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t MEKSIKOS ĮLANKOJ UŽDĖJO DUGNĄ 
’ K ALIEJUI SUSTABDYTI

DARBUI KLIUDĖ STIPRIOS SROVĖS.
BET DUGNAS GERAI UŽDĖTAS

TAMPICO, Meksika. — Mek
sikos darbininkai, amerikiečių, 
padedami, praeitą šeštadienį už
dėjo didelį varpo formos dugną 
ant prasiveržūšios mineralinio 
aliejaus versmės.

Darbininkams-buvo labai sun
ku-nuleisti dugną ant prasiver- 
žusios vietos-, nes visą laiką ėjo

■ gana stipri vandens srovė. Galų 
gale inžinieriams, ir narams pą-« 
vyko taip nuleisti ■ specialiai. pa
ruoštą varpo formos dugną, kad 
jis gerai uždengtų aliejaus vers
mę. Darbo metu buvo susidaręs 
didelis-- pavojus keliems darbi
ninkams, bet pavojus buvo pa
šalintas ir. dugnas gerai užverž
tas. Narai ątidžiai sekė, ar. "kar
tais aliejus nep'ašileidžia per šo
nus, bet atrodo, kad pritvirtintas 
dangtis uždengė visą aliejaus

- versmę ‘ir sustabdė pavojų.
_ ALIEJUS PADARĖ 5 .....

’^~^DAUG^AI7OS
. , ... Prasiveržęs aliejus padarė la- 
. .. -bai didelės- žalos visai gyvūni

jai .Męksikos įlankoje.; Storas 
, . aliejąuą.klodas -sustabdė deguo-

.. ,,nį. Didokas skaičius žuvų, vė
žių .ir -įvairių Jūros :gyvūnų, 
Įpratę 'maitintis .įlankos- dugne,

.Ąnet.ekę.^d^uonie?, ,bąndė Pa
siekti vaųdens: paviršių^ kad 
gautų .deguonies, bet .aliejaus 
klodas, juos visai .ųžtroškino; Juo 
plačiau.plito prasiveržęs; aliejus, 
tuo daugiau žalos jis. darė.

Prasiveržęs aliejus daug pa
kenkė ir Įlankos pakraščiams/ 
Aliejus riižtroškino a^e tik jūros 
gyyūnijąr.-bęt ji?: pakenkė ir vi
siems pakraščiams. Daugelis 
paukščių, nusileidę į, vandens 
paviršiuje esantį aliejų/nepajė- 
gė pakilti, ries aliejuotos plunks
nos juos padarė' visai nejudriais, j priešams teisti. .į
Vieni nuskendo jūroje, o kitus Ą. Bokassa nenorėjęs skristi iš 
vanduo išmetė pakraštin. Už- Paryžiaus, bet prancūzai jį pri- 
troškusU žuvis taip pat metama vertė iš Paryžiaus išvažiuoti.
į pakraščius. ' - ; 4

Chomeini žygiavo 
su vaikais

TEHERANAS, Iranas. — Pra-' 
eitą penktadienį Irano nekarū-

■ nuotas valdovas mula Chomeini 
žygiavo su mokyklų vaikais pa
grindinėmis Teherano gatvėmis. 
Mula nepasitiki Irano jaunimu. 
Jis mano, kad mokyklos privalo 
-išauklėti tiktai musulmonišką 
jaunimą. Nuvedęs jaunuolius į 
pagrindinę aikštę, jis pasakė vi
siems tikybinę kalbą, paskaitė 
kelis Korano.puslapius.

Savo -kalboje mula Chomeini 
pareiškė, kad .jis pasitiki Irano

■ jaunimu, kuris bus mokamas 
pagal pačius giliaus pranašo 
Mahometo dėsnius. Jis pareiškė

. įsitikinimą, kad netolimoje atei
tyje pačiame Irane ir kitose is
lamo tautose bus taika ir visi 
galės gražiai gyventi.

• '• Bokassa issiųštasĮ r‘
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Leonidas ir Valentina 
Kozlovai New Yorke

LOS ANGELES, Cal. — Leo
nidas ir Valentina Kozlovai, pas
kutinę dieną atsisakę grįžti į So
vietų Rusiją, pagyvenę visą sa
vaitę Los Angeles mieste ir susi
pažinę Su vietos sąlygomis, iš
skrido į New Yorką.

• • .• ■■ '>*■ , 
, Kozlovai nori .susipažinti, su 
New.Yorko. gyvenimu, bet pir- 
mon eilėn jiems.rūpi susipažinti 
su sąlygomis.dirbti New Yorko 
balete. Jiedu yra šokėjai, profe
sionalai, nori susipažinti su dar-

e— ' 'i

PARYČIUS,., - Prancūzija^ 
Imperatorius Bokassa I sukėlė 
labai didelių rūpesčių netikėtai. 
Pasirodo,; kad-(Bokassa1-1 buvo 
Prancūzijos pilietis. Jis- tarnavo 
prancūzų <kariuomenėje ir gavo 
pilietybę. Kai nusileido Pary
žiuję, tąi parodė:prancūzų pasą 
ir .pareikalavo-leisti' 'jam laisvai 
gyventi Prancūzi j oje j.-Pradžioj e 
prancūzai nežinojo, ką. suį juo 
daryti, bet vėliau leido apsįgy- 

'vėriti viešbutyje, o vėliau nuta
rė iŠVežti: į Afriką'. k,

Prancūzai atsisakė ’ jį1 atiduoti 
Centrinės Afrikos Respublikos 
valdžiai. Jis daugelį respublikos 
pareigūnų nužudė, bet savo pi
liečio prancūzai .nenori duoti

bo sąlygomis Amerikos baleto 
bendrovėje. Jiedviem labai ge-' 
rai yrą žinomos darbo sąlygos 
Maskvos Bolšoi teatre, bet da
bar jiems reikia gyventi Ameri
koje. Maskvoje šokėjai turėjo 
daug Įvairių lengvatų, bet Ame
rikos laisvė ir geresnis atlygini
mas jiems bus prieinamesnis ir 
malonesnis.

SAN SALVADOR. Salvado
ras. — Salvadoro sostinėje pra
eitą sekmadienį netikėtai ir ne
lauktai buvo užpulti trys val
džios pareigūnai ir vietoje nu
šauti. Užpuolikai vartojo pačius 
naujausius ginklus, kokius Ni- 

j karagvos maištininkai tik pas
kutinėms! dienomis turėjo Ma- 
naguos kovose.

Ma štininkai tvitrina, kad jie 
i-buvo laimėję Nikaragvos kovas, 
bet paskutiniu metu tas laimė
jimas buvo iš jų atimtas. San 
Salvadore leidžiami propagan
dos lapai tvirtina, kad amerikie
čiai padėjo atimti iš Nikaragvos 
maištininkų visą pergalę ir da
bar stengiasi atimti ją ir iš Sab 

. vadoro maištininku. Maištinin- 
kai veda labai žiauria melo ir 

Į šmeižtų propagandą prieš* ame- 
Sovietų i rikiečius. Ofcialiai paskelbta, 

policija leido Liudmilai Vlaso-1 kad buvo nušauti trys Salvado- 
vąi’sekti pagrindinį šokį Mask-Į re valdžios pareigūnai, bet Ame- 
vos Bolšoi baleto vaidinime, šo- j rikos ambasądoriąų^ San Salva- 
ko didelė grupė’ Boksai teatro dore duodami šie žodžiai:

. - • - J- 1 į Xšokėjų, bet. gei” -šia1 pasirodė | 
teatro žvaig'.ic. Sovietų propa
gandistai tų ip'pat. leido ja> pa
skelbti aštrios pfopap- idos.. Ji 
nekalbėjo apie .p'**’ ’ U Ką. bet pa
sakė: “Aš vis dar tebemyliu 
savo vyrą".

Josios vyras Aleksandras; Go
dunovas. geriausias Bolšoi teat
ro solo šokėjas, atsisakė grįžti į 
Maskva, nes ten nėra sąžinės ir

PUERTO 
RICO

panama

°< E A M.

Maskvos agentai traukia savo jėgas į Salvadorą, šiame žemėlapyje pažy
mėta Centraline Amerika. Ameilįiečiai atidžiai seka, kad Maskva ne-

' '1-.'permestu Kuboje laikomu gerai ginkluotu ir apmokytu sovietu kariu.

AMIN VALDO AFGANISTANO

JIS TVIRTINA. KAD RUSAI NEŠADeJĘ
• ‘ . PADARYTI PERVERSMO KABULE;i:j 1 (e ■ ’ o ’t • i i’k t • • •-*

KABULĄSų. Afganistanas..^>-ę- Po -trijų dienų jis buvo;VA*TT tiek

I

1

—, Afganistano>'■;p re-židenfasJ nuvargęs/-kad-niekas jo' nega-, 
krašto apsaugos ministeris, krąš- .Įėjęs,prikelti. Visi valstybės rei-{ 
to .premjeras^, policijos: vadas; Ir j. kalai buvo atidedami, nes Aminį 

nebeturi jokio pavaduotojo. šeš-į 
ctadienį jis sustiprėjo, išsimiego-, 
joj -išklausė sklendžiamus gan- j 
dus -ir sekmadienį pareiškė, kad; 

-jo .susitarimas su musulmonų! 
įvadais galioja, o jeigu kai kurie i 
musulmonai dingo, tai jie patys j

keliu- kitu ištaigu ■ viršininkas 
Hafizulla Amin ',parbižkė. kad, 
sovietu-‘karo jėgoš jarrivisąi ne-, 
padėjo likviduoti .buvusio-prezi
dento Nur, Taraki ruošiamo! pęr- 
versnįdz ir j traukti Afganistaną 
į islamo valštynių sąjungą) , :
f Prezidentas Am»n . .pareiškė,slapstosi. Amin nori geruoju su-j 
kad jam padėję revoliucinio kd- pvventi su rusais ir jis pripaų 
mįteto nariai, ištikimi musuįmo- žįsta, kad Afganistanas priklau-j
nų vadai ir policiją. Rusai nesi-j so Islamo valstybėms, 
kišo į perversmą, nesiūlę f jokių 
patarimų. Jie sėdėjo, stovyklose 
ir džiaugėsi,- kad musuliripnai 
jų nepuolė. Afganistano musul
monai ir šiandien su juo bendra
darbiauja. ; ’J

•^^^REŽffiUJTTAS“' LABAI' ' 4

Visi paštėUejO, kad naujas. Af
ganistano prezidentas H. Amin 
pasakė ilgh^kalbą, bet buvo la-

-bai ■ išvargęs. ‘Perversmo1 ‘metu 
jis nemiegojo 'tris dienas,' buvęs 
labai nervuotas, nes buvo ;tik-. 
ras, kad nuo jo sprendimų pri
klausė jo gyvybė. Jis džiaugia
si. kad Afganistano kariai jafn 
padėjo numalšinti iš , Maskvos 
grįžusio Tarakio suruošto, pčt; 
versmo

SU

Valdžia .leido Liud
milai šokti

MASKVĄ, Rusija

— Aš ėsu* girdėjęs iš atsakin
gų pareigūnų, kad užmuštųjų 
tarpe yra nušautas vienas ame
rikietis. .. : •

Praeitą penktadienį buvo pa- 
. grobti du Amerikos biznieriai 

San Salvadore, o jų likimas dar 
-ir šiandien nėra žinomas.-Ame
rikos ambasadorius prašo Sal- 
vadoro ’vyriausybę suteikti ap- 

Į-saugą-Arherikos piliečiaihš. • 
žodžio laisvės. Jis buvo bepla- l Susidaro įspūdis, kad dalis 

riuojąs pasilikti Amerikoje su j tarptautmės brigados maištinin- 
savo žmona, bet sovietų, agentai j kų persimetė,! Salvadorą ir sū- 
buvo gudresni, jos ' neprileido j stiprino :ten jau buvusius “revo- 
prie vyro, o ją pačią tuojau 

1 vežė į sovietų lėktuvą ir po 
išvežė Į Maskvą.

Atominei jėgainei "San- 
dūnuose" nebesisėka '-

BAILEY. Ind. — Jau kelinti 
metai kaip Michigan© paežeryje 
Į rytus nuo Gary, vad. Kopkak 
nių Parko pašonėje yra statoma 
atominė jėgainė, prieš kurią 
įvairios gamtos mylėtojų orga
nizacijos kelia protestus ir žy
mia dalimi dėl to statyba nusi
tęsia. šiomis, dienomis NIPSCO • 
(Šiaurės Indianos Viešosios tar
nybos kompanija), dėl kurios 
tebevyksta ginčai su Įvairiomis 
gamtos mylėtojų organizacijo
mis. prabilo, pranešdama, kad 
iėgamės statyba tęsiama ir pra
dės veikti 1987 metais. Origina
liai buvę sutarta, kad jėgainė 
pradės veikti 1984 metais ir kaš
tuos S850 milijonų, bet dėl inf
liacijos kaštuos daug daugiau ir 
veikti pradės trimis metais vė
liau.

; 'Darbai prie1 jėgainės, pavadin
tos Bailey'Plant.' buvo 1977 me
tais sustabdyti svarbiausiai dėl 
nesušitarimo pagrindui1 NIPS
CO planavo jėgainės pastatą 
statyti ant 80 pėdų ilgumo ce
mento stulnu; suleistu Į žemės 
gruntą, bet NRC (Nuclear Regu
latory Commission) pareikala
vo. kad reikia'' statyti ant 140 
pėdų ilgumo į gruntą suleistu 
ulieno ‘stulnu. Kompanija lau
kianti. ko! NRC sutiks su jos 
projektu.^ .,.

J ?

*1

’.VIRUSAI NESIVERŽIA 
f / T-AFGANISTANĄ

^•Sovietų karo vadovybė ' 
traukė daugiau karo jėgų į Af
ganistano pasienį, bet į patį Af
ganistaną sovietų karo jėgos dar 

•neįžengė. Praeitą penktadieni 
prezidentas Amin gana ilgai ta-] 

• rėsi su sovietu ambasadoriumi I 
Kabule ir gavo užtikrinimą, kad 
sovietų karo jėgos nesiverš į 
Afganistaną.

■ H. Amin pareiškė, kad dabar} 
jis galės paskirti daugiau laiko! 

: kovai su Islamo priešais. Kova j 
už Islamo teises jau prasidėjusi i 
prieš pusantrų metų, bet ji ne
galėjo išsivystyti visoje pilnu- 

‘moje. Dabar, pašalinus Tarakį ir 
visą jo? frakciją, jis galės pa- 
•švęsti daugiau t laiko krašto vi
daus reikalams. Krašte dar yra 
didokas skaičius Islamo priešų. 
Amin jau anksčiau stovėjęs už 
Islamo pagrindinius principus, 
bet tik -dabar galės juos įvyk
dyti .’Vyrauja įsitikinimas, kadi 
skelbia naują komunistų parti-j 
šos« politikos liniją — eina 
mulomis.

Juodžiai rems prezi
dentą Carte rį

SU

į" KALENDORCLIS

Rugsėjo 25r Aurelija, Kleo
pas, Želvė, Jungailė, Maldonis,
Vieritautas. _,

Saulė teka • 6 :39,’ leidžiasi 6:45.
Oras atvės, gali lyti. t

“Naujienų” .^ęgužfnėję-piknįke 1979 hk ųaujienięčių “jau
nimo” grupė. Iš kairės: Juozas,KapąčinsHaą, Kostį^.Ąųgus- 

tas, j|įbzaš šmotelis ir Vacys.m i1
Fl

■Kur* dabar Taraki?
KABUL. — Išverstas iš Afga

nistano prezidento kėdės Nur 
Mohammad Taraki yra gyvas, 
tik serga ir gydosi daktaro glo
boje.-Visos paskalos, kad jis nu
šautas, yra melagingos, — pasa- 
kėrjĮi pišahiięs dabartinis Afga-

WASHINGTON,.; D.C. — Pra-Į 
eitą sekmadienį prez. Carteris I 
prisaikdino Donald McHenry | 
JAV ambasadoriaus pareigoms J 
Jungtinėse Tautose. Priesaikos 
ceremonijose dalyvavo Andrew 
Young, tik ka naivažiavęs iš Af-į 
rikos :r kalbėję- su visa eilei 
arabų vadų. 1

I

Young ta proga pareiškė, kad j 
prez. Carteris ateinančių rinki
mų metu turės stiprų užnugarį, 
nes daugelis juodžių šarvo balsus 
jam atiduos.

Kai Andrew Young dirbo 
Jungtinėse Tautose, tai artį-j 
miausias jo pavaduotojas buvo 
Donald McHenry. Jis tvarkė vi
sus YiįĄmgo raštinės* ■ reikalus. 
O kai Young atsistatydino, tai 
paprašė prez. CarterĮ ambasado
riaus pareigoms paskirti D. Mc
Henry. Prezidentas taip ir pada
rė. A. Young pataria juodžiams 
balsuoti4 už Carterį.

iš-j liucinius” dalinius. Maištinin- 
to Į kams' ’ buvo įsakyta nesirodyti.

I Nikaragvos demonstracijose, o* 
I vėliau jiems įsakyta persikelti 
‘ i Kostą Riką. Jie ten turėjo būti 

perorganizuoti ir naujai, apgink
luoti. bet jiems nepavyko. Kosta 
Rikos vvriausvbė. bendradar
biavusi su Nikaragvoj maišti-

Žemes drebėirmai 
kenkia paminklams

ROMA.— Italijos valdžia pla
nuoja uždaryti publikai senovės 
naminkią Roman Forum, kurį 
gerekai apardė, praeitą savaitę 
’vykęs žemės drebėjimas. ParęR 
gūnu pranešimu, drebėjimai tre
čiadienio naktį ir anksti ketviF' 
tadienio rytą nudundėję skersai- 
visą Italiją, apgriovė ne tik se
novės Romos imperijos palaikus 
Romoje,'bet kitose turistų pa-, 
mėgtose’ vietose riet iš prieš-.

j nirikais, atsisakė su jais dirbti, 
tai pagrindinis mūšis buvo lai
mėtas Nikaragvoje. Reikalai pa
sikeitė, kai i Kostą Riką atskri
do Izraelio transporto lėktuvas krikščioniškų laikų, kaip tai Ša
šu naujausiais automatiškais turno ir Vespasiano šventyklos, 
ginklais ir didoku kiekiu amu- arba Via della Consolacione. iš 
nicijos. Kosta Rikos sargai gink- kur geriausiai matosi Įspūdingo 
lūs sulaikė ir atsisakė duoti juosi Forumo, praeitą šeštadieni už- 
maištininkams. daryto neribotam laikui.

Tada Kosta Rikos pasienyje ----------- -------
buvę tarptautinės brigados ka- — čekoslovak’jcjc mirė gene- 
riai buvo permesti į Salvadorą, ro1 ~ . t.boda, išgelbėjęs Dub- 
kur tuojau buvo pradėta propa- čxČ. ..uo čekistų mirties, 
ganda prieš vyriausybę, ten!=■*•. -—- ■ ==- --
esančią tvarką ir amerikiečius. Į tius. ka*p naudoti modernia?

susisiekimo priemones. Mano
ma. kad policijai pavyks nusta
tyti visus tris pagrobtus trans
misijos cėntrd pareigūnus

WASHINGTON. D.Č. — Pra
eitą pirmadienį Į Washingtoną 
atvyko Nikaragvos vyriausybės 
atstovas, kad galėtų pasitarti su 
prezidntu Carteriu apie didelę 
paskolą Nikaragvos vyriausy
bei. Karo metu nukentėjęs 
kraštas nepajėgs atsigauti be di
delės Amerikos, paskolos. Svar
biausią. visam kraštui reikalin
gas maištas.į

Keliose vietose .buvo -užpulti 
Amerikos biznio centrai ir pra
dėti grobti Amerikos piliečiai.

Platesnis policijos pranešimai 
sako, kad gerai ginkluoti neži
nomi asmenys užpuolė Salva
doro karo jėgų transmisijos ap 
mokymo centrą. Jis nebuvo sau- 

' gojamas, kaip saugojamos ka- 
1 reivinės ar karo medžiagos san- 

nistano prezidentas H. AVnin. ; dėlĮai. Policija dar ’nenustatė. 
Jis supyko ant JAV tariatfiaV’ką užpuolikai išsivedė iš trans- 

dėl to. kad amerikiečiai remia | misijbs mokyklos, bet išvestųjų 
sukilėliu?, kurie siekia nuversti* tarpe galėjo *būti Amerikos pi
jo prosovietinį rėžimą. I Tietiš, ' mokinęs Salvadoro ka-



ŠLAPIMO SUSILAIKYMO REIŠKINIAI

Jockson Parko tiltas (aliejus/M. Šileikis

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
___ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Siaura ir silpna šlapimo srovė yra pirmi šlapinimosi sutrikimo reiškiniai. Teiks sutriki-

Pirmus ženklus šlapinimosi sutrikimų pastebėję, netingėkime — nedelsdami priemonių tų negalavimų tvarkymui, gydytojui talkinant.(Mediciniškas raginimas) gerai pacientą (surinkti medicinišką istoriją) apie jo skysčių suvartojimą ir jų išleidimą ,iš

Miltus, pieno miltelius, van-minutes.

KARALIUS ŽVALGYBOJE

i

į ' *

JĮ

ADELES DUOBllENĖS

SVEIKO MAISTO
RECEPTAS

nedidelis kiekis randas.O kai .dėl prostatos padidėji

ytOVE I

r '

i

<

I

- NAIM1EM05; ■T’TiASb 8, ILL.' Tuesday, September 25, 1979

nio šlapimo takų užspaudimas dar daugiau padidėja ir šlapimo pūslės sienelės turi daugiau pastorėja. — . tada su dar didesne jėga;varo šlapimą lauk. Todėl pasitaiko kad šlapimas ima nesusilaikyti- (incontinence).Ir vėl veržimas: šlapintis (urgency) gali gautis dar ir dėl ki- ■tų trejopų-priežasčių. L Veržimas gali būti sukeltas (ar pagausintas) .-prasidėjusio šlapimo, lakų uždegimo (urinary.; tractinfe’Cti.on)•. Tada gydytojas■ jSU- dikauljo : (inlvo; apačioje). Ji ra'hda; pūlių ir bakterijų ,šlapi7.4iie.YT.uo atveju šiąpjmo ..pūslė nesti perdaug pilna. Ji esti ne- pračiųopiąma per;,pjlvo.-, šiene-,- lę,apatinėje; pilvo- dalyje, -Pasta- ,rasis;- nuo veržimo, atsiradęs, šlapimo nesuląįkymąs. (urgency įneontinenęe). reikia; skirtį-nuo-. ki.t,os .rūšies. šlapimo nesųląįky-• mo. 2; šitoks atsiranda dėl per-

mas gali gautis prostatai padi-jkūno (intakeoutput history), dėjus. Paprastai pacientas ima1 Dažnai vyrai pareiškia, kad jie skųstis šlapimo srovės sumenkimu lašais lašėjimu. Jis turįs prisiartinti visai arti prie virš tualeto' kriauklės, kao šlapimas į reikiamą vietą nutekėtų. Įdomu, Amerikos indėnai labai išmintingai spręsdavo savo sekamų priešų amžių iį\ gaj ųiną pastebėdami nuotolį tarp jų pėdu smėlyje ir šlapimo srovės palikto žemklo. Ir tikrai, -stebint vyro šiapinimąsį, galima labai ge 'ai ^spręsti apie jo šlapime src'-.ės stiprumą. Tada gy- dvtojas palygina srovės matavimo savus davinius su srovės stebėjimu daviniais.ŠLAPINIMOSI DAŽNUMAS'Dažnas prostates „įųųlidėjim*) ženklas yra JAačnas šlapinimasis. Dėl tokio prostatos" padidėjimo ursispaitdžio šlapimo takas ir prisipildo perda ug< pūslė — tada ima dažrfai’.po mažai nutekėti šlapimo, pacientai esti vpaė susirūpinę atbudimu naktį dėl noro šlapintis. Dienos metu dažnas ’šlapinimasis nelabai vargina vyrą, žinoma, ne kiekvienas dažnas, ^šlapinimasis, .nurodo i prostatos padidėjimą ir dėl to apturimą šlapimo susilaikymą.Dažniausiai žmogus- - -dažnai šlapinasi dar dėl svarbiausių trijų priežasčių I. Daug skysčių išgėrimo. 2 Dėl cukraliges (diabetes), ir 3. dėl širdies pasilpimo (conglstive heart failure.). Todėl ifvlvtoias turi iškausinėti

išgeria' užmigimo palengvinimui didelį stiklą šilto pieno' prieš eidami gulti. Tada toks vyras, aiškiu, ims daugiau, šlapintis naktį.Visi žino, kad cukraligę tu- rintysis trokšta dėl cukraus pagausėjimo kraujuje. Tada toks ir šlapinasi daugiau ir tankiau. Taip pat ir pasilpus širdžiai šlapinimasis padažnėja- Neužmirština, kad beveik kiekvienam' — visai* sveikam kartais pasitaiko pabusti naktį dėl atsiradusio noro šlapintis. Už tai tik reguliarus ir neatlaidus naktinis šlapinimasis, nesant kitų tokiam šlapiniinuisi priežasčių’, 'nurodo i tikrą prostatos padidėjimą ir dėl to šlapimo susilaikymą. Tokio susilaikymo, tada/ Vienas iš ženklų yra dažnas šlapinimasis*'
VERŽIMAS ŠLAPINTISVeržimas šlapintis (urgency) yra ženklas jau toli pažengusio prostatos padidėjimo. Mat, dėl ilgalaikio šlapimo, ištekėjimo susilaikymo (dėl padidintos prostatos) raumenys esą šlapimo puseles sienelės turi dau- pildytos, .šląpįmoj/pūslės (©vergiau dirbti, kad išstūmus lauk flow incpntjneiĮee^p- Ji ^perdaug šlapimą. Tada dėl padkfinto dąr j nesipildo .dėl■■ šlapįmo . nenute- 'jo šlapimo pūslės raumenys pa-|kėjiųio.fe.ęąpt..ųžspą^|iępis,lšįa- didėja (-hypertrophy) į ir paga-1 pinio tąkaiųs dėį pro^talųs.padi- Irau'taip įsijautrina (hypersen- dėjiino. šlapiniluj ir. sušįĮaįkiussitivity) kad jie jina.yaryt lauk (retention)į paprasta^ . .esti..pa-, su. jėga —• veržittrū'Tš pūslės didinta — iššif ęinpųs f šlapini j šlapimą net 'tada, kai jo -teh-tik- pūslė. Tojtia ji esti pra.čjųcĮii'amą pilvo apačioje, ’ t . , 3-' Veržimas šlapintis . ,(ur-

or the woman 
wlios at the heart of 

famiiyfc finances
You can’t afford to be wrong. 
Because if you re in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
fixture, too.

And that's where U?S. 
Sayings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know’S 
a good bargain.
Now E Bond* pay 6% interest whan held to 
maturity of 5 yearn 44% the firwtyear). • 
Bond* *rr replaced if k»L stolen or dusti 
Wb^n n~dW. they can be cashed st your • 
bagk. Interest » not .object to state or kw< ’ 
income taxes, and federal tax may ba 
dArred until redemption.

. stock 
mj^nierica

Join the Payroll Saving* Phw

-.. -***-

gency) gali gautis sergant nervų liga. (neurologic disorder)., pvz-, tokia daugybinė sklerozė (multiple sclerosis).
SKAUSMAS DĖL ŠLAPIMO 

SUSILAIKYMO• ; : ii . ; Hm ■ ,Y’yras. paprastai, skundžiasi skausmais, pilvo apačioje tadar kai jo šlap'iihas visai sustdja tekėjęs, arba kai esti į šlapimo čiausių gydymų yra camforiniu takus Įsimetęs uždegimas. To- spiritu tepimas nuolatinis pra- kios, priežasties skausmas, pa-..gidėjusios pūslelėmis išvirsti vie- prast-ai, e.sti jaučiamas virš gė-

mas dešimt gramų paroje) ir 2. Uždėk ledo per skurlelį kelioms minutėms palaikydamas, irgi 3-4 kartus per dieną.Gydytojai dabar J.. sėkmingai gydo tokias pūsles sterile adata subadydami tas pūsles ir pri- leisdami fiziologinio skiedinio (normai saline solution). Vienas ■sėkmingiausių ir papras-

gali būti. įvairaus stiprumo,, l - - Kadangi - žarnos ir šlapimo pūslė tais pačiais nervais aprūpinta;, todėl šlapimo susilaiky-’ mas gali būti diagnozuojant sumaišytas' su betkokia vidurių liga (acute abdomen),' sakysim; aklosios3 žarnos ’ uždegimu, žarnose i žaizda ir kit.. Tuo atveju vien šlapimo nuleidimas specialia žarnele’ (ūrethi'al' catheter) tuojau1-1' pacie'ntūi atsileidžia- ska uĮmai ir” • įgalina • gydytoją nustatyti teisingą’ prostatos padidėjimo diagnozę.-'• ‘

i ;,tosant lūpų-Vaistinėj© be recep-j .. to- gausit GAMPHOPHENTQI'eI..^ 
i— mažoje bonkutėje kamforinis spiritas. Kur eisi su savimi turėk kišenėje tą bonkutę ir vis • .tepk pradėjusią skaudėti vietą.].- Tuojau ims pyktį ir skausmas - ir pūslės. O jei didelės dar neiškilo — tai. sunyks šašu.. Jei ne- . gali nuolat tępti. — tepk kaip j . gali dažnai,, kad-ir. tris kartus! : dienoje — padės. Sėkmės. Vėl] parašyk kaip sekėse. .■

me dalyko-laiku .nesitx’arkydarni SU" prostatos, padidėjimu, ženklus ■> supratę, kreipkimės pas gydytoją ir .pildykime visus jo patarimus.'-. ...PASISKAITYTI. Consultant July 1979

!

STENKIMĖS TEISINGU

ATSAKYMU PASINAUDOTI \gšalčio pūslių ant 
LŪPŲ GYDYMASKlausimas, Metų metai kaip gaunu ant lūpų, pūslėtą ir skaūsimingą išbėrimą. Visokie patarimai iš gydytojų ir iš kitokių žmonių man -nepadeda. Malonėkit gerb. daktare man patartį kaip iššigydyli nuo tokios •neųn^lonios negerovės. Ačiū. ATSAKYMAS. Kai -tik pradėsi jaūšti peršėjimą ant/lūpos, pradėk ^dvejopai elgtis: L Imk aspirino tabletėmis per tris- ~ ke- turiŠ kartus per para (paimda-J 2 šaukštai k vi etjrrių-stambesnių

Adelė Duoblienė

Suteklė su grybais.Prop:1 svaras arba 2 didesnės bulvės.2 su '/2 peuduke daržovių nuoviro arba vandens,1 šaukštas susmulkintų svogūnu, —
*2r šaukštelio1 druskos;

LAST YBAR 2/BSO SOOOL- 
AO« GMILOQBN MTWtfM 
TMS A4>SS OO > ANP >4. 
WSRS KllxaP BY MOTOS

CmARLXS M. MAYXS, 
RssfiSiDSNT OF TM€ CHICAGO 
MCTOR CLUB, A*KS DHJVfftS 
TO BE rsPEClAUV AL6RT I

CHILO5SN MOW THAT j 
SCHOOL IS J* AtSSIO-

denį ir druską sumaišyti ir ii* 
trinti. Sudėti grybus, svogūnė-

miltų,
% puoduko pieno miltelių be 

riebalų, • L
l/z puoduko vandens (šaltoj ‘ 
3/4 puoduko sukapotų šviežių 
grybų (šampinionu).1 šaukštas susmulkintų petražolių lapelių.1 šaukštas susmulkintų mažųjų, svogūnėlių laiškelių.1/4 šaukštelio druskds,1’ šaukštelis alyvos (Safflower) T ruputį šviežiai sutrintų pipirų.

Darbas:.. .Nuvalytas ir supjaustytas bulves užpilti verdančiu daržovių nuoviru arba vandeniu, ir su svogūnais ir druska virti iki suminkštėjimo.

tą pieno masę. Užplikyti nuovi
ru nuo bulvių, išmaišyti ir sudė
ti į karstas bulves, (Pakaitinti
maišant apie 3 minutes ir iš- 
jungti ugą.

Prieš valgant ‘ sudėti alyvą ir 
pipirus.

, Pastaba:

Maistą gaminant su pieno 
milteliais virinti nereikia, tik1 
užkaitinti, nes pasikeičia skonis 
ir sukelia aromatą ne taip sko
ningą, if sunkiau1 virškinamas, 
— gaunasi didesnis tąslunias.

Prie šio gaminio tinka, past:- ■ 
kos ar rūgštus pienas.. , v . -y :

Pagaminimo laikas trunka 35 ,

Kadaise koks karalius, ne tik turėdamas daug galios, bet ir juokų gyslelę, ;išėjo su tarnais pasįžvalgyt į kelią. Ir mato — žmogus guli žalioje. . po krūmu' -vejoje. u - Karalius liepia jį prikelti ir jam tą žmogų atgabenti, žmogelis iš miegų nesusivokia, ' į augsią kelią nusigandęs kopia, žemai karaliui lenkias, prašo jį atjausti ..; ir smarkiai jo nebausti.; .“Tu kaltas?’,’,,klausia- jp karalius', '’.-.v- << V ai -kaltas, kaltas b Aš: jau Tokš 'Biibgaliuš.Būk maloningas, didis pone, dovanok — labai aštriai' inaneš netvok P’Staiga karalius surimtėjo ir jau kitoniška gaida pradėjo “Tai ką gi tau daryti, tamsus žmdgyti?: p
. Ar moki-k^Įį verstį ožiu bliauti-?”

-Neteko laukti: - • ; 'žmogelis ir kūliu apvirto,'Ir* įpabliovel ir vėl nuolankiai stovi.
1! s'Dabar karalius klausia“Kame tu, žmogau, taip.prasiradai kad jokią atgailą, dapaį?”•— “.Ogi miegojau, kai tu/Čia ęjai/lsvfėši'atisiay— TKo'dšl miegojai?” ‘T)' būvūh-tbh^^išivbS,•perdien badėjęs ir visai nušigalavęš— -“Įkirekit rykščių jam!”; karalius paliepė tarnams.-5s; -4--c?**. i

Žmogelis sudrebėjęs ėmė vc-kti .ir bėdoti 
ir atsiklaupęs prašė IdOvanotu >r . .. 
“Juk”, sako; “aš tįį.tai-miegojau 
ir-iš ttikros teisybė nežinojau, 

kad šiais ’ 
keliais " ' 
karalius eis..’

£z

Katalius tarė jam: ‘‘Klausw
ir išmanyk: ' . u- * « 

įkirs tau ne-už tai, kad tu miegojai,' 
bet tik už tai, kad ožiu bĮioycil^ .

. ė . - * L ..L* > ' » 7 . .’S* 7- c*■ • ■ 1 ■ • /’/-■?-
Sena tiesa: perdaugel .pasilenksi .— _. .
sukniubsi arba savo hųg«ų»ai .pak£iįk^!;į<r

(A. Giedrius, PASAKĖČIOS;
1.75 psL, .kaina Ž2,^gaunamos.’Nat^ėnOsgj

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TOPS ON

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

BK
yCX/LL. RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUPDEN STOP WHICH

IF YOU DRIVE AT THE 
A/ZVZ4/4/4Z SPEED ST W 

R/G^r LANE, iTHE



ALGIS TRUCHANAS
(Tęsinys) i

(
Kai parašiau vakarykštį rasi-< nuvažiavau Tasmanijon Algio 

nėlį apie Algio Truchano atras- Truchano grožio pasižiūrėti. Gal 
tą grožį, tai maniau, kad tą pa- tas grožio ieškojimas vienam ki- j 
' t * * » v • . • v • a _ j 1 • Y __ ___šaulio grožį atidengiau Ame
rikai.Straipsnelio pabaigoje to aiškumo, tokio šviesaus ir gražaus, aš jau nemačiau, o kai perskaičiau atspausdintas mintis apie grožį, tai tuojau supratau, kad plunksną įkišau ne į tą buteliuką.Man- prisiminė vienas graikas, kuris užsiiminėjo tokiomis tuščiomis mintimis, kuriomis užsiimu ir aš. Priėš 20 ar daugiau metų daviau-Chicagos universitetui šimtą dolerių, tai už metų jie mane pakvietė į kelias paskaitas, tinkančias visiems aukštus mokslus dėstantiems profesoriams ir pro tuos mokslus praeinantiems pro šalį, kaip atsitiko man.•': Iš Atėnų atvažiavęs mokytas 'graikas dvi valandas kalbėjo apie dar mokytesnį greiką. Be visos eilės dar ir garsių knygų, jis parašė vieną apie grožį. Kai knyga buvo paruošta spausdinti, tai jis'iš knygos išbraukė savo parašą. Buvo paklaustas, kodėl jis taip daro.— Visos mano knygos turi rimtą pagrindą, o ši knyga skiriasi nuo kitų, —. jis atsakė. — Ši knyga įdomi .paskaityti, bet neturi rimto pagrindo... Nenoriu, kad ateinančios kartos galvotų apie mane, kaip apie nerimtą rašytoją.O jo knyga vis dėlto buvo “atspausdinta”, kaip ir kitos jo knygos, bet nuo vienos laidos ėjo prie kitos be parašo. Tais laikais ir aš ją buvau nusipirkęs, bet kai keičiau butą, tai palikau su visomis kitomis knygomis. Knyga sunkus daiktas, o kai kraustausi, tai ir šiaip yra daug sunkių daiktų.Atsimenu, kad toje knygoje buvo rašoma apie grožį. Kiek prisimenu, ją parašė Platonas ar Plutarnas. Graikas parašė apie grožį labai gražiai, bet pradėjo •ne iš to galo, todėl jis ir savo pavardę nubraukė. Aš pirmiausia savo pavardę parašiau, kaip dabar daro mūsų inteligentai, ;bet pamačiau, kad pradėjau ne •nuo tos natos.Apie grožį rašyti — ne man. •įBet aš bandysiu rašyti, kaip aš

tam bus įdomus.Nuskridau į Hobart, Tasmanijos sostinę. Ten apsistojau viešbutyje Casino. Turiu pasakyti, kad tai buvo vienintelis Casino •visoje Australijoje, šiame konti-; nente yra daug gražių miestų ir daug gražių viešbučių — Kotelių, bet visoje šalyje yra tiktai vienas Casino — Tasmanijoje. •Kai australiečiai nori išbandyti savo laimės, tai skrenda Į Tas- maniją ir važiuoja į Casino.Casino yra didelis, daug visokių salių. Visą laiką ten daug žmonių. Tame pačiame pastate yra ir nakvynės. Jos vadinasi Wrest Rooms. Pasiėmiau sau kambarius. Jie buvo 410 Saby Road gatvėje.Apžiūrėjau kambarius, susidėjau savo daiktus, išsiėmiau švarką ir nusileidau į barą. Paprašiau, kad man duotų stikliuką degtinės. Pro šalį ėjo mano amž’aus, ne toks pilnas žmogus. Užkalbinau ir paprašiau, kad orisėstu ir išmestu su manim stikliuką. Aš tuojau užsakiau jam degtinės.Aš jam trumpai pasakiau; kas aš esu ir kas man Tasmanijoje labiausiai rūpėjo. Aš jam priminiau Algį Truchaną. Pasirodo, kad jis Truchaną pažino. Kai Truchanas atvažiuodavo į Tasmaniją, tai apsistodavo Hotel Casino kambariuose. Kito kelio nėra.— Jis buvo nedidelio ūgio, juodų plaukų,— jis man pradėjo pasakoti.— Praleisdavo pas mus naktį, o anksti rytą išvažiuoda- ■ vo į rytus. Jis visuomet turėdavo kamerą ant kaklo, o kup- : rinę- ant nugaros. Matyti, kad iš mažens. buvo įpratęs šitaip vaikščioti, tai ir Australijoje be kuprinės niekur neidavo...Aš apsidžiaugiau, kad radau žmogų, kuris Algį Truchaną : matė gyvą.(Bus daugiau)
FIGH-T HEART DISEASE

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg
ular headache tablet And
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. $ tablet. Gives you safety you

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

directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

directions.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

•K 500 psl. Kieti viršeliai ........   $5.00

2 — Ųrel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

$6.00

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

idaižovjs ir kitus produktus su-iti1 jaunimą, šelpdavo ir veltui gydydavo Hyde Park neturtingus gvventojus, priklausė įvai-vartoilavo patys.Žiemos metu Vanderbiltai gy-Į veno New Yorke 5-toje Ave ir rienis klubams ir organizaci- Maisto pro- joms.Frederickas XV. Vanderbiltas ip pat buvo didelis vandens Į Hyde Park jie a įvažiuodavo j sporto mėgėjas. Jis visuomet 1 d. ir būda- turėjo jachtą. Per savo gyveni
1(1 gatvės kampeduktus, kuriuos gaudavo iš ūkio,;inuveždavo jiems į New Yorką.Į

kaip ir Roose-

Ten, kur Franklinas D. Rooseveltas ir Fre derikas William Vanderbiltas gyveno
Į parką yra penki įvažiavi-i mai: du įvažiavimai iš West Market gatvės, o kiti trys iš Albany Post Road. Vėliausiai buvo įrengtas šiaurinis įvažiavimas, kai 1905 m. Vanderbiltas nupirko. 64 akrų žemės iš Samuelio B. Sextono. šis įvažiavimas vadinamas North (Exit) vartai.Didieji vartai pastatyti pagal McKim, Mead ir White architektų projektą apie 1898 m. kartu su pastatu vadinamu Gatehouse. Vartai iškilmingi ir didingi. Jie susideda iš keturių didingų stulpų, kurių viršūnėse stovi didelės taurės. Vartai dvigubi — atsidaro Į parko pusę. Parką aptarnavo 13 darbininkų.f) Paviljonas.Iš visų gražiausias pastatas, išskyrus tik rūmus, yra paviljonas, kuris kainavęs pastatyti ' 50.000 dol. Pastatytas 1895 m. Jis buvo pastatytas per 66 darbo dienas. Projektą jam paruošė McKim, Mead ir White ar- Įchitektų firma. Tame pastate I atsispindi graikų klasikų architektūros dvasia.Toje vietoje, kur dabar stovi paviljonas, stovėjo karietų namas, pastatytas 1820 m. Vanderbiltas, kai jis tik nupirko , šią vietovę, karietų pastatą norėjo perstatyti į paviljoną, kuriame jis norėjo su žmona apsigyventi, kol bus pastatyti rūmai. Inžinieriai nustatė, kad jo siendš ir- pamatai nėra gerai sutraukti kalkių ir jame būtų pavojinga gyventi, nes gali sugriūti. Tuomet jis nutarė jį nugriauti- Kad greičiau būtų Įvykdytas jo su-

mą jis yra turėjęs keturias jachtas. Laike Fiiiojo Pasaulinio karo trečią jachtą, kuri vadinosi “Vedette”, atidavė valdžiai, kuria Navy panaudojo Atlanto vandenyne sekti priešo povan- daninius laivus. Ketvirtoji jachta, kuri irgi, kai ir trečioji, vadinosi Vedette II”, ją vartojo iki mirties. Pastaroji jachta buvo pastatyta 1624 m. Kopenhagoje. Jos ilgis buvo 158 pėdos.Frederickas \XT. Vanderbiltas mirė 1938 m. birželio mėn. 29 me-

tik gegužės mėn. vo iki gruodžio mėn. 7 d.h) Fredericko W. Vanderbilto kilmė ir kelias į gyvenimą.Vanderbillaiveltas, vra c’iandu kilmės. Fre- j deriekas \V. Vanderbiltas buvo 1 Cornelijaus Vanderbilto anūkas. Cornelijaus Vanderbilto tėvai i ši krašta atvvko 17 šimt. antroje pusėje. Tiek Comeli- iaus tėvas, tiek ir jis pats vertėsi laivininkyste. Po civilinio karo Cornelijus susidomėjo’ geležinkeliais. Jis sujungė geležinkeliu New Yorką su čikago ir tapo Grand Central Railroad sistemos savininkas. Mirė 1877 m- Viską paveldėjo jo vyresnis’ sūnus William Henry, o jam Į mirus 1883 m. kturi sūnūs. Vienas. iš sūnų buvo Frederickas William Vanderbiltas, gimęs | 1856 m. vasario mėn- 2 d, kuris buvo vyriausias viršininkas Grand Central Railroad geležim- kelių sistemos. Jis tėvo Įstaigoje pradėjo dirbti, kai baigė Yale universitetą. 1878 m. jis vedė New York miesto ir Newport, R.J., finansininko Charles L. Anthony dukterį Louise Holmes Anthony.Frederickas W. V anderbiltas per visą savo" gyvenimą rėmę Yales universitetą, pastatė Nashville, Tenn., Vanderbilt universitetą ir prie Kolumbijos universiteto Vanderbilt Kliniką tėvo atminimui. Taip pat su savo žmona rėmė mokslą einan-
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WISEdei'billų šeimos narius ir daug Iki tu vertingu eksponatų.i Foyer, j kurią tiesiai įeinama iš lauko, gana didelė, aukšta ir jaukiai įrengta, kur galima minkštose sofose atsisėsti ir pasilsėti, nusipirkti nuotraukų, knygų ir bilietus apžiūrėti Fre- dericko W. Vanderbilto rūmus ir parką Tie patys bilietai galo- ' ja ir Franklino’ D. Roosevelto ■ vietovei apžiūrėti Pensininkams • ir vaikams bilietų pirkti visai nereikia.Foyer stovi didelis “stalas”, ant kurio ištiestas po stiklu že-' - nurodąs visą žemės kuris priklausė Fridri-

(Tęsinys)manymas (nes jam svarbu vo ne pinigai liet laikas), jis tarė jį susprogdinti ir jo vietoje pastatyti dabartinį paviljoną. Po pastatų keturiuose kampuose buvo padėti dinamitai ir susprogdintas.Paviljone gyveno patys Vanderbiltai, kai vyko rūmų per-i mėlapis statymas, o vėliau, kai atva- plotą, 1 žinodavo žiemos mesto savaitga- ckui W. Vanderbiltui. Tame pla- liais, jame apsigyvendavd, nes ne nurodyta upė, kuri teka per rūmai buvo neapšildomi. Taip pat jame apnakvydindavo savo svečius, kai. rūmuose neužtekdavo’ svečiu kambariu. Pa-1 viljoną tuomet aptarnaudavo du pastovūs tarnautojai.Dabar paviljone Įrengta informacijos centras. Įstaiga užima tik tris kambarius. Xriena- me dideliame kambai-yje Įrengta kino salė, kurioje, prieš aplankant rūmus, supažindinami lankytojai su Frederick NVilliam Vanderbilto gyvenimo istorija. Filmą trumpa, bet gana vaizdžiai atvaizduota, kaip jis kūrėsi Hyde Park. Viename kambaryje, kuris padalytas i dvi dalis, Įrengtas muziejus. Vienoje jo dalyje ant sienų pakalbintos didelės nuotraukos, kuriose atvaizduotas pats Vanderbiltas, jo Į jachta “Vedette II”, paviljonas. New Yorke esam tieji namai, kuriuo’se jis gyveno ir kiti paveikslai, o kitoje, dalyje — pakabinta žmonos didėlė nuotrauka, stiklinėje spintoje sudėtos Įvairios lėkštės, stikliukai ir kiti daikteliai, o prie sienos, padarytoje po stiklu vietelėje, apšviestoje elektara, stovi keletą figūrų kurios atvaizduoja Van-

hunu-

parką, rūmai ir kiti pastatai, kad lankytojams būtų lengviau orentuotis, vaikščiojant parku.Kiti pastatai, nors ir nedideli, bet gana stilingi ir gražiai atrodė. Jie pastatyti prie įvažiavimų, kuriuos aukščiau esu paminėjęs “Parko” skyriuj'e.g) Vanderbilto ūkis.Vanderbiltas kitoje Albany Post Road pasėjo turėjo didelį ūkį, kuriame dirbo virš 30 žmonių. Ūkyje laikė 24 Jersey ra- ! guočius, 15 belgu veislės ar- klius, 2000 baltų leghomų vei- stės vištų ir herkširų veislės kiaulių. Viščiukus, klasinius, pieną, sviestą, kiaulių mėsą,

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
end electricity.
Don’t be aBom Leaect i

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st 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

3IK4AI

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. Jwnlw, A KISS IN THE DARK. Pikintlškn Ir Intymiu Mvtyfcli 

vpniynaal, paimti H veninio. Lengva* stilius, gyva kalba srtžiai išleisti 
'.30 psL Kaina K2.50.

Dr. Juaca* B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorlto. 
antrink* nno pat aengjq amfiq Iki pokario metu. Vidutinio formato 145 
xl., kainuoja 13.00.

Dr. Jutu* B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istorini*! DLK Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vilstyoes ir K* kaimynu istorija 
UI psl. Kaina S3.00. Kietai* vinkliai* S4.00.

Dauguma knygų yra tinkamos dovanot Ivalrlomli progomis. Jm Ii 
riti* knyga* galima Įsigyti ataUankiua i Naujiena* arba atsiimtu* čeki v 
pinigine perlaida

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.______ $10.00

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

Minkšti viršeliai___ $10.00

GX? fUwtk fiaJrtW Strwi. Chle»*«> Ih ♦•«•>

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

JO,’ VISUOMENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Gu««*n — MINTYS IR DARBAI, 230 p«L, liečiančiu* 1908 

metų įvykini. J«blon»kic ir Totoraičio lirana* dienai ir «n«< 
rtptodiM. —-----_--------------------- _____ ___ hm

Or. A. J. Gu**«n — DANTYS, Jo prieilOr*. rreikita Ir treti* 
Kietai* rlrlellala, Vietoje 84 00 dabar tik "__
Klnkital* ’IrtelUi* tik _ 

Dr. A. J. Ovw*> — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS tMONt*.
KeUooA* pe Ruropa UpOdU^l. Dabar tik 

SaUsM! pet »t*l***yH peitv, atduotu* čekį arba «r4»rL

t

JL7SE S*. HAL8TKD ST, CHICAGO. ILL. met

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

J. Laukio ORAKULAS. 414 psi.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidom*.

______$10.00
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zų užsienio legiono seržantas. Prieš 13 metų jis nuvertė 
aukštus mokslus baigusio David Dačio vadovaujamą 
Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybę, pats padarė 
kelias pakaitas buvusioje prancūzų kolonijoje, tapusio- 

Daily Exepi suaday by iha Lithuaniaa H«v« pwb. o», i*e. įg respublika. Seržantas buvo daug skaitęs apie Napo-
im $o. Haiated strwt, m. mm, Taitphinw 401-41* leoną Bonapartę, žinojo naujas sudarytus rūmus, nuta-

SECOND-class postagx paid at chjcago, Illinois rė Afrikoje įvesti imperiją. Jis buvo įsitikinęs, kad gy-
■ ‘ ~ ~~ --------- įg oo ventojams bus lengviau gyventi, jei pirmoji jo žmona

i 9^00 . Catarina, o jis pats taps imperatorium. Visa tai nepa-
* 1,00 j tiko David Dačiai, padėjusiam atstatyti krašto ūkį. Jis 

I pasisiūdino Puošniausius drabužius, įsigijo karūną ir
$18.00! puruošė iškilmingą Centrinės Afrikos imperijos steigi-
* 001 mą. Vien tik inauguracijai išleido 400 milijonų odlerių, 

sukviesdamas visus kaimynus, pranešdamas apie im
perijos steigimą.

Bokasa išskrido į Libiją valstybės reikalais. Jis jau 
buvo pasiruošęs pasirašyti sutartį su Libijos diktato
rium Chadafi. Pastarasis gavo teisę iįsteigti savo gar
nizoną Centrinės Afrikos šiaurėje, visai netoli Sudano. 
Be to Bokasa sutiko Libijos diktatoriui apmokyti ir 
paruošti Centrinės Afrikos kariuomenę. Dabartiniu 
metu Bokasa turėjo kelis batalijonus karių, bet sie
noms ginti jie nebetiko. Jis galėjo naudoti juos kana
lams, gintis nuo perversmininkų, bet tie kariai nebetiko 
kovai prieš Europos karius, mokančius naudoti moder
nius ginklus ir ginti sostą.

Centrinės Afrikos imperijos pareigūnai patyrę 
apie Bakasos I planuojamą sutartį su komunistų agen
tu, Šiaurės Afrikoje pasižadėjo dalyvauti perversme. 
Buvusiam prezidentui David Dačio nesunku buvo suor
ganizuoti perversmą prieš Bokasą I-ji, nes nebuvo 
kam ginti imperijos. Buvę pareigūnai atsisakė ginti 
Bokasos sauvalę ir persimetė prie Centrinės Afrikos 
Respublikos.

Prancūzų vyriausybė pirmoji pripažino C. Afrikos 
Respubliką ir prižadėjo skubią pagalbą, jeigu Libijos 
diktatorius bandys siųsti savo smogikusį Bangui, . kai 
jis savo laiku juos pasiuntė į Entebes aerodromą Ugan
doje. ’ -• ....

Patys prancūzai informavo Libijos diktatorių, kad 
jų smogikai jau užėmė G. Afrikos imperijos aerodro
mą, ir siunčia karius į imperijos pasienius. Bokasa nei 
nežinojo, kodėl Libijos diktatorius nenorėjo pasirašyti 
sutarties su Bokasa L Chadafi nenorėjo patekti ton pa- 
čion bėdon, kurion jis buvo patekęs Ugandoje.

Sekretorius Vance patarė prancūzams remti de- 
įmokratinius režimus ne tik Afrikoje; bet ir kitose vie
tose. Pasaulio taikai ištikimesnė yra demokratija; negu 
diktatorių santvarka. Afrikoje prancūzai laikosi to
kios pačios politikos. JAV rengiasi reikalauti demokra
tinės .santvarkos visuose kraštuose, kuriuos pagrobė 
rusai, Visi diktatoriai, net ir patys desiniausieji, grei
čiau linksta prie maskvihių, negu prie demokratijos.

Bokasa, negalėdamas rasti imperijos idėjoms pa
ramos savo krašte, kreipėsi į komunistuojantį Chada
fi. Prancūzija, patyrusi Bokasos planus, parėmė demo
kratinius pradus pripažįstančią C. Afrikos grupę; o Bo
kasą išvežė į Dramblio Kauno valstybę; naujo amato 
mokytis — baltus dramblio kaulus šveisti..

Subscription Hrfm:

* Chicago $33.00 per year, $18.00
v months, $10.00 per 3 months. In 
,iher USA leoLlitiei $30.00 per year, 
♦16.00 per months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
jther countries $34.00 per year.

20 cents >er copy

Nuo gruodžio pirmo# 4. 
Dienraščio kaiMt:

•hicagoje ir priemies&uoae:
metams  —1 
pusei metu __
trims mėneaiama 
vienam mėnesiui

iitose JAV vietose:
metama ______

$18.0( 
$10.(X
I 3.*

830

puel metu - -----
trinu mėaeaiama 
vienam meoeėsi

Kanadoje:
metams ______
pusei metu ___
vienam mėnadoi

Naujlenoa eina kasdian, i žakiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 17SS So. Halsted St., Chicago, 
UI. 30606. Talat 01-8100.

UžaieuiuoM:
___  $34.00

pusei metu __________ ___  $18.00
▼ienam mėnadni ____ ___  1 4.00

Ordaric kart* a ifaakyaa.
S«a«y

NAUJIENŲ failinė atdara kasdian. liakyra aeknudienina, ktm

Stelmužės ąžuolai
Imperatorius Bokasa neranda vietos
Centrinės Afrikos imperatorius Bokasa I praeito 

šeštadienio popietę atskrido į Paryžių ir nusileido pran 
cūzų aerodrome. Imperatorius Bokasa tuojau išlipo iš 
lėktuvo ir pradėjo žygiuoti i aerodromo vadovybę bet 
kariškis jį sustabdė ir patarė jam tuojau grįžti į savo 
lėktuvą ir laukti įsakymų.

Pasirodo kad Bokasa I, pažindamas Paryžiaus ka
rišką aerodromą, nusileido niekam nieko nepranešęs. 
Tuo tarpu prancūzų karo aerodromo viršininkas tuo
jau pasiuntęs adjutantą prie nusileidusio lėktuvo, įsakė 
imperatoriui sėdėti lėktuve, kol prancūzų valdžia ras 
jam vietą. Ibio tarpu jis be leidimo nusileido prancūzų 
karo 'aerodrome,' neturi teisės niekur eiti ir pirma pa
sitaikiusia proga jis turi išskristi, nes atskrido be lei
dimo. Imperatorius Bokasa I buvo labai'nustebęs tokiu 
griežtu įsakymu. Jis ne vieną kartą buvo atskridęs į tą 
patį .aerodromą ir niekas su juo taip griežtai nesielgęs. 
Prancūzų vyriausybė jį buvo pripažinusi, dalyvavo jo 
inauguracijoje, iškilmėse ir ne vieną kartą buvo priė-Į 
muši pagarbiai todėl imperatorius ir.dabar, reikalauja Į 

; pripažinimo, pagarbos ir paguodos. . .
Aerodromo viršininkas imperatoriui atsakęs, 

: Prancūzija jo nebenori. Prancūzai nori, kad jis 
maii greičiau išskristų iš Prancūzijos. Prancūzų 

; riausybė ieškoti vietos, kur jis galėtų išvažiuoti. 
I bus surasta valstybė, norinti jį priimti, Bokasa I priva- 

lo sėdėti savo lėktuve ir laukti įsakymo.^Imperatorius
■ prasėdėjo lėktuve visą šeštadienį ir sekmadienio naktį,
■ prasėdėjo sekmadienio visą dieną, o į pavakarę impe- 
\ ratorius pradėjo kelti triukšmą. Laikyti imperatorių 
- saugo jame lėktuve, tai esąs didelis įžeidimas.' Jis norįs 
; išskristi į savo imperiją bet prancūzai jam patarė ne-
: važiuoti, neš ten jis būsiąs suimtas ir teisiamas už pa-j 

darytus nusikaltimus. Prancūzai to.nenori. Galų gale! 
prancūzų vyriausybė leido Bokasai išlipti iš lėktuvo irj 

' apsigyventi artimiausiame hotelyje, kad imperatorius1 
pailsėtų ir apsitvarkytų.

Paaiškėjo, kad 56 metų imperatorius buvo praneži-

TOKS TOKĮ PAŽINO IR ALUI PAVADINO
(IŠ ŠNEKŲ VAKARŲ VOKIETIJOJE APIE ANTRO 

PASAULINIO KARO PRADŽIĄ) , ,

kad 
gali-

Kol

Šįmet Vakarų Vokietijoje 
apie Antro pasaulinio karo pra
džią yra daugiau rašoma ir. kal
bama, nei seniau. Gal ir todėl, 
kad šių metų rugsėjo 1 d. suėjo 
lygiai 40 metų nuo. jo pradžios. 
Kaip T ir. daug.' kas Jš ,mūsų atsi
mena bei iš dokumentacinės me
džiagos žino, jis prasidėjo' Hit
leriui susitarus su Stalinu grobti 
svetimus kraštus. Prasidėjo už
puolimu Lenkijos. 1939 m. rug
sėjo 1 dieną Hitleris užpuolė ją 

■ iš vakarų, o raudonoji armija 
iš rytų Bet pastaroji padarė tai 
rugsėjo 17 dieną.

Ir taip dVi diktatūros — ru- 
dūji ir raudonoji — susitarusios 
ir bendrai veikdamos per kelias 
savaites užkariavo Lenkiją ir 
pasidalino ja. Kaip žinom, pir
moji gavo galą, o antroji, bolše
vikinė išaugo jau tiek, kad pa
sidarė didžiausia grėsmė pa
sauliui.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Kad Hitleris galėjęs sukelti 
Antrą pasaulinį karą kai kas 
darė tokią išvadą iš jo “Meih 
Kampf”. Pasirodo, taip ir įvy
ko. Patekęs į kanclerio kėdę, jis 
tuoj pradėjo ruoštis anam 
“Kampf’ nusakytos programos 
vykdymui. Apsitvarkęs klek ka- 
rifiiai it*: ūkiškai, savo žygiūš 
pradėjo filio Austrijos. Po jos 
sekė Čekoslovakija ir Klaipėdos 

.. _ « rį kraštas. Vėliau prisikabino priė 
NAUJIENOSE Lenkijos. IŠ jos pareikalavo 

Dancigo miėsto su kėliu pėf jo

koridorių. Nors ano meto savo 
karine technika Lenkija ir buvo 
visais atvejais labai atsilikusi 
nuo Vokietijos karinės techni
kos, bet, bene tikėdamasi Didž. 
Britanijos . ir Prancūzijos už
krosnio,-ji nesileido į kalbas su 

, Hitleriu.
Tokia jos laikysena buvo pas

tarajam barikada tolimesniems 
ėjimams. Tokiu atveju jam te
liko vien ginklas. Bet čia netik
rumo kėlė Maskva.' Kaip tyčia 
šiuo metu Londonas ir Paryžius 
buvo pasiūlę Kremliaus valdo
vams sudaryti bendrą bloką 
prieš Hitlerį. Pasitarimai vyko 
Maskvoje. Jie buvo sunkūs, nes 
Didž.. Britanija su Prancūzija 
nebuvo linkusios prekiauti sve
timais kraštais už akių, kaip 
kad reikalavo Kremlius.

Dar nepasibaigus šitiems pa
sitarimams, Hitleris pasiūlė Sta
linui sudaryti draugiškumo pak
tą. Paštafajafh prafiėšus Bėrly- 
hui apie savo vyriausybės ma
lonų sutikimą; .. Ribbehtropas 
tuoj vyko į Maskvą, čia per la
bai trumpą laiką buvo susitarta 
ir 1939 m. rugpiūčio 23 tL pasi
rašyta. . Susitarinėta ir. visą lai; 
ką vėliau.
' Ir taip svetiffių žėtnių ir t Aū
lų grobikai gfeit šūsitafė riė 
Vien Lenkiją pagrobti bei pasi
dalinti ja; bėt ir Ritės nepri
klausomas valstybes, būtent* 
Suomiją, Lietuvą, LatViją it Es
tiją, iš Rumunijos paimti Bėša-

raHją ir Siaurės Bukoviną ir'tt
Taigi, kaip iš šios trumpos ap

žvalgėlės matom, toks tokį pa
žibo ir alui pavadino. Krem
liaus valdovai nusisuko nutf’de
mokratijų ir susidėjo su dikta
tūra. Jei ne Maskvos grobudfiis- 
kumas, nežinia, ar Hitleris1 būtų 
pradėjęs Antrą pasaulinį karą. 
O jei ir būtų jį pradėjęs,_ tai, 
esant Didž. Britanijos,pu Pran
cūzija siektam blokui prieš Hit
lerį, pastarojo . pradėtas karas 
greičiausiai būtų- įgavęs kitokią 
eigą, būtų sutaupyta milijonai 
nekaltų aukų, kančių, 'ašarų..*

40 m. proga draugiškumo pak
tui, sudarytam tarp lijtlęrio ir 
Stalino, atsiliepė ir Maskva. Ji 
tvirtina, kad Hitlerį įgalino pra
dėti karą ne Molotovo su Rib- 
bentropu 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
pasirašytas paktas, bet Didž. 
Britanija su Prancūzųa, .Mask
va prikiša šitoms valstybėms, 
kad jos tada nebuvo linkusios 
sudarymui su Kremlium atitin
kamos sutarties, kuri būtų' Už
kirtusi Hitlerio agresiją. Taip 
dalykams esant, pastarajam ir 
telikęs tik Berlynas;- kurį jis ir 
pasirinkęs.

Apie Kremliaus valdovų su- 
vertimą savo kaltybės, dėl karo 
Didž.. Britanijai - su Prancūzija 
Molotovas kalbėjo jau ir: 1940 
metais.
.‘ < Ž ’ .* -

Kad Lenkija-buvo -abiejų^-ka- 
riuoinenių — hitlerinės if bol
ševikinės' — taip .greit paklup- 

-'dyta, 1939~m. spalio 31 d. Molo
tovas kaltinęs Versalio akt^, ku- 

.rio.-netobulumo dėlei kai kuriu 
kraštų teisės ir iftferesai buvo 
atitekę imperialistams, žiiToma, 
vakariečiams.' -- -į “

L - (nBignep-migį-

-i. '....t -' Ji - Y t* —i m

Rėdgdn kdndiridHtoįčP
. DETROITAS.. —-Kaip.prane
ša Detroit News, Respublikonų 
partijos pasirinktas kandidatu 
rinkimams į prezidentus numa
tytas Ronald Reagan; -kuris-’toli 
pralenkia buvūšį prezidentą G.- 
Fordą.

Illinois valstijoje pravesti 
“šiaudiniai” balsavimai rodo, 
kad ir kitas respublikonų parti
jos šulas,- konservatorių atstovas 
Philip M. Crane, iš 42 delegatų 
gavo 20. — ....... ■ —

— Bokašsą Pirmąjį;' kaip savo 
pilietį, prancūzai nulydėjo į va
karų Afrikos Dramblio Kaulo 
valstybę ir patarė Į Prancūziją 
daugiab hebe^Ąžti.- _ v J

'— ješšė Jackšdfiaš, ilgai’pasi
kalbėjęs šū J. Afafatti, patarė 
jafn kiėk nūsilėišti savo griež
tose pozicijose: Ėus 'naudingiau.

KAZYS ŠKIRPA

Pasiūlymas Lietuvos kariuomenei 
organizuoti

(Tąsa)
V.

KOKIA TURĖTŲ BŪTI LIETUVOS KARIUO
MENĖ IR AR PAJĖGTUME PATYS JĄ 

SUDARYTI?
Laikas būtų dabar jau pradėti rūpintis Lie

tuvos kariuomenės sudarymu. Laukti negalima, 
nes lietuvių kariuomenės kadras, kuris grįžta iš 
Rusijos, apsigyvenęs Lietuvoje, pamirštų tą, ką 
išmoko būdamas Rusijoje per karą.

Gana gerai pažįstu Rusijos lietuvius kari
ninkus. Jie su dideliu noru prisidės prie savo ka
riuomenės steigimo ir, sužinoję, apie tai, steng
sis kuo greičiau grįžti į Lietuvą. Reikia pasinau
doti momentu.

Iš antros pusės, jug viskas iš Pamatų teks 
statyti. Reikės sustatyti savo karo statutus, ko
manda, taktika, sąmatos kariuomenės steigimui 
ir jos . laikymui, tvarka bei disciplina ir tt.

Dėl lietuvių kariuomenės formavimo reikė
tų prie Lietuves Tarybos sukurti tam tikrą ko
misiją arba Lietuvos kariuomenės Komitetą ku

riam dabar pavesti prirengiamąjį darbą kariuo
menės steigimui.

Su tikra pagalba Kazys Škirpa 
Vilnius, balandžio mėn. 25 d. 1918 m.

P. S. Jeigu reikalinga būtų, galėčiau smul
kiau išdėstyti kaip lietuvių kariuome
nės sumanymą manau Įvykdinti gyve
nimam Galėčiau taipgi suteikti prakti
kos ir kitokių žinių dėl steigimo lietu

vių kariuomenės. Kazys Škirpa.
Viešai skelbti nėr reikalo.

((P r o j e k t a s) 
TRUMPYTĖ SCHEMA

Karo Ministerijai organizuoti
L Valstybiniam gyvenimui judėti pradėjus, 

reikalingi tam tikri spaudos organai. Jų kelis ly
giai ar net daugiau suskaityti galima. Tarp kit
ko žymi vieta anų organų tarpe pridera ka
rininkų laikraščiui. Karininkų laik
raštyje skelbti galima tą, kas karo žmonėms svar 
bu, kas ir naudinga, reikalinga. Jeigu gi dėl ko
kią nors aplinkybių karininkams atskiro laik
raščio leisti negalima, patariu leisti karo dalykų 
šaką oficialio organo priede. Žinoma, juo tan
kiau toksai'priedas eis; juo bus geriau.

II. Antru — didelės svarbos reikalavimu —

statau būtiną skaičių mill tariu Lietuvos jėgų 
Juk Lietuvių jaunimo dalis pakliuvo vokiečių 
nelaisvėn, nemažas skaičius Rusijoje liko, 0 na- 
nieją mes randam tik naujokus ir tuos, kurie šio
kiu a'r tokiu būdu nuo karo vėsulo atliko. Todėl 
ą visą mūs išblaškytą jėgą reikia surejestTuoti 

zapskaityti). Tam tikslui ir kuriamas pirnflasai 
—svarbiausias ministerijos skyrius, kurį pavadi
nu US t at i s t i k o s ir žinių skyriumi 
(Spravočnyj i statističeskij otdel).

Kaip oficieriai rejestruojami, mes jau turi
me supratimo. Tik kareiviai suskaityti lieka. 
Plačiau apie juos sužinoti tuo tarpu patarčiau 
anketos keliu. Galima tam tikrą skaičių anketos 
’apelių atspausdinti ir provincijon išsiųsdirtti — 
ar per klebonus, ar per valsčių vaitus toillhes- 
ūam praplatinimui. <

Forrrta lapelio maž daug ši:
A) Vardas, tėvo vardas, pavardė.
B) Kiek turi metų.
C) Kame gimęs ir dabar gyvena.
D) Kurioje kariuomenės rūšyje tarnavo 
ir kuriose kautynėse daulyvavęs. .
E) Kurį turi cenzą. * ;

' F) Kurį paskutinį laipsnį (karį uūzdp., 
efr., ir t t.).

G) Kurių turi pal. ar neturi jų.
Tokiu būdu trumpam laikui praėjus, mes tu-

rėšim supratimo: kiek ir kokios spėkos Lietuvo
je esama. . 1

IIL Visgi tolimesnis šalies gyvenimas it ka
ro reikalus stums. Todėl iš anksto prie naujų rei
škinių karo srityje jau reikia ruoštis. 0 kadangi 
aniems reiškiniams mūsų kaimynų prityrusi 
praktirika senai jau formas parode tai didelių 
nusidėjimų nebus jei jas (formas) šiek bei tiek 
narankiau iškeitę, mes patys paseksime, Tuom 
tarpu patariu stvertis vien tik karo medžiagos 
vertimo. Paskui iš dabartinių vertimu komisijų 
bus galima Veikiančius brandūOliUs arba minis
terijos skyrius sukurti Tuo būdu kiekviename 
ministerijos skyriuje sėdės nedidelis specialistų 
būriukas, kurio dabartinė .priedermė gamyti me
džiagą būtimam veikimui, žinomų visiems prie
žasčių dėHai, čion aš nurodysiu tik rtisų šalti
nius Jialp mums artimesnius ir parankesnius, 
beL jei ir vokiečių medžiaga naudotis gulėtume, 
— būtų labai gerai. Vadinas dabar pradėsim kal
bėti apie karo ministerijos skyrius.

Mano nuomone vienu iš svarbiausių tos rū
šies skyrių yra “M O b i 1 i ž a t i j o s ą r b a k ’a- 
r i u o m enės tarnavimo skyrius” (Mo 
bilizarionnyj Otdel iii Otdel Voitiškoj povinosti).

(Bus daugiau) L

vist PTZ^Tjrpoi 
GARSINK ITfiS NAtŪn^'OSE
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. AKIHERUa ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

4444 So. Pvluki Rd, (Crawford
Modical BwUdins) TaL LU 5-4444

skambinti 374-8004

. DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicina* direktorius

S. Manhato R< Westch^twr, IU 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

T*U 562-2727 *rb* 562-2728

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^PKCIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3W W»*t 103rd $tr«*t 
VaUAdos pagal susitarimą.

Restauruota Traku pilis

chavičiaus pasitarimų su SS 
Obergruppenfuehreriu Jacklen 
(SS und Polizeifuehrer fuer das 
Ostland) ir SS ir policijos vadu 
Lietuvai SS gen. m, r. Harm 
(kuris buvo atkeltas iš Ukrainos 
vietoj Wysockio, sukompromi
tuoto SS legiono nesėkmės. — 
Red.), 1944 m. vasario 13 dieną 
buvo pasirašytas susitarimas 
maždaug tok’o turinio:

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PI^CKAS
gptometri$tas

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 St. T»l. 737-5145

TiKtuui itkią. Pritaiko akioius ir 
“contact leases”

VaL acai MMLtarimą. Uždaryta treČ.

V0LDEMARININKA1 VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
To'kioje atmosferoje 1943 lap- kiečiam tok’os sąlygos buvo vi- 

kričio 24 d. pas pirmąjį tarėją, sąi neprįimtinosj ir jie jas atme- 
I tarėjo ir 'jo tarybos pirm. M. tė. (St. Raštikis, Kovose dėl Lie- 
Biržiškos vėl buyo sukviesti 46 | tuvos II, 356 p.)

i visuomenės veikėjai: Kubiliūno 
j tarybos nariai, aukštieji kari- 
jninkai ir visuomeninių grupių 

• ; veikėjai. “Susirinkusiųjų sąsta
tas buvo margas. Jame buvo 
tik vienas kitas vokiečiams pa
lankus asmuo . . . Visi kiti aiš- 

;kūs lietuviai patriotai .. Po 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wadrj praktika, spec. MOTERŲ Upes. į 
Ofisas 2652 WEST 5rtfc SYR2ET 

Tel. PR 4-1223 
, OFISO VALc pina_ antrai, tračiai

DR.LE0NAS SEIBUTIS
; INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
- 2656 WEST 63rd STREET

VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofho ftfcf.: 774 
Rezidendfos tthfu 444-5545

DR. VYT. TAURAS
Į ilgo svarstymo' ir diskusijų-‘aš 
i pasiūliau tokią išvadą šiuo klau
simu (dėl tokio-siūlymo aš iš 
anksto buvau susitaręs su kai- 

ir penkt. 2-4 u-8-8 yaL rak. SGitadlr-ikurioniis pogrindžio Organiža- 
oiaii 2-4 raL popiet ir kita laikoj ciJOmis): 1; ss legionas ar ki- 

©afiri ausitariBJA. ^as karinis SS junginys mums

Aparatai - Protezai. Mdo. ban
dažai. Speciali pagalba kolcwm. 
{Arch. Supports) ir t t

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet manu pailestinfu- 
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iz*. 54:10.

Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da
vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 

i nėlik-o neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

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

Ten, kur F. Rooseveltas 
F. Vanderbiltas gyveno

Atkelta iš 3 ps<
tus. Palaidotas New Dorp, 
State Island. Vanderbiltų niau- 
zoelemne. (Jo žmona mirė 1926 
m. Paryžiuje), Vaikų neturėjo'. 
Paliko daugiau kaip 78 milijo
nus dolerių. Paveldėjo žmctios 
seserėčia, kuri tuos rūmus su 
parku, ir dalį žemės, atidavė te
dera] inei valdžiai. 1940 m. gruo
džio mėn. 18 d., ši vietovė buvo 
paversta tautiniu muziejumi.

Iš viso, neskaitant Fredericko 
Vanderbilto, dar buvo trys 

jo broliai: George Washington 
Tokia lietuvių valia. Jau ge- Vanderbiltas Baltimorėje, Cor- 

nerahniam tarėjam teko toliau nelius Vanderbiltas Newport©, 
tartis dėl nšuju kompromisų, iš rj. ;r William K. Vanderbiltas 
kurių iškilo Vietinės Rinktinės j Centerport, Long Island. ;

Į 
Šiandien visu keturiu Van-

■ derbiltų rūmai paversti muzie-

ir

r

Nepriklausomybę...
Kartu V. L. I. K. mūsų visuo-1 

menei primena: vokiečių okupa
cinės valdžios ar jos pritariamų 
asmenų skelbiama mobilizacija, 
priešinga mūsų tikslams ir tau
tos valiai, teisiškai yra Lietuvos 
piPečiąms neprivaloma, pavar
tojimas mobilizacijai prievartos 
priemonių bus smurto aktas,!
prieštaraujantis tarptautinei tei-.\v, 
sei...” (N.L. 1944.1.30)

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Vokiečiai atmetė. Bet tai, ką. 
jie atmetė, ir buvo lietuvių, 
bendras, nūs'statymas; anų lai
kų kalba ir stilium, buvo iš
reikštas tokiais pogrindinio laik- 
įąščio pasisakymais, reiškian- 
čįais Vl’ko valią: “Lietuviu tau
ta, turėdama prieš akis vyriau
sią savo tikslą — Lietuvos vals
tybės* išlaisvinimą ir tam tikslui 
tausodama gyvąsias savo jėgas, 
atsižvelgdama betgi į besiarti
nančios naujos bolševikinės in
vazijos grėsmę okupuoti Lietu- 
vą ir mūsų tautą galutinai su
naikinti. be to, į vis plintantį I 
krašte bolšėvikmį banditizmą, 
vieningai pasisakė už reikalą- 
kurti Lietuvos kariuomenę.

“Okupacinė vokiečių valdžia,. 
f ą lietuviu tvirtą norą paneigda
ma ;r v'etoj Lietuvos kariuomę- 
’*ės tesiūlydama organizuoti Į.ie- 
ti-v škus .dalinius vokiečių vado
vybėje.. parodė,, kad vokiečiai ir 
toliau tebesiekia vien savo poli- 
+:į~’u tikslų, visai nepaisydami 
Tj-stisvos gyvybinių reikalų ir 
interesu’’. .

“Dėl to Vyriausias Lietuvos. 
TMla’svinįmo Komitetas kviečia, 
lietuvių tautą vieningai laikytis 
sąvo nusistatymo, — tik tada 
oeklųsti -šaukimo mobilizuotis, 
kąi bus organizuojama Lietu
vos kariuomenė,. pačių lietuvių 

bolševizmo pavojų visi tie prin- sudaroma ir vadovaujama, Lie- 
cipai priimtini... Žinoma, vo- tųvos sienoms ginti ir kovoti už

tas karinis SS junginys mums 
visai nepriimtinas . . . 2. Lietu
vių tautai priimtina tik tautinė 

ORTHOPBDas-PBOTBZISTAs' Lietuvos kariuomenė (kitaip jos
nevadinti). 3. Lietuvos kariuo
menė skiriama tik Lietuvai, be
tarpiškai ginti.... 9. Lietuvos 

ChUa®*. l/L, 60629 [ kariuomenės visos, dalys ir visi 
PRo«iMct G-MI4 1 daliniai turi būti lietuvių . ka- 

■■ _ == i, . j ' i m - ;.| rininkų vadovaujami. 10. Lietu-
Ft A D I TA A I vos. kariuomenės vadas turi .būti 

.L V ft 1 U A lietuvis, kuriuo lietuvių visuo- 
'-•"y-C.. ______ I menė pasitikėtų... Prieš šį ma

no siūlymą pasisakė tik tarybos 
narys ats. pulkininkas Birentas 
ir mįr. Šimkus. Mano pasiūly
tiems pagrindams pritarė, visi 
kiti kalbėtojai... Generaliniai 
tarėjai nedalyvavo balsavime. 
Lietuviam tada atrodė, kad sun
kiose vokiečių okupacijos sąly
gose ir jaučiant galimą naują'

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

1 5025 CENTRAL AVE. 
e - St Peto^urg, Fla. 33716 
; TeL (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

LtidimM Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

A

6) Vietinės Rinktinės staig- . 
mena. — 1944 vasario pradžioje j . 
SS ir 
iš principo lietuvių tautiniam 
junginiui nesipriešino, net ne- j . 
reikalaudamas, kad lietuvių 
jungimo vadas būtų vokiečių 
formaliai paskirtas. Tačiau iš 
trijų kandidatų jje rado labiau-

policijos vadas Lietuvoje: >is- Fredericko ir Williamo rū- 
- . . muose, esantieji New lorko'

Įvalstyjoję, esu buvęs. Jie pada- į 
man neparastai, ypatingai 

.. Fredericko \V. Vauderbilto rū
mai. didelį įspūdį, nes pama
čiau kaip meniškai įrengti tuo- 

šiai priimtiną fer.. Povilą Ple- “ J'. ° “ S e kambariai, 17-
chavičiu. kurs formaliai tebūtų; 19 ^it baldai, ką jie v«ke bei 
skinamas pirmojo tarėjo, taigi, . f . _ -, . v.■ . - įjuos apžiūrėti. O tai įdomusne vokiečių. : . l-r-

“Gen. Plechavičius, besitaria-' Anuose Klesti ne tik ■
mas su vokiečiais, pasiūlė jiems I įranga. Liet ir menas. 
iš’ pradžių suformuoti lietuvių; * a al£a'
viėttnę rinktinę ir apskričių į 
miestuose įsteigti lietuvių karo j 
.1 _ _ J__ j_n. . O - - — -. . r.. 1 rj ’
aparatu, turėjo būti paruošta j p^eš mulos Chomeini vedamą 
dirva jr sąlygos .įvykdyti niobi-' žiaurią žudymų politiką. Jis ma- 
•Vzacijai ir suformuoti lietuvių; 
ginkluotai jėgai, iš pradžių vię- Į 
nai divizijai. Taigi vietinė rink
tinė ir jos štabas buvo tik pir
moji stadija didesnei karinei or
ganizacijai ir generalinio ins-. 
pektoriaus štabui. Po gen. Ple- j

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1 H I • i’-"' '

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

5

'komendantūras.- Su visu šiuo
— Šafir' Bachtiaras pareiškė 

.į vilties grįžti i Iraną ir kovoti t

know Your heart

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

no. kad iraniečiams jau įgriso 
žudynės.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ii -fveiri^ atstumy.
ANTANAS VtLIMAS

Tpl. 17S4S32

SOPHIE BARČUS
RADIJO tEĮMOS VALANDOS 
Vh*« protramea fl W0PA,

Llatuv^v kalba: kaičias boo pir-. 
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. 
ir aekmadle: nuo

fldftadieniata 
8:30 Ud 9:30

VwMja Altfona Dartw*

Talrf.i HEnHack 44412
HM Ė*. MAPLEWOOD AVĖ 

CHICAGO, ILL. 4M24

— »

PORK WITH APPLESAUCE
For as long as I can remember applesauce has been the 

natural accompaniment to pork. When my mother made pork 
chops there was always a little monad of applesauce on the 
gide of the plate to eat with the meat.

' Here -is a recipe in which the applesauce is cooked along 
with the pork enabling it to absorb the flavor of the apples 
while it roasts. As with most other American dishes, this one 
was brought here from tbe “old country”. In this case, the 
Aspiration is from Poland.

How the pork loin is prepared for cooking is of the utmost 
importance iixpreparing this and m^ny other pork roast dishes. 
The backbone must be cut through lengthwise but left attached 
and then tied to the loin in 3 or 4 places with twine. Most 
butchers know how to do this and will be happy to prepare it 
for you.

Serve this roast with fried potatoes, a green vegetable and 
heated applesauce as a garnish. A nice wine accompaniment 
would be a Gamay Beaujolais or an Italian Bardolino or 
ValpoliceDa. j *

Loin of Pork Glazed with Applesauce
Degree of difficulty: Easy
Time: 2 hours cooking time

1/2 hour preparation time
Ingredients:

5 pound center-cut

Servings; Six generous 
Cost; Moderate

£ “Lietuvos Aidai’
-KAZĖ BRAZDŽIONYT1

Pfoprampt

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos U WOPA ftotte*. 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iŠ WTIS eteties 1110—AM banga.

^646 W. 71at Street 
Chiragn, miooia 6062® 

J V Telef- 778-5374 ' ; T ’

heu> volar

Tel.: YArds 7-3401

Tel: LAfayettt 3-35 Zi

j

Tel. YArds 7-1911

M

AMS ULAN SC
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chlcagos

Lietuviu 4.
Laidotuvių4.
Direktorių

Asociacijos

Francsatnc gminčms. draugams ir pažibamiems. kad 1979 m., 
rugsėjo 23 d. netikėtai savo namuose mirė mūsų mylima žmona, mo
lina, sesuo, močiutė, uošvė ir teta

Gyy. Chicago, 111., Brighton Parko apyl.

Gimė sakiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Nubudę liko: vyras Juozas, duktė Danutė ir žentas Eugenijus 

Derenč a< su anūkais Juozu, Robertu ir Edvardu, sūnus Arvydas ir 
maiti Janina su anūkais Povilu ir Julija, sūnus Saulius, sesuo Adelė 
iviotKiene ir brolis Viktoras su šeimomis Lietuvoje, svainis Baiys Ka
razija su žmona Ida ir šeima, švogeris Jurgis Gepncris. šešurų vaikai 
su šei momis: Irena Radienė. Irena Meilienė, Julija Izokaitienė ir kiti 
giminės.

Kūnas pašarvotas Eudeikis Gaidas ir Daimid koplyčioje, 4330 S. 
California Ave. Laidotuvės Įvyks trečiadieni, rugsėjo 26 d. Iš koply
čios 9 v. ryto bus atlydėta i šv. Kryžiaus bažnyčią gedulingoms pa-j 
maldoms. I o pamaldų bus nulydėta amžinam poilsiui į Lietuviu Tau
tines kap nes

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūf ir anūkai.
Laidotuvių direktoriai D. Gaidas įx G. Daimid. Tel. 523 0440. I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuHie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HUls, III. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE E RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.113!

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

P. J. RIDIKAS
3354 So. BALSTED STREET

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM” Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s P»Hs for 

muscular backache, remember this: 
•MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
'than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 5G% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed

HELP YOUR HEAR! FUND -e *

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

Fj

BRONISLAVA KARAZIJIENĖ
Gabartaitė

The juke of 1 lemon
Fleshly ground black 

pepper
K12 wh61e cloves

2 cups thick applesauce

pound center-cut
pork loin with bone
attached

tablespoon salt
dove garlic, minced
Preheat the oven to 350°. T
In a small bowl make a parte of the salt, garlic, lemon 

juice, and a few grindings of peppet, using the back of spoon.
• With your fingers rub the prfste into all sides of the pork 

Join. Stud tbe meat at even interval with .the cloves.
• Place the seasoned loin fat side up in a shakowroasting 

pan just large enough to hold it comfortably.
• Put the megt in the middle Of the oven and roast for 1

hour undisturbed^ >
> Remove the pan from the o#en and spread about half of 

the applesauce over the top of thellin with a spoon or spatula.
• Continue cooking for 1 mote hour adding more apple

sauce every 15 minutes or so. The meat is done when Jte 
internal temperature as indicated on a meat thermometer is 
165° or more.

• When the roast is done, remove it from the oven and let 
it rest for 10 minutes before carvint.

A Consumer Service from tąe CYANAMID Agricultural

1

f _ NWJKN05. CHICAGO ill, Tuesday. September Xu 1979

I
i



Marquette Parko namų savininku draugijos susirinkimas į *
rugsėjo 21 d. 7 vai. voja ir prašo mus juos remti 
sušauktas poatostogi-
susirinkimas, kuris

1979 m. 
vak. buvo 
nis nariu 
pradėtas 8 vai. Susirinkimą ati
darė pirm. J. Bacevičius, patiek
damas dienotvarkę. Ji susirin
kimo buvo priimta.

Turėjo atvykti 8-ojo 
policijos komandierius. 
sidėiusių aplinkybių

distrikto 
Dėl su- 

negalėjo 
atvykti, tai atsiuntė seržantą ir
dar vieną distrikto pareigūną. 

..Jie pakalbėjo apie gyventojų 
apsaugą nuo užpuolikų ir ne
tvarkos kėlėjų. Buvo ir paklau-

■ simu. Jie atsakė.
Atsistojimu pagerbtas miręs 

narys. Priimti trys nauji nariai.
Protokolą perskaitė Angelė 

Katelienė. Priimtas.
Atvykęs klebonas prašė daly

vauti spalio 5 d. apie 9 valandą 
pasitikti popiežių Joną Paulių 
Antrąjį, pravažiuojantį Califor
nia gatve. Bus bandoma pri
stabdyti eiseną ir įteikti dova
nėlę. Svarbu, kad būtų masė ti- 
tinčiųjų, nes bus filmuojama.

Spalio 27 d. šioje salėje bus 
rudeninis banketas. Visi buvo 
raginami dalyvauti ir paaukoti 
loterijai fantų.

Valdyba nusiskundė, kad al- 
dermanas J. Brady ir senatorius 
Fr. Savickas kviečiami nesitei
kia ateiti ir suteikti informacijų 
ir išgirsti visuomenės opiniją.

Patiekė pareigūnų algų sąra
šą ir minėjo vis didėjančias al
gas. Bus šaukiamas tuo reikalu 
pasitarimas. Nutarta deleguoti 
jame dalyvauti J. Bagdžiui.

J. Bacevičiui siūlė siųsti pre
zidentui J. Carteriui peticiją 
pakeisti p. Harris, kuri sujauks 
mokyklų ir taip irstančią tvar
ką. Vežiojimas vaikų ir prievar- 
tautinis brukimas juodžių tarp 
baltųjų pažeidžia piliečių’teises. 
Susirinkimas tam pasiūlymui 
pritarė.

Kun. J. Kuzminskas prašė 
remti Religinę Šalpą ir leidžia
mas keturias knygas svetimomis 
kalbomis. Tikintieji ok. Lietu
voje žiauriai persekiojami ko-

ir skelbti pasauliui apie žmogaus 
teisių nesvietišką pažeidimą. <

Priimtas pasiūlymas prašyti 
miesto tarybą 69 ąją gatvę pa
vadinti Lithuanian Drive.

Susirinkimas baigtas 10.30 vai. 
Dalyvavo per 100 asmenų iš 400. 
Ateityje reikėtų, kad susirinki
mai prasidėtų laiku ir nesitęstų 
taip ilgai. Vienas man sakėt 
"Daugau nelankysiu, kad taip, 
užtęsiami”. K. Saukus .

O -
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1 Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

il to A no appoint meat nedes. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 -N 
STATE SU, Hm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or, 
925-8392. Professional Membec' 
America** Federation of Astro-j 
logei-. Ti‘r )

Namai, Žemi —- Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_________________________________ - -

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

DĖL VISŲ LNFORMACIJŲ KREIPTIS I:

minėjimas
(R) Lietuvių Bendruomenės 

penkmečio minėjimas įvyks š.m. 
spalio 20 d. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose, Čikagoje.

Minėjimo programos svar
biausi atlikėjai atvyks iš Cleve- 
lando: pagrindinei paskaitai 
jaunas talentingas pianistas ir

541SJ nuolaidą, arba už apdrau-j komiteto pirmininkas R. 
dą moka tik pusę kainos. SLA byla- 
apdraudžia net iki $5,600 visai 
netikrinant sveikatos. Suintere
suoti kreipiasi į artimiausios 
SLA kuopos organizatorių arba 
i SLA centrą. 307 W. 30 St.. New 
Ydrk, NY WOOL . ... »■

— Pietinio Atlanto Pakraščio 
Šaulių kuppa'-;Ąiišra ruošia Lie
tuvos kariup’menės minėjimąVV* ■*■ - ■*■ A A. J^ T* ' W *.

kalbėtojas VYTAUTAS SME-l lapkričio 17 d?l vai. popiet Šve-
du namuose, 5550 No.-Federal 
Hwy, Fort Lauderdale, Fla.

— Bostono lietuviai minės 
Balfo 35 m. sukaktį spalio 28 
d. So Bostano Lietuvių Piliečiu 

Antanina ir Albinas Repšiai Draugijos salėje. Balfo skyrius 
minėjimo reikalams paaukojo pr0.ga puošia banketą, su me- 

I nine programa ir šokiais. Kai* 
bės Maria Rudienė, meninę .pro
gramą atliks sol. Ona Pliuškb- 
nienė. Bilietus platina Balfo vei
kėjai Danielius Averka ir An

TONA, o meninei daliai — pia
nistė BIRUTE SMETONIENĖ.

Po akademinės dalies .seks po
kylio vaišės. Gros malonus K. 
Venckaus orkestras.

50 dolerių. •
Į minėjimą kvietimo reikalais 

kreiptis: 2543 W. 69th St., Chi- 
•ca'go. III. 60629. Tel. (312) 737- 
1286, arba: 1016 Linden" Avė.,
Bellwood, Ill. 60104. Telefonas1 bnas Andriulionis. f
544-3880. I. S. į v

— Onos Ivaškienės ir jos sū
naus Gedimino vadovaujamas 
Bostano lietuvių tautinių šokių

I TRUMPAI Ii sambūris ruošia banketą su po-j 
.1." j puliaria. programa 'ir šokiais

•*> I spalio 13 d. 7 vai. vak. 'Piliečiu
klube. Estradines! dainas ■ dai
nuos Kanados lietuvaičių triju
lė “Vasaros ’Garsai”," sambūrio 
šokėjai rodys,! ką' naujo Jyra iš
mokę. !Po prof?i'anios — vaišės 

Iir šokiai? 1 : v <1 
Susivienijimas Lietuvių?

• . - i■; - j -,,

Rašyt. ‘ Vacys Kavaliūnas
-yra - pedagoginių ' lituanistikos 
kursų Clevelande direktorius. 
Kursantai pradėjo studijas rug
sėjo" 24 d:

Amerikoje pratęsė naujų narių 
Įrašymo vajų: Naujieji nariai 
pirmaisiais ■ metais gauna ’ netPLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

Visi lietuviai kviečiami'atkreipti ĮNTaujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. ’ :'

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

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.

- Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

—: Monika Jonynienė yra 
Montrealio -lituanistiiVės moky
klos vedėja.Moko Julija ;Ada- 
m onytė, Aušra Baršauskienė, 
Julija Adahibhienė,’ ■ Mi= Malcie- 
riė, 'R. Ottb; JA! ‘ Khystaūtiėnė, 

i sės. M -Teresė,'I. Lukoševičių'- 
te. Parengiirianis vado'va uja'Jad
vyga Baltubnienė, 'akordeonis
tas Linas' Staškevičius, Tėvų,

i

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

e 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

x Lietuviškų dienraščių 
vargai ir rūpesčiai

Tėviškės Žiburių 38 nr. yn 
Įdėtas V. Ramojaus pasikalbę 
jimas su Draugo vyr. redaktb 
rium kun. Pr. Garšva. V. Ramo 
jus tarp kitų davė tekį klausi
mą:

Anksčiau dienraštis išei
davo kasdien 8 puslaphj ir su 
specialiu kultūros priedu šešta
dieniais. Dabar jau keleri me
tai kasdieninis “Draugas”, iš
skyrus šeštadienius, suplonėjo 
iki 6 pslapių. Kame priežastis: 
skaitytojų,, bendradarbių ar 
skelbimų mažėjimas?

Į klausimą kun. Pr. Garšva 
taip atsakė:

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

— Lietuviams gerai pažįsta
mas Illinois senatorius LeRoy 
\V. Lemke (D. 25) senato vado
vybės pakviestas j Rinkiminių 
įstatymų, Turizmo patarimų ir 
Valdinių įstaigų bendradarbia
vimo komisijas, .lis yra taip pat 
Industrinės komisijos narys.

— Gintaro ansamblis Toronte 
ruošiasi minėti 25 m. veiklos 
sukaktį. Ansamblį sudaro 150 
asmenų 5-se grupėse. Vadovau
ja Rita Kaąrasijienė, moksleivių 
grupei vadovauja L. Pacevičie- 
nė, vaikų — D. Nausėdienė, jau
nučių — L. Kaminskienė. Vy
resniųjų dainininkų grupei va
dovauja G. Paulionienė, o' jajr- 
nesnes dainininkes moko D. Jo- 
kubaitytė ir R. Gustainytė.

V. Stanevičienė organizuo
ja aukštesniuosius lituanistinius dienraščius pristato Į tolimes 
kursus Hamiltone. Suinteresuo
ti kviečiami informuotis ir re
gistruotis tel. 627-0624. i

— Į ALTos suv-ažiavimą, ku
ris įvyks Cleveland, Ohio, auto
busas išeis š.m. spalio mėn. v. 
11 dieną 11 vai. vak. nuo 69th 
gatvės ir So. Washtenaw Ave. 
kampo, Marquette Park, Chica-
go. Kas nori dalyvauti ALToš; *Tps pat negerovės plaka r

Naujienas. Joms dar blogiau, 
nes reikią mokėti mokesčius 
Nė veltui, jos kreipiasi į visus 
skaitytojus ir visus lietuviu; 
prašydamos pagalbos aukotai? 
bei naujais prenumeratoriais | 
Prašomoji suma labai kukli 
tik $25,000. į

— ?se viena is minėtų pnezasi 
čių. Pagrindinis puslapių majl 
žinimo reikalas — popieriaus 
pabrangimas bent tris ar ketu-i 
ris kartus, pašto siuntų pakėli
mas per pastaruosius penkerius 
metus, siekiantis daugiau kaip 
160%, ogi administracija mo
ka už svorį. Be to, dar nepa y

■'prastai blogas pašto patamavi s 
mas — sunkesnius, t.y. 8 psl.J

nius miestus tik už kelių dienų } 
o kartais visai nenuneša, skaity j 
tojams. Aiškiu, dalis tolimesnių | 
vietovių turi atsisakyti arba im į 
ti tik šeštadienini- Bet tai visi? j 
lokaliniu laikraščiu, žurnalu 
ypač svetimomis kalbomis ei 
nančių, problema. Ar ji' page 
rėš, tuo tarpu negalima nė spė

suvažiavime ir kongreso posė
džiuose, prašomi registruotis 
iki rugsėjo mėnesio 30 d. šiais 
telefonais: 737-1286, 652-8168 ir 
434-3713. Rengėjai (Pr.)

"— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esairiė apdrausti.
ARVYDAS KIELA. Skambinti j Tuo reikalu Naujienų 219 nr 

Tel. 434-9655 (PR)
t r f . ; rašoma:

— Horoscopes or Astrologies . “Naujienos niekad kapitalu 
Tarot Card Readings. Saturday nesasikrove. Dienraštis niekai

, Į redaktoriams didelių algų ne

!

f • < * i • "*.rugsėjo 20" d. vedamajame tai] i

I
 -L SIUNTINIAI I LIETUVĄ

MARU A NOREIKIENS

; 2608 West 69th St, Chicago, IU. 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. reikąlin«os

’ MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ l mos. Išlaiik

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W; 69th St., Chicago, UL 60629. — Tel W A 5-2787

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 
; _ darbus dirba.__ . . . __

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 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.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

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

.listai, kurie jau 65 metus.ved' 
didelį teisingos informacijos i?

► na.udingd auklėjimo darbą., Jori 
; yrą pasirv’žusios toliau tęsti tą 
. patį darbą, tik dabar jos yra

; ekonominės para
mos. Išlaidos kiekvieną dieną 

J didėla, o pajamų nėra sąskai
toms apmokėti. Prieš tris me
tus ritinys popieriaus kainavę) 

r S80.00 dolerių, o ši metą jau 
: reikia mokėti virš dviejų šiml 

tų dolerių. Rašalo statinė kai j
► navo 60 dolerių, o dabar už toj 
: kią pačią statinę, teikia mokėti

$140.00. Pašto patarnavimai pa-i
► kilo dvigubai ir daugiau. Dar 
1 bininkains taip pat reikia paį 
“ kelti atlyginimą. Socialinės apl

draudos mokestis taip pat padi1 
dėjo-

B to, namas ir mašinos senos 
Namo stogas, langai, sienos rei 
kia taisyti. Apie mašinas ir kai 

’ bėti baisu. Dalys trigubai pa 
brango. Reikia atnaujinti langu: 
ir duris.

Viską sudėjus, šiais metai? 
Naujienoms reikia sukelti bent 

I 25,000 dolerių, jeigu norime 
kad dienraštis galėtų išeiti toks, 

"koks ėjo iki šio metd.’?
Reikia manyti, kad balsas ne 

liks tyruose šaukiančiu.
P. K. Petrokaitis

DENTURE WEARERS

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ................~..... ........... .......... ............ ........7

>- * < 7 * - * ’ «

Al d resas ........... ■ ■.. ■.......... * ■ ■ ■ .. ■. ■ ...... n.......... ..... > ■ ■ ■ ...........

SLA — vaikus
$1,000

SLA — kuopų 
į savo 
mielai

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
T«l. (312) 543-2218

A major 
advancement _

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

f

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

2 PO 4 MŪRINES Brighton Parke. 
Palikimas. S47.000.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimį"."
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559_____________J

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

vairi apdrauda —INSURANCE 
UITŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pard.

3 GRAVE LOTS 
LITHUANIAN NATIONAL 

CEMETERY 
Reasonable price- 

476-7548Paieškojimai

i

'

Č1ULADIS VINCAS, Antano 
ūnus, gimęs 1922 nu Telšių 
pskr. •'

JAZDAUSKAS Petras Ro
mualdas, Juozapo sūnus gimęs 
914 m. Šėtos bažnytkaimyje, 
ėtc’s valse., Kėdainių apskr., iš 
sietuvos išvykęs 1944 m".

JONAITYTĖ Adelė (Ada) iš 
’riehų.

KAZIMĖNIENe Jadvyka," gy- 
enusi Čikagoje.

KIŠKOMS Anthony iš Uk- 
nergės apskr. ’949 m. gyvenęs 
>rooklynę._ ......v - ,.

PAUKŠTĖ Alfonsas, Petro 
;ūnus, gimęs 1912 m. Utenos 
pskr., Palmajo kaime.
STEPONAVIČIŪTĖS Jadvy

ga ir Magdalena, Steponos duk- 
•os. ’ ---j

URBONAVIČIUS Pranciškus 
r URBONAVIČIŪTĖ Domicėlė, 
lykolo ir Veronikos vaikai, gi
nę Rupėkių kaime, Šimkaičių 
alse., Raseinių apskr.

VALANTIEJUS Jonas, Petro 
ūnus, gimęs 1913 m.
Ieškomieji arba apie juos ži

lų turintieji maloniai prašomi 
tsiliepti į Lietuvos Generalini 

’.onsulata šiuo adresu:

COUSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

6147 So. Artesian Ave. 
Chicago, HI.

Telefonas (312)
60629 
737-8334

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

Liability apdraudimas {>ensininkam»
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775 -

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas _ 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic- 7-1941—— -

Siuntiniai į. Lietuvą ■ 
ir Kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 'Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980 j

M. . š 1 M K U S-r
"Notary PublicUU -' 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapotis, Agent 
3208 i/z W. 95th St 
Everg. Park, Ill. 
60642, - 424-8654

HState farm Fire-and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai

Tel. 476-5635%
K.

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

C

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

Reikalingas patyręs 
, siuvamos mašinos 

operatorius
Vyras ar moteris. Geras atlyginimas. 

Kalbame lietuviškai. Kreiptis į:
LEATHER BY MARY.

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

i

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Saikia

Paieškomi šįmet 
o SUSKEVIČ1AUS 

. ėdimai. Velionis gimė Lietu-j 
>je, Raguvoje, ir 1951 metais 
r Halifaxa atvykd į KanadąJ 
aloniai prašomi ieškomieji | 

? ha apie juos žinantieji atsiliep- 
šiuo adresu: Consulate Gene- 

1 of Lithuania. T Trillium Ter-
. ce, Toronto, Ontario M85

1 ’ r9.

BODY/FENDER MAN
j Top pay for good man with experi-

. • p lence. Must have tools and be relia--
mirusio - ble Good benęfits Clean Northwest 

giminės;gjjjg shOp. No Floaters. , ...

MAYERS AUTO —
545-5408

> — Naujumo*, CHICAGO ■/ HA Tuesday, September 25, 1979




