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popiete* sušaukė į Baltuos,us įteisinti 4 jaunuoliai Įta-
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ANGOLOS PREZIDENTU
tamentas iškėlė bylą Vežėjų uni- naudoti naujas karo priemenes, 
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SUSITARIMAS SU HAFIZULLA AMIN LIETĖ.
TIK KELIS MUSULMONŲ VADUS

Pasikeitimai vežėįy unijos 
pensijy fonde

Praeitais metais Darbo depar-
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AFGANISTANE MIESTAI PRADĖJO 
KOVA PRIEŠ PROVINCIJAS

HERAT, Afganistanas.— Pra
nešimai iš sostinės sako, kad 
naujai , išrinkto prezidento susi
tarimas su musulmonų vadais 
buvo labai trumpas. Į sostinę 
sugrįžo keli musulmonų vadai, 
kurie iš anksto buvo susitarę, 
bet dauguma abejojo tokiais ge
rais pasiūlymais.. Musulmonams 
patiko policijos .vado nutarimas 

j „nušauti prezidentą Taraki, bet 
jie visai nepasitiki prezidentu.. 
Aminu. Be to, policijos vadas 
Amih, nušovęs keturis revoliu
cinės tarybos narius, labai nu
vargo ir nepajėgia''- revoliucinės 
tarybos pertvarkyti, L ■

POLICIJA RENGIASI 
ILGAI KOVAI

venę kareivinėse. Į provincijas 
išėjusieji sovietų agentai musul
monų buvo gaudomi ir šaudo
mi. Sovietų valdžios pretekstas 
siųsti karius į. Afganistaną gali 
būti ten esančių sovietų pilie
čių galbėjimas.

GALI UŽIMTI BE KA
RIUOMENĖS
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Chicago Tribune korespon
dentas Jim Gallagher praneša, 
kad diidešnieji > A.f g a nistano 
miestai tapo tvirtovėmis? iš ku
rių policija *-ir—policijos vadui 
ištikima Afganistane kariuome
nė ruošia didelę ofenzyvą į kai' 
mus "ir kalnus. Dabar okupantas 
valdo Kabulą ir" visą sritį, einan
čią. "į šiaurės provincijas prie 

.Sovietų Sąjungos sienos.
Didelė dalis sovietų agentų su 

šeimomis ‘ išvažiavo i Sovietų 
. * .:'«•* ■ f t * i r ’ • ' ■ ■ * ' * '• ■’ ‘ ’ •

Sąjungą. Jie naudojo sovietų 
lėktuvus,- kuriais bu-yo apšau
domi prie Kabulo artėjantieji 
musulmonai, labai nepatenkinti 
prezidentu Nur Taraki. Visi ži
nojo, kad Tarakis norėjo susi
tartu su musulmonų vadais, užr 

. tat policijos vadas H. Ąmin ir 
nutarė-jį sušaudyti. Jis paskel
bė žinią, kad jam pavyko susi- 

. .tarti, siu ■ keliais musulmonais.
bet didelė jų dauguma Aminu 
nepatenkinti. Jis suvarė į kalė
jimus didoką dalį musulmonų, 
bet tuo tarpu iš kalėjimo jų dar 
nepaleidžia.

- MUSULMONAI BIJO 
RUSŲ OKUPACIJOS

‘ Žaibo’ greitumu per visą
ganistaną apėjo žinia, kad so
vietu valdžia traukia sovietu 
karius į Afganistano pasienį. 
Iš Afganistano niekas sovietų 
valdžiai arba sienoms nesudaro 
jokio pavojaus. Afganistanas 
nepajėgs paruošti jokios ekspe
dicijos į Sovietų Sąjungą. Jie 
yra bejėgiai. Į Afganistaną gali 
įsiveržti tiktai sovietų armija. 
Pretekstas gali būti sovietų pi-, 
liečiai, esantieji Afganistane, 
būk jie negali saugiai išvažiuoti. 
Rusai specialistai jau išvažiavę, 
bet dar didokas' rusu Skaičius 

-pasiliko. Rusai apskirti, apsigy-

Sovietu valdžia, naudodama 
musulmonų mulas, ■ gali užimti 
Iraną, tai panašiu būdu gali už
imti ir Afganistaną. Jeigu siųs 
kariuomenę,. tai- turės aiškintis 
amerikiečiams ir kitoms Jungti
niu Tautų valstybėms, bet kai 
policijos vadas, pasiskelbęs pre
zidentu, užims kraštą, tai ka
riuomenės nereikės siųsti.

Diktatoriaus Zia vadovauja
mas Pakistanas nepajėgė atsi
spirti tikybininkams. Liberalus 
ir demokratus pats diktatorius 
pakorė- arba į kalėj imą ^padėjo.

Senatorius Kennedy 
■' "gavo apsaugą ; ?
WASHINGTON, D.C.— ; Prez. 

Carteris įsakė Slaptosios ■. tamy.-. 
bos agentams saugoti; senatorių 
Edward M. .Kennedy. Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius Jody 
Powell pareiškė, k'ad preziden
tas. "paskyrė ’apsaugą, sužifiojęs 
apie senatoriaus štabo narių ' it; 
Iždo dėpartamento 'pasikalbėji
mus bei Slaptosios . "tarnybos 
pranešimus apie gresiantį ‘ sena
toriui pavojų. . ,;
. Senatoriaus Kėnnėdžio Šeimai 
bei artimieji prezidento nutari
mu yra patenkinti.. ?

Visi prezidentiniai kandidatai 
turi teisę gauti asmeninę apsau-' 
gą. Iki šiol senatorius Kennedy 
dar henaskelbė savo kandidatū
ros. tik pareiškė, kad rimtai 
galvoja apie demokratų parti
jos nominaciją.

Rūmus Kongreso vadus ir juos 
nformavo apie sovietų valdžios 

nenorą atšaukti iš Kubos kovai 
paruoštos sovietų brigados. Pre
zidentas informavo apie sekre
toriaus Cyrus R. Vance vestus 
pasitarimus, su ambasadoriumi 
A. Dobryninu, kurių metu 
aiškėjo, kad sovietų valdžia 
sirengia kareivių iš Kubos 
šaukti.

Prezidentas, aiškindamas Kon
greso atstovams apie pasitarimų 
eigą, buvo labai pasipiktinęs, 
nes sovietų valdžia, aiškindama 
Kubon atsiųstų ginkluotų ir 
kovai paruoštų kariu tikslus, 
melavo Amerikos" vyriausybei, 
tvirtindama, -kad Kuboj sovietų 
kariai mokys Kubos jaunimą

Af- — Beirute Arafatas kalbėjosi 
su atvykusiais Amerikos juo
džių vadais.

— Nuo ketvirtadienio uncija 
aukso Europoje galima gauti 
už $363.

Sekretorius Jody Powell - tvirtina. kad prezidentas imsis priemonių 
rusams iš Kubos išprašyti.

BUVUS; PREZIDENTAS NETO MIRĖ MASKVOS 
p..- ^ŲĮGONINO^rOPESAČIJOŠ'MSTU .

LISABONA, Portu gali j a?-j- Iš 
- Angolos atėjusios' Szrni6'ss ’■ sako, į 
kad' krašto prezidentu- paskirtas

' 37 '■mėtų amžiaus plą'įiaVimoĮmi-; 
misteris ‘Jose' Eduardo doš San-- 
' tos. Dos Santos 'buvusioj'e An. 
gėlos' vyriausybėje buvo patiki
miausias žmogus, o dabar jis pa
skirtas, .dar svarbesnėms parei

goms. Maskvos .-i,-,', valdomuose, 
kraštuose didžiausią pasitikėji
mą turi policijos;vadasų Ji? tvar
ko visus policijos reikalus ir'.nu
rodinėja, ką privalo daryti 
premjerai. Turi-didelę.įtaką "lr 
karo vadai, svarbiausia karįub- 
menės štabo viršininkas. Vėliau^ 
seka valstybinių planų , minis- 

.tėris. Angoloje jis buvo pats 
svarbiausias, bet dėl jo nesuge
bėjimo krašte didėjo badas ir 
nepasitenkinimas. ! .“į

v > ' • i ' 1 \ - 1

. Jis mokėjo dirbti .su sovietų 
patarėjais, o dabar paskirtas 
krašto prezidentu.

? - ;RTPUŠčIAi ĮVARĖ ’ Ž)AK-
f JARUI KETO VĖŽĮ

‘ Oficialiai- nepaskelbta, bet 
airodo, kad Angolos prezidento 
pareigos dr. Agostino Netui įva
rė nepagydomą ligą. Jis nujau-

ne-tė, kariiiš. Maskvos ligoninės 
.pajėgs išeiti. Taip ir atsitiko. 
rGerjausieji sovietų gydytojai 
.jį -operavo; bet "iš- operacijos j 
'kambario- Angolos prezidentas: 
-gyvas neišėjo, r Panašiai atsiti- j
ko ir Italijos -.komunistų parti
jos pirmininkui Togliatti.

: Dr. Neto, išvažiuodamas 
Maskvą, paliko : Dos. Santos An
golos ' vyriausybės priešakyje, 

' o dabar, kai Neto mirė, tai jis 
paskirtas Angolos prezidentu. Į 
Atrodo, kad Eduardo dos San-j 
tos, nesitikėdamas gauti jokios! 
paramos iš Rifšijos, prašys' Por-i 
tugalijos vyriausybę ekonomi- j 
nes paramos.- Portugalija sutik- ■ 
tų ■ suteikti pagalbą, bet nori, 
kad Angoloje būtų. pravesti de
mokratiniai rinkimai. Tada ir 
Amerika padėtų buvusiai 
tugalijos kolonijai.

Por-

sirm ions ir Centrinės tarybos- 
pinn- Roy L. Williams,-taip pat 
dešimčiai buvuri- . tųę . unijos 
pensijos fon;' patikėtinių uz

■ daugelio ' . njonų nelegaliai 
neprotingas paskolas. ' -iKalau-

: jant -grąžinti pioŲ^ i fondą. 
Fonde yra Iri bilijono dolerių,

šiomis dienomis iš fondo vyk- 
. domo direktoriaus pareigų pasi-

i traukė John E; Dvyer.- anksčiau 
buvęs Chicagos Parkų distrikto 
vykd.- direktorium, bet iš tų pa-, 
reigų 1978 m. atleistas. Jis buvo 
R: L. Williamso patikėtinis ir 

j fondą laikė savo galios baze dr- 
! gan'zuojant pastangas tapti uni-.
jos pirm'ninku.

Dabar fondo vykdomuoju di
rektorium paskirtas John Yar
brough, buvęs asistentas. Fondo 
kontrolierius Donald Maxfield | ■ 
iš pareigų atleistas. Dešimtis r 
naujosios tarybos direktorių pa-, prezįdentas

Į JAV turi labai tikslias žinias 
- apie sovietų kariuomenės briga
dos iškėlimą, Kubos teritorijoje 
ir apie ^jos_ apginsią vi 
kais?'- šarvuočiais ' 
naujausiomis 
mis. •

avimą ian- 
ir pačiomis 

kovos - 'priemonė-

Carteris, gavęs 
apie sovietų , karo

riami nužudę pensininką
Š.m. liepos 2 d. buvo nužudy

tas Louis Feinstein. 82 metų, va
žiavęs dviračiu žaidimų aikšte
lėje 4330 So. Lake Shore. Nu
žudymu buvo įtariami keturi 
jaunuoliai — trys 16 metų ir 
vienas 13’ m. Jų teismas tęsėsi 
devynias dienas ir baigėsi ket
virtadienį. Teisėjas James W. 
Walton juos išteisino dėl neįti
kinančių įrodymų bei techniškų 
dalykų, pareikšdamas, kad jis 
nesako, jog jie nėra kalti.

Pagrindinis liudininkas buvo 
Lawrence Johnson, 11 metų ber
niukas. Jis teismą nuvedė į įvy
kio vietą ir pareiškė, kad vienas • 
nuvertė Feinsteiną nuo dviračio, 
antrasis mušė jį per galvą beis
bolo lazda, o tuo tarpu du jau
nuoliai paėmė dviratį.

Nustatyta, kad policijoje ne
buvo tinkamai įvykdyta pri- 

' parodymo procedūra, ir nebuvo 
užrašytas nusikaltusiu bei įtaria- 
mųjų prisipažinimas, nors nusi- 
kaltitno aiškintojas Joseph Mun 
phy teismui pareiškė, kad kvp- 
čiant visi įtariamieji prisipažino.

Teisėjas Walton atmetė prisi
pažinimo pareiškimus, ries’ poli
cija neišaiškino įtariamiesiems 

"jų' teises turėti advokatą.
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keitimus patvirtino.

njoGastro planuoja 
p b išgrobti Grenadą

WASHINGTON? !DC. —
Karibų jūros ateinančios žinios j 
sako, kad diktatorius Castro j 
rengiasi paimti Grenados salą • 
su visais jos gyventojais Kubos) 
globon. Neseniai Grenados gy-j 
ventojai nutarė tapti nepriklau-i 
somi su teise tvarkyti visus sa-|

Iš

Richard M. Niksonas 
buvo Pekine

Buvęs
N'kso*

PEKINAS. Kinija. — 
prezident-.s Richard N. 
nas dar kartą buvo nuvykęs į į 
Kiniją ir pasimatė su įtakingais; 
valstybės vyrais, šį kartą Nik- j 
sonas buvo nuvykęs į Hong 
Kongą, o iš ten traukiniu va-

los ir-savo reikalus. Kelių metų! žiavo į Pekiną. Pekine jis pano-

KALEMK>R£L18

Rugsėjo 22: Emeritą, Tomas 
Vii., Virma, Guoda, Tarvinas.

Rugsėjo 23: Teklė, Linas. Bau- 
milė, Ramutė, GAlhitas. ! <

.Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:50,

Oras vėjuotaM;'^

laikotarpyje Grenadoje atsirado 
didokas skaičius gyventojų, ku
rie pritaria Kubos turimai tvar
kai ir nori savo reikalus tvar
kyti pagal Kubos pavyzdį.

Ar diktatoriaus agentams pa- 
r-vyks įtikinti salos gyventojus j 
prisi jungti 'pnei Kubos, tuo tar-| 
pu dar neaišku. Jeigu Kuba 
gautų Grenadą, tai Castro galė
tų išleisti sovietų brigadą į sa
lą, o kas tuos karius galėtų iš 
ten išvyti?

: t

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro delegacija su latviais 
ir estais pas kongresmaųą James J. Blanchard. 5»ėdi (iš 
kairės į dešinę)-; Latvijoj Atstovak Sigurd Rudzylis, DLOC 
pirm. dr. Algis Barauskas ir kongrtsmanas.J.'J. Blanchard, n -

Už jų: dr. Arūnas Vaitiekaitis ir-Estijos astovas '*?'■’ . £vr 
■"'fRaj’mond Trala. srrun »į

i

— Federalinės valdžios atsto
vai ^prieina įsitikinimo, kad 
Tennessee valstijoje, Erwin 
^dirbtuvėje; nežinomi asmenys 
pavogė* 20 ^varų uraniumo.

ro pamatyti Dangaus vartų mal
dyklą. Savo laiku ši maldykla 
buvo pati įtakingiausioji, bet 
dabar žmonės rečiau ją lanko. 
Kai žmonės sužinojo, kad Nik- 
sonas eis į Dangaus vartų mal
dyklą, tai susirinko apie 200 
žmonių, norėjusių su Niksonu 
ten užeiti.

Du šimtai jaunų vyrų ir vai
kų sekė Niksoną į kalną, kurio 
viršūnėje stovėjo minėta mal- 
.dykla. Niksonas ją apžiūrėjo, o 
vėliau su drauginga minia lei
dosi žemyn į miestą.

Niksonas šį kartą tikisi pa
matyti dar kelias Įdomesnes 
Pekino vietas ir tik po to grįž
ti namo. u

Prezidentas 
' tikslias žinias 
jėgų apginklavimą ir apie or
ganizuotos brigados, paruošimą 
kovai, papasakojo sovietų val
džios neįtikėtiną aiškinimą, kad 
atsiųstoji brigada norinti tiktai 
apmokyti karo amato Kubos 
jaunimą. O kai buvo užklausta, 
kuriam tikslui, tai sovietų at
stovas neturėjo jokio patikimo 
paaiškinimo. Prezidentas . Car
teris. informavęs saugumo tary
bą apie melagingą sovietų pozi
ciją,. pasiūlė imtis kitos priemo- > 
nės sovietų kariams išprašyti iš 
Kubos. Saugumo taryba prita-"

. rusi prezidento alternatyvai. Nei
nei saugumo tary-i kariams, esantiems AfganistaiTų. 

ba nemano, kad reikia imtis ui- pasieny, būti paruošos stovj-je^ 
. timatumo ar griežtesnių prie- ;

moniu, bet reikia neleisti ru- 
sams meluoti per akis. Jeigu so-! 
vietų valdžia siunčia pačiais, 
moderniausiais ginklais apgink ■ 
luotą brigadą, tai reikia daboti, t 
kuriems tikslams ir kuria kryp
timi rusai rengiasi ją siųsti. Ru-j 
sams atsisakius gražiuoju at- ’ 
šaukti karius iš Kubos,-JAV im
sis iniciatyvos šiam klausimui 
spręsti. Prezidentas Carteris ne
norėjo tbkib žingsnio imtis, bet 1 
jis priverstas.

Kongreso atstovai buvo labai i 
dėkingi. prezidentui už patiek-! 
tas informacijas. Visi padrąsino 
prezidentą-fmtis "priemonių ru
sų brigadai pašalinti iš'Kubos.

Spaudos astovams J. Powell 
pareiškė, kad padėtis gali pasi
keisti. Galimas daiktas, kad so
vietų kariai gali gauti įsakymą 
išsikraustyti ten, iš kur jie at
važiavo. Bet jeigu pasitarimų 
metu sovietų valdžia nebus įti
kinta, kad atšauktų karius, tai 
rusus iškelti savo karius privers 
Amerikos valdžios žingsnis.

Powell nepasakė, koks tas 
žingsnis bus. Manoma, kad ru-

— Rodezijos valdžia reikalau
ja Mozambiko vyriausybę’ už
daryti visas partizanų mo
kyklas. ‘ ~

— Musulmonai iššaudė didoką 
sovietų agentų kieki, kurie ieš
kojo ryšių kariuomenėje, polici
jos ir gyventojų tarpe.

— Sovietų valdžia Įsakė savb

sus labiausiai paveiks JAV Kon
greso nutarimas duoti Kinijai 
pačią palankiausią prekybos su
tarti. rusams jos neduodant. Ki- 

[ nija yra pasiryžusi siekti taikos 
su savo kaimynais. Kinija nori 
taikos ir su JAV. bet sovietų 
valdžia 
rengia 
grobtų 
žemiu.

taikos nebenori. Ji nesi* 
grąžinti karo metu už- 
Rv<i: Europos tautų ir 
ji siunė a apginklūotus 

i .anuolius Į Angolą bei
iją. o dabar bando iškelti 

ka 'o jėgas Kuboje ar ku
kli »je užsienio valstybėje. 

I sovietų valdžia turės

savo 1 

rioje
Kol 

šiuos agresingus užsimojimus, 
prekybos sutarties iš Amerikos 
jie nebegaus. Suprantama, kad 
rusams nebus sustabdytas javų 
pardavimas. Sovietų valdžia iš
siderėjo iš Amerikos teisę pirkti 
Amerikoje augintus javus, už 
kuriuos jie sutiko mokėti aul.su 
arba doleriais. Sovietų valdžia 
nori užsakyti daugiau javų, ne
gu Amerikoje ji yra užsakiusi. 
JAV nedarVs rusams jokių 
nuolaidų, kol rusai neatšauks 
karių iš Kubos.

aul.su
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neįstengsime, tai išnyk

Vienintelė maloni šeima bu- 
vo p.p. Sungailai. Ji dailinin
kė, atvažiavus į USA 1909 me
tais, dar būdama jauna mer
gaitė. Jis jau pensininkas, 50 
melų išdirbęs anglių kasyk-

Būdinga, kad visame p. V. 
Ramojaus straipsnyje nėra nė 
vieno žodžio apie NVestvillės 
jaunimą... Kur jis dingo? At. 
sakymas aiškus — nutautėjo.

(R) L.B. siūlo pridėti prie tų 
3 pagrindinių punktų lietuvy
bei išlaikyti, kaip lietuviška 
mokykla ir lietuviškos organi
zacijos, dar ir sekančius:’

1) Būkime gerais amerikie
čiais, ir nuoširdžiais Amerikos 
piliečiais. .

Su Amerikos likimu, suriš
tas nę tik visų mūsų likimas, 
bet taip pat ok. ietuvoė liki
mas, o tikrumoje ir viso pa
saulio likimas. Puoselėkin^ 
minti būti gerais amerikie
čiais savo tautiečių tarpe..

Reikia didelės inteligentijos 
sugebėti būti geru amerikiečiu 
ir geru lietuviu; bet jei to pa
daryti 
sime.

Nors lai skamba kaip para
doksas, bet tikrumoje, tai yra 
vienas’ iš būtinų sąlygų lietuvv 
bei išlaikyti Amerikoje.

Aktyviai dalyvaukime Ame
rikos politiniame gyvenime. 
Viskas būtų daug elngviau at
siekiama, jei senate, kongrese 
ar kitose valdžios įstaigose bū
tų susipratusių lietuvių.
Dabar ines aprašinėjame laik 

raščiuose, kaip didžiausią lai
mėjimą, jeigu koks korigres- 
manas nusišypso, ar ką nors 
pažada^ Jei koks miesto burmi
stras paskelbia “Lietuvių Die
ną” ir leidžia iškelti Lietuvos 
vėliavą; manoma, kad kalnu 
nuvertėine,bet tikrumoje tai 
tik labai maži dalykai. Dr. Ki- 
singeris- vienas patarnavo Iz. 
raeliui daugiau, kaip viso pa
saulio žydai kartu sudėjus.

Gaila bet mes nuo Ameri
kos politinio gyvenimo laiko
mės atokiai ir tik pykstanie, 
kad Amerikos politika kartais 
nėra tokia, kokios mes norėtu
me. Net anglų kalbos nesisten 
giame pramokti. Džiaugiamės 
gyveną tarp lietuvių, kur vie
nos lietiiVlli' kalbos pakanka, 
čia lietuviška bažnyčia, krau
tuvė, mėsinė, restoranas, kar- 
čiama, mokykla ir lietuvis lai
dotuvių įstaigos vedėjas. Laik
raščius patys prirašome, patys 
juos skaitome ir vienas kitą 
plūstame. Laikomės dėsnio: 
"Nieko neužmiršti ir nieko ne
išmokti”. O liūtų daug geriau 
laikytis dėsnio: "Nieko neuž
miršti ir labai daug išmokti”.

Jaunuoliai yra idealistai. Jie 
žavisi dideliais atsiekimais. di
deliais darbais ir mūsų užsida. 
rvmas jiems visai ncpriiinli-

;. Jie panieka žiūri j mus 
mus palieka. Jeigu neįsigy. 

sime pagai bos jaunimo akyse, 
jie nutautės.

2) DIAUGIAU PASI
AUKOJIMO .

Tauta veda sunkią kovą už 
išlikimą. Patriotai kišami į be
protnamius, baudžiami ilgiau
siomis kalėjimo bausmėmis, nai
kinami darbo lageriuose. Jie pa
aukoja savo asmeninį gyvenimą.

• šeimas ir gyvybę.
O koks gi mūsų pasiaukoji-, 

mas? Tik prisiminkime “Lietu
vių Fondą-’’. Kada dr. Razma 
pradėjo organizuoti milijoninį 
“Lietuvių Fondą” kultūrinei lie
tuvių veiklai paremti (tada dar 
buvome nesusldlę ir nesipešėme 
tarp savęs), atrodė, kad tai tik1 
savaičių, ar daugiausia tik ke
lių- mėnesių reikalas, ir milijo
nas dolerių bus surinktas, • bet.’.. 
užtruko 10 metų. Taigi, 10 metų. 
Kaip nepatogu net apie tai gal
voti. ' ■

Mūsų didžiųjų organizacijų 
metiniai biudžetai irgi stebėti
nai maži, o iš jų laukiame tiek 
daug.

Tik ■ stebėkime kad ir Vasa
rio 16-osios minėjimo šventes, 
palyginkime dalyvių skaičių ir 
surinktų aukų sumą. Kiek.išeis 
vienam dalyviui? Čia gi aukos 
renkamos svarbiausiam musu 
tiksui. bet vaizdas atrodo skur
dokas.

LB (R) Brighton 'Parko Apylinkės 1979 m. valdyba ir revizijos komisija. Stovi iš kairės 
į dešinę valdybos pirmininkas Valerijonas Pocius, parengimų vadovė Izabelė Pocienė, vice- - 
pirmininkas, Aleksas Kasperas, revizijos .pirmininkas Bronius Ambraziejus, praeitos ka
dencijos pū-minirtka$»Įr šios kadencijos rev^^komisijos narys Antanas Abraįtis, parengimų 
vadovės pėdėjėją. jėlėĮPaškevičie'nė, rev.' komisijos narė Zuzana Jalašinskięnė, valdybos 
sekretorių^Poyiląs .Bteiieikis ir parengimų/’vadovės padėjėjas Stasys Kuzmarskis. Nuo
traukoje trūkstą valdybos kasininkės Laimos štitilytės, valdybos nario-korespondento An
tano Marinos/ ir. Vadybos' mario Stasio Nėniškio. (C. Genučio nuotrauka)

tuvos okupantų.’ Jiems trūksta m i • TV ,» / i* ‘ - v -
tautinio išdidumo. r ; : lautos Dieną - tautines sąžinės

. Savanoriai, partizanai. ir-disi- • ’ . ' ’ A
patikrinimo metas ' ’ “ '

Užsimojimo mostas —, 
neaprėpiamas ir gąsdina drąugųs. ir priešus, 
VALIA — ’ * r-,'
kaip geležis, kaip zvimbiantį j taikinį strėlė, 
kurią paleido milžinas, 
širdis — 
kaip plienas.
Negaila niekd, 
veržiantis j tikslą visais keliais. 
Atsiklaupia totoriai stepėse.
Kaktas į žemę muša rusai Maskvoje. 
Išdidūs vokiečiai subliūkšta Prūsuose. 
Karūnas siūlo lenkai Varšuvoje 
ir čekai Pragoję?
Ir Romos popiežius ir austrų imperatorius

- i • : ' t ' . I »•*** r < • ■ n ’ '

nusilenkia didybei Vytauto, 
absoliutizmo pirmtako visai višaZEufopai, ' ’11 
valdovo ’’Lietuvos, ; • - •
kuri nuo Baltijos ligi Juodųjų niątių. 

< r t

JAV (R) LB Tarybos prezidiumas , 
išleido rudenini bendrarašti T

Bendraraštyje Tarybos Prezi- Pateikiama informacija.;apie 
diumas oficialiai pasisako: kulT:Įvyksiantį,,(&)LB-nęs-.pęnkmę- į, Jj; ;

i

dentai yra tautinio išdidumo 
■.pavyzdžiai, gi stribai yra žmo
nės, kuriems tautinio išdidumo 
jausmas yra visai nežinomas.

Malonus skaitytojau, kuriai 
grupei' tu simpatizuoji? Atsi
mink, - kad bendravimas *su; Lie
tuvos tokupantu' bet kokioj for
moj- ir bet kokiu tikslu yra ne
pateisinamas.

Kitas - pavyzdys galėtų būti 
aukų rinkimas Vasario 16-osios 
šventės proga.

. Išdidus, save gerbiąs, žmogus 
niekad neis ką nors atimti iš ki
to. prisidengęs melagingais pre
tekstais. Bet jau kelinti metai 
matome kai kuriuos tautiečius, 
meluojančius ir bėginėjančius 
po namus, renkant pinigus tiks- 
"u sugriauti kitą lietuvių orga- 
mzaciją. Jie save laiko dideliais 
patriotais, bet t krumoje — tai 
paprasti kišenvagiai. Jiems 
trūksta išdidumo.

Didinti tautiečiuose išdidumo 
pajaut'mą yra dar viena mūsų 
ve’klos gairė. Jeigu nebūsime 
išdidūs teigdama prasme nei vi
suomeniniame gyvenime, nei 
savo asmeniniame gyvenime, tai 
jaunamas nuo mūsų nusisuks.

Tautini ir asmenini išdidumą 
reikia suprasti ne kaip bevertį, 
♦uščia. kalakutišką pasipūtimą, 
bet kaip savo vertės žinoji
mą. meilės ir pagarbos jausmą 
♦autai, .te singumo ir atsakomy
bės pajautimą ir iš to išeinantį 
atitinkamą elgesį.

4) POLITINIO IŠSIAUKLĖ
JIMO STOKA

i

Atvykę į Ameriką jau rado-

f
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Lietuvių Sodyba Anglijoje. Hudicy Parke, 50 myl-ių už Londono.

Sakome ilgas patriotiškiausias 
kalbas, o darbais .to neįrodome. 
Atrodo, kad patys sau meluo' 
jame.

Nereikia stebėtis, kad jauni
mas mūsų idealizmu nesižavi ir 
nuo mūsų nutolsta nesugrąži
namai.

Skatinti tautiečių tarpe dides
ni pasiaukojimą lietuviškam rei
kalui yra dar viena mūsų atei
ties veiklos gairė.

3) STOKA TAUTINIO IR 
ASMENINIO IŠDIDUMO

Ši yda mūsuose yra gana ryš
ki. Pavyzdžiu galėtų būti viso
kie bendradarbiautojai. tiltinin- 
kai ir kolaborantai su Lietuvos 
okupanto įstaigomis. Jų aiškini
mai ir argumentai yra visai ne 
įtikinantys. Užuot bendravus 
su tauta, jie bendrauja su Lie-

|E
K įV
| IKI

Mūsų gyvenamas metas yra mažoms tautoms. Vyksta isto
rinis globalinis žmonijos persi 
tvarkymas ir jis vyksta didelių 
politinių konjunktūrų apimty
je. Tad suprantama, didie
siems sandėriaujant, gigantams 
žygiuojant ir yra rimto pavo
jaus mažiesiems būti sutryp
tiems. Mūsų tauta stovi, tarJ 
ant tirpstančios ledo lyties, 
kaip politiniu, taip ir tautinio 
išlikimo- požiūriu; vienur jis 
naikinamas, kitur — neboja, 
mas ir savaime nyksta Esama 
situacija aiškiai mums dik
tuoja laikytis geležinės vidinės 
drausmės, tautinio solidarume, 
ir įtemptai budėti, planingai, 
sutartinai veikti. Tik tenka 
apgailestauti, jog kaikurie mū 
siškiaj šios pavojingos situaci
jos reikiamai neįvertina. Ma
ža, bet didelių politinių ambi
cijų žmonių grupelė, save per
vertinusi utopiniu, partiniu — 
politiniu pranašumu, prieš 
daugumos valią, įsitikinimus, 
siekia . primesti daugumai sa 
vo politinę valią. Dėl ko meti; 
metais ir vyksta negailestin
gas, piktas ginčas, visą alinan
tis. Tai parodoksas, tai baisi iš 
ei vijos nelaimė! Vietoje ieško
jus dialogo, kompromiso su sa 
vais, jie dedasi į sandėrį su 
okupanto agentais... Tik visa 
Dievo laimė, kad išeivijoje ši
tokių yra maža mažuma. Dau
gumas yra taurūs lietuviai ir 
nori išlikti lietuviais, būti tau. 
riais patriotais.

Iš savo lautos praeities esa
me perėmę tautinio ryžto tau
tinio gyvastingumo estafetę, 
amžius garbingai neštą, priva
lome ir mes ją garbingai per
duoti ateičiai, tai vra tautinio 
išlikimo geležinis įsakymas"*

Suprantamu, jog tik norėti 
būti lietuviu negana. Reikia 
lėti pastangas būti lietuviu.Na, 

ir šiandien, Tautos dieną yra 
uoga savęs paklausti: kokias 
laslangas aš padėjau, kad lie- 
aibyvė gyventų? Aišku, jog ne 
tavoje žemėje gyvenant lietu- 

sąlygos yra 
sunkios, bet 

tik 
vi-

išskirtinai pavojingas, ypač

me gana daug partijų ir organi
zacijų. bet, nežiūrint to, dar at- 
kūrėme beveik-visas Nepriklau
somoj Lietuvoj turėtas partijas. 
Žinoma, tai, nieko blogo. (Pasi
gendame jaunalietuviu ir pava
sarininkų, bet tai idealistai jau
nuoliai. Jie mūsų klaidoms ati-• / *■ 
taisyti, partizanais išėjo; jų da
bar ir kaulai jau supuvę.) Kiek
viena partija ar organizacija 
turi teisę egzistuoti, bet tarpu
savio kautynės yra nepateisina
mos.

Atsiprašau už grubų palygini
mą, bet partijos ar organizaci
jos įstatai nariams yra lyg žar
das gyvuliams.

Žardas neleidžia gyvuliams, 
išsiskirstyti ir žalos padaryti. 
Partijos įstatai laiko savo narius 
drausmėje ir juos auklėja, bet 
žmonėms to neužtenka.

Mes visi turime vieną * tikslą 
— Nepriklausomą Lietuvą. Tu
rime būti pajėgūs išlipti iš par 
tijos 'žardo ir nesibadyti, bet 
kartu dirbti. Deja, pas mus taip 
nėra.

Prisiminkime praėjusius AL 
Tos ir VLIKo pirmininkų rin
kimus. Žmonės, kurie save laiko 
kultūrininkais, v i s uomeninin- 
kais, intelektualais ir vadais, 
pasirodė, politinio išsiauklėjimo 
atžvilgiu, tikrais analfabetais. 
Geriausia būtų, kad jie pasiliktų 
savo partijų žarduose, nes išlipę 
tik badosi ir žalą daro.

Skatinti tautiečiuose politinį 
išsiauklėjimą yra dar viena mū
sų veiklos gairė. Be politinio iš
siauklėjimo. tolerancijos ir pa
garbos žmogui, mes tarpusavyje 
kausimės ligi išnykimo.

Labai gaila, bet dar turime 
grupių, kurios šiuo atžvilgiu yra 
urvinio žmogaus galvosenos ly
gyje: jei manęs neklauso, tai tą 
reikia užmušti, sugriauti, atimti 
sunaikinti.

Ir kodėl jaunintas turėtų nuo 
mūsų nenutolti, kai kitur mato 
toleranciją, pagarbą žmogui, 
pakantą skirtingai nuomonei, o 
mūsų tarpe mato tik primityvų 
savanaudiškumą, užsispyrimą, 
siaurą partinį galvojimą ir vie
nų kitiems neapykantą.

Iš tikrųjų, kodėl rūpintojėlis 
toks liūdnas? f;

tūros-švietimo- reikalu: Pasisako. , - : V > t. X . ‘ ■ t t * v ; -. X j i 4
už gyvybinį reikalą išlaikyti Ii-, 
tuanistinę 'mokyklą, kviečia .na
rius ją'visapusiškai remti! '

Oficialiai ir griežtai pasisako 
prieš savojo- jaunimo siuntimą į- 
Vilniaus universiteto !Tituanis-r 
tinius kursus”,, kur fatkinąi yra 
vykdama tik stipri komunistinė 
indoktrinacija.

Rašo Tautos dienos reikalu,, 
ragina apylinkes šią šventę’ 
rengti ir tai kuo ■ iškilmingiau1 
daryti. Ryškina .šventės prasmę, • 
tikslą. Kviečia, prisiminti Di/ 
džiosios Lietuvos kunigaikštijos, 
didingą garsą, garbingą mūsų 
tautos praeitį, didvyriškus mū 
sų tautos protėvių žygius ir jų 
dvasioje tiesti gaires ateities- 
veiklai, , - . :- ..- v

Skatina narius gausiai daly? 
vauti Amerikos lietuvių devin
tajame kongrese, įvyk’siančiairiė 
š.m. spalio mėn. 13-14 dienomis 
Clėvelande. ’ ’ -

Kronikos žinios
5 f - r

L. B.NftS R. MARQUETTE 
PARKO APYLINKĖ

Rugpjūčio mėn. 27 d., apylin
kės valdyba turėjb ĮMisėdį, ap
tarta apylinkės veikia.

Nutarta Tautos šveųtės ujr 
liejimą daryti rugsėjo mėn. 9 
d., sekmadienį. Prieš pamal
das . pakeliamos vėliavos. Iškil
mingose mišiose dalyvauja or
ganizuotai su vėliavomis^ Po
nios prašomos dalyvauti laidi
niais rūbais. ,

Nutarta alsĮMiisdiirli nario 
knygeles. Prašyti dailininką, 
kad padarytų pivjektą iš dvie
jų vėliavų, vyties- ir'ąžuolo 
lapų.

Lapkričio 25. d. surengti vie
šą vakarą. Programoj, vąidjn. 
tojų būrelį, vadovaujamas T. 
Serapinienės suvaidins P. Vai. 
ėiūno “Tuščios Pasta n geis“.

Laike popiežiaus Jono J*au-

vvbės išlaikvnio
y

sunkios ir gana 
nėra nenugalimos: reikia 
akylai budėti ir išnaudoti
sas galimas sąlygas ir būdus, 
o jų yra ir |>akankainai. reikia 
liktai tvirto tautinio ryžto

liaus Ii iškilmingų mišių Čika
goje, dalyvauti didesnėje lieUr 
vių grupėje. Jei tokios nebūtų, 
tai apylinkės nariai dalyvaus 
kaip atskiras vienetas. #

Spalių 6 d, visi nariai su ne

likti lietuviu.

čio- iškilm.^^.PpėĮiįnąj/kur.is; _ 
įvyks šnit spalio mėęi. .;20 dieną 
Tautiniuose nėmuoše." ' ■ ’ ’

■ ■ ■ :/.< iiZ . i.'i’ i' o /i 'i
Praneša,, kad JĄy,..ęp.) Lįęt,.'. ,

B-nės Tarybos nariu ir organ i-< 4 f* k į ‘ t T•’ •'začijų atstovų Suvažia v imas" 
įvyks š.m? -^ruodžiė’įiiėft. 
ŠauiiiĮ nkmuose. ' Tarybos ptezi- 
dįumąą-, primeną; nąriąms, ^uįn.-j.< 

. tere-sųoti^ms ;R. ,.Ju5į?nės.z įęįąįų, ( 
pakeitimo, reikalu, kad! jpa^aiy-" 
tų motyvuotą pareiŠKHhį riašiii'' 
it- jį ‘ pasiųstų Tdiybbs'- šekHsAo-1' 

♦ rei i A. ■ Repšienei-, iki < šia i laįkri-: 
.čio mėąi.[ ■. Į- d.; Adresas; į tAg Rg: ’ 
1016; -Linden. Ave., Bellwpod, 
IL 60104/ ' \ J. .??..? ' 4 . .

' Ben(Tradrastis "sRiirtasZr . W*‘ 
siuntinėtas apygardų,-"'apylin
kių, : išenit^ijų - pįrmmihkaftišr,ir 
valstybės .registruotiems■ atšto-' ?

;oftd //" -- y- 
Bęndiaraštis . pąslrąąytąs.. Ą. p 

JlŠkėvičikus/JAV' (R) LB Tary- ' ' 
bos 'prezidiumo pirmininko, tr 
sekretores A! Repšienės.- ’ - ‘ ' •

. - ■’ ■ ■ ” ■ -r, f'i

b

cia§ prašūiiiP daiyvautf apylin J ■ 
kės ruošiamame Rudens *

Spalių 20 d. bendrubnietiės 
penkių metų sukakties 
Centro Valdjiba rengia sukak-, 
ties minėjimą. Akademinėj da
lyje kulbės jaunosiom kaitos at 
stovas, muzikas Vytautas Stub 1 
tona, o pianistė Birute Smelo^ '7 
nienč skambins pianinu. Vįąt 
nariai prašomi šiame minėji-, 
me dalyvauti. f. P

i

JAV' (R) 'LB RĖPREZEN- ' ' 1 ■ 
TA.CIJOS REIKALAS Ž'.T

OrgaKizaėijos vadovybė afcjr-
lai stebi- Ušeivijos organrzači nų ! ’1 ‘' 
veiklą ir -atitinkamai, rrikidtnai I 
reaguoja,; siękyą paUikytįjų glaif' u , • 
džius organizacinius, , ^antykitią- ■ 
su visomis tautinių keliu gar? 
bingąj žengiančiomis organiza
cijomis.

£YEIKINI>fAIz
~ —i ^.x. V4—X.

— A.L. Vifčių šešąsdęšiirtiąji 
seimĄį .vykbsį šlfri. -vasarą/Chi- 
cagoje, sveikino Centro/valdy
bos pirmininkas dr. W Dargis

. ★ Z ♦
— Kasikių Moterų 

Federacijos sejatą'. vykusį šjik 
vasarą Chfcfegoje,' sutikino Ta- 
rybūs prezidiumo- pfatnihinkas

I

ik į
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120 ŽMOGAUS zlMžIUS

Nelengvas, žmogaus gyvenimas šioje žemėje, ta 
čiau, nežiūrint to, jis nori ir stengiasi čia išsilaikyt: 
kiek galint ilgiau. Bet, nors ir prie didžiausių pastan 
gų, jam nevisuomet pasiseka sulaukti ilgos senatvės 
Daugelis miršta nesulaukę nė pusamžio. Štai lentelė, is 
kurios matyti, kad gilios senatvės sulaukia labai mažai 
žmonių:

Iš 100 dvidešimtmečių — 30 m. sulaukia 94 žmonės. 
50 metu sulaukia 75 žmonės. 
85 metų sulaukia 8 žmonės. 
92 metų sulaukia tik 1 žmogus.

Jau nuo seniai mokslininkai tyrė, kodėl vienas 
žmogus sulaukia ilgo amžiaus, o kiti miršta pusam
žyje. Yra net atskira šaka, vadinama gerantologija. Ge- 
rantologai ieško senų žmonių ir iš jų nori patirti, kaip 
jie sulaukė sentavės.

Nuo seniai yra garsi Kaukazo sritis ir Ekvatoras. 
kur yra labai daug senų žmonių. Ekvatoro oficialūs 
sluogsniai skelbė, kad 1971 metais Vilkabambo kaime iš 
819 gyventojų buvo 9 gyventojai virš šimto metų. Vie
nas britų mokslininkas ten pabuvojęs ilgesni laiką iš 
savo patirties parašė knygą. Jis rašo, kad ten gyvento 
jai turi švarų orą, maitinasi natūraliu maistu ir sun 
kokai dirba- fiziniai, tačiau ne varginančiai., Ten. reta’ 
pasitaiko širdies priepuoliai ir kitos dažnos civilizuotų 
kraštų ligos.

Aelksandrąs Leaf, medicinos profesorius iš Har- 
fardo universiteto, tyrė senų žmonių gyvenimą Kauka
ze, Karakoram kalnyne ir Vilkatbambo kaime,Ekvado
re. Jis patvirtino radęs daug senų žmonių, bet jis pas
tebėjo vieną Įdomų faktą: jų skelbiamas amžius neati
tinka tikernybei. Jis sutikęs vieną senuką, kuris sakėsi 
turis 122 metus. Tačiau, kada jis Ekvadore lankėsi an
trą kartą po trejų metų ir vėl sutiko tą pati senuką, da 
bar jis-sakėsi turįs jau 134 metus. Jis ši reikalą ėmė 
nuodugniau tirti ir pasirodė štai kas: Andu kalnuose 
dauguma’ vaikų vadinasi savo tėvų vardų ir jie nori da- 
gyvęnti tokį amžių, kaip ir jo tėvai, todėl kas keleri, 
metai vis prie savo tikrojo amžiaus prideda po kelis 
metus... Sutikrinus gimimo dokumentus, tikrumoje bu
vo 92 mėtų; moteris, kuri sakėsi, esanti 96 metų, buvo' 
81 metų. Tas pat buvo ir Kaukaze. Ir visur, nors daug 
gimimo dokumentų tikrino, nerado senesnio žmogaus, l; 
kaip 120 metų. w 1

Kodėl žmogus sensta mokslas dar nėra nustatęs, j 
.bet mokslininkai mario, kad senatvė labai daug kriklau- 
so nuo paveldėjimo, nuo genų. Jei ilgai gyveno tėvai, 
'gali ir vaikai sulaukti ilgesnio amžiaus. Žinoma, čia tu
ri reikšriiės ir gyvenimo sąlygos — klimatas, maistas, 
■darbas. Pažengiant medicinai ir gerėjant žmonių gyve? 
mimo’sąlygoms, ilgėja ir žmogaus amžius. ’ šiandien jau 
yra- daug daugiau senesnių- žmonių, kitaip sakant dau
giau pensininkų, kurių anksčiau buvo žymiai mažiau. 
Tačiau dar vis nesurasta senelio vyresnio kaip 120 me
tų amžiaus.

NAUJI LEIDINIAI.

SIETYNAS, lietuviams pen- Konsto Grudzinsko eilėraščiai 
sininkani žurnalas. Išeina 4 —Mano Lietuva: Vakar ir šian

Sparčiai pažengus geneologijos mokslui, geneolo- 
gai galvoja, kad šią ribą bus galima pratęsti, mat kiek
viena žmogaus savybė glūdi jo genose. Jau daromi ban
dymai žmogaus organizmo genas išimti ar norimas pri
dėti. Gal ir ateis laikas, kad žmogaus amžiaus genas 
bus galima keisti iš trumpo amžiaus Į ilgo amžiaus. Su
prantama, ištobulėjus medicinos mokslui, bus geriau 

žmogus apsaugotas ir išgydomas nuo sunkių ligų ir ki
tų sveikatą ardančių aplinkybių.

Tačiau kol tas ateis dar turi praeiti nemaža laiko, 
šiandien mes galime naudotis tik tuo, ką žinome ir tu
rime., Yra tikra, kad būti sveikesniam ir sulaukti ilges
nio amžiaus reikia: 1. gyventi natūraliai (kvėpuoti šva
riu oru, valgyti daugiau natūralų maistą),

2)' būti geros ’ nuotaikos, šalinti rūpesčius, vengti 
vienumos ir sugyventi su kitais žmonėmis,

kartus metuose, žurnalo kai
na $1.00. Leidžia Hamiltono 
Lietuviu Pensininku Klubas. 
Adresas. ‘‘Sietynas” P. O. Box 
1016, Hamilton, L8N 3R4. ši 
numerį redagavo P.Enskaitis.

Nr 1, liepos mėn., 1979.

Įvado žodyje tarp kitko ra
šoma: “1974 m. buvo išleistas 
1 nr. Suaugulių žmonių žur
nalo “Sietynas’’... Dėl finansi
nių ir kitų kliūčių jis daugiau 
nepasirodė... Gavome iš New 
Horizons piniginę paramą, 
kuri garantuoja jo išleidimą 
keliems metams.”

‘‘Sietyno” redakcija kviečia 
ne tik savuosius, pasipuošusius 
šerkšna savo plaukus į talką, 
bet ir visus, kurie dar skiria 
dėmesio šioms atgyvenoms, 
kurie neprisideda prie šaukiau 
čiųjų “duokite vairą jaunimui, 
o juos Į prieglaudą”. Mes vairo 
nenorime užsispyrusiai išlai
kyti, mes tik norime, kad jį 
perimtų pasiruošę vairuotojai, 
kad mūsų tautos vežimas rie
dėtų lygiau ir išvengtų dideli* 
sukrėtimų”.

Turinyje: V. Vytenės eilė
raštis Senatvė. Toliau seka R. 
Naujelio str. Pasitikėkim sa. 
vimi! Išspausdinta Pensinim 
kų Dainelė, kuri gauta iš St. 
Petersburg. Fla, Pašnekesiai 
su seneliais, Alberto Jankūno 
gy’venimo nuotykio aprašymas

dien. Toliau seka — Pensijos 
Lietuvoje, P. Enskaičio įdo
mus str., kurį mes ištisai per
sispausdiname. Tdiiau seka— 
Mūsų organizacinis .gyvenimas 
—apie lietuvių pensininkų klu 
bus Kanadoje, Hamiltone, Lon
done, Montrealyje, JAV ir Au
stralijoje. Žurhalan sudėta ne
maža nuotraukų ir šiaip gra
žiu lietuvišku ornamentu, t C 4.

Mes sveikiname Sietvno” re
dakciją ir leidėjus, linkėdami 
toliau sėkmės ir nesustoti tobu
lėti. Tai gražus pavyzdys, kurį 
turėtų pasekti JAV pensininkų 
klubai bei draugijos, kurios 
iki šiol daugiausia rengavo 
pobūvius, bet nesidomėjo lie
tuvišku spausdintu žodžiu. p..<

— Vyrulėliai viršum debesų,

Testamento reikalu

KL. Mano tėvas prieš metus 
laiko mirė, palikdamas kiek 
kiln, ir nekiln. turto Tennessee 
valstijoje. Mano tėvas, prieš 
porą metų laiške parašė, kad 
jis sayo testamente man šiek 
tiek turto užrašė. Tačiau, aš 
nežinau, kas to testamento ori
ginalą turi. Problema yra ta
me, kad mano motina niekada 
teisiniai su mano tėvu nebuvo 
susituokę, dėlto aš turiu jos 
pavardę. Pagal Tennessee val
stijos įstatymą, tas faktas pa
darė mane neteisėtu (illegiti
mate) ip negalinčiu paveldėti

3) nenuobodžiauti, turėti visuomet Įdomų ir sulig 
savo pajėgumu užsiėmimą,

4) daugiau judėti ir planuoti daugelio metų gy
venimui. i P. Enskaitis

JAY DRUGS VAISTINĖ į 
2759 W. 71 st St, Chicago, Ill.

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

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vat vak.
D. KUHLMAN. B.S.. Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206 i

(Iš “Sietyno”, lietuviams skirto žurnalo 1 nr.)

j KAIP GAUTI IR NAUDOTI MAISTO MARKUTES?

| FOOD STAMPSĮ
Kaip ž'ncme, Maisto Markučių (the Food Štame) 

: programą administruoja JAV Agrikultūros departa- 
i mentas (sutrumpintai USDA) ir valstijos viešosios 
' pagalbos agentūros šelpia tuos žmones, kurie turi ma
žai pajamų.

i Naują knygelę, vadin. “How to Apply For and Use 
Food Stamps” nemokamai galima gauti, parašius at- 

Įvirlai>k|: “The Consumer‘Information Center, Dept.
6996G. Pueblo, Colorado 81009.

Jeigu jūs norite sužinoti, ar jūs turite teisę maisto 
korteles gauti, sueikite i kontaktą su gyvenamos vietos 
Maisto Kortelių ofisu aplikacijai gauti. Jeigu jūs iš 
naujo kreipiatės dėl viešosios pagalbos, jūs galite tuo 
pat laiku kreiptis Į Welfare ofisą.

Po to, kai jūsų aplikacija bus peržiūrėta, ofiso tar
nautojas nukreips jūs Į kitą vyr. tarnautoją konfiden- 

I cialiam apklausinėjimui. Valdininkas peržiūri jūsų ap
likaciją ir programos taisykles. Apklausinėjimų dau
guma daroma toje pat Maisto Markučių Įstaigoje, Ta
čiau tie 65 m. ar vyresni asmenys ar nedarbingieji gali 

' prašyti, kad juos apklausinėtų jų namuose.
Daugeliui gali kilti klausimas, kokie yra nustatyti 

| reikalavimai maisto kortelėms gauti? Jūs glite būti 
; prašomas Įrodyti, kad esate teisėtai Įgijęs šio krašto pi
lietybę, savo dabartini statutą, ar turite Imigracijos ir 
Natūralizacijos Įstaigos raštu tam Įrodymą. Tačiau, 
jeigu kai kurie šeimos nariai neatatinka šiems reikala
vimams, patikrinami ir tie šeimos nariai, kurie atatin- 
ka tuos reikalavimus maisto kortelėms gauti.

Šeima gali turėti iki $1,750 vertės išteklių (resur- 
Ises). Ir jei vienas šeimos narys yra 60 metų ar vyresnio 
'amžiaus, šeima gali turėti iki $3,000 sutaupų.

Pagal Maisto Markučių programos taisykles, kai 
kurie asmens ištekliai imami dėmesin, o kiti — ne. Pi
nigai Įdėti i čekių ar tapymo sąskaitas — Įskaičiuojami 
i turimus išteklius. Bet jūsų rezidencija su žemės skly- 

_ = Pu ir asmeniški reikmenys — neimami dėmesin ir ne-
, .v . ,r vertinami kaip turimi ištekliai.nuosavvbe ts mano tėvo. Alano' .... .v. . . .... v .

tėvo žmona šiuo reikalu su ma| Su kai kuriomis išimtimis, visi jūsų seimos nariai,
nirni nekooperuoja. Aš esu ne-įuuo 16 m. — 69 m. amžiaus privalo būti užsiregistravę, 
turtingas ir negaliu pasisam-ikad jie ieško darbo.
dyti advokato. Kas galėtų man 
padėti? Henrikas K.

ATS. Su teisiniu patarimu ar 
pagalba? Mes nesame prakti
kuojantieji advokatai ir lega. 
liškai padėti negalim.Mes gali
me suteikti jums kai kurių in
formacijų, kurios jums gali pa 
dėti jūsų problemą išspręsti. 
Tennessee įstatymas yra pakei 
stas. pasakė valdininkas iš 
Shelby County Probate Court, 
Memphis. Dabar neteisėtai (il
legitimate) gimęs vaikas gali 
iš savo tėvo turtą paveldėti, 
bet jūs turite teismui įrodyti, 
kad esate tikrai jo sūnus. Tam 
teismui iki šiol testamentas 
patvirtinti nėra įteiktas. Jūs 
galite gauti instrukcijas iš to 
teismo kaip gauti jums reika
lingus dokumentus. Jūs visdėl- 
to turite turėti savo praktikuo 
jantį advokatą. Jeigu esate ne
turtingas. galite prašyti Chica
go* Barr Association, kad jums 
padėtų. pr. fab.

Ar vaistai turi būti apdedami 
mokesčiais?

Glen Ellyn. — Jeigu guber
natorius vetuos panaikinti mo 
kesčius vaistams ir maistui, 
tai jis gali pasirašyti galimy
bių raštą, kad jis nebus per
rinktas.

Dabar gubernatorius galvo
ja uždėti m< kesčius transpor- 
tacijos sistemai. Buvęs gubern. 
Ogilvie praalimėjo perinkimo 
galimybę, kadangi j’s pasiūlė 
pajamų mokesčių bilių.

George Voudrak

♦ Moteris apie moterį.—-Pa
bučiuoti viešoje vietoje moterį 

tai reiškia ją įžeisti, pabu
čiuoti moterį esant vieniem 
dviem (tate et tate), reiškia su 

j teikti jai ma]o«.u<ną. Mes dre
bame. kada mus bučiuoja, bet 
mes dar daugiau drebame, ka.

į da to nedaroma. Jeigu vyrai 
nms geriau pažintų, tai mes 

j “žfitunie” daug dažniau.
Liza H.

Po patikrinimo, kai pagal jūsų šeimos pajamas,atskai 
čius būtinas išlaidas, tarnautojas nustato, kad jūs turi
te teisę gauti maisto karteles, tai jas gausite kas 
mėnesi. Gaunamų maisto kortelių suma priklauso nuo 
šeimos pajamų dydžio, atskaičius gaunamas pajamas.

Kartu su nemokama knygele, “How to Apply For 
and Use Food Stamps”, jūs galite gauti nemokamą lei- 

jdinĮ “Consumer Information Catalog”. Tame kataloge 
(yra daugiau negu 200 nemokamų arba už mažą kainą 
Įgyjamų federalinės valdžios leidinių. Toks katalogas 
yra Consumer Informacinio centro spausdinamas kas 3 
mėnesiaii. pr. fab.

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

KL. Kaip visiems žinoma, 
maisto kainos šiame krašte yra 
nemažai pakilusios. Aš ma
nau, kad maisto dalykai, pažy
mėti lipde “kosher” — ypatin
gai mėsa — turpi dar labiau 
pabrangi. Pasakykite, ar tas 
“kosher” procesas reikalingas, 
kad pabrangintų mėsą?

Susirūpinusi pirkėja A.

' ATS. Jane Andemn. direk
torė iš Consumer affairs Įstai« 
gos, — American Meat institu
to, pasakė, kad jūs klystate. 
“Ant maisto produktų lipdės 
kosher uždėjimas nepadidina 
produkto kainos vartotojui”' 
pabrėžė Jane Anderson. Jeigu 
jūs norite smulkiau žinoti visą 
gamybos procesą dėl kosher 
produktų, galite gauti tuo rei
kalu leidinėlį, kreipiantis į auk 
šiau išvardintą American Meat 
institutą.

★
KL. Aš noriu prašyli, kad 

mano Soc. See. čekiai būtų per 
siųsti i mano srskaita. esančia 
tau py mo hend r< > vė j e. Pasak v- 
kyte. ar aš įš to turėsiu kokią 
naudą ir prasmę? H. R.

ATS. Apie % iš 15 mil. as
menų, gaunančių Soc.Sec. jx n- 
sijas, nedarbingumo ir palikim 
nių čekius, dabar jų išmokos 
siunčiamos tiesiog i unijų, ar 
kitų finansinių organizacijų 
sąskaitas depozitui. Pirmeny
bė tokiam tiesioginiam ččkių 
deponavimui yra tame:

*) jūs sutaupote laiką, ne
reikia kas mėnuo eiti čekio kei 
sti į banką,

* jums nereikia laukti, kol 
laiškanešys atneš jums čekį j 
namus,

*) jūs išvengiate rizikos, 
kad čeki kas nors pavogs ar 
galite pamesti,

*) jūs išvengiate problemos, 
keičiant čekį banke, kai kasi
ninkas jūsų asmeniškai nepa
žįsta ir jūs turite įrodyti savo 
kis ar SSI išmokos eitų tiesiog 
tapanybę

Jei norite, kad Soc. See. če. 
i pasirinktą taupymo bend rėk 
ve, ar banką, tai prašykite tų 
ištaigi), kad duotų jums užpil
dyti formą SF-1199.

TRUMPAI

— Mano vyrui visada sekasi. 
Tik vakar apsidraudėm nuo ne 
laimingų atsitikimų, o jau šįan 
dien plyta jam nuo stogo nu
krito ant galvos!

— Jeigu jūs norite pritrauk
ti prje savo namų žmones, tai 
iškabinkite užrašą - “Įėjimas 
yra uždraustas". Toks užrašas, 
kaip pelių gaudymo prietaisas, 
pritraukia nuotykius mėgstan
čius žmones.

— Kai kurios moterx’s ne
kreipia dėmesio, kad pagyve. 
nusio vyro padidėjęs pilvas, 
jeigu prie to pas jį yra didelė 
ir prikimšta piniginė.

— Kiekvienas nori ilgai gv- 
venti, bet niekas nenori būti 
paesnusiu.
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| cialistų tikslas yra kitas. Jie turi faktus ir įvykius taip 
aprašyti, kad skaitytojas kitaip suprastų, negu iš tik; 
rųjų yra. Jeigu specialistų paruoštas ir tikrintas straip 
snis pavadintas — “Kaip atversta knyga”, tai speciali
stams viską reikia paruošti atvirkščiai. Jie privalo ka 
bėti apie atverstą knygą, bet viską daryti, kad ta kny 
ga būtų užversta.

Net ir Vilniaus universitetas pavadintas bemokslio 
žmogaus vardu. Vincas Kapsukas, ištikimas Komunis-* 
tas, buvo tiktai 4-rias Seinų kunigų seminarijos kl. baigęs 
Jeigu universitetui būtų duotas garbingo mokslininko var 
das, bet ne vardas asmens, kurio niekas nematė ir ne 
pažino, būtų kitas reikalas.

Ką Kapsukas galėjo duoti mokslui, jeigu jis nega
lėjo šešių klasių egzaminų išlaikyti? Jis studijavo, tėvų 
pinigus eikvojo, bet egzaminų neišlaikė. Jam patiko 
geriau politikuoti, negu mokytis. Visiems šiems vy
rams reikia klastoti faktus, todėl mažam darbui reikia 
tiek daug darbininkų. Reikia viską taip klastoti, kad 
klasta būtų panaši į tiesą. Reikia mokėti klastoti tiesą 
intelektualams, baigusiems baigusiems Amerikos uni
versitetus.

Kaip pavergtai Lietuvai

kur sako: 
emblemos

skiriamas

Šių metų rugsėjo 18 d. Gimtojo krašto numeryje 
yra straipsnis, kuris pavadintas “Diena — kaip atvers
ta knyga”. Šalia straipsnio yra emblema, 
“Vilniaus V. Kapsuko universitetui 400”, o 
viduryje yra '"1979”.

Pačiai svarbiausiai šio straipsnio daliai
ištisas laikraštėlio puslapis. Puslapi užpildo, be pava
dinimo 8 puslapiai. .Juose matome, studentus/ klausan
čius pradinės paskaitos, apačioje matome tris išvargu
sius ir susenusius: profesorius, universiteto biblioteka- 
studentų bendrabuti ir kitus propagandinius paveiks--

* lūs, o kairė j-e -Algio z Juodu j o rašinėlis, aiškinąs univer
siteto pirmos dienos svarbą/ -

Gimtąjį kraštą redaguoja Vacys R_eimeris, savo 
laiku kelias dienas besisukinėjęs Chicagoje, lankęs ben
dradarbius, rinkęs medžiagą savo reportažams, kurie 
neįtikiną skaityto jus, rašė, 'bet stengėsi pasielgti at
virkščiai. Aprašinėjo tokias tikrovės, kokias norėjo 
naujos sovietinės imperijos steigėjai.

Reimėriui Gimtinį kraštą padeda paruošti A. Bal
takis VI- Baltrėnas, K. Bagdonas, J. Butėnas, Jj Jurgi
nas, M. Meškauskas, K. Ulvidas, ir kiti. 8 puslapių tab- 
liojidiniam laikraštėliui reikia mažiausiai vienuolika pro
fesorių, kalbininkų, politikų ir kitų specialistų. Visi 
gauna algas, peržiūri kitų raštus, laiku viską tiksliai 
peržiūri, kad nė vienas puslapis nepraspruktų su kd- 

. rektūros klaidomis ir nesudarytų kokių sunkumų laik
raštėliui tinkamai paruošti. Amerikoje tokiuę laikraš
tėlius paruošia vienas redaktorius su pora bendradar
bių tuo tarpu pavergtoje Lietuvoje reikalinga ne tik 
gausių redakcijos štabo narių, bet dar didesnis skaičius 
korespondentų

. Pavergtoje Lietuvoje mažo laikraštėlio darbai 
daug sunkesnis, pats laikraščio redagavimas yra visai 
kitoks. Amerikoj redaktoriaus didžiausias rūpestis yra 
— kaip parašyti straipsnį, kad skaitytojas lengvai su-'

Kai Reimeris, Jurginis, Bagdonas kalba apie "at
verstą” knygą, tai reikia turėti galvoje, kad jiems rūpi 
taip užversti knygą, kad niekas jos nepamatytų. Vil-

skyriaus, kuriuo dvasininkams 
suteikiama iki šiol ’sau pavyz-

. . .. , . A b - .v, . , <«T • . • -i i j- | džio neturinti galia,niuje jie turi Amerikoje išleistą Lietuvių enciklopedi-1 _____ .
ją”, bet ji taip užversta, kad daugelis net nežino, kad ji į 
išleista. Juozas Žiugžda įrengė tokias spynas, kad ne 
tik i sandėlius, bet į kambarį niekas įžengti negali. “L. 
Enciklopediją” galėdavo pavartyti tiktai pats J. Žiugž
da, bet kitiems jos nerodydavo. Ją galėdavo pamatyti 
tiktai labai ištikimas asmuo, bet ir jam uždarydavo 
duris, kad niekas atvertos nematytų.

Tą patį okupantas daro, ir su lietuviškais laikraš
čiais. Pavergon Lietuvon keli egzemplioriai 
bet viskas taip, patvarkoma, kad paprastiems 
tams jie visam laikui.būtų užversti.,.

Be enciklopedijos, laisvajame pasaulyje

patenka,.
studen-

išleistas 
didokas pluoštas naudingų knygų, bet Lietuvoj knygų 
mėgėjams, visos tos knygos užverstas. Kol okupantas 
valdys Lietuvą, visos vertingesnės lietuvišoks knygos 
ten nepasirodys. -. ■-

Kol Reimeris Amerikos lietuviams pasakos apie 

okupantu ir lieps išvažiavusiems negegrižti.

Turkijoje šaudo 
mokytojus

ADANA, Turkija. Trys už
simaskavę kažkokie teroristai 
įpuolę į Adanbš technikos mo
kyklą ir aptikę aštuonis televizi
jos programos: bežiūrinčius mo
kytojus, šešis jų nušovė vietoje, 
o kitus du sužeidė. Policija tebe- 
spėlioja, kokie .galėjo būti to 
teroro motyvai. <- »

Adana yra pats didysis mies
tas Turkijos pietinėje dalyje..

Homoseksualistai irgi 
nori sau lygių teisiu

WASHINGTON— Senato Fi
nansų Komitetas trečiadienį pri-

“užverstą lapą”, tai lietuvių dauguma nesusikalbės su į tarė prezidento Carterio buvu- 
j šio Floridos gubernatoriaus R.

__ } Askew nominayimųi .specialaus
1 nrekybos derybininko parei- 

neteko gerų draugų greičiausia , gomS; tačiau Oregono senatoriui 
dėl to, kad negalėjo gyventi bet Bob Packwood nr1mv?tmai ikal- 
narkotikų. Dabar traukiamas 
teisman dr. Nicopoulos, kuris 
tuos pavojingus vaistus dainr• 1 w

Nustatys E. Presley 
mirties priežastį

NASHVILLE, Tenn. — Teis
mui atskleidus, kad dainininkas 
Elvis- Presley mirė nuo narkoti
kų, prokuroras pradėjo nagri
nėti,-kokius narkotikus jo gydy
tojas jam duodavo. Nustatyta, 
kad dr. George Nicopoulos jam 
prirašydavo tokių narkotikų, 
kuriuos įstatymai draudžia ligo
niams laisvai duoti.

Kad faktai būtu tikri ir nar G
kotikų kiekis tiksliai nustatytas, 
keliamas klausimas, kiek tų nar
kotiku daktaras neramiam dar 
nininkui prirašydavo. Paskuti
niais savo gyvenimo mėnesiais, ___ ____
Elvis Presley buvo beveik nesu-Į jantį nuomonių skritumą dėl 

prastų, tuo tarpu visų šių Reimerio vadovaujamų spe- kalbamas ir nesugyvenamas. Jis naujojoje Irano konstitucijoje

ninkui parūpindavo.

Chomeini grasina
TEHERANAS. — Naujuoju į 

konstituciniu įstatymu oponen
tai bus sunaikinti, pagrasino Ko
rano dvasiškis .kietarankis, mula 
Chomeini. “Tauta savo balsais 
nasisakė už Islamo respubliką", 
pareiškė j-'s grupei Irano avia
cijos karininkų. “Jūs turite pa
klusti arba būsite sunaikinti".

Mulos grasinimas liečia didė-

Bob Packwood primygtinai įkal
binėjant, komitetas sutiko Su 
nominacijos patvirtinimu pa
laukti, kol bus gautas transkrip- 

1 tas,, kur pats Askew pasakęs, 
jog kiek įstatymai leidžia, jis 
homoseksualų į savo štabą ne
samdytų.

( DENVER, Colo. — Trijų mi
lijonų narių Episkopalų bažny
čia savo delegatų trečiadienį 
priimta rezoliucija nutarė jokiu 
būdu neordinuoti homoseksualų 
jokioms bažnyčios pareigoms;

—Nesocialistinės partijos pra
vedė 175. atstovus į parlamentą, 
o socialistai .— 174 atstovus į 
Švedijos parlamentą. Jeigu ke
lių partijų .koalicija iširSj kaip

i ji buvo iširusi prieš rinkimus, 
tai Švedijos socialistai, daugiau
sia atstovų turintieji, bus pa
kviesti vyriausybei sudaryti.

Netvirtina Panamos 
kanalo sutarties

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį Atstovų Rūmai atme
tė Panamos kanalo sutarties 
priedą, -liepiantį mokėti papil
domas sumas pinigų. Panamos 
kanalo sutartis patvirtinta ir ga
lioja, o dabar Kongresas priva
lo skirti daugiau pinigų, bet jis 
nenori . patvirtinti papildomos 
sutarties.

Senatas priėmė papildomus 
priedus 60 balsų prieš 35, tuo 
tarpu Atstovų Rūmai 208 bal
sais prieš“ 195 priedą atmetė.

Valstybės departamentas ir 
prezidentas yra susirūpinę, nes 
už poros savaičių reikės šitą 
reikalą oficialiai spręsti.

JAV žada priimti 
30,000 vietnamiečių

Hanojaus valdžia pirmą kar
tą po Vietnamo karo atvėrė du
ris dviem amerikiečiams, kad 
galėtų pagreitinti procedūrą 30 
tūkst. vietnamiečių emigracijai 
į JAV-bes. Tie du amerikiečiai 
yra Michael ir Sarah Meyers, 
kurie laisvu noru padeda Pasau
linei Bažnyčių tarybai ir kurie 
tuo reikalu vyks į buvusį Saigo- 
ną, dabar Ho Chl Minh mies- 
tu vadinamą. •

Gyvename moderniose 
džiunglėse

Praeitą penktadienį 2 vai. po
piet ėjau Maplewood gatve, 
vesdamasi mažą šunelį. Perėjo
me 67 gatvę ir priėjus iki pir

mos skersgatvėlės, mums kelią 
pastojo mašina. Mašinoje buvo 
vienas juodis. Jis pamažu išlipo 
iš kitos pusės ir kažko dairėsi 
į namą. Man buvo nugarą at
sukęs. — -Y

Aš pasiėmiau Gi-Gr ant rankų 
ir nutariau-eit ų -kitą pusę gat
vės. Juodis prabilo: “Pard me, 
Miss”. Aš- staptelėjau ir. tuo 
pačiu momentu jis jau/buvo 
priešais mane su ilgu virtuviniu 
peiliu.'“Liepėiduot-ranki
nuką. Aš-garsiai pradėjau šauk
ti: “No?' No! No!” v

Rankinukas buvo "užkabintas 
ant rankos ir ant tos pačios'fari- 
kos šunelio dirželis .ir pats.šu
nelis. Aš atbula stengiausi! pa- 
eiti į vidurį gatvės; bėt’ jis'stvė- 
rė ųž rankinuko ‘-ir-rhūms besi
grumiant šunelio apykaklė ųąyo 
nusmaukta ir:Gt-Gi iš;-fankū iš
trenkta. Ji pabrukusi',ūpdėgą 
pamažu ėjo skersai gatves, o ąs, 
.bijodama, kad ant Jos. .kas. .ne
užvažiuotų, skubėjau ją paimti. 
Juodis sū rankinuku nuvažiavo. 
Mašina neturėjo jokio numerio. 
Mums besigrumiant, iš rankinu
ko iškrito maža piniginėje ir jo 
peilis. .

Tučtuojau iš namo išėjo, vie
na moteris ir iš kito.— .vyriškis. 
Pasaukė policiją. Patariu visada 
neštis rankinuką, bet rankinuke 
nelaikyti raktų, pinigų ir šiaip 
svarbių daiktų. "J“

. ii . NTiksntėįusi <

— Afganistano gyventojai la
bai susirūpino, kad-ginčas tarp 
Tarakio-ū? -Amtrr6*šalininku nė- 
būtų sovietų intervencijos prie
žastimi.

SKAITYK PATS IR PARAGINT’ 
DAR KITUS SKAITYTI s

DIENRAŠTĮ, “NAUJIENOS’',

KAZYS ŠKIRPA

Pasiūlymas Lietuvos kariuomenei 
organizuoti

(Tąsa)
II.

Pagaliau įsivaizduokime sau, kad vokiečiai 
leidžia lietuviams sudaryti savo valdžią. Kaip 
tada jaustųsi Lietuvos ministerial santykiuose 
su kitomis valstybėmis? Kuom paremtų savo nu
tarimus? — Liaudies valia? 0 gal etikos princi
pais. Bet ar klausys teisingų lietuvių reikalavi
mų tie, kurie nebebrangina demokratizmo prin
cipų ir viską matuoja savo mastu! Lietuvos val
džia, neturėdama ant ko remtis, būtų netvirta, 
perdaug nuolaidi santykiuose su kitomis valsty
bėmis ir didelėje vokiečių įtakoje, kurie be triuk
šmo, jei nepatiko jiems kuo nors, galėtų, ją "nu
pūsti”. O jeigu būtų sudaryta lietuvių kariuome
nė, tai vokiečiai turėtų atsižiūrėti į tai, kad kilus 
konfliktui tarp vokiečių ir lietuvių, pastarieji 
nesukeltų maišto, kas be abejo atsilieptų ateity
je ant vokiečių politikos ir Taikos Kongrese. Tuo 
labiau kad lietuvių kariuomenė, ką galima jau 
iš anksto numatyti, turėtų žmonių užsitikėjimą. 
Ji keltų žmonių tautišką susipratimą ir įsitikimą
i savo Lietuvos atstatymo idėją ir kęhcėntruotų.

apie save daugiau atsidavusius Lietuvos sūnus, 
dėl tautos laisvės ir jos idealų. Tai būtų kariuo
menė, kuri suprastų tautos uždavinius! Mat, 
kiekvienam lietuviui perdaug jau įgriso mūsų kai 
mynų: rusų ir lenkų šeimininkavimas Lietuvoje,

III. 
AR VOKIEČIAI LEIS LIETUVIAMS SUDA

RYTI SAVO KARIUOMENĘ?
Neturint faktų, sunku duoti atsakymą į tą 

klausimą. Man išrodo, kad turėtų leisti, jeigu vo
kiečiai tikrai nori sudaryti iš Lietuvos suverenę 
valstybę. Vokiečiai gerai žino, -kad be savo ka 
riuomenės Lietuva negali būti nepriklausoma 
prie dabartinio militaristinio pasaulio susi
tvarkymo.

Jeigu kartais nenorėtų leisti, tai mes turėtu
me imties visų priemonių, kad kokiu nors būcįu 
išgavus vokiečių sutikimą.

Pagaliau man išrodo, kad lietuvių kariuo-, 
menės sudarymas įeina į vokiečių planus. Užmez
gimas su lietuviais ankštų ryšių, kaip kad vokie
čiai nori, militarinės konvencijos pavidale, ta 
mano nuomonę patvirtina. Tik pas vokiečius ga
li kilti abejonių apie lietuvių ištikimybę, bet ta
da reikia paabejoti apie vokiečių — lietuvių poli
tika aplamai. *

Žinomas daiktas, mes turime pirmiausia ąt- 
sižiūrėti į savo interesus, bet jeigu kartais tie in

teresai supuola su vokiečių interesais, tai nėra 
ko šalinties nuo vokiečių.

Lietuvos susitvarkymas, dar karui esant, 
daug ̂ Prigulės nuo vokiečių, ir jų partijų varžy- 
tiiiių pačioje Vokietijoje, bet turint lietuviams 
vokiečių Reichstago didžiumos užtarimą, galima 
pasitikėti, kad Lietuvos kariuomenės klausimas 
bus išrištas lietuvių naudai.

IV. ..
POLITINĖ STRATEGINĖ SITUACIJA .
Sudarydami eilę suverenių valstybių iš už

kariautų, arba per revoliuciją išsivadavusų nuo 
Rusijos jungo tautų, vokiečiai turi galvoje su
stiprinti savo įtaką rytuose. Militarizmo žvilgs
niu jiems rūpi išplėsti ant tų valstybėlių savo 
sparnus, kad, reikalui atsitikus, tuose kraštuose 
rastų sau užtarėjų arba bent sudarius garantiją 
Vokietijos rytų paseiniui nuo, gal kada nors atei
tyje galimų, Rusijos pasikėsinimų ant vo
kiečių.

Kaip gi lietuviai turėtų žiūrėti f tokius vo
kiečių planus? Iš Praeities žinome, kad mažosios 

valstybės, jeigu jų nepriklausomybė negaran
tuota tarptautinėmis sutartimis stipresniųjų vai 
stybių, mėgsta šlietis prie ■'stipresnkįjty'savo kai
mynų arba bent laikytis neitralumo. Nekalbant 
apie tolimesniąją ateitį, mano nuomone, karo me
tu lietuviai turėtų prisilaikyti neitralumo, kol

Lietuvos, nepriklausomybė galutinai -bus nusta
tyta Taikos Kongrese ir bus pripažinta abiejų ka- 
riaujančių pusių ir .neitralių valstybių.

Lietuvos kariuomenė šiuo metu būtų tvar
kos palaikymui vidury valstybės ir daugiąu kaK 
po. moralė,, o ne fizinė pajėga atgimtančios tau
tos, ... - ' .

Žinomą, jeigu karui užsitęsus aplinkybės vi
sai persimainytų ir taip susidėtų, kad jšfmaiŠy-, 
mas į kariaujančiųjų valstybių tarpą būtų' reika^- 
lingas Lietuvos nepriklausomybės apgynimui,, 
tai, mano huonione, ginkluotas lietuvių įsikist-1 
mas šiame-atsitikime būtų leistinas, bet su ta są^ 
lyga, jeigu krašto valdymas Šiame atsitikime bū
tų pačių lietuvių rankose.

čia dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie 
santykius su lenkais. Kaip matyti iš lenkų Spau
dos, pripažinus vokiečiams Lietuvą nepriklauso
ma valstybe, jie nė nemano atsisakyti nuo savo 
imperialistinių pretenzijų Lietuvą prijungti prie 
Lenkijos ir, žinoma, progai pasitaikius, bandys 
tuos savo planus vykinti gyvenime. Iš to atžvil
gio Lietuvai gresia didelis pavojus. Lenkų spau
dos grąsinimai dėl to daug reiškia, ypač prisimi
nus sau lenkų pastangas sudaryti savo armijai, 
kurios jau ir dabar, kaip rašo lenkų laikraščiai’ 
pr.skaitoma apie 60,000 durtuvų.

(Bus daugiau)
Saturday, September 22, T9794 NAUJIENOS, CHICAGO $. U-U
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Visi baldai yra kopija 
iš Louis XV periodo, 
Paulio Sarmani.
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SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Mnzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

n

Ofiso tolo#.: 776'880 
Rexidondjot tolefu 448-5545

paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa- 
aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. —Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo parengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėję^ 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tinu 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi-

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai, antrad. 1—4 popiet,

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
' 4449 So. Pulaski Rd. (Crewfwd 

n*Jj««l BuOdinv) Tol. LU 5-6444 
Priima ligonius Dagai susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Community klinikų* 
M*dicin«« direktorių*

J.S34 S. Manhoin Rd„ Wostchoofor, 1L.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

TEI____BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal anai tarimą
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, PETRAS MATEKVNAS

Ten, kur Franklinas D. Rcoseveltas ir Fre- ■
' I

derikas William Va nderbiltas gyveno ‘
(Tęsinvs)

Prie lovos stovi dvi marmuri-( bariu'. J s sveria 2300 svarų. 
18 šimt. 
sukurti

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRJgĮAS

KALBA UETUVIŽKAI 
2611 W. 71 St T*l. 737-5149

Tikrina aku. Pritaiko akinius ir 
'‘contact lenses’

nės kolonos. Jos.taip savęs ir 
su siena yra sunjungtos mar
muro tvorele, kuri apsupa lovą. 
Tos pačios kolonos prie lubų 
prispaudę laiko puslankį, kuris 
atsiremia į lubas ir kambario 
kampus. Iš vienos ir kitos pusės 
tvorelės yra durys į boudoir ir 
pietų foyer. Siena, į kurią atsi
remia galvos atrama, yra ap
dengta rankų darbo šilku, o ki
tos — išmuštos medžio lentelė
mis. Sienų viršutinėse įtarpose 
yra prancūzų stiliaus paveiks- 

. lai. Kambaryje yra trys dideli 
veidrodžiai — vienas virš židi- 

’ nio, o kiti prie sienų. Prie veid- 
rodž’ų iš abiejų pusių prie sie
nų yra pritvirtintos kambario 
stiliui pritaikytos lempos. Grin- 

] dys išklotos dideliu kilimu, ku-;
ris buvo padarytas šiam kam-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8«ndra praktika, tpac, MOTERŲ Ilge*, i 
. Ofisas 2652 WEST SYROET 
- - Tai. PR 3-1223

OFISO VALu pirn- antrai, trečiai

oiaii 2-4 vbL popiet ir kitu laiku

ORTHOPED AS-PBOTEZISTAS 
k Aparatai - Protezai. MdS. ban- 
s dažai. Speciali pasaiba kolonu. 
“• 'Arch Supports) ir t t

West 43rd S+„ C kičas*. KL 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

. Prostatos, inkstų ir slapumo 
I • takų chirurgija.

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

į Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. iERĖNAS 
Tol. WA 5-8063

VOLDEMARININKAI VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METAIS

to “garbės konsulais’’, t.y. rūpin- j 
tojėliais, globėjais tiem lietu
viam, kurie paskiau buvo atga
benti — 1943 balandžio 18 atga
bentai žurnalistų-16 žmonių gru
pei, 1944 gegužės 21 atgaben- 
tiem 110 karių iš Vietinės Rink
tinės ir kt. Tas pasikeitimas iš
tremtųjų likime buvo rezultatas 
įvykių, kurie toliau riedėjo Lie
tuvoje kaip pastangos ieškoti
kompromiso, kuris tramdytų įer- dinių nepaliko, o žmona mirė 
zintus okupacinius “liūtus”.

4) Kompromisų konferenci
jos. — 1943 kovo 17 pasklidus Ogden Godman, gyvenęs New 
gandam ap:e suėmimus, pirma- Yorke. Jį puošia nedidelis židi-' 

Kubi- nys ir 18 šimt. prancūzų stiliaus

. Didelė prabanga yra 
derbilto miegamajame, 
ruotas pagal George A. Glaen- si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti, 
zer projektą. Sienos išmuštos 
riešuto medžio lentelėmis ir jos 
vietomis apdengtos 17 šimt. fla-' 
mų kilimais. Lubos, kaip ir ki
tuose kambariuose, ornamen
tuotos, o grindys apdengtos 
tamsiai raudonu kilimu, pada-. 
rytu Indijoje. Prie sienos stovi 
židinys, kurio paviršius platus. 
Lova stovi tarp dviejų kolonų, 
kurios prisispaudusios prie sie
nos. Jos abu kraštai išgravi
ruoti. Iš šio kambario pro langą 
gražiai matosi Hudsono upė.

Iš kitų kambarių dar gražiai 
įrengti Mėlynasis, Raudonasis, 
kuris susideda iš dviejų, kamba
rių, ir Šviesiarožims (Mauve). 
Jie \Lsi buvo paskirti svečiams. 
Mėlynąjį kambarį dažnai užim
davo Vanderbdto žmonos sese
rėčia James Van Alen, kuri 
juos aplankydavo. 1938 m. mi
rus Frederickui W. Vanderbil' 
tui. ji paveldėjo visą ūkį su vi
sais rūmais, kuriuos ji padova
nojo federalinei valdžiai (Fre- 
derickas W. Vanderbiltas įpė-

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

EUDEIKIS
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

(Tęsinys)

Anuos atsiminimus skaityda
mas, nuo šiurpą keliančių faktų 
pakyli į refleksiją: Bažnyčios 
viena iš tvirtybių yra jos kan
kiniai; ir tautos gali būti tvir
tos savo kankiniais; Bažnyčia 
saugoja savo kankinių relikvi
jas, kad jos kalbėtų gyviesiem; 
atsiminimai iš Stutthofo yra 
tautinės relikvijos, rodančios 
kokia didelė auka buvo sudėta 
už visos tautos pasipriešinimo 
dvasią. Jos vardan tautos at
mintyje palaikyti čia teįmano.- 
ma surašyti juos tokia eile, kaip 
jie buvo surašyti 1943 kovo 25-26 
Stutthofo koncentracijos lagerio 
sąrašuose:

Juozas Valentą, Algirdas Tu
mėnas, Kazys Rakūnas, Alek
sandras Kantvilas, Jonas Čiu- 
berkis, Bronius Grigas,. Petras 
Buragas, Antanas Liūdžius, Vin
cas Blažys, Rapolas ^Mackonis, 
Balys Sruoga, Vytautas Tumė
nas, Vladas Jurgutis, Jonas Ma-

1926 m. Paryžiuje).
Mėlynąjį kambarį išdekoravo

GAIDAS - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

sis generalinis tarėjas P.
linauskas, .Jonas šernas, Vladas 
Eutkus, ~ Petras Kiškis, Jurgis .čiai švelninti. Sukvietė 
Valiukevičius, Petras Mačiulis, menės veikėjų, įtakingų 
Adolfas Barginavičius, Jonas
Nore ka, Petras Kerpė, Alfonsas - tarimą, kad jie pareikštų prita- 
Lipn'ūnas, Jonas Rimašauskas,' rimą SS legionui ir nuimtų kai- veikslas. 
Ignas Budrys,’ Antanas Januše-] tinimą, gen. komisaro mestam 
vičiuš, Zigmantas Masaitis, Leo- visiem lietuvių “intelektualam”, 
n as Puskunigis, Kazys Kuprė- Gen. komisaras’kaltino, kad lie- 
nas. Pilypas Žukauskas, Kazys. tuviai intelektualai kurstą tautą 
Bauba. Vytautas Stanevičius,! prieš vokiečius, padedą bolševi- 
Jonaš Katinauskas, Antanas kam; esą lietuvių SS legiono 
Kučinskas, Mykolas Pečeliūnas, formavimas sustabdomas; lietu- 
Juozas Narakas, Pranas Ger-. viam daugiau nebūsią leista jo Į 
mantas, Stasys Puodžius, M'kas organizuoti, nes jie neverti gar- j 
Mąčiokas, Antanas Starkus, Sta-, bės būti SS tarnyboje; jo vietoj 
sys Yla, Mečys Kriaučiūnas-, lietuviai turėsią duoti darbinin- 
Mečislovas Mackevičius, Juozas, jęų naują kontingentą Vokieti- 
Bredikis.

Po trijų mėnesių suimtieji, 
kurie išliko nenukankinti: buvo 
pavadinti “garbės kaliniais” — 
atgavo savo pavardes vietoj nu
merių, atleisti nuo darbų ir tu
rėjo teisę gauti siuntinukus. Il
gainiui šie “garbės kaliniai” vir-

liūnas ėmėsi iniciatyvos padė- baldai, kurie turi ryškios spalvos
V • V Y * . • visuo- 

asme- prancūzų stiliaus laikrodis ir 
. nų ir aukštųjų karininkų pasi-j kiti dalykėliai, o virš jo ant sie

nos — nedidelis įrėmuotas pa-

antspalvi. Ant židinio padėtas

Šviesiai rožinis (violetinis —i 
Mauve) kambarys, kaip Mėlyna-į 

ir Raudonasis, buvo paskir-| 
tas svečiams. Jis žymiai mažės-1 

už aukščiau paminėtus sve-- 
kambarius. Židinio papuoša- 
yra iš Prancūzijos imperijos ■ 

Kambario centre

sis

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

rus 
čių 
lai 
laikotarpio, 
guli storas vilnonis persiškas 
kilimėlis.

Raudonasis kambarys yra va-' 
karų pusėje prie salės. Jis yra - 
pailgos formos ir susideda lygi 
iš dviejų kambarių. Didesniame: 
kambaryje yra nedidelis židi-! 
nys. Baldai, kaip ir visuose 
kambariuose, prancūzų stiliaus.

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

jai — 100,000. Tas kaltinimas tą 
pat dieną buvo paskelbtas spau
doje ir per radiją. -Iš pirmojoj 
tarėjo pareiškimo aiškėjo, kad 
gen. komisaras grasinęs suimti 
daugiau lietuvių intelektualų ir 
įvesti padėtį kaip generalinėje 
gubernijoje (Lenkijoje). Pirma-j 
sis tarėjas terado įšeitį paskelbti! 
atsišaukimą, kuriuo raginamas ■ 
jaunimas talkinti vokiečiam ko-j 
voje su bolševikais. Tekstą pa
keitus tiek, kad jame dingtų SS 
legionas, atsišaukimas buvo pa
sirašytas. y

(Bus daugiau)
72? a/rwD sb&£ pineapple

SUSIRINKIMŲ

pole
L^EAPPU J

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

U Jvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1832 376-5996

APOLONIJA PLEVOKAS

»U>'

Programoj vW4|e

PROANŪKAS

įi

ir pažistami nuo-į 
jai paskutini pa E

Ycdija AId«na

T«M.i HIm4«ck *-241J 

715? $♦, MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL 6662?

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
--3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ID. 974-4410

Remove the pineapple from both shell-5, halve 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP POZTlOH ) 
OF QUAETEK. dMUHK. FKUIT. PUT BACK M THE
SHELL ah ^TCALTNE 503AN6

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii WOPA Stoties.
ban£8 14SX) AAL

St. Petersburg, Fla., 3:30 vaL p.p.
U WTIS stoties 1110—AM banga.

' - 2646 W. 71*t Street
| ‘Chicago, Illinois 60629

/ Telef. 778-5374

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YAris 7-11.18 . im

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

Pagal pirmą vyrų Venckus. 'Pagal tėvus i

Gyv. Antioch, Illinois. Anksčiau g\’v. Cicero. III.
Mirė 1979 m rugsėjo 19 d., 5:27 vai. popiet, sulaukusi 83 metu 

arrtziaus. Gimusi Lietuvoje. j
Amerikoje is^yvrno 67 metus.
Baliko nuliūdęs sesuo Elena Stonis, marti Shirley Venckus, gyv.1 

W neaton, III.. 5 anūkai, 1 proanūkas ir kiti giminės, draugai bei pa-; 
žįstami.

Velionė buvo žmona mirusiu Ar.ton Venckus, Joseph Plcvokas 
ir motina mirusių Alger t Venckus ir Stanley Venckus. •

Kūnas pašarvotas Strang Funeral Home. Antioch, Illinois.
Šeštadienį, rugsėjo 22 d„ 10 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

I Lietuvių Tautmesr kapinės.
V si a a. Apolonijos Plcvokas giminės, draugai 

širdžiai kvieč ami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
SESUO, MARTI, ANŪKAL

Laidotuvių Direktorius Strang. Tel. 395-4000.

Lietuviu Žagarės Klubo narių susi-1 
rinkimas ivyks sekmadienį rugsėjo 
23 d. 1 vaL popiet. Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Avenue. Nariai 
kviečiami ats lankyti, nes y’ a svar- į 
b u reikalų aptarti. B-s ir vaišės, j 

Rožė Didžgalvis, rast.

PHILLIPS - L^LBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7*3401

RADIJO 1E1MOS VALANDOS

G9ov/ THAT A PLUMP ANO FRESH
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUW 
A HOME W YOUR KITCHEN,YOU 
MAY WONPER ABOUT THE 
EASIEST W® CUT AND SERVE 
THIS DELICACt’.WELL.n’GXJLPNT 
BE EASIER.

IQJY THE PINEAPPLE ON ITS 
ISIDE.MTH A LARGE,SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM

5?O REMOVE. THE HZU IT, 
INSERT A O3RVEP KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND

£ “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuviu

Laido tuviuC

Direktorių

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Tek: OLympic 2-100J

Tek YArds 7-1911

I — NAUJI Ė N OI, CHICAGO 1, H.U



Ne visi vienodai Amerikon važiavo
Praeitą sekmadienį pas Joze-, 

finą Krišciūn:enę teko susitikti t „ , 1 
Juze Gulbinienę. Jozefina jau' 
pradėjo ryšul.us rišti kelionei į 
Floridą. Artėja ž;ema, ji nenori ■ 
šaltos žiemos Michigan© ežero ■ 
pakraštyje le sti. Vasarą čia la-l 
tai smagu, bet šaltas ruduo ir j
šalta žiema lengvesni Floridoje.! važiuoti 
Ten taip pat jaučiamas šaltis.' laukti, kol ta kryptimi eis trau

kinys. ..
Valdžios, atstovai nustatė, kad j 

mano traukinys eis Į Chicagą 
sekančią d’eną. tai man

įrengtoje saloje, iš: kurios atva
davusieji negalėdavo niekur 
eiti, kol nebuvo aiškiai nustaty
ta. kur jie važiuoja. Jeigu kaiš 
atvaž uodavo pas pažįstamus, 
gyvenančius New Yorke, tai tu
rėdavo laukti, kol tie pažįstami 
atsiras ir išsives. Bet kas turėjo 

toliau, tai turėdavo^

****** cijos centrui ir redaguoti Eltos 
žin'as. Jam pagelbės inž.. Liūtąs 
Grinius. Naujasis Eltos ir Vli,ko 
adresas: 1611 Connecticut Ave. 
N.W., Washington, DC 20CC9. 
Tel. (202) 667-1980.

— Bronė Spudienė, New Yor- j 
ko l'etuvių visuomenės ve.kėja, i 
so mėnesio viduryje išskrido įi 
San Francisco aplankyti sesers į 
sūnus Albin ir Antaną Akelius, Į 
taip pat dalyvauti dukraitės 
Eilyn gimtad enio šventėje.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS Į:bet j s ne toks šaltas. j
Jozefina Gulbinienė nuvažia

vo senos draugės atsisveikinti. 
Kai išvažiuos, tai nežino kada ūktai 
pasimatys. Be pavasario tikrai liepė “kaslegarėje” pralaukti iki
nesusit ks, o gali vasara užgulti, [ rytojaus, o tada mane nuveš į' 
nes dabar pavasariai ir vasaros stotį. Ten vietos daug, žmonių < 
labai greitai bėga, žiemos kiek j visok.ų. kiekvienas turi savo 
ilgesnės, bet pavasaris ir .vasa- i darbo, 
ra prasmunka nejučiomis.

Kai senos pažįstamos sueina, 
tai kalboms nėra galo. Tų visų 
kalbų nesupaisysi. Jos kartais 
esti labai naudingos, bet labiau- 
biausiai man krito į galvą pa
sakojimas, kaip vyresnio am
žiaus lietuviai važiavo Ameri
kon. Kiekvieno lietuvio kelionė 
buvo Įdomi, bet gražiausiai vis
ką papasakojo jubarkietė Joze
fina. Ji kalba lėtai, aiškiai, ne- 
užmiršdama smulkmenų. Neju
čiomis ir visai nepasiruošus, ji 
šitaip pradėjo: ~

— Tais laikais, o tai buvo 
1913 metais, atvažiuojantiems 
lietuviams sutikti nebuvo jokių 
komitetų, nebuvo šaukiami su
sirinkimai ir niekas neidavo i 
uostus, kaip—tai buver -daroma

■ “Antrojo pasaulinio karo pabai
goje. Mes čia rinkome pinigus, ■ 
organizavome komitetus, skyrė
me angliškai ir lietuviškai kal
bančius žmones, kad atvykusius

' sutiktų, jiems nurodytų, kur eiti 
ir ką sakyti, o vėliau buvo kam 
juos nuvežti į New Yorke pa
rinktas vietas.

— Kai aš atvažiavau į New 
Yorką, tai mane nuvedė tiesiai 
į “Kaslegarą”. Ką “Kaslegara” 
reiškė ir kada ji buvo -statyta,- 
aš negalėčiau pasakyti. Visa tai
buvo įrengta New Yorko uoste rašiau, ką aš jam norėjau pa-

Prie didelių cementinių laip
tų, vedančių žmones į antrą 
aukštą, visai netoli stulpo, sto
vėjo du vyrai. Vienas turėjo di
desnėmis raidėnūs išrašytą tele
gramą, o kitas turėjo užrašytas 
raides “dollar”. • -

Angliškai aš nemokėjau, bet 
žinojau, kad “dollar” tai buvot 
“doleris”. Pinigų neturėjau, bet 
išvažiuojant teta man davė dole- ' 
rį ir pasakė, kad kelionėje jis 
gali “susigadyti”, tai atsivežiau 
i Amerika.

Be kalbos, bet man taip pat

sakyti. Broliui parašiau: “Aš dino su Naujienomis ir turėjo 
jau esu Amerikoje, esu- “Kasle-į teigiamos įtakos.
garnėje”. Netrukus mane veš į 
Chicagą. Tikiuosi tave pama-' 
lyti. Tavo sesuo Jozefina.”

Viską aiškiai užrašiau, įrašiau 
ir brolio Bridgeporto adresą, ir 
padaviau nelabai jau švariems 
vyrams. Raštą jie paėmė, per
žiūrėjo ir tris pirštus patrynė. 
Tai-reiškia., kad aš jiems dar tu
riu duoti, dolerį.' Kas reikia, tai 
reikia,^ galvojau. Dolerio vertės 
tada dar nežinojau, žinojau, kad 
už dolerį duodavo du rublius, 
bet kiek telegrama kainuodavo, 
tai aš nežinojau. Bet aš žinojau, 
kad už telegramą jiems reikės

— Melis Budris iš Marquette 
Parko lankėsi Naujienose. Dė- 

Į kui už vizitą, naudingus pokal
bius. ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir $7 auką.

— Ponia Leokadija Česekas 
iš Toronto žiemos metu išvyko 
į St. Petersburg. Fla. Dėkui už 
penkinę, atsiųstą keičiant ad
resą. ' •'

buvo aiškus žodis “telegram’ų mokėti doleri’ ^porteris. 
Pradžioje nieko nesakiau, bet ji -(Bus daugiau)
vėliau man dingtelėjo mintis,! ■' *■
kad būtų visai nebloga pasiųsti Į TRUMPAI 
savo broliui telegramą, kad aš a ' 
jau atvažiavau, esu- NevrYorkė ?. 
•ir kad šiomis dienomis atvažiuo- * 
ju į Chicagą. L-

Priėjau prie tų vyrų ir paša- - 
kiau, kad noriu pasiusti broliui j.įer mflsu kai j Razmuką, 
telegrama. Aiškiai mačiau kadji^ kuriuQ kartu įirba vienoie 
pėdu manęs nesuprato. Ban-j.^ ,lirbfuvėje Dėkuf už 
dziau jiems lenkiškai _ sakytį dėmesi Naujienoms ir ju 
bet, matyt, jie ir lenkiškai ne
suprato. Vienas pakišo man po- ' 
pieriaus gabaliuką ir aiškino, jog!. 
užrašyčiau adresą. Aš ;tą žodį ! 
supratau: Jie norėjo-žinoti, kam 
aš -tą'telegramą'noriu šiųs'ti. Da
viau brolio varda ir adresa. Ūž-

— Kun. dr. Juozo Prunskio 
studija “L:thuania’s Jews and 
the Holocaust’’ gaunama Ame
rikos Lietuvių Taryboje, 2606 
W. 63 St.. Chicago^ IL 60629. 
Kainuoja $1.

© Chicago universitetas pra
neša, kad galima gauti Char
les Blizo stipendiją College of 
the University of Chicago lietu
vių kilmės studentui. Stipendi
ja įsteigta pagal testamentą ir 
nustatytos sąlygos, kad studen
tas būtų baigęs aukštesniąją 
valdišką mokyklą ir reikalingas 

. studijoms paramos. Gali būti 
berniukas ir mergaitė. Norį šia 

-.q ' stupendija pasinaudoti turi; 
kreiptis j Office of College Ad
mission, 1116 E. 59th St- Chi
cago, Ill. 60637. Norį daugiau 
informacijų, gali kreiptis į di
rektorių Fred R. Brooks, .Ir., tek 
735-4592.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI - 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

< —-------

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

Liability apdraudimas pensininkams
• Kreiptis:

A. L A U R A I T I S į
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775 |—■ Antanas Vaičekauskas, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas-sa
vanoris, iš St. Louis, Ill., atvyko 
Čikagon ir apsigyveno Mar
quette Parke. Argentinos lietu
vis Walter Vessex, kurį laiką 
gyvenęs Detroite ir Čikagoje, 
išvyko į Miami, Fla. Petras Va- — Illinois valstijos loterijoj 
riakojis iš Gage Parko išsikėlė rugsėjo 20 d. Big Pay Day lo-Į 
į Marquette Parką. Inž. P. Va- Šime laimėjo’ 683, 37, 9 ir 7746. 
ris, vasarą praleidęs dukters šei- 5th Anniversary lošime laimė-7 
moję, Glenview. Ill., grįžo į jo 35, 32, 02, 47 ir 124.

• Santa Monica, Cal. B. Matulaa- - ■ v :
- tt ■ -d- s;OmA\ — Baradas praneša, kaa Ve-tis is Union Pier, Mich., žiemos .

metui grižo i Oak Lawn, UI.,' necuelos Lietuvių Draugijos me- 
Kun. A. Sabaliauskas, kurį l%j tinė gegužine įvyks spalio 14 d. ; 
ką buvęs East Chicagoje, grįžo; VYC1U saleje.
į Cedar Lake,,Ind. . . . • j —Solistė Danutė Stdnkait'ytė.

— Dr. Kostas Jurgėla-pakvies-, kviečiama Cicero BALFo sky- 
tas. vadovauti VLIKo informa-• rians -valdybos, maloniai sutiko

.. I giedoti š.m. rugsėjo’ 23 d. per 
suma 10 vai. 30 min. šv. Anta-

. no parapijos bažnyčioje, skyi 
į ’ riaus rengiamo BALFo 35-rių 
A'metų sukakties minėjimo pro- 
1 ga. Po sumos.minėjimas bus tę- 

2608 West St.,. Chicago, IIL fiOeZ^e. TeLWA SrZTS; Siamas parapijos salėje.' Daly- 
Didėlis pasiiinkimas geros rūšies įvairių prekių. vaus centro valdybos pirminin-

o" 1 kė Marija Rudienė ir nasakvsMAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIU , . f . . ,.J , ., ..? .• r. v pagrindinę kalbą. Minėjimui pa-
Nv*■ sibaigus, įvyks skyriaus metinis

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

(Bus daugiau)
Įvairi andrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago : 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė* ■
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69th Street
Te!.-REpubltc 7-194]--------

,y. — Bruno Lukas, iš .Lemonto 
■ tapo Naujienų prenumeratoriu- 
.. s mi, užsakydamas jas pusei metų

nimo- vaj uų --Taip pat - dėkui j o 
artimiesiems, kurie jį supąžin:

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai gintaro karo
liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)PATRIA C O.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081
!■------------------------------------------ ----------------------------------

MARIJA NOREIKIENi

f į Visi kviečiami gausiai atsilan- 
f kyli.

>*uiuiniiimmiiiiiiiinpinliini»,ii.,»ii,iniiniii.miiil.>„....<................................................................................................ nrnHi htTj'••***

2 Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti j SUNNY HILLS

spalio 27, 28 ir 29 dienomis

Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Miknoj. Clevelande 216—531-2190

D. Dulaitį. Detroite 313-^280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezį, New York — 212—769-3300

DIAMOND HEAD RESTORANAS i

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

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 S7.95, Strip steak S5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

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

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

Tel. 925-1678

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

Everyone has chain fever and we ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles...all widths and 
lengths... all great value and all

in 14k gold

14k Gold Charms — 30% off

14k Gold Earings — 30% of/

14k & 18k Religious Medals — 30% off

SKOKIE DOVENSHIRE

BY OWNER. $189,500 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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus o

P. NEDAS, 4059 Archer-Avė. 
Chicago, UL 60632. Tek YA 7-5980

M. ŠIMKŲ S; < |

Notary Public _ j 
INCOME TAX SERVICE^ į 

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

šymai ir kitoki blankai.
13 APARTMENTS, BRICK

New gas heat boiler. On side, street. 
Vicinity Pulasky & Foster- Income 

S27,200. Can be increased. 
Priced $189,500.

NORTH GATE REALTY
774-3800 or 945-8182 
Ask for Mr. Bruno

HOMEOWNERS POLICY
F. - Zapolis, Agent /—ITA 
3208 '/2 W. 95th Si - ■ 
Everg. Park, UI. 
60642,-- 424-8654 L—IHtOIANCI

State Farm Fire and Casualty Company

— Į ALTos suvažiavimą, ku- 
; ris įvyks Cleveland, Ohio, auto

busas išeis š. m. spalio męn. 
11 diena 11 vai, vak. nuo 69th 

i gatvės ir- So. Washtenaw Ave. 
kampo, Marquette Park, Chica
go. Kas nori dalyvauti ALTos 
suvažiavime ir kongreso posė
džiuose, prašomi registruotis 
iki rugsėjo mėnesio 30 d. šiais 
telefonais: 737-1286, 652-81'68 ir 
434-3713. Rengėjai (Pr.)

e Šekspyro komedija “Vasar- 
vydžio nakties sapnas” bus kar- , 
tojama rugsėjo 23 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet Jaunimo centre 
Vaidina Jaunimo teatras, rėži-j 
suoja Darius Lapinskas. (Pr.)

BY OWNER—LOVELY ? BED
ROOM BRICK, family dining 
room, full basement. I1/? car 
garage. Cent, air plus many ex
tras. Vicinity 66th & Mozart-

476-5163 -.x

NAMŲ REMONTAS " ’ 
Langai —Durys — Porinai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kity.* .' >>.

Kalbame lietuviškai
__ TeL 476-5635

i-----  -J
— IN TOWN 

Biznio Proga — Mieste
BUSS. OPP.

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

HELP WANTED MALI
Darbininkų Reikia

BODY/FENDER MAN
Pop pay for good man with experi
ence. Must have tools and be relia- 

’Įble. Good benefits, Clean Northwest 
■ Side Shop. No Floaters.

MAYERS AUTO
545-5408

• 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 ženkli: 
kolekcijas. Mokame
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

aukšta?
Sac-

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
America^ Federation of Astro
logers. (Pr-)

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

Tel- 434-9655 (PR)

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

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

person. Ask for JOE LAGOA.
GIORDANOS

3214 W. 63 St., Chgo., III. 60629 j

HELP WANTED — MA^E-FEMALE 
PAixia Darktranku ir Darbimnkju

Reikalingas patyręs 
siuvamos mašinos 

ooeratorius ■

i

Vyras 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 susitarimą. , 

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

Chicago, HL 60629
MM————! ,

J. VENCKAUSKAS 
REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

------------------------------ ----------------------------

IJETIIVIS Į
DAŽYTOJAS i

4612 S. Paulina St (T<*wn ot L«kc)
Dažo namui Ii U’iko It Ii vidinę 

Darbai garantuota*.

Skambinti Y A 7-9107
STASYS SAKINIS

PERSONAL 
Asmenų laiko

• Turintis savo mašina pensininkas 
gali prižiūrėti narna Detroite, New 
Buffalo. Mich., arba Chicagoje ir 
nori užtai gauti kambarį. Suintere
suotus prašau rašyti: ,

- Kalifornijoje miškų gaisrai J?"1’'"0’:. J“
pamažu pradeda gesti. Chicago, il 60608

i - NAUJUMO*, CHICA+O ■, UX Saturday, September 22, 1979




