50, Butt steak S4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, sterkai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vaL ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas j rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

V MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

“Organinių bei psichinių su- 
į trikimų atvejais gali pasireikšt' 
i perdidelis ar permažas uoslė 
. jautrumas net nesamiems kva 

Į. pams”.
Kai kuriose žmonių šeimose 

pasitaiko tokių asmenų, kurie 
turėdami savo uoslės sutrikimą 
kai suoudžia koki nors dvoki 

< mą, tad tokia proga apkaltins 
koki nors kitą asmenį, išlei- 

1 džiantį tą dvokimą. Ir tokiu at 
veju iškyla visokie kivirčai, bar
niai. A. Kelmutis

C-J-B. INDUSTRIES
3161 No- Elston

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

STATI

IMStflANCf

Statę'Farm Fire and Casualty Company

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikią

Salad Lady Wanted
Full or Part time. Evenings. Must 
speak English. Good pay. Apply in 

person. Ask for JOE LAGOA.
GIORDANOS

3214 NV. 63 St., Chgo., Ill. 60629

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

' Kalbame lietuviškai 
TeL 476-5635

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 

financing 
' AT OUR 10W RATES

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

ia d 
Cempoufided 

Quarterly
OUR SAVINGS

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS SQSQI

Patui Katamavskas, Prfabai Phones Virgiui* 7*7747

BOOTS I Non.7ue.Fr1.9-4 lhur.9-8 Sat. 9-1
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

------ - - ---------- ‘ - - - - -

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

Sinajaus kalne seks Reikalingas patyręs 
siuvamos mašinos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 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 doleriu 
apdraudų savo nariams.

i t'

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

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ’

New York, N.Y. 10001
307 w. aoth st.

Tol. (212) 543-221®

[ WASHINGTON, D.C.— Egip- 
tui pasirašius taikos sutartį su 

į Izraeliu, Sinajaus kalne veikęs 
radaras, sekąs visą apylinkės 
judėjimą, turėjo būti panaikin-

I tas. Tai būtų sutaupę stambią 
I sumą pinigų, nes judėjimą tu- 
I rėjo prižiūrėti apie šimtas žmo

nių.
Pasirodo, kad Izraelis nenori 

tų sargybų panaikinti. Taika pa
sirašyta, bet ji dar neįvykdyta. 
Yra visa eilė klausimų, kurie 
gali sukelti karą iš naujo, todėl 
dar reikia sargybų.

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

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

Tel- CE 6-8074

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 susitarimu.

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

Chicago, HL 60629

uozo šmotelio ENERGY 
WISE

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons- 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun> 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma h 

lomi 250 puslapiu knygF sn 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuvis i 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 1 
ykti ir knygą pasiimti. Kitu> j 
yvenantieji prašomi užsiss | 
vti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

— Atstovų Rūmai nepritarė 
casiūlytam 1980 metams biudže- 
ui, nes kai kuriems Kongreso 

atstovams atrodė, kad ginklai 
labai brangūs.

Limit use of diswasher' į 
to once a day, after the 
•veninę meal, and cut 
excessive use or water 
and electricity.
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