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TURINE, ITALIJOJ. NUŠAUTAS FIAT : T BENDROVĖS REIKALU VEDĖJAS
— TERORO VEIKSMAIS MES PARODYSIME VALDO

VAMS PARTIJOS GALIĄ, — SAKO PRANEŠIMAS

ROMA, Italija. — Penktadie
nio rytą Turine buv.o nušautas , 
Fiat automobilių bendrovės rei
kalų vedėjas, 51 ■ mėtų anyžiaus ' 
Carlo Ghighlieno, kai iš namų 
išėjo į darbą. JSaf- bendrovės 
reikalų vedėjas buvo nušautas. 
vietoje, o užpuolikai suskubo 
pabėgti. .

Praėjus • porai valandų, neži-; 
; nomas asmua telefonu ’pašaukė
Turino žinių agentūrą ir prane
šė, ' kad Fiat bendrovės' reikalų 
vedėją nušovė italų “Fronto Ii-' 
nijos kariai”, norėdami parodyti 
italams, kad partija dar yra ga
linga ir gali naikinti priešus. 
Policija labai atidžiai seką vie
tos komunistus, norėdama nu
statyti tikruosius nusikaltėlius. 
Italijoje komunistai teroristai 
jau nužudė 15 italų, pasižymė
jusių politikos, prekybos in pra
monės^ veikėjų. Septynis italus 
nužudė teroristų grupėj pasiva-

” dinūri”“Fronto linija’Ų o kartais 
net “Pirmoji linija”. Kitai gru-

:; įj'ėi vadinamai “Raudonajai bri
gadai”,' arba dar kitaip' pasiva- 

■' dinušiem's teroristams, pavyko
■ nužudyti 8 italus. Italų policijai 

pariyko ’ išaiškinti beveik visus 
“Raudonosios brigados”, narius

'" ir susodinti T kalėjimą. Nąūjoji 
teroristų grupė geriau organi
zuota. bet policija kelis siūlus

-!turi'/‘Ji! yra :paširyždšf išaiškinti 
naujos, grupės-..nusikaltėlius: ir 
yra pasiryžusi traukti teisman 
žudikus. i.- ’ ■. '

Komunistų partijos vadovy- 
" bė. lėisdąma teroristu grupei 

žudvti' Fiat bendrovės vadovy
be. nuteikia italu nuomonę prieš 
tokius kovu metodus. Fiat bend
rovė išmokė rusus, kaip. .gamin- tarp birželio 18 ir rugpiūčio 14 d. 
ti pigins automobilius, o dabar Rer U metu is šios bendrovės 
komunistai, atsilygindami Fiat ^au dingo 246 svarai uraniumo, 
bendrovei, žudo Fiat vadovybę, tinkamo gaminti atomines bom-

dėl registracijos 
kariuomenėn

WASHINGTON, D.C.—Penk
tadienį senatas turėjo beveik 
trijų valandų slaptą posėdį. Po-' 
sėdžio metuTšklaūsyta Pentago
no pareigūnų pateiktos slaptos 
informacijos apie trūkumą kan
didatų kariuomenėn, ypatingai 
pėstininkų daliniams. Buvo pa
liesta ne tik žmonių, bet ir prie
monių trūkumas.

Manoma, kad bus atnaujintas 
Georgijos .demokrato senato
riaus Sam Nunn Įstatymo pro
jektas — registruoti ir šaukti 
karinėn tarnybon visus jaunus 
vyrus. Kadaise Kongresas jo 
projektą atmetė 252:163 balsų 
santykiu. ^Projektui buvo prie
šinga.'ir* prez. Carterio admi
nistracija. Vyr, . ...kariuomenės 
štabas reikalauja. Jęad puo se
kančių metų pradžios, būtų rė^ 
gist r uo j am i visi vyrai .-ųjuo 13 
iki 26 metu. .

-■ , • • ’ * -J - ’• į” ' . . I ’. ’ • • ■ v f ,

Oregon valstijos respubliko
nas sen. Mark Hatfield,.kadaise 
žadėjęs ' ilgėmis kalbomis truk
dyti įstatymo priėmimą, po slap
tu posėdžių pareiškė, kod jo ne
įtikino keisti buvusią poziciją.

Dingo 246 svarai 
uraniumo

ERWIN, Tenn.— Atomo ener
gijos .tvarkymo komisija' gavo 
pranešima iš Getty Oil bendro
vės, kad Nuclear Fuel Service 
Ine. vėl susidarė 19 svaru ura* 
niumo trūkumas. Tai atsitiko
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Amerikos juodžiai 
pasikvietė Arafatą

-BEIRUTAS. —7 Dešimt Juodų
jų amerikiečiu lyderiu, kurie 
kaip PLO (Palestinos Laisvini
mo Organizacijos) lyderio Yasir 
Arafato kviesti svečiai Įsitraukė 
į Vid. Rytų politiką, baigė ketu
rių dienu vizitą Libane, pareikš- 
dami vilti, kad prezidentas Car
teris sutiks turėti dialogą su 
PLO komitetu.

Kun. Joseph Lowery, Pietinių 
Krikščioniu vadovybės pirmi
ninkas. pasakė, kad iuodžiai 
nekvietė ,Arafata apsilankyti 
Jungtinėse Valstybėse ir gavo

bas. Komisija laikinai uždarė 
bendrovę ir pagrasino visai at
šaukti leidimą.

Atominei bombai pagaminti 
reikia 39 svarų uraniumo. Ura- 
niumo radiacija yra pavojinga 
gvvūnijai. Du lėktuvai, aprū
pinti radiacijos detektoriais, že
mais skridimais ieško dingusio 
uraniumo.

— Libija ruošėsi lėktuvais 
siusti smogikų batalioną,} Cent
rinės Afrikos Imperiją, bet eks
pediciją sustabdė, kai patyrė, 
kad aerodrome juos pasitiks 
prancūzų kariai. .

KALENDORELIS

Rugsėjo 24: Ema, Gerardas, 
Vėliona, Vėsula, Gadvinas, Jo- 
gaudas. . -

Saulė teka 6rSB, leidžiasi 6:46.

— Alabamos valstijos vyriau 
sybė padeda maitinti visus ura 
sano nuskriaustus žmones.

Oras vėsus. ,,.v

Arafato pasižadėjimą "pagalvo
ti anie politikos be smurto” me
todą.

Be to. Arafatas prieš išvykda
mas i Londoną pasakęs, kad jis 
orinažista teise Izraeliui egzis
tuoti. Pasak ■•'Lowery,-- Arafatas 
-nori wkti-i Jungtines Valstvbes 
ir pasikalbėti su Jungtinių Tau
tų-atstovais. •••>"’ oHš -r?

SIŪLO KIEKVIENAIS METAIS SUMAŽINTI 
VIENĄ- NUOŠIMTĮ MAISTUI IR VAISTAMS

SPRINGFIELD.. Ill. — Sena- 
t 

torius - Frank Savickas pasiūlė 
Illinois įstatymus ruošiančiai 
įstaigai savo .planą mokesčiams 
sumažinti maistui ir vaistams. 
Iki šio meto buvo pasiūlyti įvai
rūs planai mokesčiams-mažinti, 
bet nei vienas nerado įstatymų 
leidėjų pritarimo. Prieš kitus 
protestavo administracijos orga
nai. nes jiems buvo ir yra rei- 
kąĮingi pinJgaLMeigų -mokesčius 
staigiai pan^ikins^tąį^dminist- 
raVoriai Bus didelėje bėdoje, kai 
neturės pinigų sąskaitoms mo
kėti. ■ ’ ;

Senatoriaus Savicko planas 
skiriasi nuo kitų planų. Be- to, 
iis bando patenkinti ne tik mo
kesčių mokėtojus, bet aprims 
gubernatorius ir kiti pareigū
nai. kai pamatys.- kad siūtoinas 
mokesčiu mažinimas • Įsigalios 
palaipsniui. ; - >-

Senatoriaus Savicko- pasiūly
mas yra visiems suprantamas ir 
priimtinas. Jis siūlo mažinti .po 
vieną nuošimtį kiekvienais Yne- 
tais. Dabar IHincrisr gyventojai 
moka’ 5^9 Valstybės mokesčių. 
•Senatorius Savickas siūlo mo
kesčius sumažinti vienu nuošim
čiu kiekvienais metais. Ateinan
čiu metu pradžioje, tai yra, huo 
1980 metų sausio" pirmos dienos, 
maisto ir. vaistų mokestis "būtų. 
surrtaž:h tas vienu- procen tu. 1981 
metų sausio 1 d. jau galėtų ‘su
mažinti mokestį dar- vienu nuo
šimčiu. Krautuvininkai nei ne
pajustų; kaip jie portfelis mėtus; 
.visai "pahaikintų „svarbius- mo- 
kesČMBc’V'T'ii*

Administracijos įstaigos galė
tų tuo tarpu rasti priemones ki
tiems -mokesčiams. Sunkiausias 
būtų pirmas žingsnis, o vėliau 
jau ne taip sunku visai juos 
panaikinti.

Kas pirks maistą ir gaminsis 
maistą namie, tai tas per pen
kerius metus už maistą vis mo
kės mažiau. Tuo tarpu kas ne
turės laiko ar nenorės maisto r 
pasigaminti, tai eis valgyti į res
toraną ir ten turės mokėti vals
tijos mokestį, /nes restoranai ne
bus nuo mokesčių atleisti.

Carteris nepatenkintas 
demokratę opozicija

WASHINGTON; D.C. — Ket
virtadienio vakare Baltuosiuose 
Rūmuose tarėsi Kongreso įta- 
k n^esnieii demokratai. Prezi
dentas Carteris "jiems pareiškė 
nepasitenkinimą.-kati jo admi
nistracijos pasiūlyti ■ įstatymu 
p-ojektai yra atmetami ir gra
sino nutaukti prezidentūros 
prielankumą tems Kongreso 
atstovams, kurie pakartotinai 
balsuoja prieš jo programas.

Sakoma, kad Baltųjų Rūmų 
tarnautojai ir Kongreso demo
kratai šia prezidento laikysena 
yra patenkinti.

V:enas prezidento patarėjas 
prezidentūros prielankumą api
būdino. kaip kvietimą pietums 
į^ Baltuosius Rūmus, pagalbą 
rinkiminėje kampanijoje, skyri
mą patronažo tarnyboms ir ki
tokią paramą distriktui.

Pasikalbėjime dalyvavo apie 
60 demokratų. Dauguma pritarė 
prez. Carterio laikysenai, tačiau 
buvo ir priešingai galvojančių.

BANGUI. Cen+'-j.-s Afrikos 
imperija. — F..ir France Pręsse 
žinių ager' -id praneša. keWir 
tadieni- naktį "be kra”U lašo” 
buvo nuverstai g°L.-..iino .kumš- 

! čio .“imperatorius”. Bokassa I, 
kuris ramiai apleido savo “im
periją” ir išsikraustė į Libiją. 
Perversmui vadovavo David 
Dacko, 49 metų, buvęs Centri
nės Afrikos prezidentas, kurį 
1965 m. gruodžio 31 dieną Bo
kassa nuvertė, pasiskelbė impe
ratoriumi Bokassa I ir tą skur
džią Centrinės Afrikos respub
lika pavadino “imperija”.

Koks imperatorius buvo Bo
kassa. bus aišku iš to. kad jis 
įsakė sušaudyti 100 moksleivių, 
kurie atsisakė dėvėti kariškas 
uniformas ir egzekuciją pats 
prižiūrėjo, kad būtų padaryta 
kaip įsakyta.

Jėzuitas sukritikavo 
popiežių Joną Paulių

ROMA. — Italu savaitraštis 
patalpino Katalikų ■-• Visi suprantame, kad valsti-j ‘’Espresso 

unive’ritelo Washington? jėzui Į 
i tu teologo kun. Cha los Curran i 

popiežiaus Jono Pauliaus II kri
tiką, nepaisant to, kad ateinan
čio spalio 7 dieną numatytas 
popiežiaus vizitas tame univer
sitete.

Pasiremdamas, be abejo, su 
popiežiaus pritarimu, paskelb
tais dviem dekretais, kunigas 
Curran primeta popiežiui, kad 

i jis siekiąs bažnyčią grąžinti prie 
statistinės ir hierarchinės idė
jos. Tikėjimo Doktrinos kongre
gacijos konstitucija, visi katali
kiškų universitetų profesoriai ir 
mokytojai turi būti popiežiaus 
patvirtinti.

Kunigo Curran nuomone, visi 
Vatikano potvarkiai atimą teo-

iai reikalingi pinigai, bet vals
tija, netekusi vieno nuošimčio, Į 
didelės stokos nepajus. Kito; 
nuošimčio ji neteks tiktai sekan
čiais metais. Jei valstijai tie pi
nigai bus labai reikalingi, tai 
galės rasti priemones jiems pasi
gaminti sekančiais metais, o jei
gu galės be jų apsieiti, tai vi
siems bus geriau.

Kai mokesčiai buvo užkrauti, 
tai nemanvta, kad jie bus už
krauti amžinai. Dabar, kai no
rima mokesčius sumažinti, tai 
siūlęma pasinaudoti proga ir 

-juos sumažinti pagal reikala
vimus.

f— Dwight kalėjimo viršinin
kas atsistatydino, nes kilo skan-
dalas. į kurį įvelti samdyti sar-' logams laisvę turėti kitokią nuo
gai ir kalinės. J monę. kuri nesiderina su po-

------------------ • piežiaus. t ‘
Senatorius E. Kennedy -------------------

dar hepasiskelbė kandidatu, bet 
prezidentas- Carteris įsakė poli- vadai tariasi apie JAV jaunimo 
rijai saugoti sehatoriaus gyvybę, šaukimą karo tarnybon.

— Senato ir Atstovu Rūmų

BIJO, KAD NEPRASIDĖTŲ ŽIAURIOS TARPUSAVIO SKERDYNĖS
IMPERATORIUS BOKASSA SKUBA Į LIBIJA 

Iš KUR TIKISI GAUTI PAGALBOS"^ ;■

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Prancūzų vyriausybė pasiuntė 
į Centrinės Afrikos imperijos 
sostinę kariuomenės dalinį, ku
ris padeda naujam valstybės 
prezidentui David Dacko palai
kyti tvarką ir išvengti bereika
lingų žmonių skerdynių, kurios 
dabartiniu metu vyksta Irane 
ir Afganistane. Prancūzų ka
riuomenės daliniai tuojau už
ėmė svarbesnes sostinės Bangui 
įstaigas ir kontroliuoja strategi
nius punktus. Prancūzai garan
tavo. kad Centrinės Afrikos Im
perijos sostinėje bus tvarka, 
niekas įstaigų nesprogdins ir 
netvarkos nekels.

Prancūzai būtų nesiuntė ka
rių į Bangui, jeigu jie nebūtų j 
pažinę Libijos diktatoriaus Cha
dafi. Jie atsimena, kad jis pa
siuntė Libijos parašiutininkus į 
Ugandą, kad užimtų Erftėbės 
aerodromą • • ir,- teiktų pagalbą 
diktatoriui Idi Amin. Bet Ugan
dos karo jėgos nuginklavo Libir, 
jos parašiutininkūš ir išvijo lai 
Aminą, kuris gavo prieglaudą 
Libijoje, Tripolio mieste įsigijo 

• saugia vila.' '■ ‘ ' •
David Dacko. Centrinės Afri- 

- •’ • f* •' • .y . ‘.

kos “impertoriaus” Bokassos gi
minaitis, tris metus pralaikytas 
kalėjime, suorganizavo “imperi-- 
jos” karius, policiją ir visuome
nę prieš “imperatorių”, panai
kino'jė į'češtą ir trylika metų 
valdytą'“-iiriperiją”, jį patį Iš
siuntė. Į užąienį. o pačiame Afri
kos centre esančioje valstybėje 
Įvedė demokratinę respubliką. 
Revoliucinis komitetas valsty
bės prezidento pareigas pavedė 
komiteto pirmininkui David 
Dacko. Kai bus išrinktas šios | 
valstybės parlamentas, tai tada j
bus išrinktas krašto preziden- j kaimyną Penktosios 
tas. o “imperatoriaus” Bokassos' rezidentai nieko neturi, bet 1ŽT 
paskelbti “įstatymai”, jo vaikus | bai nemėgsta jo sargų-palydoVū;' 
paskelbę sosto paveldėtojais,
bus panaikinti. David Dacko tuolių ramiam ir ’ prabangiais 
būtų galėjęs atiduoti “imperato
rių” teismui, bet jis leido išva
žiuoti net ir i Libiją, jeigu nori.

Revoliucinio komiteto vardu 
David Dacko paprašė prancūzų 
vyriausvbe atsiusti bataliona 
karių tvarkai palaikyti. Prancū
zijos vyriausybė, žinodama Li
bijos valdovą, tuojau sprausmi- 
niais lėktuvais išsiuntė karius ir 
reikalingus ginklus į sostinę 
Bangui. Jeigu bus reikalo, tai 
prancūzai pasiųs ir daugiau ka
rių tvarkai palaikyti visame 
krašte. Prancūzų kariai jau da
bar užiminėja strateginius punk 
tus pasieniuose ir pačiame vals
tybės centre.

TRIPOLI. Libija. — Libijos 
žinių agentūra praneša, kad Da
vid Dacko. imperatoriaus Bc- 
kassos giminaitis, jau seniai ruo
šė perversmą prieš imperatorių 
Bokassą I. bet pagrobė valdžią, 
kai pats imperatorius atvyko į 
Libiją ir Tripoli mieste tarėsi su 
Libijos prezidentu Chadafi. 
: Imperatorius baigė susitarti

Italijoje smarkiai 
sudrebėjo žemė

ROMA, Italija. — Penktadie
nį centrinėse Italijos provincijo
se žemė gana smarkiai sudre
bėjo, 
buvo 
krėtė 
o kai 
suskaldė. Jeigu drebėjimas būtų 
užtrukęs porą sekundžių, tai jis 
būtų padaręs labai didelius 
nuostolius.
SUDRĖBĖJO ANTRO. ŠIMT

MEČIO PASTATAS
Pačioje Romoje keli namai 

sudrebėjo, bet labai didelės ža
los drebėjimas nepadarė. Sutri
ko antrame šimtmetyje statytas 
Marko Aurelijaus Kolisejumas. 
Vienoje vietoje trūko sienos 
marmuras, sužalodamas daugelį 
paveiksiu, kuriais buvo išpuoš
tos Kulfsejųmo sienos.

Camerino miestelyje drebėji
mas buvo stipriausias, Ten pen
ki namai visai sudribo, o apie 
šimtas namų turi didelius ply
šius. Camerino apylinkėje už
mušti penki žmonės, o 5.000 gy
ventojų "drebėjimo metu su
žeisti.

Laimė, kad drebėjimas 
labai trumpas, bet jis su- 
minėtų provincijų namus, 
kuriuos didesnius namus

Kaip išvengti Niksono ~
NEW [YORKAS. — Richard 

M. Nrksbnas šiomis dienomis 
vieši Kinijoje ir ta proga pasi
naudojo garsioji Fifth Avenue, 
kurios gyventojai ėmėsi (prie
monių sutrukdyti Niksonui pir
kimą už ŠI milijoną 7 aukšte 
12 kambarių condominium rezi
dencijos.

Prieš Niksoną kaip artimą.
Avenųe

kurių buvimas pakenktų turį

gyvenimui.

nes dabartinės Centrinės Afri
kos Imperijos karo jėgos yra 
silpnos. Imperatorius jau sutiko 
leisti Libijai įsteigti Libijos ka
ro bazę “savo imperijoje". Li
bijos kariai būtų apmokę Cent
rinės Afrikos Imperijos karius 
ne tik sx.n. ; ~mti, bet ir tvar
ką palaikyti.

T ?a torius Bokassa dar ne- 
ba.’oė pasitarimų, kai gavo pra
nešimą rpie perversmą ir pra
nešimą. kad revoliucinis komi
tetas leido imperatoriui iškė-

| su Chadafi dėl Centrinės Afri-
šaukimą karo tarnybon, r J I kos karo jėgų suorganizavimo.

kio leidimo pas David Dacko 
neprašė. Imperatorius ’seniai ve
dė pasitarimus Su Libijos val
dovu. o dabar turėjo pasirašyti 
ilgametę sutarti.

PARYŽIUS. Prancūzija. — 
Pranešimai is Bangui sako, kad 
prancūzų kariai ne tik sostinėje, 
bet ir kitose vietose užėmė stra
tegines pozicijas Centrinės Af 
rikos reikalams tvarkyti. Vals
tybės įstaigų užėmimas praėjo 
be kraujo lašo.:-is •cXv



Ne visi vienodai Amerikon važiavo

Atsiraišiojau ryšulėlius, 
radau savo piniginę, išsitrau-1 
kiau gražiai sulankstytą dolerį, 
dviem pirštais tą dolerį iškėliau:

..to. s.ąs.L.to gieč*au tą i 
. ... . ... — to; .i. u aš j toms, ir Į

ilią, sausą ‘
dolei į.

Dolerį sukčiai pasiėmė, vienas 
kitam puicaė, man uaf nusilen 
kė ir... nuėjo telegramos siųs* 
i.’\ Aš jų daųgiuu nemačiau.

Jie nusinešė tetos dolerį, o 
brolis jok-os telegramos nema- 
le. Tai buvo pirmoji tuometinio 
Amerikos gyvenimo apgavystė. 
Du sukčiai sunaudojo tetos il
gai laikytą ir man prieš kelionę 
dovanotą dolerį.

Man būtu buvę labai kartu, 
jei būč.au žinojusi, kad “Kasle- 
gamėje” du jauni sukčiai mane 
apgavo. Jiedu mane dar labiau 
supykino, kai sekančios dienos 
rytą stotyje brolio neradau. 
Chicagos geležinkelio stotin at
vyko giminaičiai, o aš likau vie
na stovėti stotyje,' nežinodama, 
kur eiti ir ko klausti.

Važiavome visą naktį, o rytą 
mums rodė gražius upės pakraš
čius ir besiraitančios upės kran
tus. Paupiu ir paežeriais visą 
mūsų traukinį Chicagon atvedė. 
Dairausi, klausinėju, panašius 
vyrus seku, bet brolio neradau.

Daugumai išsiskirsčius, likau 
viena stotyje. Prie manęs priei
na vežikas ir paklausė, kur va
žiuoju. Pasakiau, kad važiuoju 
j Chicagą, Vėliau daviau jam 
gatvės vardą ir numerį.

— Einam, aš tave nuvešiu pas 
brolį. — lenkiška darkyta kalba 
man tarė vežikas. Einu, nes 
man nieko kito riebeliko. Jis 
man pasakė, kiek kainuos. Pri

(Tęsinys)

susi žadėjau jam suminėti. Turėjau 
dar kelis sidabrinius rublius.

šaka stoties stovėjo jo veži- 
mas. Pasirodo, kad jis išvežio
davo anglis. Dabar tą vežimą 
šiek tiek apvalė, dvi lentas ir 
šonus sudėjo, popieriais ap
dengė ir išvažiavo į stotį žino
mų vežti.

Tiktai ten pamačiau, kad gi
minės ne kiekvieną sutiko. Bu
vo ir tokių, kurie giminių ne
turėjo.

Jie jau buvo susodinti juodan 
vežiman. Mano sijonas ir blus- 
kūtė buvo švarios. Aš jau ma
niau, kad ir man reikės sėsti 
į juodą vežimą, bet vežikas man 
sako:

— Tu sėsi šalia manęs. Ten tu 
savo suknelę sutepsi...

Atsisėdau šalia vežiko. Ten 
pasidėjau ir savo ryšulėlį.

Stotis, miesto didieji namai 
darė įspūdį. Panašus įspūdis 
man pasiliko ir iš New Yorko, 
bet kai privažiavome prie Hal- 
sted St. ir sustojome ties talkuč- 
ke, tai prisiminė lietuviškoji tal
ku čkė. Ten vežikas išlaipino dvi 
moteris ir iškėlė jų ryšulius. 
Privažiavus prie 14-tos gatvės, 
išlipo kiti.

Buvau paskutinė. Mane nu
vežė prie Ruble St., sustojo, ir 
nuėjo ieškoti brolį.. ■ ,

Numerį jis rado, bet brolio, 
šaukti nuėjo į kiemą, iš namo-’ 
užpakalio. Vežikas daužo į du-, 
ris ir šaukia brolį. Telegramos 
negavęs, jis nieko nelaukė.?

Prasidarė porčiaus langą, pa
sižiūrėjo, kas čia šūkauja.

— Sesuo atvažiavo, • 
vežikas, '

1972 m. rudeni rūsy okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

— Tu ne- mergaitė.'.. Kokia 
tu didėlė išaugai... ’ ’

Jis nemanė, kad aš per 15 ■ į Baltarusijos lietuviai
metų tokia didelė galėčiau iš-] Dabartinėj e, Baltarusijos TSR plotu nebesusisiekiančios 

’teritorijoje gyvenaičius lietu- daug nuo XIX a. antrosios pu-
l- Anus -(tiksliau -A lietuviškai kai- sės. Seniausia, Zietelos sala, išli- 

bancius arba mokančius klabėti kusi nuo XIII-XVI a. (MG, 1975, 
žmonės) pagalį kilmę galima !Nr. 8). 
skir ti į dvi grupes:. ;nuo seno 
gyvenančius vietinius gyvento- ar mažiau lietuviškai kalbančių 
jus ir vėliau apsigwenusius, t. ar mokančių kalbėti žnionių, ei- 
y.' atsikėlėlius.

Vietiniu '.-lietuviškai kalban
čių gyventojų yra nepalygina
mai daugiau negu atsikėlusių jų. 
Absoliuti jų dauguma <^jyėna 
šiaurės vakarų Baltarusijoje, 
daugiausia su Lietuvos* TSR su- 

i susiekiančiuose:.'rajonuose, kaip
Reporteris .antai, Breslaujos arba įBrašlo-

augti. i• >•1
Užmokėjo vežikui, © man siū

lė eiti į viršų; : į savo; kambarį, 
kuriame vyrai-gyveno pamaino
mis. Kai ^vienas dirba, tai kitas 
jo lovoje miega.>r -to -’ ' •

Dvi dienas pabuvau pas broli. 
Išpasakojau jam- visas Jurbarko 
naujienas, įvykusias’ per 7 me
tus, o trečios-dienos -rytą mane 
išvedė j siuvyklą. — baigė savo 
kelionės ds■ Ameriką; r Įspūdžius- 
Juzė Gulbinienė, (dainininkė,; ar
tistė,: eilėraščių.-sakytoja -.irto 
tuviškos veiklos rėmėja.

•vo, Pastovių. (Vitebsko . srt.),— sušuko ■
- SKAITYK;PATS IRiPARAGINl-, Astravo,. Įvijos,-Varenavo (ku-.

Brolis nenorėjo tikėti. Dar DAR KITUS.SKAITYTI<
DIENRAŠTĮ.. ‘‘NAUJIENOS’ ■ >kartą pasižiūrėjo į- mane ir sakė:

n

< -

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

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6^%.

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

Bonds are getting better all the

maž-

Kaimai, kuriuose yra daugiau

U' v” vr
I’discs apylinkėse. 

Kitur lietuvių kalba geriau išsi- - 
laikiusi tik pavieniuose kaimuo
se ir tai dažnai nebe visose šei
mose vienodai, pvz., Dočiškių 
(į šiaurę nuo Rodūnios), Pilia
kalnio, Plikių, Sklodonių (į ry
tus nuo Rodūnios), Dainavos, 
Bieliūnų, Ramaškonių, Stanišių 
(į rytus nuo Varanavo), Dvarči- 
nių, Misų, šalnakandžių, Zabar- 
ninkų (apie Apsą) ir kt. Dauge
lyje kitų vadinamųjų lietuviškų 
kaimų lietuviškai kalba arba 
moka kalbėli paprastai tik vy
resniosios kartos atstovai.-Daug 
kur apie Armoniškes, Asavą, 
Nočią, Rodūną, Breslailją ir kt. 
gerai kalba tik vyriausios kar
tos atstovai.

Dauguma minėtų rajonų lie
tuviškų vietų gyventojai yra 
dvikalbiai, kariais trikalbiai ar 
keturkalbiai. Be lietuvių kalbos, 
kuria paprastai kalbama šeimo
je ir kaimynų ar giminių susi
būrimuose, bemaž visi geriau 
ar blogiau moka ir baltarusiš
kai. Vyresniosios kartos atsto
vai dar neblogai moka lenkiš
kai, o jaunesniosios — rusiškai. 
Baltarusių kalba čia vyrauja 
ne tik kaip viešoji kalba, bet 
dažnai ir kaip šeimos.

Priklausymą katalikų religijai 
XIX a. neretai imta tapatinti su 
jenkų nacionaline priklausomy
be. Todėl nors šiame krašte -vy- 

jravp kalbinė įvairovė, daugu
ma, gyventojų pagal čia vyriau-

M I

na prataaišiui su baltarusiškais 
ir iš dalies .lenkiškais kaimais 
(daugelyje jų anksčiau gyven-

kalbėję ,.lietuviškai). jaučią katalikų tikybą savė pra 
Gajia’plačiai tc’kjų kaimų išlikę dėj 0 laikyti lenkais. ' 
vakarinėje Breslaujos raj. daly
je, daugiausia apie Apsą, ma-j 
žiau Vidžių, Drūkštų (Drisv.ė-j 
tų) ir Vakarinėje

So you see,

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

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 

-y Savings Plan at work, or the 
. f Bond- a-Month Plan where you 

bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t though t • 
about Savings Bonds’for awhile, 

' this is the kind of news that 
should incre^ey our 

interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.. stockXsT^ 
m America-

ris seniati)i vadinosi.-. Balatna) ų 
Gardino i (Gardino srt) ir-kt

Vėliau į‘ Baltarusiją iiusikėlu- 
■sių Rėtuvių ‘ ’ gyi’ena ’ įvairiuose 
liiięstūbse ir kaimuose. Tai dau
giausia neseni išeiviai iš įvairių 
LietūVoš'1' vielų; a Pvž., Borisovo, 
MogilibVd; *’ MstislaVltoto *Oršos:, 
Polocko, .Vitebsko hhkt? ra jo
nu ošė pasitaiko' didesnių ar ma- 

‘žešųių 'k&niių,n Įsikūrusių’ XIX 
a.'-pabaigoje ir XX a. pradžioje, 
pirktose buvusių dvarų žemėse. 
'Pastaruoju metų daugelis' tų 
išeivių'palikuonių baigia persi-Į 
kelti Į miestus (dalis jų grižo 
Į’ Lietuvą) arba asimiliuotis su 
vietos gyventojais.

-Dėl Įvairių istorinių, politinio, 
ekonominio ir kultūrinio pobū- 
.džio priežasčių visiškai s u siu
vėjus (tarpinėms apylinkėms, 

■dalis šių, senųjų lietuvišku vietų 
sft,; pagrindiniu lietuvių kalbos 
pĮotu’ betarpiškai nebešusisic- 
kiar. Tokios nuo pagrindinio lie
tuviu kalbos mašvvo atitrūko- 
sios, baltarusių ir iš dalies len
kų, kalbų izoliuotos, lietuviškos 
vielos vadinamos “salomis”.

i. Tai lietuviškų kaimų grupės 
apie Gervėčius (Astravo raj), 
Lotinus Įvijos raj), Zietelą 
(Žįetelos arba DatloVo raj-. Gar- 
tfhfoASrt.) (MG, 1975, Nr. 6) ir 
kt< Gervėčiu ir Lazūsu lietuvis- 
kps salos yra palyginti nesenos,' 
sir pagrindiniu lietuvių kalbos

j

| Vis dėlto, baltarusių kalba ne. 
j tik nesidavė lengvai išstumįa- 

tų)ir Vakarinėje. Breslaujos nia ^epkų kalbos, bet maždaug 
apyl. dalyje. Vyresniosios kar- Duo a- vidurio pradėjo span 
4os atskirų šeimų ar asmenų iš Įsivyraųti .pa
seno yra išlikę vakarinėje -Pas- i^ėjo nemaža aplinkybių- Kadan- 
tovių-raj. dalyje, maždaug tarpi gi. beturiu etniniai pakraščiai iš 
Kazėnų,- Pastovių^ Kąmojų- ir' seno siejosi s'u baltarusių plo- 
Lentųpio, taip: pat,.tarp Lentų- baltarusių kalba iš tradici- 
pip ir Kljukščionių. Didžiausią JOs atliko tarpusavio bendravi- 
pramaišiui (lietuviškai, balta-!mc priemonės vaidmenį- Balta
rusiškai, ir ,jš dalies .lenkiškai) i fusių, kaip zoninės arba ragio- 
kalbančių. žmonių masyvą suda-įnĮn®s» kalbos vaidmuo čia ypač 
ro. Varanavo' rajonas, šiek tiekį sustiprėjo XIX amžiuje- 
liętuviškai mokančių dar gali
ma sutikti šiaurinėje. Lydos raj. 
dalyje į,, šiaurę nuo Žirmūnų. 
Gairiino rajone kiek daugiau lie- 
tuviškai kalbančių gyvena Lie- 

jtuvos.resp- pasienyje — Perval- 
ko, Pariedės, mažiau. Ašiužios
(Hožos) apyl- ir k t-

IS'70 m. surašymo duomeni
mis lietuviais save laikančių 
žmonių Baltarusijos, TSR buvo 
8.092 gyventojai (kartu su vie
tiniais). Iš viso’ Baltarusijos 
miestuose gyveno 3.291 lietuvis, 
iš kurių 1.898 žmonės gimtąja 
kalba laikė lietuvių, 1.096 — ru- 

Apskrįlai lietuvių kalba čia Sų, 981 — baltarusių, 16 — ki-
išsilaikiusi gana nevienodai.!Įas kaimas. Iš viso kaime gyve-
Daugiausia lietuviška., kalban-Įmišių 4.801 gimtąja laikė li’etu-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM’ Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills tor 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes' Theres no stronger

( backache medication you can buy with- 
l out a prescription than MOMENTUM 
Į Tablets. Take only as directed.

vių kalbą 3.704, rusų — 230, bal
tarusių — 853, kitas kalbas —- 
14. Tokiose statistikose papras*- 
tai atsispindi pačitvasmenų tau
tybė, liet ne visada gimtoji ai 
faktiškai dažniausiai vartoja
ma kalba. ' :

Baltarusijoje gyvenančių Ik. 
tuvių arba lietuviškai kalbančiu 
gyventojų kultūrinis gyvenimas 
irgi nėra visur vienodas. Gervė
čių ir Pelesos apyl. gyventojams 
pageidaujant, nuo 1956 m. dau
gelyje mokyklų iki 8-tos klasės

buvo pradėta dėstyti lietuvių 
alba (kartu vietoje buv, balta-

. - ję škų atidaranLmųk^klą^rųsų 
•dėstomąja kalba),Pvzl, £eryėčių 
apyl. lietuvių - kalba dėstoma 
Gervėčių vidurinėje mokykloje, 
Girių aštuonmetėje ir Rimdžiū- 
nų pradžios mokykloje, Pelesos 
apyl- — Pelesos ir Pavalakės aš
tuonmetėse mokyklose- Kurį 
laiką (iki uždarymo, nębesusi- 
darius reikiamo mokinių skai
čiaus) lietuvių kalbų dėstyta dar 
Dubinių (tPelėsos apyl ) ir Gė- 
liūnų (Gervėčių apyl.) pradžios , 
mokyklose.

Kalbiniu požiūriu šie Balta
rusijos TSR lietuviški pakraš
čiai sudaro iš esmės pagrindinių 
lietuvių kalbos tarmių’ tęsinį už 
Lietuves respublikos rbių. Į ry
tus nuo Lietuvos sienų išlikusios 
lietuvių šnektos apie Apsą, Ra
mojus, Gervėčius, Lazūnus ir kt. 
priklauso rytų aukštaičių vil
niškių patarmei, o į pietus, t. y. 
apie Armoniškes, Asavą, Bene- 
kainį; Kauleliškes, Nočią, Pele
są, Rodūnę, VaTenavą, Pariečę, 
Pervalką ir kt. — pietų aukštai
čių patarmei. Pagal ankstesnę 
tarmių klasifikaciją pietrytiniai 

j lie tu vių kalbos ploto <<pakraš- . 
čiai dar kartais vadinami dzū
kais ir atitinkamai skirstomi į 
rytų ir vakarų dzūkų patarmes. 
Išsiskiria tik Zįetelo's lietuvių 
šnekta, savo pagrindinėmis ypa- : 
tybėmis sutampanti su vakarų , 

’.(pagal ankstęsiię klasifkacij'ą, - 
su vidurio) aukštaičiu garine,

‘ Visos- tų lietuviškų ’pakraščių', 
ypač salų, šnektos, nors: ir'turi to 
daug bendrų ypatybių,7 yra ne-- ■ 
'paprastai savitos; .-del-.-izdiacijos ■ ’ 
išlaikiusios mėmaža- -archaiškų 
bruožų, o: dėl artimų-kontaktų ■>; 
su slavų kalboggšfi-y silkūrusios "• ’1 
įdėmių ną^dnų < Kadangi- -tų ■ "• 

’lietuviškų- vietų tarpusavio kon- ’ 
taktai ir ■: kontaktai <su! pagrihdi- j i 

nio lietuviu kalbos1 ploto1 atsto- ■’ 
vais ilgą laiką bųyo. .meilei, to-, ; 
;dėj neretai skiriąs!, ne lik #py-. .. 
linkių ar, painių .grupių, bet. ir.. .- 
ątskirų kaimų šnektos,

Dėl visųtoų savitumų ir šfaur 
vakarinių Baltarusijos^■ pįfe-r- i - 
trytinių Lietuvės topakraščių‘. •’ 
šnektos 'seniai • •vifidja ’ rĮvafrių>;; 
tautų kalbininkus. žAMkir as?! -5 
•šnektas ar jų grupes tyrinėjo: E; "• - 
Volteris;1 KtoBūgb, J•?Jablbnskls, • 
J.-Rozvadovskis; O! Brochas, :E^ '1! 
Frankelis, Jc.rEhdzeiynas, J- • Ot- ■ • ■>'’ 
remskis, J. Balčikonis
Ch, Stangas, P. Aruin’a ir -kV 
Nusikėlusįų lietuvių ’ MalkaVbš J 
Kaimo. < (Mstislavio. ra j .)'1 'šnektą'11 • ■ 
tyrinėjo M; Kindurytė’Siviėkiė-- 

. nė. -.Ir ^dabaiy plečiantis--baltų 
slavų; kalbųtoiyšiųUya4nėjinttri,^ į 
tų šnektų (eriforijas Bene, kas
met atvyksta ’vis da ilgiau tyrinė
tojų is,- įfairiui i^?OI?j^Brų 
— Maskvos, Viliiiaiis,sJM.įnsko, 
Kijevo,š'Lemių’rada Jr

Ne kartą čia1: būv&^atvj’kusios 
įvairios7 - specialios2 ^teĮftįiirfėš ^įa- 
lektologinės,;. toponimįiiėsį f tau
tosakinės, įėįnč’gi-afihčs 
kompleksinės ekspedič’jiSs^'^;

Iš Eur. Lfeto'N&ūjiėhds
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WITH REPAYMENT 
TO TIT YOUR INCOME

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

SOMH CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

EXPRESSUM
see us for

WQtAfc financing 

AT OUR LOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to m ularty!

— NAUJIENOS, C scpttnt&Ą' 3

CHICAGO, ILLINOIS 6060g 

Pilonet Vlrgisla 7*7747
2212 WEST CEXMAK HOAD 

Į Piru KaxaNjACVLai, Prnuhn/ 
| tHDUKSi-»toa.Tu«,rrl.»-4 

SERVING Oto;SCO AND SUBURBS SINCE 1905
'i---- t—*— — ■ -1- ■ .... ...

Piid iita 
Compounded

OUR SAVJNG3 . , 
CERTIFICATE! 

EARN UP TO 8%

IF YOU DRIVE AT THE 
AfZV//l/4Z4/ SPEED ST \Y IN 
THE R/GMT LANE



ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBAS
Žemaičiai šįmet rugsėjo 15 die

ną savo veiklos 40 metų sukaktį 
paminėjo banketu p. Anelės sve
tainėje, 4500 S. Talman Avė.

Iš anksto buvo sudaryta ko
misija’banketui paruošti iš pirm, 
j. Skeivio, sekret. R. Didžgal- 
vienės if fin. sekretoriaus Alfon
so Klzlaičio.

Minėta komisija prieš viene
rius metus jau ruošėsi tinkamai 
40 metų sukaktį paminėti, kas 
ir puikiai pasisekė, dalyvaujant 
gražiam būreliui narių ir svečių.

Šiuo metu turime klube virš 
75 narių, apsimokėjusių nario 
mokestį. Kai kurie naiiai nepa
jėgė atvykti į banketą dėl vy
resnio amžiaus ar dėl nesveika
tos. A:šku, kad klube esama ir 
vyresnio amžiaus narių.

Klube yra dar ir tokių narių, 
kurie nuo įsteigimo dienos yra 
aktyyūs- dalyviai klubo veiklo
je. Jie- buvo pagerbti ir apdo
vanoti; nors kuklia dovanėle, 
-banketo metu:

V
Leo Giniotis, Emiliją Raila. 

Anna Jacobs, Francis Mačiukas 
ir Kalifornijoje gyvenantys Po
vilas ir Julija Petraičiai.

Jie visi išbuvo 40 metu klubo 
nariais. *

Taip pat buvo pagerbti ir klu
be išbuvę bei daug pasidarbavę 
nariai: R. Didžgąlvis, M. Masiu
lis, A. Kizląitisrir klubo pirm. 
Juozas Skeivys^,riihr - :

Banketą atidarė pirm. J. 
Skeivys,. 'pasveikindamas narius 
ir svečius. Jis prisiminė per 40 
metų . mirusius klubo' narius, jų 
atminimą, pagerbiant vienos 
minutės. susikaupimu.

Po to sukalbėta tradicinė vai
šių maldelė ir banketas pradė
tas su taurele šampano.

Toliau sekė vaišės, kurias pri
statė Talman Delicatessen krau
tuvėj vadovaujamą p. Kupcike- 
vičięnės.
' Nariai ir svečiai valgė ir gyrė 
skanią kavutę ir nuoširdžiai 
tarp, savęs šnekučiavosi.

Po to buvo ir kalbų pasakyta, 
kaip iš. valdybos, taip ir iš na
rių tarpo.

Po. keleto valandų vaišiu ir 
šnektų, laimingi sukaktuvinio 
banketo dalyviai linksmai nusi
keikę. .skirstėsi' į namučius.

■: Praėjus keletui dienų nuo 
įbanketo, rugsėjo 20 d., toje pa
čioje svetainėje, žemaičiai turė
jo savo po vasaros atostogų gau-

sų narių susirinkimą aptarti 
banketo pasisekimą ir kitus klu
bo bėgamuosius reikalus.

Buvo pagerbti mirę klubo na
riai: Jonas Markauskas, Sofija 
Drazdauskas, Mary Marozas ir 
Mary Kvainauskas, o jų gimi
nėms ir artimiesiems išreikšta 
g'li užuojauta.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks už dviejų mėnesių — lap
kričio 15 dieną.

Po susirinkimo buvo ir vai
šės, prie kurių prisidėjo* ir klu
bo narė ponia Barbara Juraška, 
paskirdama $15 papildomai vai
šėms.

Vaišių metu buvo pasidalyta 
Įvairiais įspūdžiais ir pasidžiaug
ta gražiu Žemaičių klube sugy
venimu. Palinkėta ir toliau tęsti 
šią tradiciją.

Juozas Skeivys — 
klubo korespondentas

APIE PASKOLAS 
UŽSIENIAMS

Naujienose 
apie pašlijusį 
prezidentas il
ga uti paskolą 
amerikiečiai neri patirti tiks
lią datą, kada kraštas galės 
grįžti prie demokratinės siste
mos. 1

Klausimas kažkaip keistai 
skamba, reikalaujama gana 
aiškiai ir su data iš Čilės val
džios, kada ten -gęįš demokra
tija. Bet Amerikos valdžia nie 
kuomet nėra, pastačiusi tokio 
klausinio rusų valdžiai, kuo
met duodamos . rusams pas
kolos.

O kiek rusai vra skolingi 
Amerikai ? Ar Amerika, duo
dama paskolas paklausė rusų, 
kiek jie yra skolingi, kada grą
žins skolą ir kada ten grįš de
mokratija?

Kažkodėl to klausimo ko
munistiniams kraštams neke
lia. Bet ir toliau paskolos duo
damos. Prez. Jimmy Carteris •- v

buvo rašoma 
ūkį Čilėje. Čilės 
generolai nori 

iš Amerikos, bet

■ ■■ ■ 2
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Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos Į meno paveiksiu galeriją

i

PETRAS MATEKUNAS

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

teles, kuriose įrašyta medžio pa
vadinimas ir kilme.

Prie kiekvieno svečio kamba
rio yra vanos kambariukai, ku
rie išdekoruoti tomis pačiomis 
spalvom:s. kaip ir jų kambariai. 
Taip pat. kaip ir pirmam aukš
te, yra šiaurės ir pietų foyer, 
kuru sienos papuoštos dideliais 
paveikslais, šiaurės foyer dar 
stovi Louis XVI stalas. Ant jo 
padėtas indėnų smilkalas.

d) Trečias aukštas ir rūsys

Nei treciame aukšte, nei rū
syje neteko būti, nes į juos lan
kytojus neįsileidžia. Trečiame 
aukšte, kaip teko girdėti, yra 
įrengti penki kambariai sve- 
č'ams. o likus’eji — rūmų tar
nautojams. Svečių kambariai: 
turi net savo pavadinimus, kaip 
Pink Room,. Little Mauve, Em- 
pa’r ir pan. Visi svečių kamba
riai esą išdekoruoti panašiai, 
kaip ir antrame aukšte, bet jų 
baldai skiriasi spalva ir stiliumi. 
Taip pat prie baldų spalvos pri
taikytos ir užuolaidos, lovos už
dangalai bei pagalviai. Pink 
kambarį žiemos metu dažnai už
imdavo Frederickas W. Vander- 
biltas, kai atvažiuodavo iš New 
Yorko.

Rūsyje įrengtuose kambariuo
se gyveno tik vyrai, kurie ap-

lankydamasis Lenkijoje, paža- džiausio 
dėjo 200 milijonų dolerių^ vi-
sai nepasiteiraudamas, kada i: vįų pasitikėjimą ir per 24 metus 
ten bus grąžinta demokratija, išaugo į rimtą kredito įstaigą. 
Nors Lenkija jau turi apie du Pradėjo
su puse bilijono dol. skolos, o( 1978 metais jau turėjo $12.5 mi- 
nepasiteiravo, kada skola bus] lijono. -- ---
grąžinta.

Komunistinėms valstybėms 
jokių sąlygų nestato, tik viso.

Hamiltono lietuviai 1955 me- Savo metiniame pranešime 
tais įsteigė kredito kooperatyvą I valdyba pareiškė, kad koopera- 
ir jį pavadino “Talka”. Neveltui 
jie jį pavadino Talka. Koopera
tyvo tikslas — palieti nariams, 
veltui išrašinėjant čekius ir tei
kiant dar kitus patarnavimus. 
Dar padeda taupyti, mokant 
aukščiausius procentus už indė
lius. Ir iki šiol už indėlius moka 
aukštesnius procentus negu 
miesto bankai, o už paskolas 
ima mažesnius nuošimčius. O 
metų pabaigoje dar grąžina dalį 
įmokėtų procentų, rebatų pavi
dalu. Tą jie gali padaryti, nes 
kooperatyvo valdyba laikosi di- 
______ i tau pumo principo. 
Taip kooperatyvas įgavo lietu-

10 valandą ryto.”
. Tik nebuvo aišku, kur ta vė

liava bus iškelta. Ant medžio
tyvo tikslas ne pelnas, o pilnas 
ir sąžiningas' patarnavimas na
riams. Todėl pelnas sudaro tik j §akų ar ant debesų? Be to, vė- 
0.5 proc. aktyvo, 60,769 dol. Ir iš: įjau paaiškėjo, kad LB ir savo 
šio nedidelio pelno Lietuvių rei
kalams paskyrė, 11.715 dolerių. 
Pvz.,- Hamiltono lietuvių šešta-, 
dieninei mokyklai 4,000 dol.,. 
Vasario 16 gimnazijai 2,000 dol.,- 
Sporto klubui “Kovas” 1,000 do
lerių, Londono šeąįadieninei mo
kyklai 750 dol., Mergaičių cho
rui “Aidas” 500 dol., “Aukurui” 
500 dol., ir dar kitiems lietuvių 
reikalams.

su $10,000 aktyvu, o

Paskolų išduota net 
I 10,969,780 dol. Narių skaičius 

iš 95 paaugo iki 2,123. Ir taupy
to jams 1978 metais išmokėjo 
849,396 dolerius.

Chicagoje turime keletą šim
tamilijoninių kredito Įstaigų, 
bet kiek jos iš savo pelno skiria 
lietuvių reikalams? Nors didelę 
dali tų išlaidų gali nurašyti rek
lamos reikalams...

Ignas Petrauskas

vėliavos neturi. Kadangi vėlia
voms pakelti stiebus Įrengė R. 
LB, o senoji LB prie tų stiebų 
išlaidų neprisidėjo. Tad ant ko 
ji tą vėliavą kels?

O vis tiek rado išeitį, ir nors 
negarbingai, drįso vėliavas iš
kelti ant R. LB stiebų. Kaip tie 
LB vadai frontininkai gali pa
gerbti vėliavą, kai jie stengiasi 
bendradarbiauti su okupuotos 
Lietuvos pataikūnais ir fronti
ninkų suvažiavimo metu darė 
pasiūlymus, kad jaunimas kuo 

i gausiausiai vyktų i pavergtą 
-Lietuvą, kur jiems teks okupan
tą pagarbinti.

'■’'i Antanas Marma

(Tęsinvs)

tarnavo rūmus. Ta>p pat rūsyje 
yra įrengta virtuvė, skalbykla, 
vyno kambarys, ledaunė ir ki- j 
tos paskirties kambariai. Rūmus Į 
tuomet aptarnavo 17 tarnautojų.

e) Parkas

Pilni įspūdžių iš šių rūmų iš
ėjome Į parką. Matyti rūmų 
va’zdai ilgai dar stovėjo akyse. 
Nors esu matęs Frederick*> W. 
Vanderbilto brolio William K. 
Vanderb Ito rūmus Centerport 
ir John S. Phipps rūmus Old 
Wesbury Gardens, esančius 
Long Island, bet to grožio ir to
kios prabangos, kaip šiuose re
nesanso stiliaus rūmuose nesu j 
matęs.

Parkas didelis ir gražus. Per 
jį teka Crum Elbow upelis, įte
kantis į Hudsono upę. Ant jo 
yra pastatyti du tiltai, vadinami 
White ir Stone vardais. White 
tiltas pastatytas 1897 m. Parkas 
išvagotas takeliais ir keliais. 
Jame auga įvairių rūšių medžių, 
kaip Europos uosis, skroblas. 
Anglijos vinkšna. Norvegų kle
vas ir Aukštoji pušis, Japonijos 
klevas, Kinų medis, vadinamas 
Ginkgo, kuris yra didžiausias 
JAV. Taip pat jų tarpe auga 
cukrinis klevas, žydintis dog
wood, Kentucky kavos medis, 
rytų hemlackas, baltasis ir juo
dasis ąžuolas, rytų baltoji pušis, 
mėlynoji pušis, didžioji magno
lija ir daug kitų medžių bei krū
mų. Visų medžių išvardinti ne
įmanoma, nes reikia būti šioje 
srityje specialistu. Ant kai ku
rių medžių yra užkabintos len-

Paiko dalis, kuri randasi rū 
mų pietinėje pusėje, vadinama 
Italijos sodu. Jis jau veikia nuo 
1810 melų. 1902 m. jis buvo ai- 
ch.itk’o James Greenleaf per
tvarkytas ir padidintas. Tokioje 
padėtyje, kaip jis yra dabar, nu
pirko Frederickas W. Vander
biltas.

Italijos sode yra Įrengtas šilta
daržis ir netoli jo, kaip jie va
dina. Tool House ir Gardeners 
Cottage. Juos pastatė Walter 
Langdon 1875 metais.

Sode ir šiltadaržyje buvo au
ginamos gėlės. Jas sunaudoda
vo patys Vanderbiltai. Kai jie 
žiemos metu gyveno New Yor
ke. tai gėlių jiems nuveždavo du 
kartu į savaitę. Taip pat jie ge- 
•ių duodavo kiekvieną savaitę 
Poughkeeps’e ligoninei, o per 
Velykas net keturioms bažny
čioms, esančioms Hyde Park. 
Pre bažnyčių išdekoravimo dar 
orisidėdavo ir Rogers. Jie irgi, 
kaip Vanderbiltas. pasiųsdavo 
■š savo šiltadaržių lelijų, palmių 
ir kitokių gėlių.

Be šių pastatų, kuriuos aukš
čiau esu suminėjęs, šiaurinėje 
parko dalyje, netoli rūmų yra 
paviljonas, o tarp šiaurės kelio 
(North Drive) ir Albany Post 
Road mašinoms Įrengta didelė 
aikštė.

Daugiau pastatų yra pietinė
je parko dalyje. Ten yra keturi 
pastatai: River Gatehouse, 
Coach House, elektros jėgainės 
namelis (Powerhouse). kuris 
stovi prie Crum Elbow upelio ir 
aptarnauja rūmus ir kitus pa
status elektra, o prie Albany 
Post Road — Main Gatehouse.

(Bus daugiau)

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

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

, ; Atdara šiokiadieniais nuo 
_,9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

For your headache get 
y extra strength and safety, too.

k Aflacia® 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 lading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. j
Extn strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. .

kiais būdais remia. Užtai Ru
sija gali ginkluotis ir ginklus1 
siųsti kitoms valstybėms už
grobti. Pvz., dabar Etiopijai, o 
Amerika tam visai nesiprieši
na ir Somalijai pasakė, kad 
ginklų neduos. Nors Amerika 
kovoja prieš komunizmą, bet’ 
neoficialiai jį remia.

Antrinas Marma\

VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS 
ANT MEDŽIO SAKU 

4r-

Marquette Parko (R) LB-nei 
rengiant Tautos šventę rugsėjo 
9 d., Liet. B-nei buvo nepatogu 
prisidėti ir kartu švęsti. Jie net’ 
prie vėliavų pakėlimo nedaly
vavo.

LB skelbėsi Drauge: “Mar
quette Parko Lietuvių Bendruo
menės valdyba ruošia Tautos 
Šventės minėjimą šį sekmadienį, 
rugsėjo 16 d. Vėliava bus iškelta

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS,NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
; IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ........................... $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

J. A KISS TH B DARK. PfkfntUku ir intyrah? nmrfyklT
tnriiystMi. priimti U syvenimo. Lengva* rtUlua. gyva raiba, yramai lilelra. 
’30 paL Krini ttJO.

Or. Jvws B. Kokiui, HISTORY OP LITHUANIA Lietuvai UtoriJot 
antranki nuo pat aenujij amžių iki pokario wetu. Vidutinio formito. W 

kainuoja SX0O.
Or. Jmsas B. Rantfva, VYTAUTAS TH R GREAT. latortaial DLK Vy 

‘auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvon valrtyoea ir iiimynu '.•torlja 
111 pal. Kaina $3.00. Kietai* virieliai* S4.00.

Daugunu Hu fcuyru m tinkamo* dovano* ivalrlomif progomla. Jw b 
tftaa knyga* galima įsigyti a trilaukiu* 1 Naujiena* arb* atriuntu* čeki t? 
oiniglne perlaida

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai .. ____$10.00

4T3t HtlMM Strwt. Chlore !K **«••

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
KAUJIENOSB GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMtNtS VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 230 p«L, Ueči«nčfn> 190B

ttetu Įvykiui. Jtblonaklc Ir Totoraičio Jaunai dienai ir ruai

$6.00 rftptodbsA. ______________________________ ____________
3r. A. J. — OANTY1, jtj prleUftn. rrcikita Ir irolD

Kietai* rlrieU«J«. vietoj* t4.no dabar ttk _______ _
KlnJrttol* virtellal* tik ______________________ ..

Dr. A. J. Ov»^ - A U KITA KULTŪRA — 1IAUKO> fMONtl 
KaUonė* re «urop< UpOdfi*! Dabar tik SUK

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------------------------- $15.00

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

Cekj reikia išrašyti

$10.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 173* S». HALSTED ST. CHICAGO. ILL. WM

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

Pridėti dolerj palto išlaidom*.
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pusei metu ------------ ---- --
trims mėnesiams ____
vinram menesiui ______

_ $16.00
_ $ 9.00
_ « 3.00

Kanadoje: 
metamu .. _ $33.00
pusei metu __________
vienam mėneeiui ______

_ $18.00
_ $ 3.60

20 cents pot co©y. UžaieniuoM:
__ $34.00
_ $18.00
_ $ 4.00

Nuo gruodžio plrrwoc d. pusei metu ____________
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Ruošiasi j Clevelandą
Ateinančio mėnesio 12 dieną Clevelando centre Įvyks 

Amerikos Lietuvių Tarybos metinė konferencija, o spa
lio 13 d. ir 14 dienomis Clevelande įvyks ALTo kongre
sas. Metinė konferencija šaukiama kiekvienais metais, 
o kongresai šaukiami kartą į penkis metus. Be ALTo, 
laike ;fų trijų dienų Clevelande įvyks dar keli įvai- 

' rių politinių grupių ar kultūrinių organizacijų ir jų ko- 
mitetų posėdžiai ir įvairūs pasitarimai.

Visi žinome,.kad ALTas yra pati galingiausia Ame- 
. rikos ’ lietuvių organizacija. Tai ne paprasta organiza
cija, bet bendras principus pripažįstanti įvairių politi? 
nių grupių federacija.. ALTui priklauso visos demokra
tinės Amerikos lietuvių politinės partijos,, jų grupės, ir 
didelė dauguma demokratiškai besitvarkančių iš demo
kratinės Lietuvos siekiančių grupių atstovai.

ALTą sudaro visos didžiosios Amerikos lietuvių 
Politinės grupės, demokratiniai susivienijimai, res
publikonai, demokratai, visa eilė draugijų, klubų ir pro
fesinių organizacijų. Tos Amerikos lietuvių organiza
cijos, kurios tik turi savo skyrius įvairiose lietuvių ko
lonijose, turi nuolatinius savo atstovus...Amerikos Lie
tuvių Taryboje. Bet yra daug mokesnių organizacijų, 

’kurios pritaria ALTo vedamam darbui, bet nuolatinių 
atstovų taryboje ir valdyboje neturi, remia ALTo dar
bą. Jie gali dalyvauti ALTo konferencijoje, bet sprem 
džiamo balso joje neturės. ’ ■ - >

Bet visos draugijos, klubai ir profesinės organiza
cijos gali dalyvauti ALTo kongrese. Klubo atstovai 
turi teisę konferencijose pasisakyti visais ALTo dar
bais ir pasiūlyti naujų. Draugijų atstovų pranešimai 
privalo būti išklausyti, o jeigu kas pritaria jų pasiūly
mams, tai kongresas tups pasiūlymus aptaria ir, jeigu 
jie geri, tai priima ir pasiūlo ALTo valdybai juos 
vykdyti. ?

Nuo ALTo Įsteigimo iki šios dienos visuose ALTo 
darbuose dalyvauja Amerikos lietuviai .socialistai de
mokratai. ALTo centro valdybos sekretorium ilgus me
tus buvo Dr. Pijus Grigaitis. ALTas priėmė Dr. Grigai-

KAZYS ŠKIRPA

Pasiūlymas Lietuvos kariuomenei 
organizuoti

(Tąsa)
Jeigu tik vokiečiai šiek tiek paleistų Lietu

voje valdžias iš savo rankų ir atpačiotų Lenki
ją, tai galima vieną gražią dieną Vilniuje susi
laukti lenkų legionistų.

O ką bekalbėti apie Lietuvos lenkų santy
kius su lietuvių valdžia. Tuo atveju galima susi
laukti daug siurprizų. Lenkams į pagalbą eina 
gudų šovinistai ir žydai. Ar neverta pasipiktini
mo lenkų ir žydų agitacija prieš Lietuvos nepri
klausomybę! Ir tai daroma tuo laiku, kada lie
tuviai išsijuosę darbuojasi Lietuvos atstatymui!

Tik, kada Vilniuje ir kituose Lietuvos mie
stuose bus lietuvių pulkai, galima bus sakyti, 
kad Gedimino sostinė atstatyta. Tada tik galės 
ant Gedimino kalno laisvai plėvesuoti Lietuvos 
vėliava!!

Pastaba. Kai kurie mano, kad suda- 
! ‘ą lietuvių kariuomenę vokiečiai nusiųs į 
Prancūzuos frontą. Mano nuomone, tai yra 
tik prasimanymas ir negali būti argumentų 
prieš lietuvių kariuomenės sudarymą. Da

čio Paruoštus pagrindimus ALTo veiklos principus, ku
riuos visi ALTo atstovai priėmė ir šiandien naudojasi. 
Dabar ALTo centre yra Juozas Skorubskas. Jis eina iž
dininko pareigas.

Antra galinga ALTo jėga yra Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga. Tai stipri Or. Stepono Biežio jauna
tvėje priklaususio lietuviams socialistams, įsteigta 
Amerikos lietuvių tautinė organizacija. ALTo pirmi
ninku buvo inž. Eugenijus Bartkus, o visą laiką A L. 
tautininkus ALTe atstovauja mokytojas Blinstrubas. 
Jis buvo ir tebėra įtakingas ALTo komisijos narys.

Gausiausia ALTo grupė turėtų būti Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų Federacija. Ji buvo pačioje poli
tinio gyvenimo aukštumoje, kai josios vadovybėje buvo 
Leonardas Šimutis. Tada ALRK Federacija buvo gau-, 
šiaušia ir galingiausia. Bet kai šioje Atlanto pusėje at-1 
sirado frontininkai, didžiausia katalikų priešai, tai 
katalikų federacija pradėjo silpnėti. Tautininkai kata-| 
liku judėjimą gerokai susilpnino pačioje Lietuvoje, o’ 
dabar katalikus baigia ardyti ir Amerikoje. Čia jie pra
dėjo leisti komunistines knygas ir įtarinėti Amerikos 
katalikus, kad komunistiniai pornografijos romanai 
yra pats gražiausias literatūros Šedevras. Šitoks fron
tininkų elgesys sukėlė didžiausią pasipiktinimą Ameri
kos katalikų tarpe. Katalikų dauguma , frontininkais 
piktinasi, bet jiems pavyko pagrobti ALRK Federaci
jos valdybą. Amerikos katalikai dabar yra suskilę. Bet 
frontininkai į tai nekreipia dėmesio. Jie kai suskaldė ir' 
ALTą suktais keliais jie bando primesti ALTui susi ta- j 
rimą, kurio ALTas su jokia frontininkų organizacija, 1 
nėra padaręs. ALTas visur jų pasiūlymus atmetė, bet 
jie vis tiek savo tarpo iškeltus kviečia talkon. ?.

Frontininkai, apvylę katalikus nepriklausomoj Lie
tuvoje, savo frontą prieš juos atidarė ir Amerikoje.

Lietuviams liūdna, kad Amerikos katalikus šiame 
laisvės krašte, ištiko nelaimė, tarytum juos amaras bū
tų užpuolęs, bet Amerikos lietuviai yra pasiryžę, nuo 
amaro gintis. Dalimi čia kalti ir patys katalikai, kad 
laiku nepasipriešino ir leido užvaldyti lietuvių katali
kiškas organizacijas, o dabar taikosi prie jų santaupų. 
Clevelandan suvažiavusieji lietuviai atidžiai seks, kuo 
pasireikš ši nelemta tarpusavė kova.

ALTui priklauso Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, kuriam vadovauja Povilas P. Dargis. ALTą ilgus 
metus rėmė A. L. Rymo Katalikų Susivienijimas, A. L.jčiamų koncertų bei filmų, savo. 
Tautinė Sandara, A. L. Katalikių- Moterų Sąjunga, Lie-! 
tuvos Vyčiai, Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga, AAtgi-’ 
mimo Sąjūdis ir visa eilė kitų;organizacijų. Atgimimoj 
Sąjūdis išmetė savo atstovą voldemarininką, nes jis i 
su kitų politinių grupių atstovais nesugyvenp, juos 
šmeižė, melus apie juos rašė, šmeižė ir visaip be pagrin
do niekino. Valerijonas Šimkus, to paties voldemarinin- 
ko apstatytas, jį net iš redakcijos išmetė. Sąjūdis pas
kyrė kitą žmogų į ALTą, bet dar nežinia, kas tuo‘ats
tovu bus. •

t
1

Laisvės Alėja Kaune

ALTo atstovai Lietuvos laisvinimo kovoje sugyve-Į 
no ir prie kitų nesikabinėjo. Reikia manyti, kad naujai 
paskirtasis turės reikalingos talerancijos bent viename' 
svarbiame klausime sutarti. Visi nori sutarimo. ■

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

bar vokiečiams sekasi kariauti ir jie nerei
kalingi lietuvių pagalbos. Jeigu kartais ka
ro pabaigoje jiems nebesisektų, tai vokiečiai 
nusileistų savo reikalavimouse ir pasisteng
tų padaryti taiką. Be to, atsižiūrint į dabar
tinį gyvenimą Vokietijoje, tas nesisekimas 
turėtų būti greitas ir gali užsibaigti katast
rofa ant fronto ir revoliucija vidury valsty
bės. Lietuviams ir netektų ragauti Prancū
zų fronto. Lietuvių kariuomenės sudarymas 
yra ne vienos dienos darbas. Tam reikalinga 
bus daug laiko, ir lietuviai su savo kariuo
mene šią vasarą abejotina ar galės pasiro
dyti. Tuo tarpu praeis vasaros kampanija, 
kuri, kaip manoma nulems karo pabaigą.

V.
KOKIA TURĖTŲ BŪTI LIETUVOS KARIUO

MENE IR AR PAJĖGTUME PATYS JĄ 
SUDARYTI?

Kadangi steigimas lietuvių kariuomenės nė
ra simpatijos dalykas link tos, arba kitos kariau
jančiųjų pusių, bet iššauktas vien Lietuvos ats
tatymo idėja, tai jos didumas ir sistema sudary
mo gali būti rišama tik atsižvelgiant į tas aplin
kybes, kuriose dabar yra Lietuva. Nustatyti nor
mą, kaip didelė turėtų būti Lietuvos kariuomenė 
sunku ir dabar nėra reikalo. Aplamai imant, ga
lima pasakyti, kad lietuvių kariuomenės reikėtų

riamus lituanistinius kursus ir j taip / pat prieš propagandinius reiškinius laisvajame pasaulyje, išreikštus filmais ar koncertais.”
Kq popiežius valgys?Sun-Times paskelbė' net ką

32,000 mokytojų streikasSan Francisco 72 elementarinės mokyklos, superintendento Alioto įsakymu, ketvirtadienį atsidarė, pamokas dėstant samdytiems mokytojų pakaitalams, kuriems mokama po $90 užkiekvieną pamokų dieną. Nuo popiežius valgys vykdamas i rugsėjo 11 dienos streikuoja 3,400 mokytojų, reikalaudami priimti atgal į tarnybą 1,200 mokytojų, kurie buvo atleisti iš tarnybos praeitais metais.■ Šiuo: metu vienuolikoje valstijų streikuoja 32,000 mokytojų ir dėl tos priežasties nukenčia apie 655,000 mokinių.
ŠAULIAI PASMERKĖ 

BENDRAVIMĄšauliai savo suvažiavime, dėl lituanistinių kursų ok. Lietuvoje ir iš ok. Lietuvos atsiun-rezoliucijoje šitaip pasisako:
“Bendravime su pavergtu 

kraštu reikalu. Ryšiai su okupuotoje Lietuvoje gyvenančiais yra būtini ir neišvengiami. Bet reikia įsidėmėti, kad okupantas tuos ryšius stengiasi panaudoti savo kėslams ir siekiams. Todėl, palaikant ryšius su artimaisiais, gyvenančiais okupuotoje Lietuvoje, reikia naudotis sveika šau- liška nuovoka, kad nepadėti okupantui, nepakenkti artimiesiems ir kovai už Lietuvos išlaisvinimą. Bendravimo su kraš- : tu reikalu suvažiavimas Sąjun-i gos narius Įpareigoja laikytis vadovaujančių laisvinimo darbui nurodymų ar Sąjungos centro valdybos patvarkymų. Suvažiavimas griežtai pasisako prieš studentų siuntimą į okupuotoje Lietuvoje rengiamus, ta-

Jungtines Valstybes. Airių lėktuvu atskridęs į Airiją pusryčiams gaus airiškų lašinukų ir airiškos duonos, o skrendant per Atlantą, “St. Patrick” lėk- ■ _tuve gaus Dubline virtus barščius, ir lenkų tradicinį ančiuką jautienos padaže; mėgstamą ko-: pūstų sriubą, virtą su kiaulienos kaulais; kiaulienos dešrą ir daržoves, bulvinius blynus, saldžiųjų bulvių pyragą su karšta slyvine ir medaus sosu.

Pavyko išaiškintiBasakojis “vienuolis”J, nustebinęs viso pasaulio sportininkus pats vienas menkai apsirengęs, basas ir alkanas ir be jokių kopimui įrankių įlipęs^ į antrojo aukščiausio’Afrikos kalno 17,058 pėdų aukštumo akmerfs, Ledų ir sniego viršūnę, ir paskui .tik.- su maža malūnsparnio-pagalba; nur leistas žemėn, .'.kaip: išaiškinta, yra 52 metų amžiaus Kenijos darbininkas, dailidė Efraimas Makiaras, kuris 'prisipažino-tai padaręs, norėdamas paškatfAti pasaulio religijų ylėnybę. ___
- .-■ ' ’ ; t • - * U*

Komunistai apgavo 
'' - musulmonus

T - - "
. * ■' r ? v, KABULAS, Afganistanas^'-^- Policijos vadas-H. Amin,'tapęs krašto prezidentu, paskelbė "pėr radi ja, kad krašte įvyko perversmas. Prezidentas Tarakįš norėjęs susitarti su komunistais, važinėjo į Maskvą, o jis, Aminas, susitaręs su musulmonų vadais ir glaudžiai bendradarbiaus su Pakistanu ir Iranu.Dabar prezidentas įsakė suimti visus į Kabulą atvykusius musulmonų vadus.-Vieni buvo suimti, kiti slapstosi. Toks Amino elgesys labai sųpykdino; musulmonus. Daugelis prisiekia su juo kovoti iki mirties.. ■ -

Prievartavimy epidemijaCHICAGO. — Policija turi savo rankose juodį Floyd Reed, 25 m., gyvenanti 5816 S. King Drive, kuris grįžtančią iš Olive- Harvey College 21 metų amžiaus studentę iš pasalų pastvėręs grasindamas ir mušdamas nusivarė į tuščią sklypą 1050 E. 102 St. ir išprievartavo. Sekančią dieną nukentėjusi su savo vyru atvažiavusi prie Jewel maisto krautuvės pamatė savo užpuoliką ir jos vyras, porą blokų pasivijęs, nedorėlį pagavo ir perdavė policijai. - ;Tą pačią dieną, .antradienį, tarp 8 vai, vak. ir 12 vai. nakties buvo išprievartautos keturios kitos moterys, jų tarpe viena 8 metų amžiaus mergaitė ir kita 15 metų.Tos rūšies kriminalistai dabar Amin savo žinioje tūri 30 so- perduodami Smurtininkų teis-- vietų tankų. Jis planuoja valį mui (Violence Court). ' dyti visą kraštą.
sudalyti tiek, kiek tai reikalinga Lietuvos atsta
tymui. Šiuo metu, kada Lietuvos ateities klausi
mas mums patiems nevisai aiškus, galima būtų 
padaryti tik gerą Pradžią lietuvių kariuomenės 
ir išlavinti pagal naujos technikos jos bran
duolį bei kadrą. Kalbant rusų termino
logija, dabar galima būtų suformuoti 1 — 
2 divizijas pėstininkų, kokius du pulku rai
telių ir kiek galima artilerijos. Padaryti tai, pa
sibaigus karui su Rusija, nesunku būtų. Jau tu
rime apmokintą ir prityrusį mūšiuose, kadrą 
įvairių specialybių ir užsitarnavimo laipsnių 
(čin), tik reikia visą tai parsivežti iš Rusijos ir 
sutvarkyti.

Turint gerą pradžią, reikalui atėjus, galima 
būtų padidinti lietuvių kariuomenę išsyk iki kor
puso ir daugiau.

Kalbant tik apie pradžią lietuvių kariuome
nės, man išrodo, kad ji turėtų būti sudaryta iš sa • 
vanorių, nes tik tokiu būdu pastatysime ją ant 
tinkamo laipsnio. Lietuvių kariuomenės pradžia 
gali nulemti jos ateitį. Tuo labiau, kad mobiliza
cija dabar visai nereikalinga ir negalima, netu
rime savo jau > nusistovėjusio ir sutvarkyto 
kadro. r '

Didesniam lietuvių’ kariuomenės kadro išto
bulinimui galima būtų surengti >jai tam tikrus 
kursus, arba, susitarus su vokiečiais, komandi
ruoti porą dešimčių lietuvių oficerių įvairių ka

— Afganistano musulmonų vadai, penkias dienas pabuvę Kabule, pradėjo dingti.. Vieni buvo su'mti, kiti bėgo. \
— Afganistano-prezidentas H

ro specialybių į vokiečių karo mokyklas ir. į Ka
ro Akademiją. Bet, tai klausimas tolimesnės 
ateities. „

Kol dar neturime savo statutų, galima būtų 
naudotis Rusijos karo įstatymais, pakeitus juo
se tą, kas neatsako lietuvių būdui. Sakau, naudo
tis Rusijos karo įstatymais, dėl to, kad ' kadras, 
apie kurį kalbėjau ankščiau, išlavintas sulyg"ra
sų karo įstatymais, kurie rodos nedaug kuom 
skiriasi nuo vokiečių karo įstatymų.

Sunkiau būtų su lietuvių kariuomenės ap
ginklavimu, bet ir tai, jeigu pats formavimas bū
tų rimtai pastatytas, galima būtų atlikti susita
rus su vokiečiais. Gal dar galima būtų pasinailš^o- 
ti turtu atskirų lietuvių batalionų, susiformavu
sių Rusijoje? Galima taipgi būtų bandyti tartis 
dėl to klausymo su ukrainiečiais, kuriems teko 
dauguma Rusų armijos turto Rumunų ir Pietų— 
Vakarų frontų. Būnant Lietuvių Karininkų .Są
jungos komisaru prie ukrainiečių Rados, ton 
ypatingai teko patirti, kad ukrainiečiai palankūs 
lietuvių kariuomenės formavimui ir lietuvių sie
kimams aplamai. Galima tikėti, kad, jeigu vokie
čiai nedarys kliūčių, ukrainiečiai sutiks mums 
padėtajame reikale. ■

į ? > (Bus daugiau), - } ;
■ . ........ ■! ii r U
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XL ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

TH!------BE 3-S893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street

Valandos pasai anaitgrimu

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T*L 737-514J 

Tikrina aki*. Pritaiko akining ir 
“contact lenses’"

VaL *g*i suaitarimą. Uždaryta treČ.

9

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

OR. K. G. BALUKAS
, AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
4449 So. Pul«»ki Rd, (Crawford 
MKlJcal Building) Tol. LU 5 6444, 

ligonius pagal susitariu)*, 
loi neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR, PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

WooHhootor Community klinikos 
Medicinos direktorių*

£■ Monhoun Rd„ W*stch*M»r, Ik. 
VALANDOS: 3—9 darbo Hienomis jj 

kas antrą Šeštadienį 8—3 vaL 
T*L; 542-2727 arba 562-2728

Ofiac telef.: 776'880 
Retidendloc telef.: *48-5545

i

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

Atsišaukimo rezultatas — iš vienos pusės tiesiai, atvirai, j Įvykių Įkaitintame ir kiek bra- jvuriškąi nusiteikusiame jauni- • nie tas atsišaukimas sukėlė pasipiktinimą pasirašiusiais. Iš kitos pusės vienas iš pasirašiusių 
OFISO VAL.: pin*.. *ntr*<U ***** aiškino: “Kaip ir kiti, aš pasi- 
lr penkt. 2-4 ir 6-8 v*L Tai. Sfejtadir- Š rašiau atsišaukimą su labai skaudančia širdimi, tačiau su Įsitikinmu, kad visi lietuviai, ypačiai mūsų jaunimas, jau ge- 

► P. ^rai orientuojasi visuose reika- 
tohstas tuose, jog jie tikrai, supras, ką

X DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*ndr* prektiki, sp^. MOTERŲ ll«ee.
Ofisą* 2452 WEST 59th STREET 

T»l. PR t-1223

ni&i* 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
nasal rusitarimį.

dažai. Speciali pagalba tO|ome.
(Arch Supports) Ir L t

pasirašiusieji norėjo patys pasakyti ir kas jiems buvo padi-
UsO W**t 63rd St„ Chlc*»*. I/L 60629 į sišaukimas tuomet buvo vienin- ’ itelė priemonė tuoj sulaikyti Keltuvių inteligentų suiiuinėjimo bangą, kuri būtų pasiekusi nežinia kurias ribas, jei atsišau-  Į kimas būtų buvęs atmestas . . . Šis aiškinimas vėliau visiškai pasitvirtino-: politiškai subrendusi lietuvių visuomenė ir jaunimas puikiai žinojo (kai kurios mūsų pogrindžio organiza-

ToJof.. PRospoet 6-5064

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

(Tęsinys)formavo jaunimą, ką tai reiškia), kaip suprasti tokių ir kitų . parašų atsiradimą, ir reagavo taip, kaip ir turėjo' reaguoti, o vokiečių teroro banga buvo sulaikyta” (t. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos II, 328 p.).Praktiškai dalinių, karinių' organizavimas buvo atidėtas. Tačiau minėtame visuomenės veikėjų pasitarime bene darbo tarėjas dr. J. Paukštys buvo kė-į lęs mintį, kad reiktų šaukti vi-' suomęnės konferenciją, kuri pa- sisakvlu dėl kariniu daliniu or- ganizaviiAo. Vokiečiai jai nebu-' vo priešingi. Tačiau jie nustatė jos pobūdį ir šaukimo būdus, ksd nedominuotų, anot jų, intelektualai o’ gautų savo nuomonę pareikšti tiesiai “tautos , atstovai”. Konferencijos dalyviai buvo parenkami tokiu būdu: tjirėjai nuvažiuoja į apskrities miestus; sutaria su apskrities viršininku, kuriuos žmones pakviesti į konferenciją; kandidatus dar patikrina gen. komisa-zijos dar tą pačią, dieną .pain- ras, pasilikdamas teisę išbrauk-
PERKRAUSTYMAl

L

Ltidim«i — Pilna apdraud* 
tEMA KAINA 

R. , š E R Ė N A S 
T*l. WA 5-8063

Apdrioifas perkr»ustym«s 
ii Jvtlriv a-titumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 37^!U2 erbe 37M99i

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

VI»ot eroframo* Ji WOPA,

Llatuviv kelta: ktfdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—8:30 vaL popiet Šeštadieni*!* 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 iki # JO

Vedi Į i Aldene Devfcw 

Telef.: HImleek 4-14U 

715* Seu MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILU

A “Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZDŽIONYTt

Progr»mo* rod4|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 V*L v*k.

Visos laidos iš WOP A stotie*.
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fl*. 5:30 v*L P-P.
ii WITS stotie* 1110—AM bang*.

2646 W- 71*t Street
Chicago, Illinois 60629
,. Telef. 778-5374

[ Cookware Primer For Brides
Given the fact that about 

2-1/4 million marriages are 
predicted for this year; that 
the fall and winter months 
are popular wedding seasons; 
and that there’s a growing 
interest in “cooking from 
scratch,” some guidelines for 
selecting cookware for first 
homes is both timely and 
useful.

Cookware is an invest
ment that will be used every
day for a long time to come, 
so it’s wise to check out per
formance as well as appearance 
before buying.

To begin with, most cook
ware is made of metal 
aluminum, cast iron, stainless 
steel and copper—each has its 
attributes.

Aluminum fc by far the 
most popular metal for cook
ware for lots of good reasons. 
It’s an excellent conductor of 
heat; cooks food fast and with
out hot spots. Also, it’s light
weight and relatively inexpen
sive. Available either in a pol
ished bright finish or dad in 
porcelain enamel in a range of 
popular colors, new aluminum 
cookware is attractively styled 
With many pieces designed 
to go from range to table. 
Another plus in some premium 
aluminum cookware is a thick, 
non-stick surface of 
1 ‘SilverStone” that resists 
staining, chipping or peeling; 
it releases food easily and is a 
snap to clean.

Cast iron cookware has 
been around for centuries and, 
with proper care, can last for 
centuries. It, too,!« an excel
lent conductor of heat and 
cooks jood evenly. The draw-

backs are that it is extremely 
heavy and often rusts, so it 
must be pampered and season
ed frequently. Some new iron 
cookware is being made with 
a porcelain enamel coating 
which eliminates the rusting 
problem but which adds to 
its weight as well as the price.

Stainless steel is sleek look
ing, strong and durable but a 
poor conductor of heat, prone 
to hot spots and scorching. 
To overcome this, most stain
less cookware is combined 
with other metals. Some have 
copper bottoms, others a core 
of carbon steel or aluminum, 
which helps to distribute heat 
evenly. Stainless steel must 
be polished occasionally to 
keep it looking its best. Prices 
for quality stainless cookware 
range from.high to expensive.

Copper, though an excel
lent metal for cookware, is so 
expensive as to be out of reach 
except for professional chefs.

Some other things to look 
for when buying cookware:

• Check the handles; they 
should be sturdy and easy to 
grip.

• Make sure covers fit 
snugly to hold in the heat.

e Cookware should be 
made in one piece or con
structed so there are no seams 
or crevices that will make it 
hard to clean.

• Bottoms are flat and le
vel for best heat distribution.

Lastly, no matter what 
cookware you select, read 
and heed 
use and 
and your skillets and sauce
pans should perform deli
ciously for years to come*

the manufacturer’*
care instructions,

ti ar papildyti, šitaip buvo sušaukta 1943 pavasarį konferencija Kaune, Vytaute' Didžiojo11 n.uzėjaus patalpose. Jai pirmininkavo prof. M. Biržiška, kuris turėjo vilčių, kad kitokia konferencija suvaidins panašią rolę, kaip 1917* metais Vilniaus konferencija. Bet tokiom viltim maža "buvo pagrindo. Dar prieš konferenciją ’ jos programos rengimo komisija, kuriai pirmininkavo gen. St. Raštikis, buvo atsistatydinus, kad gereral-I komisaro politinio skyriaus vir- ! šininkas von Luėthe nesutiko, ; kad rezolucijosė būtų vartojami žcnlžiąi. “nepriklausomybė”, “valstybė”, “kariuomenė” (žr., St1, Raštikis, Kovose dėl Lietu- ! vos, II, 331 p.). Konferencijai ’buvo pasiūlyta rezoliucija, reda-l guotą generalkornisariato; konferencija prašo Vokietijos vyriausybę leisti. organizuoti karinius dalinius kovai prieš bolševizmą Vokietijai vadovaujant. Konferencija rezoliucijas pakeitė ta prasme, kaip buvo- buvusios komisijos parnešta: Į pasisakė už reikalą kovoti prieš bolševizmą, už reikalą organizuoti karinius dalinius; minėjo Lietuvos laisvę, vardan kurios lietuviai kariai stoja į kovą. Ki- itaip sakant, konferencija davė rezoliucijai idėjinį- pagrindą, valstybinį- tikslą.-Kada konferencijos pirmininkas su pirmuoju tarėju rezoliucijas nunešė gen. komisarui, pastarasis išbraukė viską, ką konferencija buvo pridėjusi ar pakeitusi. Tokia rezoliucija, nerodžius jos daugiau konferencijo’s daly-; viam ir buvo paskelbta konferencijos pirmininko parašu.Betgi švedų spaudoje prasis- verbė žinia tučtuojau, kad konferencija pasisakiusi už Lietuvos -nepriklausomybę, žinia, iš esmės buvo teisinga ir sukėlė Berlyne susijaudinimą atsiliepusį vietos lietuviu tardymais ir grasinimais, beieškant žinios autoriaus. Savo ruožtu žiniosi apie konfcrcncijcs rezoliucijos
i

suklastojimą pasklido Lietuvoje 
ir sukurstė naują pasipiktinimo
a lgą visa procedūra.Praktiškai ir vėl bet koks lie- ūiv škų dalinių organizavimas buvo nudelstas. Jis atgijo' jau lų pat metų gale. Pats gyvenimas jį suaktualino ir paskatino vtečią visuomeninę konferenciją, kurioje formavosi lietuvių karinių siekimų formulės.(5) Lietuvių karinių siekimų formulė. — 1943 antroje pusėje pagausėjo šiaurės ir rytų Lietu- : voįe sovietinių partizanų veikimas. (iyvendami miškuose, jie ankėsi pas gyventojus, ėmė maistą, drabužius, gyvulius, žudė Įtariamus bolševikam nepa- ankiuesius, sprogdino geležinkelius, tiltus, užpuldinėjo vokiečių mašinas. Prie partizanų dar j dėjosi ir plėšikai. Vokiečiai įsakė vietos gyventojam saugoti geležinkelius, strategines vietas ir padarė juos atsakingus už partizanų veiklą. Aną padėtį pogrindinis laikraštis dramatiuo ir ironizavo:“Banditizmas, kaip kokia i Dievo rykštė ima siausti vis labiau ir labiau, šis pasibaisėtinas reiškinys, suprantamas dalykas, kelia visoj tautoj didelio susirūpinimo, nes ne tik kaimuose ir viensėdijose pasidarė doram žmogui nesaugu, liet ir miesteliuose ir net didesniuose miestuose, kur yra apsauga ir apsigynimo priemonės. Pasekę banditizmą ne vien iš skelbiamų laikraščiuose užuojautų žuvusių giminėms, gavome patirti labai liūdnų dalykų- Ne .tik kaimuose, bet ir miesteliuose esamos lietuviškos policijos pajėgos dažniausiai yra per menkai ginkluc’tos, kad galėtų didesnes bandas sunaikinti arba nors Į tinkamai beginklius apginti. Turime užregistravę ne vieną faktą .. . jog vokiečiai dėl šito da-- Tyko galvos sau nesuka. Kai vienoj vietoj, aiškiai turint žinių apie siaučiančių banditų būrelį, buvo kreipiasi į garsųjų gestapą ginkluotos paramos, buvo' atsa-, įkyla neigiamai ir pasiūlyta ko- j voti turimomis priemonėmis...Iš keleto atsilikimų patyrėme, jog vokiečiai, kad ir netiesio- gia,i stačiai banditizmą palaiko. į Kuo daugiau žus žmonių, tuo i jiem geriau . . . Mūsų žmones j nori priversti kovoti Rusijoj, o čia tegu rusai buvę, politrukai ir enkavedistai, pavadinti ukrainiečiais, padeda naikinti lietuvius ir plėšti jų turtą . . . ()t, kai į sužino, kad kas nors papiovė i kiaulę, narsusis gestapas tuo-' jau pribfiva . . . jeigu banditai j naikintų vien kiaules, vokiečiai tikraiLaisvės mėn.). susirūpintų’’ (LietuvosTrimitas 1944 vasario(Bus daugiau)

FIGHT HEART DISEASE

j VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS /

MARIJA ABRAMAVIČIENĖ
(MOZŪRAITYTĖ)Rugsėjo mėn. 24 dieną sueina jau vieneri metai, kai mes netekome savo brangios žmonos, motinos ir močiutės. Mūsų krūtinėse tebėra, skausmas, kurį pajutome po jos mirties ir bus iki mums ateis laikas atsiskirti su šiuo pasauliu. Dieve, suteik jai amžiną ramybę!Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo mėn. 28 d. 7:30 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo Mergelės Marijos bažnyčioje Brighton Parke ir rugsėjo mėn. 24. 28 dienomis 8 vai. ryto, taip pat rugsėjo mėn. 30 d. 8:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.Po mis ų vyksime į Šv. Kazimiero kapines, kur 10 vai. bus pašventintas paminklas.Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisimint; Mariją ir pasimelsti už jos sielą.Tebeliūdi: vyras Stasys, duktė, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai, broliai: Pranas ir Vincas Amerikoje, seserys — Ona, Agolajir brolis Petras bei kiti giminės Lietuvoje.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinkimės tikri ijrdimi, 
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą; nie
kados nesikeičia: jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 

ir ištikimasis tarne”
S V. RASTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika & Evans
B a

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
"■jfcjy1 Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
<*SKC TeL 737-8601EUDEIKIS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

AMSULANSO 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TUrtiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštes automobiliams pastatyti

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tel: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayettfc 3-35 Yi

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7^671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Hl. 974-4410

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

__ I —M—
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
ko St. Luke ligoninės dr.

imm sahliii^uMiua vr

O Lietuviai sako, kad Įpra
timas yra pikčiau prigimimo. 
Svarbu, kad vaikai įpiaštų lai
kyti skaitoma dalvka tinkama
me nuotolyje nuo akių, nes per 
arti laikant išsivysto trumpa
regystė. Tinkamiausias nuotolis 
vaikams tarp akių ir knygos

•AfllM uiuuii* ■> .uiJ.
xs ; -

ji. Fcdor pareiškė, kad grožio j 
operacijomis dabar dom’si vif; 
su prifesijų atitinkamo’ kalibrd' 
vyrai. Yya žinoma, kad šėlt;! 
William Proxmire iš Wiseon-j 
sin valstijos ir dainininkas Ručį! 
bert Goulel turėjo kosmetikoj,

yra jų rankutė tarp kumštelio) operacijas. f
ir alkūnėlės. Suaugusiems ide-l 
alus nuo'tolis yra 16 colių.

O Amerikiečiai pragyvena 
pigiau, negu kitų industrinių 
Valstybių piliečiai: britai, pran
cūzai, vakarų vokiečiai ir japo
nai:

— Svaras geros jautienos JAV 
kainuoja -$2.19, Anglijoj $3.03, 
Prancūzijoj $3.91, V. Vokietijoj 
$2-45, Japonijoj $9.09- 

spalvotos l'V— Sunkusis 
aparatas JAV kainuoja $500, 
Anglijoj $580, 
$750, Prancūzijoje $1,145, Ja
ponijoje $880.

— Už pakelį cigarečių ame
rikiečiai vidutiniškai moka 71 
centą, britai $1,21, ’. prancūzai 
60 c., vokiečiai $1.46, o japonai 
60 centų.

— Benzino galionas Ameri
koje kainuoja apie $1, Anglijo
je $2-60, Prancūzijoje $2.80, V. 
Vokietijoje $2.60, Japonijoje 
$2.50. Nepriklausomybės sute
mose Lietuvoje benzino litras 
kainavo vieną litą, kas buvo lai
koma labai brangų, ■ Sumaišytas 
su benzinu alkoholis — moto- 
rinas — šiek tiek sumažino ben
zino kainą. Tuo pat pavyzdžiu 
dabar Amerikoje įvvedamas ga- 
zoholis.

V. Vokietijoje

e Viena Wall Street invcstii- 
‘ vimo bendrovė paskelbė, kad 
i kiekvienas amerikietis išgUrią 
182 galionus skystime? per me
tus: mineralinio vandens ir van-- 
dens 14.7 g., vaisvandenių arba 
minkštųjų gėrimų 37.6 g., ka-. 
vos 27.8 g., pieno 24.8 g., alaus 
23.4 g., arbatos 7.8 g., vaisių 
sunkos 6.4 g., gėrimų, pagamin
tų iš miltelių 6.3, -alkoholio 2 g.r 
vyno 1.9 galiono. j

e l<880 m. Amerikon išsikė
lė septyni Salvatio'n Army ka
reiviai su savo komisionieriuml 
George Scott Railton. šiandien! t-* 
ši šalpos organizacija turi apięl L*. 
10,000 skyrių ber pagelbos tei-1 
kimo vietų, išlaiko vasaros sto
vyklas neturtingiems yaikamj 
sana tdrijas luošiesiems bei se
neliams. Palaikant šią organiza
ciją, mums tenka prisiminti sa
vąjį 
linei

pa, jei prieš kepant jas pavi 
iiisite apie 10 .minučių.’ . -

M. Miškinytė

B’ALFą, besiruošiantį me- 
rinkliavai spalio mėnesį.

— Ginta V. Remeikytė iš Či- 
,kagos pietvakarių, Marijos aukš
tesniosios mokyklos mokinė, .yra 

" pusįaų-f inalįstę ^uti konkursi
nę National Merit stipendiją.. Ji

I dienos.. Be to, papildomai pra
šoma skyrių valdybų pasistengti 
kuo daugiau suorganizuoti aukų 
rinkėjų. BALF’o Chicagos

apskrities valdyba i 
!

Toronto L'.etuv.ų Namu 
metinis banketas ruošiamas spa-; 
lio 13 dieną.

— A. Dargytės - Biškevičienės 
vadovaujamas Toronto lietuvių 
teatras Aitvaras dalyvaus dau- 
giakultūrfniame festivaly. Lapj- 
krič o 16 dieną Aitvaras vaidins 
St. Lawrens teatre V. Alanto 
komediją “Saulėgrąžų sala”. ;

. ' • * Į
— Ramunė Jamišaitytė (pi 

p. Janušaičių, “Pajamos” mai* 
sto produktu krautuvės savi., 
ninku dukra) išskrido į Syd- 
nėjų, Australiją. Ramunė yra 
Chicagoje ; susižiedavusi su 
adv..Ričardu Radausku. Juo- 
dviejų vestuvės bus spalio 27 
dieną. . Spalių 19 d. į Sydnėjų 
išskrenda Ramunės tėveliai Ve>Į 
ronika ir Jurgis Janušaičiai-Jiej 
žada aplankyti pažįstamus, gyj 
venančius Sidnėjuje, Adelaidė-] 
j e ir kitur. j

— Į ALTos suvažiavimą, ku-i 
ris įvyks Cleveland, Ohio, auto-/ 
busas išeis š. m. spalio mėnj
II dieną 11 vai. vak. nuo 69thi
gatvės ir So. Washtenaw Ave.; 
kampo, Marquette Park, Chica-į 
go. Kas nori dalyvauti ALTosį 
suvažiavime ir kongreso posė-į 
džiuose, prašomi registruotis! 
iki rugsėjo mėnesio 30 d. šiais 1 
telefonais: 737-1286, 652-8168 irs 
434-3713. ; . Rengėjai (Pr.) |

Namai, Žemi — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SAL!

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 

___________________ _ ____________—f

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

• Grožio chirurgija, žinoma 
plastic surgery7 vardu, iki šiol 
naudojosi daugiausia moterys; 
gi vyrai būdavo, tik filmų bei 
scenos profesionalai. New Yor-

• Įyra veikli skaučių, orgąnizacijo-
• Vokiečiai ruošiasi išbandy- je, Rūtos ratelio vicepirminin-

ti traukinį, kurio teoretinis grei-j.kė, priimta į Garbės mokinių 
tis yra 220 mylių per vąjandą.j ^draugiją, laimėjusi Amerikos 
Jis būtų skirtas ilgų distancijų ! mokytojų- i premiją ekskursijai 
susisiekimui.4donrų,.greitį,pa- j Austriją.’ - '■
lyginti su greičiausiu gyviu pa-- 
saulyje — tigrų patele, galinčia'1 
išvystyti greitį iki .63 mylių per 
valandą. Dabar Hikari trauki- ’ 
niai laikomi greičiausiais. Jie! ,
išvysto greitį 'iki 110.2 myliu’kun- kleb' Jąnas 
per1 valandą.

• * 1 * 2 ■ ■ ’ '■ '• • : ’

• Bulvės daug greičiau iške-.

— Sudarytas ^Lietuviu komi' 
J tetas sutikti Čikagoje popiežių 

' Joną Paulių. II. ..I jį įeina: kųn.
klęb. . Antąn'as Zakarauskas,

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
i

Visi lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas 
savo asmenišką' dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. . ' ' ;

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaidą. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

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

nimo vajaus talką!

Vaclovas Kleiza, AĮgįs . Regis, 
Gintaras Aukštuolis’ .-kun. Juo
zas Vaišnys^ Antanas Linas, Ka
zys Laukaitis,, Antanas Juodval
kis, Edmundas ’ Vengiariskas, 
Matilda •' Marcinkienė, Stasys 
Žadėikis, ’Zigmas. Jaunius, Sau
lius Kuprys,‘’Juoząs Ivanauskas 
ir Jurgis • Janušaitiš. -

. — Julija Šyabait.ė - Gylienė,

I

’T

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede ...........  dol
Pavardė ir vardas ____ ___ ___________ _
Adresas ................. ......... ...............................

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus .......  dol.
Pavardė ir vardas _______________________________________
Adresas ------------------------------------------------ ------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa-; 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ................ ...................................... i------------------ (
Adresas -------- ------ ---- -------------------------- ---- ...L.----------- --

Juozas Toliušis ir Mečys Valiu
kėnas, visi iš'Čikagos, pakviesti 
Dirvos novelės konkurso verti-į 
nimo komisijom Konkurso me
cenatas yra Simas Kašelionis.

— Sudarytas Clevelando or
ganizacijų atstovų komitetas pa- 
minėti radijo programos “Tėvy-’ 
nes garsai” 30 m. veiklos su-' 
kaktį ir pagerbti jos vedėją Jūd-! 
zą Stempužį. Komitetas tuo tiks
lu ruošia banketą su menine 
programa ir šokiais.. Lietuviu 
Namuose spalio 20 d. 7:30_vąl. 
vak. Programoje dalyvaus akt. 
Laima ir muz, Darius Lapinskai,] 
šokiams gros. R. Strimaičio or-Į 
kestras. Bilietus platina bei vie-1 
tas rezervuoją G. Kųdukięnė ir' . _
R. Tatąrūnienė. / j mirką, paskutiniajam ,trimitui

— Clevelando lietuviai kvie- _______ _
čiarni. dalyvauti Balfo 35 metų ypatingos radijo programos šį 
veilRos sukaktuviniame minėji-^ antradienį 9:15 vai. vakare, ra
ine — bankete, su menine pro-Į dijo banga 1490 AM per “Lietu- 
grama spalio 6 d. 7:30 vai. vak. vos Ajdus'’.
Lietuvių Namuose. Biljetai pla- Penktadienį 3:23 vai. popiet 
tinami po lietuviškų pamaldų. pačia radijo banga pasiklau- 
DMNP parapijos kavinėje ir Šv.;
Jurgio parapijos salėje.

— BALF’o Chicagos apskrities 
ir., skyrių yaldybų oficialus ru-, 
dens - piniginio vajaus atidary-j 
mas įvyks 1979 m. spalio mėn. į 
7 d., bet skyrių..valdybos aukas] 
pradeda rinkti nuo spalio mėn.

Nėra to blogo, kas 
neišeitų į gerą

“Štai, aš sakau jums paslaptį: 
mes ne visi užmigsime, bet visi 
būsime perkeisti, ūmai, aki

I

skambant.-..” I Korint.-15:51, 52.
Kviečiame pasiklausyti šios

. Penktadienį 3:23 vai. popiet

sykite per Sophie Barčus radiją 
“APSIRIKIMAS”.- •

Parašykite pare ikalaudam 
knygelės “Mirtie, kur tavo ge 

v. i luonis?” Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P.O/Box 321,
Oak Lawn',' Ill. 60454

I

839-1784 arba 839-556S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

.vairi andrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus*---
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600. !

13 APARTMENTS, BRICK
lew gas heat boiler. On side street, 
/icinity Pulasky & Foster. Income 

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

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

1Y OWNER—LOVELY BED- 
1OOM BRICK, family dining 
.•oom, full basement. I1/? car 
>arage. Cent.. air plus many ex
Tas. Vicinity 66th & Mozart-

476-5163 I

HELP WANTED — MALS 
Darbininkę; Reikia

BODY/FENDER MAN

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

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

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

523-8775 •

-
X

Laikrodžiai ir. brangenybės ”

Pardavimas ir Taisymas .=’?**
2646 West 6?th Street 
Tel. REpublic 7-1941.....

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS; 4059 Archer Avė. •' 
Chicago, 111. 60632.Tel. YA 7-5980

*

4

M. ŠIMKŲ S-? ; V 
Notary Public——• ;; 

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

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208% W. 95th St. 
Everg. Park, 111, 
60642,’- 424-8654 V

stati r at a

State Farm Fire and Casualty Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
’ " ! MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • Tel. WA 5-27S7 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

^'jį^isfASIŠ EUROPOS SANDĖLIŲ f ‘

. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

' ?op pay for good man with experi- 
:nce. Must have tools and be relia-

. jlė. Good benefits, Clean Northwest 
(Side Shop. No Floaters.

MAYERS AUTO 
545-5408

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Gana aktyviai veikia 
Marquette Parko Namų

Savininkų Draugija
Uėpraeitą pirm. P. ir S.Patla- 

ivykusiam Mai 
quette Parko Namų Savininki 
draugijos valdybos ir parengi
mų komisijos posėdy pirminiu 
kaujant J.Bacevičiui buvo aptar 

į Ii bėgamieji reikalai.
Valdybos posėdyje dalyvavo 

ibuv. Alvudo pirm. O. Ankienč 
adv. Ch. P. Kai, A. Katelienė/ 
A. Gudauskas, St. Lukaševi 

j čiųs, L Sadauskas, M. Simokai 
■ tis, M. Stakėnąs ir A. šidagys. 
bei Pr. St. Patlabai, kurie vi
sus pavaišino.

Parengimo bilietus platin? 
valdybos ir komisijos nariai 

, Narių ir svečių pobūvis bus š 
m. spalio 27 d. Lietuvių para
pijos sąlėje. Ilgiau ‘diskutuotas 
69 gatvei naujo vardo parinki
mo klausimas. Vieni siūlė, kad 
atremontuotą ir padarytą vie
nos krypities gatvę prašyti mie 
sto valdybą, kad pavadintų Li
thuanian Plaza Court, o kiti- - 
Kudirkos ar Kauno vardais.Ga
lutinai daugumos apsistota ant 
Lithuanian Plaza Court vardo

Kor.esp. p.f-

CHURCH CUSTODIAN

t Tepraeitą pirm. 1 
bu rezidencijoj Įvy 
_

J

BEVERLY 
Salary, benefits, plus 

apartments

Call: PASTOR PETERSON
445-7557 or 445-7558

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

, ..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

i

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., Ill. 60629

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. . .

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILL!ONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytt

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

k 307 W. 30th St
r - ToL (212) W3-M13 -

DENTURE WEARERS
A major e 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

—‘V.1-1...... .....

ENERGY 
WISE «

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid . 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

2649 West 63rd Street
Chicago, Hl. 60629 

I_______________---------- ----- J

PERSONAL”

Asmeny Ieško

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

Naujienos, Box 233 
1739 So. Halsted St
Chicago, IL 60608

4ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia DarblninkŲ irparbininkjy

Reikalingas patyręs 
siuvamos masinos 

ooeratorius
Vyras ar moteris. Geras atlyginimas. 

Kalbame lietuviškai- Kreiptis 4:.
LEATHER BY MARY*

17 N. State St., Room 1224 
Tel- CE 6-8074

■ ■ .1 ■ UI - ■ "I"
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