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VANCE TRIS VALANDAS TARĖSI 
: SU MISTERIU GROMYKA

MASKVĄ NENORI KLAUSYTI APIE KARIUS 
KUBOJE,'PATARIA VISKĄ UŽMIRŠTI

NEW YORK,, N. Y. — Praeitą 
ketvirtadienį sekretorius Cyrus 
R. Vance, pasikvietęs sovietų 
užsienio reikalų minis.terį And
rei Gromyka į 37-tą savo įstaigos 
aukštą, pareikalavo, kad Sovie
tų Sąjunga vis dėlto atšauktų 
sovietų karo jėgas iš Kubos..

Kaip judviejų pasikalbėjimas 
ėjo ir ką vienas antram pasakė, 
tuo tarpu dar nepaskelbta, bet 
iš visko atrodo, kad sekretorius 
Vance patarė Gromykai neda
ryti netikslių pareiškimų Jung
tinėms -Tautoms , i r kitiępnsklau- 

■ sy to jams, bet pasakytų, kokių
priemonių sovietu valdžia imasi 
sovietų kariams atša-ukti iš Ku
bos. Nežinome; ‘kokia buvo' Gro
mykos pozicija ketvirtadienio 
pasitarimo metu, bet galima 
buvo suprasti, kad JAV nebe
tiki sovietų- propagandos agen
tūroms, bet reikalauja atšaukti

■ kovai paruostas ir laikomas Ha- 
vanos priemiestyje sovietu karo 
jėgas. Sovietų valdžia , jau turi 
žinoti, kad ir JAV vyriausybė 
žino apie, Kuboj e esančias ir kb-

, vai paruoštas sovietų karo jėgas.
Kuo tas. .pasitarimas baigėsi, 

tuo tarpu nepaskelbta, bet žino: 
ma, kad sekretorius- Vance, iš
leidęs hiinisteri. Gromyką iš sa- 
vo įstaigos,, tuojau informavo 
prezidentą Čarterį apie ŠOvietų 

? užsienio reikalu ministerio Gro- 
' mykos pareiškimus ir Maskvos 
’ spaudos'skelbiamus “Tass” pra- 

i • nešimus, patariančius preziden
tui- Carteriui užmiršti.. Atrodo, 

" kadi. prezidentas j Ca'rteris yra 
'pasiryžęs daugiau budai du ne- 

. bedaryti. Jis turi tikruosius 
faktus, kuriu nebenori užmiršti.

■ - WASHINGTON, D.G. — Pre
zidentas Carteris nutarė tuojau 
sušaukti saugumo tarybos vado
vybės pasitarimą, kai patyrė

• r ministerio Gromyko ir sovietų 
valdžios nutarimą nekreipti dė
mesio į JAV nurodytus faktus 
ir patarimą atšaukti sovietų ka
ro jėgas iš Kubos. Jis taip pat 
įsakė sekretoriui Vance atvykti 
į Washingtoną informuoti sau
gumo tarybos narius, kurie tu
rės sueiti į Baltuosius Rūmus ir 
išklausyti sekretoriaus Vancės 
pranešimą apie pasikalbėjimą 
su Gromyka. Prezidentas nori, 
kad saugumo -tarybos Vadovy
bė būtų informuota apie sovietų 
valdžios žingsnius šiam klausi- 
' mui spręsti: !>

■ 4 Baltųjų Rūmų pasitarimą 
atvyko sekretorius Cyrus R.

Rugsėjo 29: Angelų šv., My
kolas A., Litą, Vėsula, Kęsgailą.

Rugsėjo 30: Sofija, Jeronimas, 
Inga. Girdilė, Žymantas, Eid- 
minas.

Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:3&
Oras gražus, vakare gali lyti.

Vance, viceprezidentas Walter 
Mondale, krašto apsaugos sek
retorius Harold Brown, saugu
mo patarėjas Zbigniev Brzezin
ski, CIA direktorius Stanford 
Turner ir keli kiti administra
cijos pareigūnai. Jie išklausė 
sekretoriaus pranešimo apie pa
sikalbėjimą su Gromyka ir apie 
sovietų propagandos agentūrų 
skelbiamas žinias apie preziden
to Carterio užsispyrimą kalbėti 
apie kovai paruoštas sovietų ka
ro jėgas Kuboje, kai tų jėgų ten 
nesama.

Saugumo5 tarybos nariai pa
reiškė, kad sovietų brigados esa
mas Havanos priemiestyje ne
sudaro gyvybinio pavojaus da
bartiniu metu, nes ji galėtu būti 
lengvai eliminuota, bet sovietų 
valdžiai' nėra jokio reikalo lai
kyti karo jėgas Kuboje. Saugu
mo taryba nepataria ruošti ulti
matumo, -bet pataria daryti 
spaudimą į . soyįętų vadovybę, 
kad atšauktų sovietų karo jėgas 
iš Kubos.

Ketvirtadienio- popiet sekreto
rius Vance pasakė kalbą Užsie
nio politikos draugijos nariams, 
kad JAV yra investavusi inte
resų Kuboje. JAV turi interesų 
ir-Sovietų Sąjungoje, bet tai ne
reiškia, kad,sovietų karo jėgos" 
turi būti siunčiamos Kubon.

Jeigu sovietų valdžia sovietų 
karo jėgomis nori apginti savo 
interesus, tai tada laikas pasi
žiūrėti į kitus tarpusavio san
tykių reikalus ir nustatyti, ar 
nėra kito būdo <rsavo interesams 
garantuoti”. Amerika taip pat 
yra investavusi dideles sumas 
į Kubą, bet karo jėgų ten nepa
siuntė ir tuo tarpu nesirengia 
siųsti. Jeigu Sovietų Sąjunga 
ten siunčia modemiškais gink
lais ginkluotą brigadą, tai kokie 
yra ten sovietų valdžios inte
resai?

Jody Powell pareiškė, kad 
Amerika sieks taikos priemonė
mis išprašyti rusus iš Kubos.

Televizija išvarė 
iš proto

VARŠUVA. — Reuterio pra
nešimu, 27 metų amžiaus lenkas 
prisipažino policijai užmušęs sa
vo tėvą už tai, kad užsuko tele
vizijos ekraną, programai nepa
sibaigus.

Kurier Polski paskelbė apie 
tokį įvykį. Sūnui bežiūrint pi
gios, bet populiarios “Kojak” 
programos, jo tėvas, neturintis 
abieju kojų, prisiartinęs išjun
gė televizorių, nusiskųšdamas, 
kad trukdo užmigti. Sūnus tiek 
užsiutęs, kad savo tėvą pasmau
gė ir jo kūną įmetė į Oderio upę.

Montreal Star sustojo
Montreal Star, 111 metų pa

stoviai ėjęs laikraštis, šią savai
tę sustojo ėjęs dėl daugmilijoni- 
nių nuostolių per to laikraščio 
darbininkų streiką, -kuris truko 
aštuonis mėnesius. ej

pranešimas nesako.

Sovietų;valdžia stato didelius namus ir .privilegijuotiems menininkams .duoda, geriausius bu
tus, bet kai jie .pamato Amerikoje įrengtu^ namus, tai nenori grįžti į Sovietų Sąjungą. Mask- 

viniai labai greitai gendaU lieka be vandens ir elevatorių.' - , u j

ARGENTINOJ IŠSPROGDINO EKONO
MIJA SEKRETORE NORIS

GENEROLO VIDELA VYRIAUSYBĖ -NEPAJĖGIA 
IŠNAIKINTI ORGANIZUOTŲ TERORISTŲ

BUENOS AIRES, Argentinai 
— Argentines teroristai praeitą 
ketvirtadienį išsprogdino ekono
mijos ir planavimo sekretoriaus 
■Guillermo W. Klein turtingus ir 
puošniai įrengtus namus.-. ; '

Sprogimas buvo ' toks ; galin
gas, kad jis visiškai išgriovė G. 
,W. Klein namus ir užmušė du jo 
sargus. Tuo tarpu tiksliai dar ne-* 
nustatyta, ar sargai teroristų 
buvo' užmušti, ar jie žuvo nuo 
susišaudymo su įsiveržusiais te
roristais. Jie taip pat galėjo ne
tekti gyvybės dėl didelio spro
gimo. ' . I , Ų.

Pats G. Klein, jo žmona ir ke
turi vaikai liko gyvi,’ bet i už
versti namo laužu. Jie buvo ge
rokai aplamdyti, bet ištraukti 
ir išvežti į ligoninę. t

PASIPIKTINIMAS TERO
RISTAIS STIJ’R^JA;

Prezidento' Videla vyriausybė 
imasi labai griežtu priemonių 
prieš teroristus, vedančius kovą 
prieš policiją ir karo jėgas. Ka
riams pavyko iŠArdyti kelis ga
lingesnius teroristų centrus, bet 
nepavyko išnaikinti visų centrų.

Teroristai, prieš sprogdinimą, 
buvo Klein namo viduje. Jie, 
matyt, rrtanė. kad galingo fepro- 
gimd metu žus iŲpats ekonomi
jos ir krašto ūkio pldnavimo- 
sekretorius, bet taip neįvyko. 
Teroristai paliko name bombą 
ir patys išbėgo.' Sproginrtė metu 
namas buvo išnešiotas į visas 
puses, o sekretorius G. W. Klein 
užverstas laužu, kuris nebuvo 
mirtinas. Jeigu ant sOkrOfbriaus 
būtų' kritusios lubbs ir namo 
Stogas, tai jis galėjo būti amži
nai sužalotas, bet laimė kitaip 
lėmė., r- ! , < •.

Buenos Airęs policija ir ug
niagesiai išgelbėjo užverstą sek? 
retoriaus šeimą. pn.'sil iv

u-.. Bachtiara^*norėtu 
.--..jgrįžtr namo

. TEHERANAS. Iranas. — Te
heraną pasiekė žinia, kad š. 
Bachtiaras. buvęs Irano prem
jeras. norėtų grįžti į’Iraną ir pa- 

. kovoti, -prieš mulos Chomeinio 
. sauvalę, bet krašto gyventojų 
dauguma nemano, kad Bachtia- 
ras galėtų būti tuo kovotoju.

■ .kuris galėtų pastoti kelią Mask
vai parsidavusiai dabartinei Ira
no vyriausybei.

Bachtiaras savo žinioje turėjo 
Irano policiją ir visas karo jė- 

. gas.- bet jis negalėjo suvaldyti 
Teheranan grįžusio mulos Cho
meinio. Jis būtu galėjęs Įsakyti 
kariams suimti-Chomeinį ir pa
traukti teisman už kiekvieną 
dieną sakomas, nerimą kelian
čias kalbas. !

Teheranan grįžęs Bachtiaras 
dabar būtų vienas, kariai jo ne
remtu. nes patys įtakingiausi va
dai išžudyti. Grįžęs Bachtiaras 
galėtų būti sušaudytas.

• Nepalas bijo sovietu 
intrigų

NEW DELHI, Indija.— Iš Ne
palo ateinančios žin’os sako, kad 
sovietu agentai jau pradėjo 
kurstvti dideles intrigas. Jeigu 
nepaliečiai pradėtų tarpusavio 
kb*v»s.> tai Nepalo nepriklauso- 
mvbė galėtų pasibaigti.

Maskvos agentai Nepale nau
dota tikybininkus savo tikslams 
pravesti. Jeigu Nepalyje įsiga
lėtu mulos Chomeinio tendenci
jos šaka, tai ir kalbos negalės 
būti^pie neutralų Nepalą. Tada 

: Nepalas taptų‘tokia karo baze. 
’kurioje. Maskva galėtų turėti 
strategines pozicijas prieš Kini-

Alęx Sei+h norį' tapti 
sena'erjumi

' CHICAr-Ų, m. _ Politics 
Alex T. Seith nori tapf dlinois 
senatoriumi. -Jis kandidatavo 
prieš sen. Ch ines Percy, bet 
pralaimėjo. Jis vedė labai pik
tus debatus su senatoriumi Per
cy, bet dėl to žiauraus metodo 
jis pralaimėjo.
. Dabar. ■ demokratų senatoriui į 
Adlai Stevenson atsisakius būti 
kandidatu sentoriaus parei
goms. Seith nori tapti demokra-j 
tų partijos kandidatu, bet jis 
turės sunkiai padirbėti.

Chicagos graikai padėjo pra
eitą kartą pravesti rinkiminę 
kampaniją, bet tuo tarpu dar 
neaišku ar graikai jam ir šiai 
kampanijai sudės pinigus. Alex 
Seitho išrinkimas daugiau pri
klausys nuo vykusio savo pro
gramos aiškinimo. Jeigu nemo
kės aiškiai išdėstyti savo min
čių, jis nepajėgs tapti geru kan
didatu.

Izraelis ;r Eqigtas svarsto! 
pa!es'"n‘ečir Liausimą
* ~ I
ALEKSANDRIJA. Egiptas. — 

Egipto ir Izraelio delegatai de
rybose padarė progresą spren
džiant palestiniečių reikalus bei 
klausimus. Nutarta pravesti rin
kimus Jordano upės vakarų pa
krantėse ir Gazos srityje, kur 
gyvena 1.2 milijono palestinie
čių. Tačiau dar nesusitarta dėl 
palestiniečių savivaldos: izrae
litai siūlo palestiniečiams savi
valdybių rinkimus, o egiptiečiai 
reikalauja jiems autonomijos.

f

— Pop. Jonas Paulius II pra
leis savo kelionėje 9 dienas.

ją. Nepalo karaliui nebūtų gali
ma išlaikyti nepriklausomybę ir 
savarankiškai valdyti kraštą.

Nepalas galėtų sustabdyti ti
kybines aistras, jeigu pavojaus 
metu galėtų gauti Indijos pa
ramą. f.'.■3.-' tf.-'.'

GALUTINAI" UŽDRAUDĖ SOVIETŲ MIŠKAMS 
KONCERTUOTI AMERIKOS MIEST#&E

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžios įstaiga, tvarkanti me
nininkų gastroles į užsienius, 
vakar pranešė JAV, kad numa
tytos Sovietų Sąjungos muzikų 
gastrolės į 
spalio 3 — 
neįvyks.

Oficialus
kodėl sovietų valdžia neleidžia 
suorganizuotai geriausių sovietų • 
muzikų grupei išvažiuoti į Ame-1 
riką. bet visi žino, kad praeitą • 
savaitę pabėgusieji sovietų šo
kėjai privertė sovietų valdžią 
sustąbdy^_kelionęs į užsienį.

Ameriką šių metų į An gatvėje — 
lapkričių. 4 dienomis

Sovietų valdžiai labai reika- Kinai jau nuvertino savo-t:di- 
lingi Amerikos doleriai, bet ge-4-džįojo vairininko aukso mintis” 
riausias privilegijas turinčių nei 30-metų nelaukę. Kinų revo,- 
menininkų bėgimas iš Sovietų 
Sąjungos; - jiems- - daro daugiau 
žalos, negu atnešami doleriai. 
Pabėgimas daro blogą įspūdį 
ne tik užsieniams, bet pačioje 
Sovietų Sąjungoje.

■ Visa Sovietų Sąjūhga*~šhėk*a 
apie pabėgusius geriausius šo
kėjus. Sovietų agentai bandė 
nutildyti kalbas apie keleivinio 
lėktuvo sulaikymą New : Yorke 
Kennedy aerodrome. Kitas lėk
tuvas Los Angeles aerodrome 
irgi kiek pavėluotai pakilo, kai 
norėta įtikinti Kozlovą' grįžti.

Lėktuvų sulaikymas ir trijų 
šokėjų netekimas Sovietų Są
jungai nebūtų toks pavojingas, 
bet Kozlovo netekimas jiems; 
yra labai pavojingas. Pasirodo, 
kad Bolšoi teatro geriausieji šo
kėjai Aleksandras Godunovas ir 
Leonidas Kozlovas labai gerai 
pažįsta sovietų valdžios atstovų 
gyvenimą. Jiedu dažnai būdavo 
kviečiami . į Kremlių šokiais 
linksminti sovietų valdžios žmo 
nių ir maršalų. Jie turėjo, šokti 
ne tik sukviestiems sovietu ka
ro vadams, bet ir gerokai išgė- 
rusiems. Ypatingai rusams yra1 
pavojingas Kozlovas, nes jis la
bai gerai pažįsta sovietines teo
rijas ir valdžios žmonių likimą.

KOZLOVAS BUVO 
KOMJAUNUOLIS

Pabėgęs Maskvos Bolšoi teat
ro šokėjas Leonidas Kozlovas 
buvo komjaunuolis. Jis noriai 
studijavo komunistų skelbiamas 
teorijas ir ligino jas su gyve
nimo praktika. Proga pažinti 
aukštųjų Maskvos ponų gyveni
mą visiškai atstūmė Kozlovą 
nuo komunistų. Komunistų par
tijos vadovybė žino, kad Kozlo
vas gali labai daug pasakyti 
apie partiją ir vadus, todėl jie ir 
bijo jo pabėgimo.

Trečiadienį dar ėjo kalbos, 
kad nutarimas neleisti muzi
kams vykti į New Yorką gali 
būti pakeistas, bet dabar jau 
aišku, kad jis nebus pakeistas. 
Valdžios atstovai žino, kad eina 
niekais visa valdžios “kultūri
nio” pasikeitimo programa, bet 
sovietų valdžiai geriau ją visai 
nutraukti, negu visą laiką aiš
kinti, kodėl didžiausias privile* 
gijas tyrintieji žmonės bėga. Ką 
darytų tie' ktrrie jbkių prislegi-

Mao "išminties perlai'' 
užklijuojami garsinimais
PEKINAS. — Garsioje Chang 

bulvare, kuris
buvo išdekoruotas vien tik pir
mininko Mao Ce-tungo išmin
tingais išsireiškimais, jaunajai 
kartai jau nusibodo ir tiek įky
rėjo. jog pradėjo tuos “išminties 
perlus’’ užklijuoti visokiais skel
bimais, garsinimų plakatais ir 

j valdžios perspėjimais moteris- . 
i tams važiuojant automobiliais .
laikytis linijos.

liucija prasidėjo spalio 1 dieną 
prieš 30 metų. Mao “mokė savo 
tautą” per 27 metus.

_ 50 aukšty dangoraižis 
kaštuos $100 milijonų
CHICAGO. — Ką tik paskelb

tas planas viršum Chicago & 
Northwestern geležinkelių ter
minalo prie Madison ir Canal 
gatvių statyti 50 aukštų naujau:, 
šio modelio dangoraiži ofisams 
ir rėzidencijų kompleksams. Mj- 
nėto komplekso sumanytojai 
įsitikinę, kad ši statyba bus pa
skatinantis įvadas geležinkelių 
investmentams. kurie toje apy
linkėje turi vertingų real estate 
plotų, j f j

Nereikia gąsdinti gyven
tojų dėl vėžio ligų

Vėžio Draugijos Amerikoje 
Illinois poskyris nuramino gy
ventojus. kad ne. visos ’medžia
gos bei chemikalai, kartais, 
skelbiami spaudoje, sukelia ve^ 
žio ligas žmonėms.

Illinois poskyrio viceprezideii- 
tas dr. Charles H. P. WestfaU 
pareiškė: , CT

— Mes noriipė. panaikinti vi® 
Suotiną baimę, kad ką tik mes 
darome, viskas sukelia vėžį. Gy
ventojai turi žinoti skirtumą 
tarp Įtarimų darant bandymus 
laboratorijose su gyvuliukais ir 
tarp įrodymų, kad viena ar kita 
medžiaga sukelia vėžį žmonėms.

Dr. Westfall paminėjo dabar 
sukelta par-’ ~ dėl nitrosamirto 
aluje Jei tai būtų, tai Europoje 

lauš geriantieji epidemiš
ka, susirgtų vėžiu, tačiau taip 
neatsitiko. Jis tvirtino, kad ciga
rečių rūkymas sukelia vėžį virš 
35G visų vėžiu sergančių as
menų.

Skelbdama piniginį vajų. Vė
žio draugija išleido brošiūrą, 
kurioje duotos pagrindinės ži
nios 
lig3-

apie šią. dar nenugalėtą

Praeitą menesį JAV impor* 
daug naftos, uz tai preky- 
biudžetas atnešė nuostolių 

tavo 
bos 
ir nuvertino dolerį.

jų neturi ir iš Sovietų Sąjungos 
neišleidžiami?* * 5
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lakias, ka'd 
krašte siausta 

todėl kiekvienas 
žmogus susirūpinęs ,kaip au-
nugaleti infliacijos išdavas, ko 
kių priemonių pavieniam

Visiems 
šiuo 
infliacija.

žinomas 
etų š

L as- 
menini reikėtų imtis, ypatin
gai išėjusiam į poilsi žmogų. 
Vienas iš ge
cijai nugalėti, tai poilsiauto

jams persikelti gyventi i Flo
ridą.

Pirm ausia jūs 
pyti šildymo išlaidas 
pirkti žiemos rūmus. 
Floridoje yra puikus, 

kuris’ ypač 
senatvėje

rujų būdų inllia-

alile su (su
lie

to

oras, 
kams

tinas.

Kaip visiems žinoma 
ridos valstija turi daug 

kitas

ir
Be
švarus

pensinin-
rekomenduo-

Flo- 
pir- 

menybių už kitas ivetoves, 
ypač turint galvoje, kad 
nuosavybės kainos auga.

Daugmna Foridos gyven
tojų yra vyresni, negu 65 nie- 

r; visų 
palyginus 

< •■■ > ‘ ' /C,-.- ; -

iiaujij Flori- 
. atvykstančių 
vra vvresni

Foridos 
negu 

tų anižiaus, būtent, 17 
gyven toj ų

ten

* "The Homestead Exemp
tion"’ numato, kad $5,000 nuo 
nekilo .turto įvertinimo neap 
mokestinama (tax-free). -Po 
penkerių metų rezidentas 65 
ar vyr. ažnūaus turi teisę gau- 
tį papildomą $5.000 išimtinę 
(exemption).

Jūs galite užpirkti Floridoj 
uekiln. turto sklypą šiandie
ninėmis kainomis (gal būt 
mažesne kaina, negu už tą . 
pačią nuosavybę reikėtų mo
kėti rytojaus kainomis), nors 
tos nuosavybės jums nereiktų 
naudoti per kelis metus.

Tokia* praktiką jau per 70 
metu vra i vedusi Deltona Cor
poration bendrovė.

Daugiau nemokamų infor
macijų jūs galite gauti iš:Thė 
Deltona Corporation, 3250 S. 
W. Third Ave., Miami.“ Flo. 
rida 33129. pr. fab.

už
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i Pasitikėti savimi yra didelis, dalykai 
tyviam visur ir visada ir rasti, kad ir blogyje yra kiek į
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nors "gero, daug daugiau-padės, negu cheminė Piliulė ar 
švirkštas po oda. į; į

Daugumas žmonių ruošia planus ir prideda žodelį,
v
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“jei. sulauksiu*’.’ Ką nors pažada ir padeda žodelį,*“jei
Dar nespėja atidaryti gydy- : 
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Prieš operaciją daugumas numoja ranka:’
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nenumirsiu iki to laiko.” Dar nespėja atidaryti gydy
tojo' duris, o jau praneša gydytojui kad “tai aš jau ne- 
išgyvesiu.” Prieš operaciją daugumas numoja ranka: 
“ta operacija man yra veltui, man nepadės.”
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Kada diena karšta, saulutė bučiuoja žemę, ir van
denynus ,tai daugumoje girdime.; “Kepįna ir kepina,, ot

i:

k r aš h >
su visų JAV.bių 11

Apie ketvirtis na’ 
dos rezidentų, 
iš kitų vaišlijų. _ 2.
negu 65 j

Florida dar tuiT šišs pirur^ 
nybeš: . x

* Ten nėra asmens pajamų 
ir paveldėjimo mokesčių.
n 5 k esei ai už d ra u s ti 
konstitucijos.

infliacijos' 1 ■■

apsigynimas"
Daug visokių išbandyta 
Priemonių tikrai gerų 
Apsiginti nuo banditų 
Ir kišeninių vagių...... -..

Bet geriausia — ifėi urėti.
Nei skatiko pinigų

Tie 
valstijos
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šis kraštas blogas.” Kada ateina žiema, pradedą lyti įr; 
snigti, vėjas pūsti, tada paklausus jkaip , einąsi, gauni; 
jatsąkyipą: “Nėra ko nei klaustų kas gi gali, jaųstįs, gę- ■ 
rai, tokiam biauriame ore ...” ‘

4c

Sveikinu Virginijų ir Neringą, pasiryžusius sukurti lie- 
Linkiu, kad šeimos meilės šilupia jungtų jus 

visą gyvenimą.

Džiaugiuos, kad jūs sveiki, gražūs ir jauni neįiutdote 
nuo lietuviškos kalbos. Linkiu, kad ir jūsų busimieji vaikai 
didžiuotųsi savo kilme ir užimtų dabartinių kovotojų už 
lietuvybę vietas: Iš džiunglių kilusios masės šiandien di
džiuojasi savo; “Roots”. Tai ir jūs stenkitės įkvėpti savo busi
miesiems meilę Lietuvai, kurioje yra likusi jūsų "šaknų” 
dalis.

tuviška šeimų
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Kaip jau žihoinaj1- rifib IGvT’rejkša paduoti*'ruftijo -prašy*' 
Į m; fdėralinė ‘ valdžia nibka/f>a
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Ir be kelnių vaikštinėti —■ • šaipas asniėnihife, ’-!kųHė Jyfa'
Bus ramvbė nuo vagiu. •/ o <-

vargingtije ’ pddėtyįe ’ir ’tūiH 65

\n‘ 'n ■ K'/^A 'Cor, . ' 3* ■'i

’Sąraše ' reikia atsakyti' r j
nio i Soč. See.'-ofisą, ’:

r ' J . ... :
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All Wood j ni ar tldiigiau ArŠJ^ lierėgiaAis 
. . - ... j-ir invalidams.

; ši 'fėdėi-ali'ile .’ programa Mtil
i tikslą ‘paprldyh1

t
I si . 7 
į pajamas, 
| šalinių. ■

'šiuos ’klausimiiš: i); ar galini 
S:iėn^: pašalpą iš valstijos?; 2):

V K Mnvnti

VYTENIO PULKAS

Nuo 1918 m. pradžios 
vasaros, veik per 2

vėti. Į savo sodybas sugrįžo tik 
djlis gyventojų. Jie rado nykų 
ir šiurpų vaizdą: viskas buvo su- 

Į griauta ir sudeginta, laukai dir- 
į vonavo.
iki 1919 m.
metu, spygliuotes vielos tvoros 
ir apkasai apaugo piktžolėmis.

lėti tvorą, apaugusią pikt- 
lėmis, galima buvo tik labai 

irti priėjus. Tvorų buvo labai

I ‘as t c
i . zc
I

idang pripainiota, kad vietomis 
■ net ir kiškeliui neįmanoma bu- 
Įvo prabėgti. Sugrįžę vietos gy
ventojai sa 
Į kuriose \ i i 
Į kelelius.

sukako 60 metų, kai i cija ir partizanai. Tai buvo slap- 
. .. .. ... . .... . .• ()

; sustiprėjo ir Įsi
i pradjjo atvirai 

savo jėgomis 
iš bolševikų okupa- 

ir kariškai persiorganiz i- 
£s mėn. susis.ekė tas 

su Lietuvos kariuo- 
anevė'io grupe ir buvo 

Joj pagadintas Atskiru Joniškėlio 
partizanų mirties betalionu. Va- 

_ i du paskirtas karn. A- Stapulio- 
!nis (1893-1978). Batalionas 

ti, kaip kad buvo Įsak\ ta. Į^£,u-. pradėjo veikti kaip reguliari 
Į kariuomenės dalis, ir 1920 m. 
i jam buvo leista vadintis 9 pė- 

. K. Vytenio pulku.
su visais

šiemet
organizavimosi pradžia, 

| kai los pajėgos 
gijo ginklų, ta: 
pulti bolševikus, 
išsivailavo 
vijos 
vo. Geguž 
branduolys 

inkluotą jėgą ir'in'nės 
Lietuvos-

tėvynės gynėju eiles įsijungė 9! to
pėstininkų L.K. Vytenio pulkas. 
Tai buvo 1919 m. pradžioj, kai 
bolševikai užėmė Joniškėlio, 
Šiaulių, Panevėžio ir kitas apy
linkes. šios krašto dalies gyven
tojai, neturėdami ryšių su cen
tru. ėmėsi savarankiškai orga
nizuoti

užėmė

ėsi savarankis
savo g 

vyti priešus iš 
viemrrdkalan17k7i-!branduoIi sudnrė lietuvių

ietose pasidarė takus ir 
Puldami bolševikus 

mes žinojome apie šias kliūtis. 
Susirūpinę artėjome prie senų
jų apkasų, galvojome kas bus, 
jeigu bolševikai prie takų ir ke
lelių pastatys stiprias sargybas. 
Spygliuotai vielai karpyti žirklių 

i mes turėjom labai mažai. Ta- 
jčiau, mūsų kariuomenės vado
vybė pasistengė taip mikliai ma
nevruoti, kad bolševikai nesus- 

“’pėjo išlisaFsenuosius J 
{kasus užimti. Tik 1 pėst. pul- 
į ko ir Vilniaus bataliono baruo- 
Usę
| trumpam laikui buvo užėmę še
lmis rusų apkasus ir pasiprieši- 

— no. Gerai dirbo vadai, geriausiai 
veikė kareiviai ir puskarinin
kiai, kaip savanoriai taip ir pa
šauktieji karo tarnybon. Turė
jome mažą, bet gerą kariuome
nę.

Pavakarėjo priešas pasitraū-1 ’ Viet°s gyventojai su dideliu
1 I _ ___ «,a:L.]rt--- r A-

(1X93- 197S).

giau neteko su jomis susitikti, i 
Man labai gaila buvo jų, vargs-j 

(ančių moterėlių, bet turinčių į ^in;ngu į 
lietuvišką širdį, mylinčią savusJ Pulkui foke 
tautiečius ir savo Tėvynę.

Bendrai, žygiuojant nuo Rau
dinės dvaro iki Dauguvos upės grail;u

i Pulkui teko kariauti 
priešais, ir Lietuvos žemė yra 
gausiai aplaistyta Vyteniečių 

. 192.3 m. pulkas buvo 
perkeltas į Marijampolę ir pra
dėjo gyventi taikos meto sąly
gomis. Tai buvo gynybos pul
kas. jis turėjo tris pilnus bata
lionus ir artilerijos grupę. Dar 
tenka priminti, kad tai vienin
telis Lietuvos kariuomenės pul
kas, kuris 1940 m., kai komu
nistinė Rusija okupavo Lietu
vą, buvo išvykęs Į pasipriešini
mo žygį.

(Nukelta į šeštą puslapį)

Ten liko tetos, dėdės, pusbroliai ir puseserės. Ten liko 
močiutės kapas. Papasakokite, už ką žuvo senelis žiauriose 
Rusijos taigose. Migdant mažutėlius, neminėkit “cowboy’s

Užauginkit mažutė-

Geras chirurgas, sužinojęs,. kad jo pacientas .yra 
netikintis operacijos reikalingumu ir sėkmingumu, ope
racijos nedarys, -kol neįtikins pacientą- tos-operacijos 
reikalingumu ir jo sugebėjimu tai atlikti.-1 lė >

Žmonės gali ligas išsigalvoti, tai ^ddėPhęgaii

l” turėjom labai mažai, la-
aplaistyta
1923 m.

teko vis1 
i. dešinę, ar-

ir Daugpilio miesto, 
kraipytis, pasukant
ba į kairę, kaip kad buvo Įsake-

neliūliuokit džiungliškom melodijom-
liūs, kad jie neturėtų jokio malonumo eit medžiot nekalto 
gyvulėlio. Teužauga ranko’je neturėję šautuvo. ĮkvėpkiF 
meilę plunksnai ir žodžiui. Tuomi tegu medžioja Lietuvos 
ir liėtuvylies priešus. Tegu šeimos židinį supa švari aplinka 
be rūkalų ar svaigalų.

Ateičiai reikalingi sveiki fiziniai ir dvasiniai žmonės. Įk
vėpkite;pagarbą ir meilę tetoms, dėdėms, krikšto /narnoms, 
kurios nuo pat kūdikio gimimd dienos meldžiasi, kad jie 
užaugtų sveiki-laimingi. Pagalvokite ir prisiminkite kiek 
kartų vaikystėje buvote “laimingiausi pasauly”
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išsigalvoti sveikatos? Jei visur matysime velnią, tai jis
’ < t » ) ■ ’ f < '• ' « * • ’ ’ L. I i ir it

ir bus. Jeigu, angelą — tai ir jis atsirąs. Blogybėje gim
sta blogybe, gėryje — gėrybė. Maištas kartais neska
nus, bet kada sužinai, kad tas maistas mūsų sveikatai 
turi gerų ir reikalingų hiedži'a^ų, tai valgome ir nėsis-

- ; » ) ‘ ’ • ■ i •’ ’ J H iri!

ir bus. Jeigu, angelą — tai ir jis atsirąs. Blogybėje gim-
<-^.7 7 O a v i 1 '

bet kada sužinai, kad tas maistas mūsų sveikatai

kundžiame. Mano kaimynė man sakė,'kad ji1 nevalganti
maisto iš metalinių dėžūčiū vien dėl to, ’ kad atidarant'-

1 gali patekti aštraus metalo ’ gabaliukas ‘ir perdūrti ■ žar-'
1 -- -r-r 1 i •• i • •**• • f- Jtr " • iL . 11 _-«L • j.

I narna. Vėliau ji sužinojo, kadt;pHė ’iriešos žiriiiūkaif ku-
jnaš. Kartą ji buvo svečiuose: ir ‘ten buvo skaniaivėiiši- 
Į narna. Vėliau j i sužinojo, kad' ;pHė ’ niėsos žirniukai^ ku-- 
riubs ir ji valgė, buvo iš metalinių' 'dėžučių. ■ Ji pradėjo'

šešių mėnesių ji''jau pajuto viduriuose skasmą^nlr kada
galvoti, kad galėjo ji suvalgyti, gabeiėli.-metalo,- ir,- už

J
I

.Teužauga rankoje neturėję šautuvo.
!

kaikuriose vietose boševikai

KOVOSE DĖL ZARASŲ KRAŠTO

rusų ap-jna. Pereita daug gyvenviečių, 
kurių gyventojai buvo vien lie
tuviai. Retenybė — rusas kolo
nistas. Tesuradau tik dvi latvių 
šeimas. Taip buvo ir Alukštos 
apylinkėje, kurią užėmė Mari
jampolės ir Panevėžio batalio
nai. Nežiūrint Į tai. kad latviai 
šiame krašte sudarė gyventojų 
mažumą, kraštas atiteko Latvi
jai. 1920 m. rudenį, lietuviams 
esant sunkioje būklėje, kariau
jant su gen. L. Želigovskio ka- 

latviai pasinaudojo 
proga, spalio 12 d. puolė ir užė
mė Alukštą ir jos apylinkes. 
1921 m. arbitražu nustatant sie
nas Lietuvos su 
nia kodėl buvo paisoma Kauno 
ir Kuršo gubernijos ribų, bet 
neatsižvelgta į gyventojų tauty
bę ir dalis šio krašto pasiliko 
Latvijai.

ĮKAZYS ALIŠAUSKAS

’;Ąętacid-AntrG.ąs .3

. . gavę 
žaislelį iš tetos ar krikšto mamos? šiandien .$100. dovana 
nesuteiks tokio malonaus jausmo.

■' Meldžiu Aukščiausiąjį, kad jūs žengtumėt nuo altoriaus 
tiesiu lietuvišku keliu. Jūsų vestuvių proga skiriu lietuviš
kai spaudai .palaikyti $100.

:; ILGIAUSIŲ METŲ!

(Tęsinys)

Rugpiučio 29 d. Marijampo-1 ro.
Vv c 4-c 1 i .a o A 1 1 11T <-* I zx r~j

Panevėžio batalionas 
priėjo prie Dauguvos upės, o 2 
pešt, pulkas ištisą dieną kovėsi 
su bolševikais prie Šventės dva-

lės batalionas užėmė Alukšlos 
miesteliti

kė ir Šventė liko mūsų rankose, džiaugsmu sutikdavo mus. Gė riuomene, 
ipirmosios dėjosi mūsų žygiais kaip lietu- 

” i viai taip ir kitataučiai. Jie vi- 
~ .si nemėga bolševikų, dėl daro- 

nai, nugalėję priešą, tęsė puoli- inų skriaudų. Niekados nepa-

Rugpiučio 36 <1. ;
brigados dalys: l pėsl. pulkas, 
Vilniaus ir Ukmergės batalio-

1 » Y į • '/ ir

JŪS KLAUSIATE, L tyrinėjant nerasta tų skylių atsirądimp priežasties. T
"į * '

Kitas atsitikimas buvo:su»Mr.įJack, kuris tikėjo vi- ][ 
u-tėvą,s buvo-jndėnąs ir gyyeno Ka- -i ..iij- 4 ■; nnirpaį.mf’.J?". 11 inr. n u n.i» -

nados šiaurėje.-; Užsiėmė žvejyba ir -biedžidklė.- Mr. - Jaek 
hėd'arbo'pašalpa, bet valdžia senatvėje apsigyveno mieste, -^ištikėjo- kadygyyatė ar 

' t1-' 1 • ?jkl-?J.ir ten
;P, jgyventi. Ir gyvenant mieste pradėjo jo viduriuose kaž-1 

;■ • ATŠ.:'Jukrįieitfritė teisės’ Į paikas gurguliuoti. Jįs įsitikino,‘Įęą^varle įjįįidį.į K'Vjįdų- ‘ 
•šalpą, jei'gė’esate iš darbo at-Idurius ir gurguliuoją^ .Gydytpjų.iąiškįninąąs, kad,be .oro

Į ją nuvežė Į ligoninę, jos žarnose rastos ; kėlios;, skylės ■ ir<-
s

Latvija, neži-
mirsiu, kaip vienoje vietoje 
trumpam laikui sustojome prie 

pilio miesto. Bolševikai tačiau! vienos karo audros sunaikintos 
atsilaikė ir pasiliko Grvvoje, gyvenvietės. Matėsi tik akmenų 
Daugpilio priemiestyje. Vyriau- ir PW krūvds, daugybė apka-

mą, užėmė Kalkūnų dvarą ir ge-: 
ležinkelio stotį prie pat Daug-^MES ATSAKOMU

'•: kL,, Kur "as; tu?, krytis,l akiems bur^sHo 
jėi įjsitjkĮnęs, kad tūrių .teisę į

Tiian, bedarbio, .pašaipos nemo- kitas kuris gyvis galT įlysti f žmogaus1 "vidii^iū"^ 
,ka?;t.': , , .n: P.PJ ’• - _ _ '

• ATS.Jūk'bieiiiritė' teisės’Į paikas gurguliuoti, jįs įsitikino, kądųvarlę įlįįidį.į iXyidu

" ll
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c HOT SPRINGS, ARKANSAS

na ir Vita Radzevičiūtės ir Re
gina Ruesch, šalia tb o’rientali- 
nius šokius pašoks viešnia iš 
Chicago’s Suber Jasevičius, o 
vietos solistas Gintaras Aukštuo
lis padainuos lietuviškai ir ang
liškai, nes tikimasi .ir amerikie
čių svečių. Po. programos bus 
šokiai smagiam orkestrui gro
jant.

Nuo 6-tos valandos vakaro 
jau veiks bufetas ir baras, o 

‘ pats koncertas prasidės 7-tą va- 
š. m. spalio 5 d. radijo valan- ianda. Bendros dainos neleis ne 1 • z ZTT. • 1 • . • m . 5 f ,v • *■

. J ruosiai vienam nuobuodžiauti.

pasiliko Gryvoje, gyvenvietės. Matėsi tik akmenų

sias karo vadas Įsakė sustoti ir sll su piktžolėmis apaugusiomis
neiti per Dauguvos upę. Taip spygliuotos vielos tvoromis. Ten

(Iš “Kario)

buvo išvyti bolševikai iš Lietu-jbūta gražaus dvaro, jo pavadi- 
vos. Mūsų padėtis pagerėjo, 
priekyje savo pozicijų, turėjome 
natūralią gamtos kliūtį, Daugu*, 
vos upę. Galėjome gintis su ma
žomis jėgomis ir daugumą jėgų 
perkelti į kitą frontą — prieš 
bermontininkus, šia mūsų ka
riuomenės pergale džiaugėsi Za
rasų krašto gyventojai, drauge 
sū jais — ir visa Lietuva.

Apylinkėje, kurią teko mū
sų kariuomenei -pereiti, buvo 
ruožas su I Pasaulinio karo ap
kasais. Kariaudami rusai su vo
kiečiais šiose pozicijose išsilai
kė šuo 1915 m. rudens iki 1918 
m. pradžios, veik du-metus su 
puse. Čia buvo prikasta daugy
bė didesnių ri mažesnių apkasų, 
pripinta daugybė, spygliuotos 
vielos tvorų. 15-20 km. ruože 
nebuvo likę nei vieno sveiko 
pastato. Viskas buvo sunaikinta 
artilerijos ugnies. Vietomis net 
ir miško medžiai buvo išdžiūvę 
ir stovėjo tik stagarai.

1918 m. pradžioje rusų ka
riuomenė pasitraukė, tad nebu
vo reikalo ir vokiečiams čia sto-

? Dr. Kazio Šidlausko, Ameri
kos’Lietuvių Taryboj pirminin
ko kalba IX-tojo Amerikos Lie
tuvių Kongreso,
Clevelande spalio 13-14 d., rei
kalu buvo perduota Hot Springs 
lietuviams.per “Leiskit į Tėvy
nę” radiją rugsėjo 23-io‘s dienos 
programoje. Dalis programos 
buvo skirta šaulių Sąjungos 
kūrėjui, amžiuos atminties Vla
dui Pūtviui Putvįnskiui pa
gerbti, nuo. ku.rio mirties šįmet

manavičių, 
lOOi-dolerių auką radijo valan
dėlės išlaikymui.

Valandėlės vadovybės vardu 
reiškiame nuoširdžią, lietuviš
ką padėką.

kartu įteikdamasKiek gdurii Sdt See: jlėhsjos'' 
pgr ° mėnesi? įtiek, pa j a.5

'ihų-‘ gtiėni1 peik"i^eniėėšf Tš "kitų’ 
Šiiįtinių?’ 4) b:&ę<:'da±>a4’ dirbft- 
arba- > 4ttri 'p>a'jiiiųf,iš! savo j5®ž-?

5)-Af.-.vuri ’nuosavą’ na-i’ 
Reikia pažymėti - namo

nimą pamiršau. Netkėtai iš ap
kasų, iš vieno bunkerio, išėjo se
nyva moterėlė su dviem jaunom 
dukrelėm. Su dideliu džiaugsmu 
jos mus sutiko ir sveikino, sa
kydamos: “Išgirdom lietuviškai 
kalbant, tad išėjome pasitikti, 
laukėm, laukėm . . . akeles pra
žiūrėjom į jūsų puse, verkėm ir 
meldėmės, dėkojame Dievui ir.

I Jums’’.

■ .'-Tai buvo tikrai 
džiaugsmas. Ilgai neteko kalbė
tis, teko atsisveikinti ir žygiuo-

H3)‘ Kiek pa j a, JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

siU iiėturfėlių 
gaudamas1!' i Š ’' ‘ Jkitų 
■<t- mįslei- ;p; .m->i :■

ii m-!....: : ,-.-
n

i

Jei nąniąs, ,a^topiobilis . ,ar 
aj>draudo§_ polisus. bus ;di<įgs~j 
njėš .yęrtėą,. .tąi pašalpas „nę-,1 
rriokama.2 ,

X " *****
Šios1 fed.

ni^traviinas pavestas Sue. Sė, į* *
cū^itYt administracijai • no

J Norintieji
: -ri kreiplis į Soc. Šec. ofisą 

turėti šąTašą’ ’savo ;
r Asmenims, \ga tinan tiems' \ t>ą-

f

į

f

... »• 'b / ' 1 ’*'L *

programos adnn-

gauti 'pašalpą, tų 
į " ir 

pajamų?

šalpą iš valstijos (Welfare — 
Public Aid Coinmissiun), ne

DĖDĖ SAMAS PAVELDI 

dideles PINIGŲ SUMAS

Ar jūs tikėsite, kad nuo 1862 
m. L\V federalinė valdžia pa
vedėjo 21,267,913.72 dole
rius.

V ienas didžiausių palikimų 
federsjįinei valdžiai užrašė J. 
Ae Ar/Aukščiausiojo teismo tei 
sėjas Oliver Wendel Holmes. 
Iš viso teisėjo turto vertės 350,- 
000 dolerių 
džiai teko $223 372.61

k i t i c i p s asu i ėyU ims pas k i r-

21,267,913.72

fcderalineii val
iu; Irki-

mo, kiliems asm 
ta apie ^’36,300.

JAV Iždo departamentas iš 
froko vairuotojo William Meitz 
1972' m. ‘įjavb palikimo *S5,0(X). 
Pranešime sakoma.kad ^Tims- 
terių unijos prezidentas Frank 
Fitzcripons infonnav > Iždo sek 
/ctorįu (ic|>r^ew P, .Seifuitzs ir 
Darbo šctrOtoi ių fames Holg. 
>on, kad SK5/KKM) iš William 
Meitz, gyv. St.Louism.,Tiinste,
rių unijas n£rįptpi|likimo. Mi
nėtas Irokų vairuotojas šią su- 

testamenlu užrašė federa- 
Viengungis W. 

kni jis 
nrre.

dirbo 37 metus (roko vairuoto
ju St. Louis mieste, Beach and 
trorbit firmoje.”

(Ištrauka iš ruošiamos knv- 
s APIL PAS1ŽYM6-R ŠIŲ 

TESTAMENTUS: 
ros.

mų 
linci
Meitz buvo 81 m. amž.
1972 m, sausio 3 d

valdžiai.

Jis

’ M' 4

įvykstančioleistas dėl kaltes vad. -‘‘miscon-j viduriuose nei gyvatė, mei varlė negali gyventi,.Mr.Jack • • ...
dpi''darbo sąly^gų (labor 'diseti-
te) !arbbIIpasitiaūkėte iš darbo
be rimtos 'priežasties. Bet jei

' . . - L j < r _ .-L 1

.duct';
mo?r 
mąi.:i 
rinkos kaibą* ir mokėščių'Jver 
'finimb -sum-ą.:'6) AF tūri niiaė’ 
ŠgvaVAutbuiObilį'?' • *7) 'Ar-turi 
^y bybės apdraudą?' 8) Rąžy
kite ’^piniginę , sumą .< turimų, 
sarifąupų tajup.. bendrovėse, ai- 
banke, sąskaitas, akcijas ii- ki- 
taš vertvbes.; uimftais vertybes.,- uuutc.'~rūul
s.- į i* į -j> ‘ **LČ -

' Su ‘ ta feder. programa yra 
ąėniaža painavų, nes Joj i yra 
jąėniaža neaiškumų
r<-

ir
i .

truku-

į^: oro!/.!- ’ 'į
Mother Gabriui-A- FBLh'i^min-L - -

Jruošia fPr. šulas
Ėp Edgard Huberto ir kt.. Leč

Į ~ i, leidžia
-|Šįduvos leidykla, '
B. ’ -‘;i-

Morton colec.ijoJ’ trl 
&v SAVAIČIŲ Heminaraš ! 
iii: •./> nU ■ ri>n <|||APJE SOCIAL SECUJtlJY;
'ji. Tr i j ų sava i č i ų. _

leidžia

’ipTrijų savaičių, seminaras 
apie Sočiai Sc<-u rily išmokas

girion Kolegijoj.pr£sidės.*spa-

s ■-■z-
IIRIS

;3 d.
rante- ■seiuin;u‘ė
t

’bil> sfkahjr
fpie ! ‘ “

jei jūs netekote darbo t gydytojų aiškinimui’ netikėjb.:’!^Gerai,> Mrr iJa-ckjrei^oąht' 
operacijos stalo ir meš-Tą^'varię' i^įhsiriid?’ ;Kada” jikfth-“ 
vd narkoze, stovyje, buvo paruošta' varlė,‘iF įdėta ’f iiįda

A. JT J VL. 51/ J f* • ■<< .* •- UJ^LiX*

-f?'
H

Į

Y V; lAUinV^V,UUV»}^V, . vivkzvc*

!0'kada jis. atsigavo,'buvo. jam.-tai parodyte^Mr^jąc^',biį-,.

operacijos stalo ir mešAą’'varlė iMįfeslriijė.
ė , ■ . - i ~ . ’J*'/! r • i't’

Jūs'''ga’Ivojatė, kad neteisingai ; 
diskvalifikuotas, j ūš galite apė’ 
liuojt-i. į ,viešo „apkląusinėjiiųo 
(publicį,heąring) įstaiga. Bet 

jei jūs visdėito nesutinkate su- 
pastaruoju-sprendimu,, jūs ga
lite savo apeliaciją perkelti į 
.valstijos teismą.

Šiuo ir kitais socialinio drau 
dimo reikalais -h- formų užpiF’ 
dymo.ir, lietuvių kalba paaiški
nimo galite kreipti i Socialinio 
Klubo reikalų vedėja AJ Čepu
lį, 3359 So. Halsted St., Chica
go, 1111 (Spaičio namai, II a.)

Sedarbo apdraudos reikalu..

KL’. Aš esu bedarbis, bet iki 
šiol niekad, nesikreipiau 
daria)’■pašalpai gauti. Kaip aš 
giiliu sužinoti,

ne-

ar aš turiu teise - c
tokių ^pašalpą gauti? A K.

Al’S;--JAV arbo' Departrrien. 
tas teigia, kad .98%- už algą 
dirbančiu yra padengti (cove-
rod) tfedahbo apdraudos. Da-

paskaitos a‘pK*'sodalines 
apdraudos istoriją ji\ filospfi' 
ją? taip pat ims teikiamos 
praktiškos inforiuącijąs,

Į

larhingumo iš-p'rildžfbs'iF b'hC. kanų persona 

i(us paaiškinimus leil«

Lai p pat

gaui ti^cHi|:$;a 
ne( 
ic;

palikuonius. 
rnpkti> jr kt..

KaSda" jik ‘bu
•J

• KOSMETIKOS R]
• FANNIE MAY SAL-
3<K<W

bar ta apdrauda buvo išplėsta 
dalinai ž. ,ū. - darbininkams ir 
minifj larnan<š ‘ fdohiestic wor-

: vM T J

kers) ię1 stijų, jbei,sąyįy^rdy-
Jjiiij tariuiMtb jaiusi * Federal i nes

vo-- laimingas ir-, greit sveiko. \ i Staiga; ■■ vieną; rytą' atėjęs 
gydytojas rado Mr. Jack liūdnai1'musitmkusį. • Jis sakei 
•q‘

j. ~ ’ t .’Z

se jaučiu Haug thėžų varliukių
T’n Ir-

jūs man operaciją padarėte zpjer vėlai? Dabar vidūi’iub' 
‘ s <-» •»-w -4v^ A -r + rS'nlLilnf n ’ 4-4UXlz-.

Ligdnis bųvp. nepataisomas 'įr mirę. Ąųvo'tįa-

ruj
j

m u

- mtftytii/'W
vaikai.” Lagčnis bųvp. nepataisomas 'įr mįrp, Bųvp' ,įa7! ’ 
darytas skrodimas ir. rąstą žarnose daug skylučių: Ki- ■ 
tos Priežasties-nebuvo, kaip -tik Įsikalbėjimas.

■ ■ ■ ■ ■ • ■, • . ; i I—■ - .. a* - ■ - - facnrt e d - ?
T Taigi: kiekvienos dienos oiįas yfą.;geras,Qras..Jr^¥i7■

si žmonės yra geri, nesopačiaftie.bloginusiame randama 
ką nors gero?-Todėl visur matykime tik' gėrįp: nė blo- 

t i -ęxgumą. i 
T 
i

dėlė “Leiskit į Tėvynę' ruošia 
koncertą — pobūvį, 3-jų metui; 
veiklos sukaktuvių proga.

■: > - 

£q

S.k 
o v 
— -> 
-G ?1

i-

Eik tvirtu pasitikėjimo pagrindu,' kur'tu bėeititm r .
ir kur tu bebūtum. Neik ant operacijos

. . ........................... .^sa-

yo chirurgu ir būk tikras, kad - po .operacijos: tuojau, pą
reikia, bet kada įsitikini, kad reikia tada pąsitikė^

t;

•1

. ... .. .. . ....... - . r ,i7fr
sveiksi. Atsimink, kad daug -ligų išgydomaUkurios ėyra>.o<; 
natūraliai atsiradusios, bet išgalvotos- digbs jau 
išgydomos. ■’ ’ ' 1 ; • rurr.^ .ji.’ba:.?.:

Hollywood© žvaigždė Elizabethr,Taylor,’?uęirgĮy'rftG’ 
garkaulio smegenų užkrėtimu. Net., gydytojai nedavė

iU

A)
I

daug vilčių, tačiau ji pasak?: “Al būsiu ;švėik^ Vėl vai-

suėjo 50 metų. Taip pat buvo 
paminėtas praėjusį mėnesįį mi
nęs gen. .štabo pulkininkas a.a. 

‘Kazys Škirpa,. pirmasis Lietu* 
Vo’s kariuomenės savanoris — 
•kūrėjas, politikas, diplomatas, 
•paskutinis Lietuvos Nepapras-

. jas Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi
nistras Berlyne-' LT’ *

Įėjimo kaina tik 4 doleriai.
Kviečiami visi Hot Springs lietujBilietai gaunami iš anksto’ per 

. ' ‘ telf.
262-3788,

sukaktuvių

viai praleisti vakarą lietuviško- platintojus, 
je aplinkoje ir pasidžiaugti Chi-J ------------ -

, skambinant 
1321-9641 arba telf.

cago’s jaunimu, kuris ta proga,! Dat koncerto dieną prie
atitrūkęs! Įėjimo-nebodamas vargo ir 

nuo studijų, ‘atvyksta įnešti 
pragiedrulių į mūsų kasdieniš
ką, monotonišką gyvenimą. Juk 
kultūrinė, lietuviška pramoga 
yra retenybė Hot Springs’e.

Tas atvykstantis jaunimas, 
kuris myli dainą ir lietuvišką 
žodi-tai muziko Fausto Strolios 
vadovaujamas Studentų Voka
linis Ansamblis “Vaiva”, kurį 
sudaro šie jaunuoliai: Dana 
Brazdžiūnaitė, Ričardas Burba, 
Viktoras Kelmelis, Marija Ki- 
vėnaitė, Antanas Kivėnas, Rita

t Muzikinėje dalyje buvo per
duota pora dainų E 5-tosios Lie
tuvių Dainų Šventės Toronte. 
Tos dainų šventės plokštelių al
bumą radijd valandėlei padova
nojo Pasaulio Lietuvių Dienų 
Organizacinis Komitetas per to
komiteto pirmininką J. R. Si- Kuželytė, Vincas Olšauskas, Da-

nuoširdus
/]

bus

* # «

Ateinanti sukaktuvinė “Leis
kit į Tėvynę” radijo valandėlė 

girdima spalio 14 d. per
KGUS FM radjo stotį 9:30 iš 
ryto. Rugsėjo’ 30 d-, per tą pa
čią stotį, 845 iš ryto bus per
duotas pasikalbėjimas, praves
tas dr- John Russ su S. šmaižie- 
ne, apie įvykstantį koncertą. Jis 
tuo laiku turi pokalbių progra
mą apie įvykius Hot Springs’e, 
FM banga 97,5.

S. šmaižienė

Ml

J

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1
f

Ii

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. toamfott, A Kill TN TH1 DARK. PikintSkij Ir Intymiu nuvtykli 

tpraiynud, paimti Ii gyvenimo. Lengvu atillui. gyv* ktib*. sraflai lileixa’TRYS NAUDINGOS 1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

150 p«L Kain* CJJ0. ’ ’ ~

Dr. Jmbm B. Kančių*, H ĮSTOK Y CF LITHUANIA. Lietuva* LrtarUe*dinsiu ir nieko nežinosiu, kad šią ligą turėjau.” Taip ir 
buvo: ji labai greitai^pasveiko jr nieko dabar nežino, 
kad kada nors ji turėjo smegenų užkrėtimą. Nustebu
siems gydytojams ji pasakė: “Mano tikękjėjimąszmane 
išgydė.” g iff

Taigi: būk Pozityvus ir tikėk i gerą, bet pe į blogą. 
J ■ , Ji"“ ’ ! ė e 1 i š.

(Paimta iš “Sietyno” pensininkų žūrniflo nr. 1, 1979)
— ■ " - ■ ■ ■■ ■ ............ .

nežino,

*

i

I
KNYGOS

'• DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

antranki nuo pat •enuję unitu Iki pokario ■etų. Vidutinio formato 14? m *
... $10.00

kL, kainuoja C.00.
Dr. Jo«xm B. Kančlm, VYTAUTAS TH! GKBAT. Urtffltaal DLK Vy 

*anto bruožai, paliečiant to laiko Lieturo* valrtyce* ir jo» kaimynu Lforlja 
111 pal. Kaina $3.00. Kietai* vlriallai* $4.00.

Diujfunu Hp knygp m tinkamo* dovano* Ivalrlondi progom!*. Ja* h 
rita* knyga* galim* l*tgy« »t*ilankiu* 1 Naujiena* arb* itaiuntu* čeki ai

*>uto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa vaiatypet ir K* kaimynu Utorlja
I2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I ir n dalis.
Minkšti viršeliai___las turi’" spėtiną'. Ąpdraudų $10.001 — Leonardo Šimučio

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

V 
t TinlXtoe perlaida|^;aVtiš-

... j .Mr,;
Wallin, North Hiverside Š^ial

ųirity Įstaigas»vedėja8PssM^f-> 
lįąltcs. bus skuiiaujo»-txcėi;ulie-

•—s*aė.»i ak1. -nnr S“ 
Be^Wyn-(',ic<įė (fijHwil
ing. 6817, \V. CcriM^^oąiląGU

mokslai yriįsta?
tylus ęl.Ot). Daugiau- mformn- ept.. 663 G

’Mrijais,, 7’

ceto, III. ; 
ilokestrs - 4IZ

oijų gilinu 
c xi Ž86 • V 
: .'4 i t

mys*
Churchilio, 11. Trumano, IraHtorija...

tom* t i

i

gauti tcl- 6o6?8(lLX),

J Kas

APIE
artistės Mon ^3|jkini

*
1JJ *4

taip jnd gclęžmkelių.darbinin. 
k^i x Iii r i. nųo^vą apdraudą. 
Jus ' nčpasa^cte ’ kur dirbate, 
Jaivfur’ėsilč?- sidašfi*' Ūriėrtiploy- 
ine-nt Tcfisą iš telefonų knygpš, 

' patifyfirfs'*,
< 0aAafp^.*’ Nemokanrar 'ktngėlę: 

Houri
galite gauti The

juTus .apie nedarbo ■
■_ / •

Įuieuų>lų^meul,
for you,
CoirsuhiCr Information Center

Pueblo, 'Colorado.
81009. .« '

) K
Al)k

S

L^U
V, J

A4* ■

1

I

į

S

t
1

NAUJIENOS
1799 HalvtM StrwL (Vk»r» «h *♦«•>

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai___________ _____ $15.0<j

Importuoti kristalai, parcelianiiūai sęrviąai, gintaro karo-- : 

• liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei iuoneliį kolekcijas.

(Prekybininko Estkos šeimos Vfedritftffs1 biririsj

4
r

I -f

$6.00

i

DR. ANTANO J. GUSENO RASTA J
MAUJItNOSf GALIA’.A GAUT) NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__ _____ $10.00

> P ATRIA-C 0
■f ‘ . .'G

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramen*<j>
I T#l. 24Į-508J h A

įį A >*

te
‘i

A

■4 I

M
***** ?Nauji ęnqj,

/ cm 1

Į 
įI

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

t

I
I I 
11 

t B

Į Į

I

JO, VISUOMENtS VBIKtJG !R ^AfYTOJO ATSIMINIMUI
Or, Au 4. _ MINTYS 11 DARBAI, 250 p«L, UečUnčInf I90B

i \ ..................... _ 1 :____ _
repdUiBR._______________ ____________ _______________

dr. A. J, — DANTYS, ju priežiūra, rreititi Ir frddj
KJetals rtrięllala, rleCoje 14.00 dabcr tik 

Mlnkita HrMlUU tik ___________________________
Dr. A. J. Ova r — AUK1TA 1ULT0RA — tIAUROl IMONtA

Roropą JjrpOdtlaL Dabar tik . _
‘l«Uana afWvnfv* ė»k| arte* erAarĮ,

■ii arfyfK katMoi ^Hdedanf

- NAUJIENOS, 
i7n a., halsted trr. Chicago, n .i

roetq hyUua, Jablonaklc Ir Totoraičio jauno dienai fr

n d o t

I

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto illaidomn.
u
i

I n w.auuiimoa. CMiCĄeo Ii NX Saturday, September 29t 19Z1
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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ti

lakias, ka'd 
krašte siausta 

todėl kiekvienas 
žmogus susirūpinęs ,kaip au-
nugaleti infliacijos išdavas, ko 
kių priemonių pavieniam

Visiems 
šiuo 
infliacija.

žinomas 
etų š

L as- 
menini reikėtų imtis, ypatin
gai išėjusiam į poilsi žmogų. 
Vienas iš ge
cijai nugalėti, tai poilsiauto

jams persikelti gyventi i Flo
ridą.

Pirm ausia jūs 
pyti šildymo išlaidas 
pirkti žiemos rūmus. 
Floridoje yra puikus, 

kuris’ ypač 
senatvėje

rujų būdų inllia-

alile su (su
lie

to

oras, 
kams

tinas.

Kaip visiems žinoma 
ridos valstija turi daug 

kitas

ir
Be
švarus

pensinin-
rekomenduo-

Flo- 
pir- 

menybių už kitas ivetoves, 
ypač turint galvoje, kad 
nuosavybės kainos auga.

Daugmna Foridos gyven
tojų yra vyresni, negu 65 nie- 

r; visų 
palyginus 

< •■■ > ‘ ' /C,-.- ; -

iiaujij Flori- 
. atvykstančių 
vra vvresni

Foridos 
negu 

tų anižiaus, būtent, 17 
gyven toj ų

ten

* "The Homestead Exemp
tion"’ numato, kad $5,000 nuo 
nekilo .turto įvertinimo neap 
mokestinama (tax-free). -Po 
penkerių metų rezidentas 65 
ar vyr. ažnūaus turi teisę gau- 
tį papildomą $5.000 išimtinę 
(exemption).

Jūs galite užpirkti Floridoj 
uekiln. turto sklypą šiandie
ninėmis kainomis (gal būt 
mažesne kaina, negu už tą . 
pačią nuosavybę reikėtų mo
kėti rytojaus kainomis), nors 
tos nuosavybės jums nereiktų 
naudoti per kelis metus.

Tokia* praktiką jau per 70 
metu vra i vedusi Deltona Cor
poration bendrovė.

Daugiau nemokamų infor
macijų jūs galite gauti iš:Thė 
Deltona Corporation, 3250 S. 
W. Third Ave., Miami.“ Flo. 
rida 33129. pr. fab.

už
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i Pasitikėti savimi yra didelis, dalykai 
tyviam visur ir visada ir rasti, kad ir blogyje yra kiek į
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nors "gero, daug daugiau-padės, negu cheminė Piliulė ar 
švirkštas po oda. į; į

Daugumas žmonių ruošia planus ir prideda žodelį,
v

Į |
■ WliBHr t

“jei. sulauksiu*’.’ Ką nors pažada ir padeda žodelį,*“jei
Dar nespėja atidaryti gydy- : 
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Prieš operaciją daugumas numoja ranka:’
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nenumirsiu iki to laiko.” Dar nespėja atidaryti gydy
tojo' duris, o jau praneša gydytojui kad “tai aš jau ne- 
išgyvesiu.” Prieš operaciją daugumas numoja ranka: 
“ta operacija man yra veltui, man nepadės.”

- ■ 1 - į ; I‘ •’ ’ ‘t • . u I> ’Vi *r. ’ • : i

Kada diena karšta, saulutė bučiuoja žemę, ir van
denynus ,tai daugumoje girdime.; “Kepįna ir kepina,, ot

i:

k r aš h >
su visų JAV.bių 11

Apie ketvirtis na’ 
dos rezidentų, 
iš kitų vaišlijų. _ 2.
negu 65 j

Florida dar tuiT šišs pirur^ 
nybeš: . x

* Ten nėra asmens pajamų 
ir paveldėjimo mokesčių.
n 5 k esei ai už d ra u s ti 
konstitucijos.

infliacijos' 1 ■■

apsigynimas"
Daug visokių išbandyta 
Priemonių tikrai gerų 
Apsiginti nuo banditų 
Ir kišeninių vagių...... -..

Bet geriausia — ifėi urėti.
Nei skatiko pinigų

Tie 
valstijos
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šis kraštas blogas.” Kada ateina žiema, pradedą lyti įr; 
snigti, vėjas pūsti, tada paklausus jkaip , einąsi, gauni; 
jatsąkyipą: “Nėra ko nei klaustų kas gi gali, jaųstįs, gę- ■ 
rai, tokiam biauriame ore ...” ‘

4c

Sveikinu Virginijų ir Neringą, pasiryžusius sukurti lie- 
Linkiu, kad šeimos meilės šilupia jungtų jus 

visą gyvenimą.

Džiaugiuos, kad jūs sveiki, gražūs ir jauni neįiutdote 
nuo lietuviškos kalbos. Linkiu, kad ir jūsų busimieji vaikai 
didžiuotųsi savo kilme ir užimtų dabartinių kovotojų už 
lietuvybę vietas: Iš džiunglių kilusios masės šiandien di
džiuojasi savo; “Roots”. Tai ir jūs stenkitės įkvėpti savo busi
miesiems meilę Lietuvai, kurioje yra likusi jūsų "šaknų” 
dalis.

tuviška šeimų
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Kaip jau žihoinaj1- rifib IGvT’rejkša paduoti*'ruftijo -prašy*' 
Į m; fdėralinė ‘ valdžia nibka/f>a

> i (

Ir be kelnių vaikštinėti —■ • šaipas asniėnihife, ’-!kųHė Jyfa'
Bus ramvbė nuo vagiu. •/ o <-

vargingtije ’ pddėtyįe ’ir ’tūiH 65

\n‘ 'n ■ K'/^A 'Cor, . ' 3* ■'i

’Sąraše ' reikia atsakyti' r j
nio i Soč. See.'-ofisą, ’:

r ' J . ... :

i 24.IX.79
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All Wood j ni ar tldiigiau ArŠJ^ lierėgiaAis 
. . - ... j-ir invalidams.

; ši 'fėdėi-ali'ile .’ programa Mtil
i tikslą ‘paprldyh1

t
I si . 7 
į pajamas, 
| šalinių. ■

'šiuos ’klausimiiš: i); ar galini 
S:iėn^: pašalpą iš valstijos?; 2):

V K Mnvnti

VYTENIO PULKAS

Nuo 1918 m. pradžios 
vasaros, veik per 2

vėti. Į savo sodybas sugrįžo tik 
djlis gyventojų. Jie rado nykų 
ir šiurpų vaizdą: viskas buvo su- 

Į griauta ir sudeginta, laukai dir- 
į vonavo.
iki 1919 m.
metu, spygliuotes vielos tvoros 
ir apkasai apaugo piktžolėmis.

lėti tvorą, apaugusią pikt- 
lėmis, galima buvo tik labai 

irti priėjus. Tvorų buvo labai

I ‘as t c
i . zc
I

idang pripainiota, kad vietomis 
■ net ir kiškeliui neįmanoma bu- 
Įvo prabėgti. Sugrįžę vietos gy
ventojai sa 
Į kuriose \ i i 
Į kelelius.

sukako 60 metų, kai i cija ir partizanai. Tai buvo slap- 
. .. .. ... . .... . .• ()

; sustiprėjo ir Įsi
i pradjjo atvirai 

savo jėgomis 
iš bolševikų okupa- 

ir kariškai persiorganiz i- 
£s mėn. susis.ekė tas 

su Lietuvos kariuo- 
anevė'io grupe ir buvo 

Joj pagadintas Atskiru Joniškėlio 
partizanų mirties betalionu. Va- 

_ i du paskirtas karn. A- Stapulio- 
!nis (1893-1978). Batalionas 

ti, kaip kad buvo Įsak\ ta. Į^£,u-. pradėjo veikti kaip reguliari 
Į kariuomenės dalis, ir 1920 m. 
i jam buvo leista vadintis 9 pė- 

. K. Vytenio pulku.
su visais

šiemet
organizavimosi pradžia, 

| kai los pajėgos 
gijo ginklų, ta: 
pulti bolševikus, 
išsivailavo 
vijos 
vo. Geguž 
branduolys 

inkluotą jėgą ir'in'nės 
Lietuvos-

tėvynės gynėju eiles įsijungė 9! to
pėstininkų L.K. Vytenio pulkas. 
Tai buvo 1919 m. pradžioj, kai 
bolševikai užėmė Joniškėlio, 
Šiaulių, Panevėžio ir kitas apy
linkes. šios krašto dalies gyven
tojai, neturėdami ryšių su cen
tru. ėmėsi savarankiškai orga
nizuoti

užėmė

ėsi savarankis
savo g 

vyti priešus iš 
viemrrdkalan17k7i-!branduoIi sudnrė lietuvių

ietose pasidarė takus ir 
Puldami bolševikus 

mes žinojome apie šias kliūtis. 
Susirūpinę artėjome prie senų
jų apkasų, galvojome kas bus, 
jeigu bolševikai prie takų ir ke
lelių pastatys stiprias sargybas. 
Spygliuotai vielai karpyti žirklių 

i mes turėjom labai mažai. Ta- 
jčiau, mūsų kariuomenės vado
vybė pasistengė taip mikliai ma
nevruoti, kad bolševikai nesus- 

“’pėjo išlisaFsenuosius J 
{kasus užimti. Tik 1 pėst. pul- 
į ko ir Vilniaus bataliono baruo- 
Usę
| trumpam laikui buvo užėmę še
lmis rusų apkasus ir pasiprieši- 

— no. Gerai dirbo vadai, geriausiai 
veikė kareiviai ir puskarinin
kiai, kaip savanoriai taip ir pa
šauktieji karo tarnybon. Turė
jome mažą, bet gerą kariuome
nę.

Pavakarėjo priešas pasitraū-1 ’ Viet°s gyventojai su dideliu
1 I _ ___ «,a:L.]rt--- r A-

(1X93- 197S).

giau neteko su jomis susitikti, i 
Man labai gaila buvo jų, vargs-j 

(ančių moterėlių, bet turinčių į ^in;ngu į 
lietuvišką širdį, mylinčią savusJ Pulkui foke 
tautiečius ir savo Tėvynę.

Bendrai, žygiuojant nuo Rau
dinės dvaro iki Dauguvos upės grail;u

i Pulkui teko kariauti 
priešais, ir Lietuvos žemė yra 
gausiai aplaistyta Vyteniečių 

. 192.3 m. pulkas buvo 
perkeltas į Marijampolę ir pra
dėjo gyventi taikos meto sąly
gomis. Tai buvo gynybos pul
kas. jis turėjo tris pilnus bata
lionus ir artilerijos grupę. Dar 
tenka priminti, kad tai vienin
telis Lietuvos kariuomenės pul
kas, kuris 1940 m., kai komu
nistinė Rusija okupavo Lietu
vą, buvo išvykęs Į pasipriešini
mo žygį.

(Nukelta į šeštą puslapį)

Ten liko tetos, dėdės, pusbroliai ir puseserės. Ten liko 
močiutės kapas. Papasakokite, už ką žuvo senelis žiauriose 
Rusijos taigose. Migdant mažutėlius, neminėkit “cowboy’s

Užauginkit mažutė-

Geras chirurgas, sužinojęs,. kad jo pacientas .yra 
netikintis operacijos reikalingumu ir sėkmingumu, ope
racijos nedarys, -kol neįtikins pacientą- tos-operacijos 
reikalingumu ir jo sugebėjimu tai atlikti.-1 lė >

Žmonės gali ligas išsigalvoti, tai ^ddėPhęgaii

l” turėjom labai mažai, la-
aplaistyta
1923 m.

teko vis1 
i. dešinę, ar-

ir Daugpilio miesto, 
kraipytis, pasukant
ba į kairę, kaip kad buvo Įsake-

neliūliuokit džiungliškom melodijom-
liūs, kad jie neturėtų jokio malonumo eit medžiot nekalto 
gyvulėlio. Teužauga ranko’je neturėję šautuvo. ĮkvėpkiF 
meilę plunksnai ir žodžiui. Tuomi tegu medžioja Lietuvos 
ir liėtuvylies priešus. Tegu šeimos židinį supa švari aplinka 
be rūkalų ar svaigalų.

Ateičiai reikalingi sveiki fiziniai ir dvasiniai žmonės. Įk
vėpkite;pagarbą ir meilę tetoms, dėdėms, krikšto /narnoms, 
kurios nuo pat kūdikio gimimd dienos meldžiasi, kad jie 
užaugtų sveiki-laimingi. Pagalvokite ir prisiminkite kiek 
kartų vaikystėje buvote “laimingiausi pasauly”
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išsigalvoti sveikatos? Jei visur matysime velnią, tai jis
’ < t » ) ■ ’ f < '• ' « * • ’ ’ L. I i ir it

ir bus. Jeigu, angelą — tai ir jis atsirąs. Blogybėje gim
sta blogybe, gėryje — gėrybė. Maištas kartais neska
nus, bet kada sužinai, kad tas maistas mūsų sveikatai 
turi gerų ir reikalingų hiedži'a^ų, tai valgome ir nėsis-

- ; » ) ‘ ’ • ■ i •’ ’ J H iri!

ir bus. Jeigu, angelą — tai ir jis atsirąs. Blogybėje gim-
<-^.7 7 O a v i 1 '

bet kada sužinai, kad tas maistas mūsų sveikatai

kundžiame. Mano kaimynė man sakė,'kad ji1 nevalganti
maisto iš metalinių dėžūčiū vien dėl to, ’ kad atidarant'-

1 gali patekti aštraus metalo ’ gabaliukas ‘ir perdūrti ■ žar-'
1 -- -r-r 1 i •• i • •**• • f- Jtr " • iL . 11 _-«L • j.

I narna. Vėliau ji sužinojo, kadt;pHė ’iriešos žiriiiūkaif ku-
jnaš. Kartą ji buvo svečiuose: ir ‘ten buvo skaniaivėiiši- 
Į narna. Vėliau j i sužinojo, kad' ;pHė ’ niėsos žirniukai^ ku-- 
riubs ir ji valgė, buvo iš metalinių' 'dėžučių. ■ Ji pradėjo'

šešių mėnesių ji''jau pajuto viduriuose skasmą^nlr kada
galvoti, kad galėjo ji suvalgyti, gabeiėli.-metalo,- ir,- už

J
I

.Teužauga rankoje neturėję šautuvo.
!

kaikuriose vietose boševikai

KOVOSE DĖL ZARASŲ KRAŠTO

rusų ap-jna. Pereita daug gyvenviečių, 
kurių gyventojai buvo vien lie
tuviai. Retenybė — rusas kolo
nistas. Tesuradau tik dvi latvių 
šeimas. Taip buvo ir Alukštos 
apylinkėje, kurią užėmė Mari
jampolės ir Panevėžio batalio
nai. Nežiūrint Į tai. kad latviai 
šiame krašte sudarė gyventojų 
mažumą, kraštas atiteko Latvi
jai. 1920 m. rudenį, lietuviams 
esant sunkioje būklėje, kariau
jant su gen. L. Želigovskio ka- 

latviai pasinaudojo 
proga, spalio 12 d. puolė ir užė
mė Alukštą ir jos apylinkes. 
1921 m. arbitražu nustatant sie
nas Lietuvos su 
nia kodėl buvo paisoma Kauno 
ir Kuršo gubernijos ribų, bet 
neatsižvelgta į gyventojų tauty
bę ir dalis šio krašto pasiliko 
Latvijai.

ĮKAZYS ALIŠAUSKAS

’;Ąętacid-AntrG.ąs .3

. . gavę 
žaislelį iš tetos ar krikšto mamos? šiandien .$100. dovana 
nesuteiks tokio malonaus jausmo.

■' Meldžiu Aukščiausiąjį, kad jūs žengtumėt nuo altoriaus 
tiesiu lietuvišku keliu. Jūsų vestuvių proga skiriu lietuviš
kai spaudai .palaikyti $100.

:; ILGIAUSIŲ METŲ!

(Tęsinys)

Rugpiučio 29 d. Marijampo-1 ro.
Vv c 4-c 1 i .a o A 1 1 11T <-* I zx r~j

Panevėžio batalionas 
priėjo prie Dauguvos upės, o 2 
pešt, pulkas ištisą dieną kovėsi 
su bolševikais prie Šventės dva-

lės batalionas užėmė Alukšlos 
miesteliti

kė ir Šventė liko mūsų rankose, džiaugsmu sutikdavo mus. Gė riuomene, 
ipirmosios dėjosi mūsų žygiais kaip lietu- 

” i viai taip ir kitataučiai. Jie vi- 
~ .si nemėga bolševikų, dėl daro- 

nai, nugalėję priešą, tęsė puoli- inų skriaudų. Niekados nepa-

Rugpiučio 36 <1. ;
brigados dalys: l pėsl. pulkas, 
Vilniaus ir Ukmergės batalio-

1 » Y į • '/ ir

JŪS KLAUSIATE, L tyrinėjant nerasta tų skylių atsirądimp priežasties. T
"į * '

Kitas atsitikimas buvo:su»Mr.įJack, kuris tikėjo vi- ][ 
u-tėvą,s buvo-jndėnąs ir gyyeno Ka- -i ..iij- 4 ■; nnirpaį.mf’.J?". 11 inr. n u n.i» -

nados šiaurėje.-; Užsiėmė žvejyba ir -biedžidklė.- Mr. - Jaek 
hėd'arbo'pašalpa, bet valdžia senatvėje apsigyveno mieste, -^ištikėjo- kadygyyatė ar 

' t1-' 1 • ?jkl-?J.ir ten
;P, jgyventi. Ir gyvenant mieste pradėjo jo viduriuose kaž-1 

;■ • ATŠ.:'Jukrįieitfritė teisės’ Į paikas gurguliuoti. Jįs įsitikino,‘Įęą^varle įjįįidį.į K'Vjįdų- ‘ 
•šalpą, jei'gė’esate iš darbo at-Idurius ir gurguliuoją^ .Gydytpjų.iąiškįninąąs, kad,be .oro

Į ją nuvežė Į ligoninę, jos žarnose rastos ; kėlios;, skylės ■ ir<-
s

Latvija, neži-
mirsiu, kaip vienoje vietoje 
trumpam laikui sustojome prie 

pilio miesto. Bolševikai tačiau! vienos karo audros sunaikintos 
atsilaikė ir pasiliko Grvvoje, gyvenvietės. Matėsi tik akmenų 
Daugpilio priemiestyje. Vyriau- ir PW krūvds, daugybė apka-

mą, užėmė Kalkūnų dvarą ir ge-: 
ležinkelio stotį prie pat Daug-^MES ATSAKOMU

'•: kL,, Kur "as; tu?, krytis,l akiems bur^sHo 
jėi įjsitjkĮnęs, kad tūrių .teisę į

Tiian, bedarbio, .pašaipos nemo- kitas kuris gyvis galT įlysti f žmogaus1 "vidii^iū"^ 
,ka?;t.': , , .n: P.PJ ’• - _ _ '

• ATS.Jūk'bieiiiritė' teisės’Į paikas gurguliuoti, jįs įsitikino, kądųvarlę įlįįidį.į iXyidu

" ll

Teta Gi-Gi
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c HOT SPRINGS, ARKANSAS

na ir Vita Radzevičiūtės ir Re
gina Ruesch, šalia tb o’rientali- 
nius šokius pašoks viešnia iš 
Chicago’s Suber Jasevičius, o 
vietos solistas Gintaras Aukštuo
lis padainuos lietuviškai ir ang
liškai, nes tikimasi .ir amerikie
čių svečių. Po. programos bus 
šokiai smagiam orkestrui gro
jant.

Nuo 6-tos valandos vakaro 
jau veiks bufetas ir baras, o 

‘ pats koncertas prasidės 7-tą va- 
š. m. spalio 5 d. radijo valan- ianda. Bendros dainos neleis ne 1 • z ZTT. • 1 • . • m . 5 f ,v • *■

. J ruosiai vienam nuobuodžiauti.

pasiliko Gryvoje, gyvenvietės. Matėsi tik akmenų

sias karo vadas Įsakė sustoti ir sll su piktžolėmis apaugusiomis
neiti per Dauguvos upę. Taip spygliuotos vielos tvoromis. Ten

(Iš “Kario)

buvo išvyti bolševikai iš Lietu-jbūta gražaus dvaro, jo pavadi- 
vos. Mūsų padėtis pagerėjo, 
priekyje savo pozicijų, turėjome 
natūralią gamtos kliūtį, Daugu*, 
vos upę. Galėjome gintis su ma
žomis jėgomis ir daugumą jėgų 
perkelti į kitą frontą — prieš 
bermontininkus, šia mūsų ka
riuomenės pergale džiaugėsi Za
rasų krašto gyventojai, drauge 
sū jais — ir visa Lietuva.

Apylinkėje, kurią teko mū
sų kariuomenei -pereiti, buvo 
ruožas su I Pasaulinio karo ap
kasais. Kariaudami rusai su vo
kiečiais šiose pozicijose išsilai
kė šuo 1915 m. rudens iki 1918 
m. pradžios, veik du-metus su 
puse. Čia buvo prikasta daugy
bė didesnių ri mažesnių apkasų, 
pripinta daugybė, spygliuotos 
vielos tvorų. 15-20 km. ruože 
nebuvo likę nei vieno sveiko 
pastato. Viskas buvo sunaikinta 
artilerijos ugnies. Vietomis net 
ir miško medžiai buvo išdžiūvę 
ir stovėjo tik stagarai.

1918 m. pradžioje rusų ka
riuomenė pasitraukė, tad nebu
vo reikalo ir vokiečiams čia sto-

? Dr. Kazio Šidlausko, Ameri
kos’Lietuvių Taryboj pirminin
ko kalba IX-tojo Amerikos Lie
tuvių Kongreso,
Clevelande spalio 13-14 d., rei
kalu buvo perduota Hot Springs 
lietuviams.per “Leiskit į Tėvy
nę” radiją rugsėjo 23-io‘s dienos 
programoje. Dalis programos 
buvo skirta šaulių Sąjungos 
kūrėjui, amžiuos atminties Vla
dui Pūtviui Putvįnskiui pa
gerbti, nuo. ku.rio mirties šįmet

manavičių, 
lOOi-dolerių auką radijo valan
dėlės išlaikymui.

Valandėlės vadovybės vardu 
reiškiame nuoširdžią, lietuviš
ką padėką.

kartu įteikdamasKiek gdurii Sdt See: jlėhsjos'' 
pgr ° mėnesi? įtiek, pa j a.5

'ihų-‘ gtiėni1 peik"i^eniėėšf Tš "kitų’ 
Šiiįtinių?’ 4) b:&ę<:'da±>a4’ dirbft- 
arba- > 4ttri 'p>a'jiiiųf,iš! savo j5®ž-?

5)-Af.-.vuri ’nuosavą’ na-i’ 
Reikia pažymėti - namo

nimą pamiršau. Netkėtai iš ap
kasų, iš vieno bunkerio, išėjo se
nyva moterėlė su dviem jaunom 
dukrelėm. Su dideliu džiaugsmu 
jos mus sutiko ir sveikino, sa
kydamos: “Išgirdom lietuviškai 
kalbant, tad išėjome pasitikti, 
laukėm, laukėm . . . akeles pra
žiūrėjom į jūsų puse, verkėm ir 
meldėmės, dėkojame Dievui ir.

I Jums’’.

■ .'-Tai buvo tikrai 
džiaugsmas. Ilgai neteko kalbė
tis, teko atsisveikinti ir žygiuo-

H3)‘ Kiek pa j a, JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

siU iiėturfėlių 
gaudamas1!' i Š ’' ‘ Jkitų 
■<t- mįslei- ;p; .m->i :■

ii m-!....: : ,-.-
n

i

Jei nąniąs, ,a^topiobilis . ,ar 
aj>draudo§_ polisus. bus ;di<įgs~j 
njėš .yęrtėą,. .tąi pašalpas „nę-,1 
rriokama.2 ,

X " *****
Šios1 fed.

ni^traviinas pavestas Sue. Sė, į* *
cū^itYt administracijai • no

J Norintieji
: -ri kreiplis į Soc. Šec. ofisą 

turėti šąTašą’ ’savo ;
r Asmenims, \ga tinan tiems' \ t>ą-

f

į

f

... »• 'b / ' 1 ’*'L *

programos adnn-

gauti 'pašalpą, tų 
į " ir 

pajamų?

šalpą iš valstijos (Welfare — 
Public Aid Coinmissiun), ne

DĖDĖ SAMAS PAVELDI 

dideles PINIGŲ SUMAS

Ar jūs tikėsite, kad nuo 1862 
m. L\V federalinė valdžia pa
vedėjo 21,267,913.72 dole
rius.

V ienas didžiausių palikimų 
federsjįinei valdžiai užrašė J. 
Ae Ar/Aukščiausiojo teismo tei 
sėjas Oliver Wendel Holmes. 
Iš viso teisėjo turto vertės 350,- 
000 dolerių 
džiai teko $223 372.61

k i t i c i p s asu i ėyU ims pas k i r-

21,267,913.72

fcderalineii val
iu; Irki-

mo, kiliems asm 
ta apie ^’36,300.

JAV Iždo departamentas iš 
froko vairuotojo William Meitz 
1972' m. ‘įjavb palikimo *S5,0(X). 
Pranešime sakoma.kad ^Tims- 
terių unijos prezidentas Frank 
Fitzcripons infonnav > Iždo sek 
/ctorįu (ic|>r^ew P, .Seifuitzs ir 
Darbo šctrOtoi ių fames Holg. 
>on, kad SK5/KKM) iš William 
Meitz, gyv. St.Louism.,Tiinste,
rių unijas n£rįptpi|likimo. Mi
nėtas Irokų vairuotojas šią su- 

testamenlu užrašė federa- 
Viengungis W. 

kni jis 
nrre.

dirbo 37 metus (roko vairuoto
ju St. Louis mieste, Beach and 
trorbit firmoje.”

(Ištrauka iš ruošiamos knv- 
s APIL PAS1ŽYM6-R ŠIŲ 

TESTAMENTUS: 
ros.

mų 
linci
Meitz buvo 81 m. amž.
1972 m, sausio 3 d

valdžiai.

Jis

’ M' 4

įvykstančioleistas dėl kaltes vad. -‘‘miscon-j viduriuose nei gyvatė, mei varlė negali gyventi,.Mr.Jack • • ...
dpi''darbo sąly^gų (labor 'diseti-
te) !arbbIIpasitiaūkėte iš darbo
be rimtos 'priežasties. Bet jei

' . . - L j < r _ .-L 1

.duct';
mo?r 
mąi.:i 
rinkos kaibą* ir mokėščių'Jver 
'finimb -sum-ą.:'6) AF tūri niiaė’ 
ŠgvaVAutbuiObilį'?' • *7) 'Ar-turi 
^y bybės apdraudą?' 8) Rąžy
kite ’^piniginę , sumą .< turimų, 
sarifąupų tajup.. bendrovėse, ai- 
banke, sąskaitas, akcijas ii- ki- 
taš vertvbes.; uimftais vertybes.,- uuutc.'~rūul
s.- į i* į -j> ‘ **LČ -

' Su ‘ ta feder. programa yra 
ąėniaža painavų, nes Joj i yra 
jąėniaža neaiškumų
r<-

ir
i .

truku-

į^: oro!/.!- ’ 'į
Mother Gabriui-A- FBLh'i^min-L - -

Jruošia fPr. šulas
Ėp Edgard Huberto ir kt.. Leč

Į ~ i, leidžia
-|Šįduvos leidykla, '
B. ’ -‘;i-

Morton colec.ijoJ’ trl 
&v SAVAIČIŲ Heminaraš ! 
iii: •./> nU ■ ri>n <|||APJE SOCIAL SECUJtlJY;
'ji. Tr i j ų sava i č i ų. _

leidžia

’ipTrijų savaičių, seminaras 
apie Sočiai Sc<-u rily išmokas

girion Kolegijoj.pr£sidės.*spa-

s ■-■z-
IIRIS

;3 d.
rante- ■seiuin;u‘ė
t

’bil> sfkahjr
fpie ! ‘ “

jei jūs netekote darbo t gydytojų aiškinimui’ netikėjb.:’!^Gerai,> Mrr iJa-ckjrei^oąht' 
operacijos stalo ir meš-Tą^'varię' i^įhsiriid?’ ;Kada” jikfth-“ 
vd narkoze, stovyje, buvo paruošta' varlė,‘iF įdėta ’f iiįda

A. JT J VL. 51/ J f* • ■<< .* •- UJ^LiX*

-f?'
H

Į

Y V; lAUinV^V,UUV»}^V, . vivkzvc*

!0'kada jis. atsigavo,'buvo. jam.-tai parodyte^Mr^jąc^',biį-,.

operacijos stalo ir mešAą’'varlė iMįfeslriijė.
ė , ■ . - i ~ . ’J*'/! r • i't’

Jūs'''ga’Ivojatė, kad neteisingai ; 
diskvalifikuotas, j ūš galite apė’ 
liuojt-i. į ,viešo „apkląusinėjiiųo 
(publicį,heąring) įstaiga. Bet 

jei jūs visdėito nesutinkate su- 
pastaruoju-sprendimu,, jūs ga
lite savo apeliaciją perkelti į 
.valstijos teismą.

Šiuo ir kitais socialinio drau 
dimo reikalais -h- formų užpiF’ 
dymo.ir, lietuvių kalba paaiški
nimo galite kreipti i Socialinio 
Klubo reikalų vedėja AJ Čepu
lį, 3359 So. Halsted St., Chica
go, 1111 (Spaičio namai, II a.)

Sedarbo apdraudos reikalu..

KL’. Aš esu bedarbis, bet iki 
šiol niekad, nesikreipiau 
daria)’■pašalpai gauti. Kaip aš 
giiliu sužinoti,

ne-

ar aš turiu teise - c
tokių ^pašalpą gauti? A K.

Al’S;--JAV arbo' Departrrien. 
tas teigia, kad .98%- už algą 
dirbančiu yra padengti (cove-
rod) tfedahbo apdraudos. Da-

paskaitos a‘pK*'sodalines 
apdraudos istoriją ji\ filospfi' 
ją? taip pat ims teikiamos 
praktiškos inforiuącijąs,

Į

larhingumo iš-p'rildžfbs'iF b'hC. kanų persona 

i(us paaiškinimus leil«

Lai p pat

gaui ti^cHi|:$;a 
ne( 
ic;

palikuonius. 
rnpkti> jr kt..

KaSda" jik ‘bu
•J

• KOSMETIKOS R]
• FANNIE MAY SAL-
3<K<W

bar ta apdrauda buvo išplėsta 
dalinai ž. ,ū. - darbininkams ir 
minifj larnan<š ‘ fdohiestic wor-

: vM T J

kers) ię1 stijų, jbei,sąyįy^rdy-
Jjiiij tariuiMtb jaiusi * Federal i nes

vo-- laimingas ir-, greit sveiko. \ i Staiga; ■■ vieną; rytą' atėjęs 
gydytojas rado Mr. Jack liūdnai1'musitmkusį. • Jis sakei 
•q‘

j. ~ ’ t .’Z

se jaučiu Haug thėžų varliukių
T’n Ir-

jūs man operaciją padarėte zpjer vėlai? Dabar vidūi’iub' 
‘ s <-» •»-w -4v^ A -r + rS'nlLilnf n ’ 4-4UXlz-.

Ligdnis bųvp. nepataisomas 'įr mirę. Ąųvo'tįa-

ruj
j

m u

- mtftytii/'W
vaikai.” Lagčnis bųvp. nepataisomas 'įr mįrp, Bųvp' ,įa7! ’ 
darytas skrodimas ir. rąstą žarnose daug skylučių: Ki- ■ 
tos Priežasties-nebuvo, kaip -tik Įsikalbėjimas.

■ ■ ■ ■ ■ • ■, • . ; i I—■ - .. a* - ■ - - facnrt e d - ?
T Taigi: kiekvienos dienos oiįas yfą.;geras,Qras..Jr^¥i7■

si žmonės yra geri, nesopačiaftie.bloginusiame randama 
ką nors gero?-Todėl visur matykime tik' gėrįp: nė blo- 

t i -ęxgumą. i 
T 
i

dėlė “Leiskit į Tėvynę' ruošia 
koncertą — pobūvį, 3-jų metui; 
veiklos sukaktuvių proga.

■: > - 

£q

S.k 
o v 
— -> 
-G ?1

i-

Eik tvirtu pasitikėjimo pagrindu,' kur'tu bėeititm r .
ir kur tu bebūtum. Neik ant operacijos

. . ........................... .^sa-

yo chirurgu ir būk tikras, kad - po .operacijos: tuojau, pą
reikia, bet kada įsitikini, kad reikia tada pąsitikė^

t;

•1

. ... .. .. . ....... - . r ,i7fr
sveiksi. Atsimink, kad daug -ligų išgydomaUkurios ėyra>.o<; 
natūraliai atsiradusios, bet išgalvotos- digbs jau 
išgydomos. ■’ ’ ' 1 ; • rurr.^ .ji.’ba:.?.:

Hollywood© žvaigždė Elizabethr,Taylor,’?uęirgĮy'rftG’ 
garkaulio smegenų užkrėtimu. Net., gydytojai nedavė

iU

A)
I

daug vilčių, tačiau ji pasak?: “Al būsiu ;švėik^ Vėl vai-

suėjo 50 metų. Taip pat buvo 
paminėtas praėjusį mėnesįį mi
nęs gen. .štabo pulkininkas a.a. 

‘Kazys Škirpa,. pirmasis Lietu* 
Vo’s kariuomenės savanoris — 
•kūrėjas, politikas, diplomatas, 
•paskutinis Lietuvos Nepapras-

. jas Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi
nistras Berlyne-' LT’ *

Įėjimo kaina tik 4 doleriai.
Kviečiami visi Hot Springs lietujBilietai gaunami iš anksto’ per 

. ' ‘ telf.
262-3788,

sukaktuvių

viai praleisti vakarą lietuviško- platintojus, 
je aplinkoje ir pasidžiaugti Chi-J ------------ -

, skambinant 
1321-9641 arba telf.

cago’s jaunimu, kuris ta proga,! Dat koncerto dieną prie
atitrūkęs! Įėjimo-nebodamas vargo ir 

nuo studijų, ‘atvyksta įnešti 
pragiedrulių į mūsų kasdieniš
ką, monotonišką gyvenimą. Juk 
kultūrinė, lietuviška pramoga 
yra retenybė Hot Springs’e.

Tas atvykstantis jaunimas, 
kuris myli dainą ir lietuvišką 
žodi-tai muziko Fausto Strolios 
vadovaujamas Studentų Voka
linis Ansamblis “Vaiva”, kurį 
sudaro šie jaunuoliai: Dana 
Brazdžiūnaitė, Ričardas Burba, 
Viktoras Kelmelis, Marija Ki- 
vėnaitė, Antanas Kivėnas, Rita

t Muzikinėje dalyje buvo per
duota pora dainų E 5-tosios Lie
tuvių Dainų Šventės Toronte. 
Tos dainų šventės plokštelių al
bumą radijd valandėlei padova
nojo Pasaulio Lietuvių Dienų 
Organizacinis Komitetas per to
komiteto pirmininką J. R. Si- Kuželytė, Vincas Olšauskas, Da-

nuoširdus
/]

bus

* # «

Ateinanti sukaktuvinė “Leis
kit į Tėvynę” radijo valandėlė 

girdima spalio 14 d. per
KGUS FM radjo stotį 9:30 iš 
ryto. Rugsėjo’ 30 d-, per tą pa
čią stotį, 845 iš ryto bus per
duotas pasikalbėjimas, praves
tas dr- John Russ su S. šmaižie- 
ne, apie įvykstantį koncertą. Jis 
tuo laiku turi pokalbių progra
mą apie įvykius Hot Springs’e, 
FM banga 97,5.

S. šmaižienė

Ml

J

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1
f

Ii

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. toamfott, A Kill TN TH1 DARK. PikintSkij Ir Intymiu nuvtykli 

tpraiynud, paimti Ii gyvenimo. Lengvu atillui. gyv* ktib*. sraflai lileixa’TRYS NAUDINGOS 1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

150 p«L Kain* CJJ0. ’ ’ ~

Dr. Jmbm B. Kančių*, H ĮSTOK Y CF LITHUANIA. Lietuva* LrtarUe*dinsiu ir nieko nežinosiu, kad šią ligą turėjau.” Taip ir 
buvo: ji labai greitai^pasveiko jr nieko dabar nežino, 
kad kada nors ji turėjo smegenų užkrėtimą. Nustebu
siems gydytojams ji pasakė: “Mano tikękjėjimąszmane 
išgydė.” g iff

Taigi: būk Pozityvus ir tikėk i gerą, bet pe į blogą. 
J ■ , Ji"“ ’ ! ė e 1 i š.

(Paimta iš “Sietyno” pensininkų žūrniflo nr. 1, 1979)
— ■ " - ■ ■ ■■ ■ ............ .

nežino,

*

i

I
KNYGOS

'• DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

antranki nuo pat •enuję unitu Iki pokario ■etų. Vidutinio formato 14? m *
... $10.00

kL, kainuoja C.00.
Dr. Jo«xm B. Kančlm, VYTAUTAS TH! GKBAT. Urtffltaal DLK Vy 

*anto bruožai, paliečiant to laiko Lieturo* valrtyce* ir jo» kaimynu Lforlja 
111 pal. Kaina $3.00. Kietai* vlriallai* $4.00.

Diujfunu Hp knygp m tinkamo* dovano* Ivalrlondi progom!*. Ja* h 
rita* knyga* galim* l*tgy« »t*ilankiu* 1 Naujiena* arb* itaiuntu* čeki ai

*>uto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa vaiatypet ir K* kaimynu Utorlja
I2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I ir n dalis.
Minkšti viršeliai___las turi’" spėtiną'. Ąpdraudų $10.001 — Leonardo Šimučio

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

V 
t TinlXtoe perlaida|^;aVtiš-

... j .Mr,;
Wallin, North Hiverside Š^ial

ųirity Įstaigas»vedėja8PssM^f-> 
lįąltcs. bus skuiiaujo»-txcėi;ulie-

•—s*aė.»i ak1. -nnr S“ 
Be^Wyn-(',ic<įė (fijHwil
ing. 6817, \V. CcriM^^oąiląGU

mokslai yriįsta?
tylus ęl.Ot). Daugiau- mformn- ept.. 663 G

’Mrijais,, 7’

ceto, III. ; 
ilokestrs - 4IZ

oijų gilinu 
c xi Ž86 • V 
: .'4 i t

mys*
Churchilio, 11. Trumano, IraHtorija...

tom* t i

i

gauti tcl- 6o6?8(lLX),

J Kas

APIE
artistės Mon ^3|jkini

*
1JJ *4

taip jnd gclęžmkelių.darbinin. 
k^i x Iii r i. nųo^vą apdraudą. 
Jus ' nčpasa^cte ’ kur dirbate, 
Jaivfur’ėsilč?- sidašfi*' Ūriėrtiploy- 
ine-nt Tcfisą iš telefonų knygpš, 

' patifyfirfs'*,
< 0aAafp^.*’ Nemokanrar 'ktngėlę: 

Houri
galite gauti The

juTus .apie nedarbo ■
■_ / •

Įuieuų>lų^meul,
for you,
CoirsuhiCr Information Center

Pueblo, 'Colorado.
81009. .« '

) K
Al)k

S

L^U
V, J

A4* ■

1

I

į
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1

NAUJIENOS
1799 HalvtM StrwL (Vk»r» «h *♦«•>

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai___________ _____ $15.0<j

Importuoti kristalai, parcelianiiūai sęrviąai, gintaro karo-- : 

• liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei iuoneliį kolekcijas.

(Prekybininko Estkos šeimos Vfedritftffs1 biririsj

4
r

I -f

$6.00

i

DR. ANTANO J. GUSENO RASTA J
MAUJItNOSf GALIA’.A GAUT) NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__ _____ $10.00

> P ATRIA-C 0
■f ‘ . .'G

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramen*<j>
I T#l. 24Į-508J h A

įį A >*

te
‘i

A

■4 I

M
***** ?Nauji ęnqj,

/ cm 1

Į 
įI

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

t

I
I I 
11 

t B

Į Į

I

JO, VISUOMENtS VBIKtJG !R ^AfYTOJO ATSIMINIMUI
Or, Au 4. _ MINTYS 11 DARBAI, 250 p«L, UečUnčInf I90B

i \ ..................... _ 1 :____ _
repdUiBR._______________ ____________ _______________

dr. A. J, — DANTYS, ju priežiūra, rreititi Ir frddj
KJetals rtrięllala, rleCoje 14.00 dabcr tik 

Mlnkita HrMlUU tik ___________________________
Dr. A. J. Ova r — AUK1TA 1ULT0RA — tIAUROl IMONtA

Roropą JjrpOdtlaL Dabar tik . _
‘l«Uana afWvnfv* ė»k| arte* erAarĮ,

■ii arfyfK katMoi ^Hdedanf

- NAUJIENOS, 
i7n a., halsted trr. Chicago, n .i

roetq hyUua, Jablonaklc Ir Totoraičio jauno dienai fr

n d o t

I

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto illaidomn.
u
i

I n w.auuiimoa. CMiCĄeo Ii NX Saturday, September 29t 19Z1
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tautinių mažumų žmones) mes 
| ignoruojame, laikydami juos tik

TH1 LITHUANIAN DAILY N1WS

Subscription X*fM:

i P. STRAVINSKASlūs yra tauta

im to- Hafated fcml, Chfcf, III-

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

K monūu, $10.00 per 3 month*. In 
other USA lecalitie* $30.00 per yeer, 
$16.00 per six months. *».OO per 
three month*. Cxnad* $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 centą per copy.

Nee sruedfic pirmu M.

Chicaxole ir priemieadnope: 
metame _ 
pusei metu

Naujienom eini kasdien, ižaJdriant 
sekmadienini. Leidžia Naujienų Ben 
drevė, 1739 So. Halsted St, Chicago, m. aoaoe. Teist 431-aioo.

puel jaeūj ----------------
trinia mėaeeianu __
vimam menedid —

____ $16.00
____ $ 9.00
____ $ 3.00

Kanadoje:
rr.ftts.Tny. _ ____ «3.00
pusei metu .
viazum mėaetiui ____

____ $18.00
____ I 3UW

Užsieniuoee:
metama -__ - -
pusei metu ----------------
vienam mėnaftui _ ___

____ $34.00
____ $18.00
____» 4.00

Pinigą* Teikia dusti eeita ffoar' 
Orderiu kari* sa aŽsakTM*

su teisine'Lietuvos

Eitose JAV Tietoae:

$18.00
$10.00
I 3.16
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Su kuo tarėsi mūsų “vienytojai”?

vusieji du Politikai, paklausė, su kuo jie turėjo garbės 
vesti pokalbius. Reikia manyti, kad apie save du vyrai 
pasisakė, kas jie toki yra, ką jiedu atstovauja ir toki 
yra pagrindiniai jų tikslai. Neparodę savo įgaliojimų 
anai pusei, vargu jiedu drįso kreiptis į anos Pusės ats
tovus, kad parodytų savo įgaliojimus.

Mes žinomee kad “ana pusė” į Rochesterį buvo pa
siuntusi inž. Algįmantą Gečį ir vicepirmininką Dr. Vy
tautą Gurecką. Pirmasis turėjo būti JAV LB sentro 
pirmininkas, o antrasis — vicepirmininkas. Jiedu se
nai skelbiasi JAV LB Bendruomenės centro atstovais, 
bet nei vienas įgaliojimų, greičiausiai, nuvykusiems 
ALTo atstovams neparodė.

Mes žinome, kad reorganizuota JAV LB yra regi
struota. Žinome, kad josios centro valdybos pirminin
kas yra Dr. Vytautas P. Dargis. Jis turi savo kliniką,

Mes jau nustatėme, kad du Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariai, valdybos nariai, buvo nuvykę į Rochesterį { 
išaiškinti, ko JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė j verčiasi ligonių gydymo amatu, išlaikęs egazminus ir 
nori iš Amerikos Lietuvių Tarybos? Darbo, rodos, yrajįurį visus savo amatui reikalingus leidimus. Reorgani- 
daug, visi gurėtų būti užsiėmę svarbiais reikalais, bet j zuota Bendruomenė yra registruota pas Illinois valsti-’

nė pikčiau kovoja prieš Amerikos Lietuvių Tarybą, ne
gu prieš didžiausią lietuvių tautos priešą oku
pantą. LL ! *■ ^*11

Didelė Amerikos lietuvių dauguma buvo įsitikinu
si, kad du ALTo viceprezidentai ' buvo išvažiavę savo 
miciątyyą. ir .lengvai uždirbamais savo pinigais,. Bet tei- . 
■sininkas ' Petras 'Stravinskas^, turėjo plačiai pasklidusias- 
žinias paskelbti traipnyje, kad dauguma patirtume ne
paremtą -apie važiavimą savo > iniciatyva,-be ALTo va
dovybės žinios. Stravinskas labai greitai nustatė, kad 
jis, kaip ir dauguma Amerikos lietuvių, .nebuvo tiksliai 
informuotas apie šią kelionę. Tuo reikalu jokio oficia-

tikrovė rodo, kad inž. Gečio vadovaujama Bendruome-j jos sekretorių ir turi savo oficialų agentą, kuris gali 
patvirtinti ar paneigti valstijos sekretoriaus pra
nešimus ,kad Dr. Dargis turi visus reikalingus regist
racijos dokumentus, tai visi žionme. Kas nežino, tai 
gali paimti telefoną ir valstijos įstaigoje paklausti, kas 
yra registruotos Bendruomenės pirmininkas arba, ku
ris kitas pareigūnas. . .j... -

Ar galime tokias pačias žinias gauti apię inž; Algi
mantą GeČį? Mes visi žinome, kad jis yra didelis veikei 
jas, gudrus pirmininkas, bet jei norėsime nustatyti, kas' 
inž. Gečį padėjo Bendruomenės priešakiu ir kas jį ten 
išrinko, tai turėsime didelės bėdos. ■ . ' J

Pgal teisę, inž. Gečys turėtų būti ..užregistruotas

Pvz., Lietuvos (ne lietuvių, o 
Lietuvos) valstybinę tautą su
daro ' visi ’ Lietuvos gyventojai 
(piliečiai), ne tiktai lietuviai, 
bet ir nelietuviai, k. a.: Lietu
vos vokiečiai, žydai, lenkai, ru
sai, totoriai ir kiti nelietuvių

Tautos sąvoką esu paaiškinęs 
savo pirmoje raštų ir credo kny
goje “Ir Šviesa ir Tiesa”, bet ma-

I tau, kad ir dabar mūsų žmonės, 
net ir kai kurie teisininkai; daž
nai tautą, kaip naciją, painioja 
su .valstybine tauta. Todėl ran- 
dų būtina yėl tautos sąvoką-pa-; tautybės žmonės, 
aiškinti, nes- antraip negalime 
susikalbėti pagrindiniais tautos 
ir valstybės klausimais.

, t

Taigi, žodžiu “tauta” vadina
me: 1: nacionalinę tautą (natio) 
ir 2: valstybinę tautą (populus, 
Staatsvolk, body politic).

I. KAS YRA NACIONA-
I LINE TAUTA?

Nacionalinė tauta — tai tam 
tikrais ryšiais susieta, natūralinė 
žmonių bendruomenė.

Lietuvių tautą šia prasme su
darome, va, mes, visi lietuviai, 
nežiūrint to, kur begyventume 
(Lietuvoje ar kitur) ir kokios' 
valstybės piliečiais bebūtume.

Vokiečių nacionalinę tautą su
daro visi vokiečiai, prancūzų — 
visi prancūzai, italų — italai, 
ispanųį-ri- ispanai,. rusų^rrUSl“ 
sai ir 

1 ■> T
> II.
1

lauš. pranešimo nebuvo paskelbta, todėl netenka stebė- Į Connecticut valstijos sekretoriaus įstaigoje, bet praei
ties patirtis sako, kad šitas klausimas nėra toks aiškus- 
Kai Amerikos teismui reikėjo pristatyti Connecticut 
valstijoje užregistruotos JAV LB pareigūnai, tai buviįį 
labai sunku tuos vardus gauti. JAV LB agentas iš visa, 
nėaįsakinėjo laikų, o jeigu kam vis dėlto atsakė, taį! 
pareigūnų sąraše nebuvo Gečio vardo. Buvo kiti vairi; 
dai, bet Algimanto Gečio tame sąraše nebuvo. Jeigu bu| 
vo kiti žmonės, tai kyla klausimas, ką atstovauja inž.

-tis, kad' daugelis nieko tikslaus nežinojo. Kai teisinin-;{ ti 
kas Stravinskas atsiprašė,.'tai visi patyrėme, kad jiedu 
važiavo'į Rochesterį su ALTo žinia. Ta kelionė galėjo, 
būti pradėta su ALTo pirmininko žinią^ nes protokoluo- ’ 
§e, kaip mums sako, atstovų siuntimas į Rochesterį ne
įrašytas ir ALTo valdybos posėdyje niekad nebuvo ap- 
tartas, kaip to reikalautų visi svarbesni nutarimai. Rei- Į 
kia manyti, kad netolimoje ateityje paryškės ir dabar 

’dar neaiškūs klausimai, nes'be' aiškumos nebus. galima-ĮGečys? Jeigu pirmininku yra kitas žmogus, tai kokį, 
išspręsti jokie klausimai. vaidmenį vaidina inž. Gečys?Jeigu jis nėra legalus JAV,’

Tuo tarpu žinoma, kad du ALTo atstovai buvo nu-' LB atstovas, tai kokią teisę jis turi vesti .pasitarimus, 
vėliau reikalauti, kad tie pasitarimai ar susitarimai būh' 
tų patvirtinti?

ALTo atstovai turėjo bent išaiškinti su. kuo jie ei
na -į kalbas. Jiems reikėjo Paprašyti tokių atstovų, pat-' 
vardes ir adresus. Jeigu sąraše nėra inž. Gečio tai rei
kėjo tiksliai nustatyti, koks jo vaidmuo visame tame, 
reikale?. , < ■

Pasirodo, kad ALTui teko brangiai sumokėti už tur-

vykę išsiaiškinti su JAV LB atstovais, kodėl inž. Algi-’ 
manto Gečio Bendruomenė buvo nepatenkinta Ameri
kos Lietuvių Tarybos vedamu darbu ir kaip Bendruo- .■ 
menės ardomąsias energijas pakreipti statybos keliais. 
Mes žinome ALTo atstovų tikslus, kuo jie turėjo rūpin
tis, ir žinome, ko jie neturėjo teisės daryti.

Bet ar mes žinome, su kuo Rochestery nuvykusie- 
ji ALTo atstovai torėsi. Mes net nežinome, ar nuvažia-

KAR. DINEIKA

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
Y BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 

KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI
Lietuvos šauliams — sušaulinti 

visą šalį, stiprinant tautos sveika
tą ir pajėgumą.

Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičio kū
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa)
Nuo Lietuvos šaulių fizinio lavinimo dėsnių 

pažinimo pareina ir mūsų visas sąmoningas ir 
tvirtas pasiryžimas žūt būt tapti stipriais, svei
kais ir gražiais. Didvyrių žemė tebus didvyriška 
visai tautai esant didvyriškai, tariant sveikai, iš 
to jau gali sekti ir ištvermingų bei narsių darbų 
galimumai.

Dar ne vėlu susigriebti ir dar patogus laikas 
atgauti tautą nuo linkimo išsigimti. Tam patvir
tinimų turime ir kitų tauto praeities istorijose.

Galop ir šities samprotavimai Čia išdėti ne 
tam, / 'd nuliūdus ir numojus į viską suglebusia 
ranka bet kzd įgavus aiškų Pavojaus supratimą, 
o per tai ir griežtą pasiryžimą kovoti dėl kito
kios ateities.

Bendrai išvadose matome, kad:
1) Lietuvių tautoje, užtat ir šauliuose glūdi 

daug fizinių galimumų, bet tie galimumai žymiai, 
yra aprėžti praeities amžių gyvenimo įtaka. Taigi 
vykdant šaulių fizinį lavinimą reikia stropiai 
sekti individo savybės, atsižiūrint į visos tautos 
fizinį stovi ir į jos gaivalinį linkimą menkėti. To- > 
dėl šauliai turi dėti visas pastangas visai šaliai 
sušaulinti pirmon eilėn teikiant tautai pajėgumą 
ir sveikatą. Reikia žinoti, kad Šaulių Sąjunga 
yra tam labai patogi organizacija, nes jungia sa
vyje kartu paaugantį jaunimą (vyčiai), ūkio ir 
proto darbo žmones. Ir nors toks Profesijų skir-
umas ir amžius bei lyties įvairumas sudaro dau

giau rūpesnio metodikos ir atsakomybės atžvil
giu, bet gi tautos ateitis yra viso to verta ir rei
kalinga,

2) Kadangi fizini tautos menkėjimą papras
tai seka ir jos nutautimas, sąryšy su tautinių 
žaidimų nykimu ,tai tautinės šaulią dvasios stip
rinimas ir tautos garbės jautimo tinkamas auk
lėjimas žaidimų, gimnastikos ir sporto priemo
nėmis turi sudaryti svarbų šaulių fizinio lavinimo 
dėsnį. Šauliai tuo atžvilgiu turi daryti įtakos ir 
Lietuvos Sporto Lygai, per kurią, yra platesnių 
galimumų stiprinti tautinį susipratimą atnauji
nant tautinius žaidimus ir sudarant iš jų prie
mones tinkamas šaulių fiziniam lavinimui, erei- 
kia pamiršti, kad tautos praeitis sudaro pereina

ispanai, rusų^—.
1.1.
KAS YRA VALSTY

BINĖ TAUTA?

■ Valstybine tauta, tuo tarpu 
dar nevisai pilnai šią jos sąvoką 
nusakydami, vadinkime visus 
valstybės žmones (popūtūs),-ne- 
ziūrint to, kokios tautybės jie 
bebūtų.

Šis valstybinės tautos sąvokos 
nusakymas, kaip ką tik pastebė
jau, nėra pilnas dėl to, kad vals
tybinė tauta, kaip matysime-to
liau, susidaro dar prieš valsty
bės įsteigimą. Kaip tas įvyksta? 
Tas paaiškės, išnagrinėjus pir
ma nacionalinės tautos pilną 
susiformavimą ir jos pilną su
brendimą. . .

III. SĄVOKŲ PAINIOJIMAI 
IR KLAIDINGA PAŽIŪRA

Kalbėdami ar rašydami ką 
apie tautą, mes dažniausiai šias 
dvi .sąvokas suplakame į vieną, 

. -'kaip.-sakiau, — jų neskiriame. 
Valstybinę tautą dažnai laiko
me tik kurios vienos (‘‘valstybi
nės”) tautybės žmones, pvz., 
Lietuvos valstybine tauta vaiz
duojamės tiktai mes, lietuviai;

: apie ’ kitus Lietuvos valstybės 
tautos narius (kitų tautybių 
žmones) mes nei 
jame.

Neturėdami teisingos valst.) 
tautos sampratos, mes kartais)* 
žiūrėk, vaizduojamės “valstybės 
šeimininkais”; kitų gi tautų; 
žmones (pvz., Lietuvos žydus,, 

vokiečius, lenkus, žodžiu sakant,

kažkokiais “atėjūnais”, gyve
nančiais pas mus kokių “įna
mių” teisėmis, turinčiais Lietu
vos piliečių teises “tik i& mūsų 
malonės”. . , > • »• ■

Pirmuoju žvilgsniu, ši pažiū
ra daugiui “patriotiškai”* nusi
teikusių lietuvių gali -atrodyti 
netgi ir teisinga. Ji betgi.nesi
derinanti
valstybės santvarka, su mūsų 
valstybės konstitucija;* su teise.

Mes gi turimę suvokti teisi
nius Lietuvos valstybės pagrin
dus, būti žmoniški, kultūringi, 
turėti valstybinę .kultūrą, Taigi, 
turėtume suvokti ypač tai, kad 
visi Lietuvos piliečiai (ne tiler 
mes, lietuviai,, bet ir kitų tau
tybių — tautinių mažumų žmo
nės) lygiomis su mumis Teisėmis 
priklauso Lietuvos valstybinei 
tautai, yra lyg ir- Vienos labai 
didelės mūsų -- valstybinės šei-- 
mos” nariai. .

Daugiui mūsų brolių lietuvių 
tas sunku, labai sunku suprasti 
ir nelengva tą teisinę mintį įsi
savinti, bet, brangieji, tą turime 
padaryti, jei tikrai norime būti 
aukštos teisinė ir _ valstybinės 
kultūros žmonės, verti valstybi
nės neprildausomybės, dėl.ku- 
rios jau tiek metų kovojamu

7 - t’ J. f

PĄSTABAj Iš vienos Įspaudai 
ruošiamos Pi Stravinsko raštų ir' 
credo knygos. ' N. Red’.

nepagalvoj

tingų žmonių, kelionę Į Rochester j ir viešbučius, o jie 
net tiksliai nenustatė, su kokiais atstovais jiems teko 
kalbėtis. Jeigu nenustatytos narių. asmenybės; jie ne
parodė legalių savo titulų, tai kokią teisę jie turi reika
lauti pasirašyti sutartį?. Ar nebus kartais jie kokios 
slaptos organizacijos apsimetėliai (impostoriai), kurie 
iš geraširdžių vyrų reikalauja sutarčių, kada patys ne-, 
turi teisės tų sutarčių rašyti arba reikalauti Neramiais 

Į laikais apsimetėlių atsiranda.' Jie patys legalių doku
mentų neturi, bet jie didelėn būdon Įvelia lengvatikius. 
Ar ne metas tiksliai nustatyti, kas inž. Gečys ir Dr. 
Gureckas atstovauja? Ar nereikėtų pasiteirauti, kas 
jiems tuos įgaliojimus davė? Pamatę dokumentus, ži
nosime su kuo reikalą turime.

mąjį tiltą, į dabartį ir ateitį. Ir fizinis tautos sti
prinimas turi sekti tam tikrais praeities tyrimo 
daviniais.Tautos žaidimai, kad ir primintingi,kaip 
tik ir yra tikrai pastovus ir tvirtas ramstis .tautos, 
reiškia ir šaulių, susportinimo darbe. Per pamirš
tus, bet atnaujinamus žaidimus, gal naujame pa
vidale ir na jose aplinkybėse, mes tiesim tvirtą til
tą į racionalę gimnastiką, atletiką ir sportą. Tuo 
būdu susidaro sveikas ir nedirbtinis, todėl ir pat
varus, perėjimas į savaimingą Lietuvos šaulių, ir 
visos tautos kūno kultūrinimą. 0 tautinė dvasia 
ne tik nebus pažeista, bet dar pagrindiniu būdu

i sutvirtinta. . ;
3) Siekiant šaulių fizinio lavinimo reikia 

pirmiausia stengtis pašalinti pagrindinę prieža
stį fizinio pervargimo nuo kasdienio darbo. Vi
soje šaulių fizinio lavinimo racionalėje sistemoje 
turi raudona gija eiti nuosaikus ii* atsargus šir
dies ir plaučių stiprinimas. Tai yra išeities ir bū
tino punkto pagrindas tolesniem kūno kultūros 
siekiniam. Greta, to, turi sekti ir kūno sudėties 
trūkumų nuosaikus pašalinimas ir harmoningo 
visapusiško raumenų tarpusavio suderinimas. 
Visa tai neįmanoma be kasdienio gyvenimo bū
do keitimo. Ypač turi būti kreipta ■>dėmesio j ga
nėtiną miegą ir miegą šviežiame neiškvėpuota
me ore.

4) SistematingoWiis ir riacionalėmis šaulių 
kūno tobulinimo priemonėmis šviežiame ore

P r ez i dentas sus it d re t.
su unijy vadais . | įį 

.WASHINGTON; D.Ųf— Bal
tieji- Rūmai kętyirtadienį apsi
tarė su Amerikos didžiausių ani- 
jų vadd?š dėl artėjančiu rinki
mui- .Prezidentas Cąrterįs? dalyįj 
vąvo pasitarimuose, bet - pačius- 
svarbiausius paragrafus aptarė' 
viceprezidentas W. Mondąle.

Sen; Kennedy “taip pat nori- 
sudaryti įspūdį, kad ir jis tarias 
su unijų vadais *dėl rinkiibinės 
kampanijos, bet tuo tarpų jam 
pavyko išsikalbėti ■ tiktai ’ su' "8 
žmonėmis, kurie, esą,-patrauks į 
jo pusę kelias unijas. H 

Amerikos Darbo Federacija, 
vadovaujama George Meany, 
pasižadėjo savo narius kviesti 
balsuoti už prezidentą Carterį.

— Daugiausia aukso turi švei
carai, vokiečiai ir ,Ąrtimųjų*'Ry-į 
tų arabai.- Auksą jie laiko savo i 
bankuose. i

• + ’ r • < . ę r

— Praeitą-penktad’enį aukso- 
uncija ryte buvo pasiekusi 400; 
dolerių, bet priešpiet vėl jo'kai- 
na nusmuko.
' • . t X

. — Northwestern .. aviacijosl 
bendrovė susitarusi dėL algų iš
vengė streiko.

galima ir reikia išvystyti atsparumas prieš ligas 
ir linkimą išmirti bei išsigimti. Tam kelias aiš-, 
kus: kūno mankštymu >ir užgrūdyiąu ; mažinti 
alkoholio, nuodų pamėgimą jr vartojiiną. Tuo* pat t 
būdu ir lytinis ištvirkimas bus mažinamas, mes 
atliekamos energijos sunaudojimas -bus išsemia
mas bendram organizmo stiprinimui, o galop, ir 
pats instinktas bus lengviau reguliuojamas, nes 
valia stiprėja lygiagrečiai kūno stiprinimui au-, 
gant. Vyriausi akstinai kūno ir sielos ;sugleži-. 
mui, kaip nuobodulys h* apmaudas -dėl gyvenimo 
sunkumų, nustotos reales galios, nes sveikos iri 
širdį atgaunančios pramogos, išsems tas neigia
mas asmenybės savybes, jei tik lėtumas ir pąsiir- 
gumas bus paversti į rangumą ir normalų lėtu
mą kovoti su įvairiomis gyvenimo prięšgi-, 
nybėmis. 0? *

' Visa tai yra galima, tereikia to pradJ'lai
kantis ir kūno kultūros priemones tinkamai su
naudoti. * - .* ;

5) Garsus senųjų graikų kultūros žinovas 
Tenas rašo, kad “civilizacija visur sutrukdydavo 
prigimtą gabumą ir palinkimų pusiausvyrą vie
nus jų prislėgdavo, kitus perdaug iškeldavo, da
bartį aukojo ateities gyvenimui.” Ir mūsų gy
venimo eiga yra padariusi mus net fiziniu at-, 
žvilgiu tuo, kas esame.

(Bus daugiau)
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9R. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO* 

- GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
MoJical Building) Tol. LU 5^44*
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgas 

WM*<hast»r Community klinikot 
Medicinos direktorių*

1931 S. Manhoifli Rd„ Wsstchoster, IL.
VALANDOS: 3 8 darbo dienomit ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
': Tel.: 562-2727 arba 562-2723

TEI------ BE 2-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Waal 103  rd Strart 
Valandos pagal susitarimą.

OPTQMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W. 71 St Tai. 737-5149
Tikrina akia. Pritaiko akinius ir 

; „ į “contact leasea”
VąL tai futitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
T INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA
. 2656 WEST 63rd STREET

Vai, antrad. 1—4 popiet.

Ofiso tslofi: Tik 'W0 
Rszidsrxrf|o* tal«£t 442-5545

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 

y . (Tęsinys) ‘4
Ano likvidacijos ' inomentorinktų ar sdgaudytų vyrų vo- 

dramatizmą pogrindžio spauda»kiečiai ir stengėsi šį tą sufor- 
muoti, tai tie suformuoti dali
niai buvo taip įvairūs ir taip iš
barstyti, be ip, dar nę tik ipenr 
kai apginkluoti, bet dažųai ųei 
visai be ginklų, kad jau is to vie-' 
no buvo nialoinaselietuvių tau
tos pasipriešinimas vokiečiams 
ir vokiečių sumanymų Lietuvo-;

vaizdavo: “.Padėties > 'įtempimas 
valandomis auga. Civilferval- 
tungas apginklavo visus civi
lius vokiečius, skleidžia pasa
kas, kad gen. Pleęhąiiėius or
ganizavęs sukilimą Rėntelnui 
nuversti ir, matyt, . . - ruošiasi 

, inteligentų bei jaunimo medžio
klei” (Į L. 1944. V. 17.).

Veltui vokiečiai toliau tiesio
giai ir per pirmąjį generalinį ta
rėją ragino grąžinti ginklus ir 
nustatinėjo net tris gražinimo 

' terminus. Veltui jie paskyrė 
pulk. Birentą naujo mobilizaci- 

, nio štabo viršininku. Veltui ir 
pirmasis tarėjas P. Kubiliūnas 
skelbė naujus mobilizacinius 
šaukimus su mirties bausmės 
grasinimais, — lietuviai ginklų 

. negrąžino, į mobilizaciją nesto
jo — neatšaukiamai netikėjo ir 
nebepasitikėjo . . .

Atitrūkštant nuo gausių to, 
j meto asmeninių aukų ir pergy- 
•venimų ir sutelkiant žvilgsnį tik 
S į dvejdpų idėjų ir valių susidū
rimą, lietuvių ir vokiečių valių, 

■ to susidūrimo rezultas išreiškia-
: “Visos tos 

mobilizacijos lietuvių buvo boi
kotuojamos- Todėl vokiečiams 
ir nepavyko Lietuvoje sukurti 
bet koks didesnis'karinis jungi
nys ar vienetas, kaip tai jiems

DR. VYT; TAURAS -Imas šiais žodžiais:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3«ndra praktika, spac. AAOTERŲ lltee.
Ofisas. 2632 WEST 59tk SYRŪIT 

T»l. PR *-1222
OFISO VAL.: Rins- antnuL, trečūut ... _________
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vąL Ttk. fcjtadir- j buvo pavykę kituose jų okupuo- 
aiaia 2-4 vii. popiet ir kita l*iiroiįUQSe kraštuose. Lietuviai neda- 

vė vokiečiam nei SS legidno, nei 
-! j okios btigaJos' ar ‘divizijos; O1 
Vi jei iš prievarta ar apgaule su
si '■ i •- ” ■

ciaitarhną

c>-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
i mylimasis Dantelis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 

nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

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

Raštikis) - Į 
J (9) Paskutinės‘konvulsijos: ir 
žūdamas režimas dar vis pla-j 
navo lietuvius mobilizuoti.

Bolševikų banga 1944 liepos 
3 užėmė Minską, liepos 12 Vii-j 
nių, liepos 31 jau buvo Vilka-į 
viskis bolševikų rankose, rug- kad jie prašytų leisti karinius 
sėjo 22j lallinas, spalio 13 Ry- dalinius organizuoti. Tam tiks- 
ga. Ilgiau; stabilizavdsi frontas1 kli pasitarimas bUv0 sukviestas 
Žemaitijoje, ir vokiečiai dar Berlyne 1944 rugsėjo 20-21. Ne 
neprarado vilčių. Berlyne atsi-jvisi kviestieji daivvavo. Pvz. 
dūrę civilfečvaltungd pareigu- ■ arkivyskupas J. Skvireckas ga
nai mėgino atgaivinti savo vei-Įvęs kvietimo telegramą, pasira- 
kimą ir pastangas ; . . mobili-’gyta Nagus (.ar.Magus?), fakti- 
zuoti lietuvius. Dėl šios inicia-1 pic' Hilfstelles .valdytojo, nes 
tyyos ėmė reikštis net konku-į Hilfstelles vedėjas dr. Pauk- 
rencija tarp dviejų ministerijų*1 štys neturėjo teisės net pasiraši- 
vadovaujamų Himmlerio ir Ro- nėti, — tuojau atsiliepė telegr..

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

egra- 
iną: prašau paaiškinti, kas yra 

. . Po tokio 
buvo

rėjo juriskonsultas dr. I). Kri
vickas, pirmojo tarėjo tarybos 
narys gen. Vagius, dr. Paukš
čio Įstaigos vyTesnieji tarnauto
jai Danta ir Montvila ir be jo
kio čia tinkamo titulo gen. S. 
Raštikis. Dr. Paukščio praneši
mu, SS vodovybė nori gauti vy
rų ir laukia, kad lietuviai pasi
prašytų leisti karinį dalinį or
ganizuoti kovai su bo ševizmu- 

(Bus daugiau)

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

senbergo. ' h -
. Rosenbergo ministerija c'ku-.tas pollas Nagus . .
puo.tiem- rytam suorganizavo atsiliepimo ’ ąrkiyskupas 
Berlyne įstaigą, vadinamą Li- paliktas ramybėje . . . 
tauische Hiltstelle. Jos vedėju;
betgi.buvo skirtas dr. J. Pąuk-į^ 
štys, buvęs darbo ir socialinių' 
ręikalų tarėjas, gestapo, palai
komas* netgi prieš Rosenbergo 
ministerijos norus- Gestapas 
per dr. J.,Paukštį. mėgino..pa
veikti įžymesniuosius, lietuvius,

Iš Riestinių asmenų rugsėjo 
‘20 pasitarime dalyvavo genera
liniai tarėjai — Germanas, Iva
nauskas, Mątųliojiis, Ramanaus
kas, buvęs tarėjas Vitkus, vice- 
tarėjas J. Venclova, pirmojo ta-

SUSIRINKIMŲ

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo pcatostoginis susirinkimis 
.vyKs astiadieni, spalio 2 d., 1 vai. 
popiet Vyė_ų salėje, 2455 W. 47 St. 
/isi^nariai ir norintieji būti nariais 
šviečiami atsilankyti. Bus daug svar- 
OxU pasitarimų ateities reikalais. Po 
rusirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Td. 927-1711 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

F'-. i

PRANUI BEINORŲI ...

IZABELĖ IR VALERIJONAS POCIAI

PRANUI BEINORUI

A "Lietuvos Aidai’ 
„KAZĖ BRAZOŽIONYT1

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

-takų chirurgija.

V«d*|a Ald*na Devfrw

T»hf.i HEmtok 4-244*

7159 S*. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. ILL 4*429

Lietuvi v kalba: kasdien Ano pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Seitadieniais 
ir tekmadieniaia noo 9:30 iki 3:30

mirus, dukterims, .giminėms ir visiems pažįstamiems, 
reiškiame gilią užuojautą. _ . ... ..

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

mirus, dukterims,t giminėms ir visiems pažįstamiems 
gilią užuojautą reiškiame.' Apdraustas psricraustymas 

. U (vairiu atstumų.
ANTANAI VILIMAS

Tai. 276-1332 arba 376-5994

Aparaiai» Protezai. MSI ban
dažai. Speciali pagalba Jojoms. 
' Arch Supports) ir L t

PERKRAUSTYMAI

MOVING
LtidimM — Pilni ipdnudi 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERtNAS 
TtL WA 5-8063

Tel.: YArds 7-3401

TeL: OLympic 2-1003

3354 So. HALSTED STREET . TeL YArds 7-1911

29, 1979
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AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t _ NAUJIENOS, CHICAGO B. ILL Saturday.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

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

63rd SU CblcaM. ifL 60629
- T9tef.: PRosmcž E-5M4

RADIJO JElMOS VALANDOS 

. Viaaa aroprama* Ii WOPA,

Kasdien noo pirmadienio Od 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla.,,3:30 jaL p.p.
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

. ' 26U W. 71»t Street
Chicago, Illinois 60622
' Telef. 778-5374

1 •

R/L1ETUVIU BENDRUOMENĖ —
Marquette Parko ir 
Brighton Parko Valdybos

Tauriam lietuviui, pirmajam Nepr.. Lietuvos 
civiliniam lakūnui, sporto korespondentui knygų 
“Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje’’ autoriui

i

JONUI NARBUTUI
mirus, jo gimines ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

LAKŪKfc ANTANINA LIORENTAITĖ, 

JŪRATĖ IR EDM. JAŠIŪNAI

EMILIJA VASAITIS
Gyv. Cicero. Illinois

1979 m- rugsėjo 27 d., sulaukusi senatvės. Gimusi Lietuvo
je; Žiežmarių mieste.

į. Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę duktė Sally Butkus, jos vyras -Joseph, anūkė 

Maureen. Grazzini, jos vyras Gerald, 4 proanūkai, brolis Zigmas Susca- 
jvage, pusseserė Agnes ret-rulis ir ju šeimos bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. .
į Priklausė Sopulingos Dievo Motinos Draugijai.
i Kūnas bus pašarvotas šeštadieni, rugsėjo 29 d., 6 vai. vak. Vasai- 
tis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave., Cicero, Ill.

Pirmadienį, rpalip 1 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimo iš koplyčios į 
tšv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma ŠŠv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Emilijos Vasaitienės gaminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo lieka:
duktė, žentas, anūkė, brolis, pusseserė, giminės.

Informacijai tel. 652-1003

Septynių metų mirties sukaktis

JOHN ŠEŠTOKAS
Gyvem Wauconda, Illinois

Mirė 1972 metų rugsėjo men 29 dieną sulaukęs 85 metų amžiaus, 
rimęs Lietuvoje Panevėžio ops„ Raguvos valse.. Vadokliu parapijoje. 
Kiančių kaime - .

Pafa doj)s Lietaviu Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: mylinti žmosa Barbora, gimusi Picius, sūnus Al

bert ir Thomas, jp žmona Charlo U . duktė Helen Reeves, jos vyras 
'dwaid: anūkai — Howard Reeves, jo žmona Mary, gyv Mississippi; 
tonn c Reves Z mmeiman jos vyras Randy; David Šeštokas. Jill Sei* 
'okas ir Albert 'šeštokas bei kiti g minės, draugai bei pažįstami

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiišime Tu pas 
mus jau nebesugnS, txt mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime, 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę liclca:
Žmona ir vaikai.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicago?
Lietuviu t

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - L^YBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tet: YArds T-1138-113S



TRUMPAI
kaip mirė Keleivis, tad prisį- 

įdėkime prie jų gyvahi'mo ir MM- 
1 kio su levu išlaikymo.*’ lUkui

už pareiškimą ir. užmauką.

— Ponia Virginija Zyzas, ge
roji mūsų kaimynė, tarnaujanti 

riausio Lietuvos Išlaivinimo Universal Taupymo Bendrovė? 
Komiteto pirmininkas, vienas'je, lankėsi Naujienose iš anksto 
iš pirmųjų atsiliepė į Naujienų Į pratęsto prenumeratą, kad ne- 
prarešimą apie sunkią eko'no- 
miuę padėlį ir i prašymą aukų, 
atsiųsdamas $50. Dėkui už au
ką ir už greitą bei teigiamą rea- 
givima.

Dr. Kazys C. Babelis, Vy 
Lietuvos 

pirmininkas,

rius. Pamaldas aliuke kun. J. 
Saktvųius pirmindamas .pulko 
garbingą praeiti. Giedojo Lon
dono lietuvių choras, vadovau
jamas J. 
jausmingai 
sutartinai

Černių, ir užbaigai 
nuskambėjo visų 

sugiedotas Tautos 
himnas- Vėliau salėje buvo pa
sidalyta gražios puiko praeities 
atsiminimais.

Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Ž*m* — Perdavin 
REAL ESTATE FOR SAI

• — A- Sederavičienė iš Omahos 
atsiuntė toki laišką: ‘Perskai
čius Jūsų kreipimąsi apie rei- 
kal'nga paramą laikraščiui, sku
bu išsiųsti čekį $20 sumoje- Bū
tų skaudus smūgis netekti to- 

• kio dienraščio, kaip Naujienos: 
atviro, 
dingus 
tau su 
Dėkui 
auką.

— Dambro iš Berwyno, lan
kėsi -Naujienefse. Jfs-pratęsė be 
raginimo, prenumeratą ir Įtei
kė penkinę specialiam -'pinigi
niam vajui, pareikšdamas: “Aš 
esu jau 86 metų. Mano pensijos 
čekis nėra didelis, todėl duodu 
tik $5. Aš manau, kad dirban
tieji parems Naujienas didesnė
mis sumomis. Svarbu, kad kiek
vienas skaitytojas padėtų" išlai
kyti seniausią lietuvių dienrašti 
Naujienas. Jos dar nenori mir-

teisingo, teikiančio nau- 
straipsnius. Viską skai- 
didžiausim malonumu’’, 

už laiškas ir už gausia

reikėtų pranešimams daryti be
reikalingų išlaidų. Ji pagyrė
Naujienų administraciją už ąt 
viruma ir Įteikė finansiniam 7 V
vajui *10. .Ji pareiškė, kad skai- J ?WĮggBBaMS
tytojai turėtų ateiti savo dien- ■ J -
raščiui i pageiba ir sudėti pra- '■■■ ' saBhM -
šoma sums. Niekas kitas ne-' - - *V
ateis į pagelba, tik skaitytojai,
kuriu atsiras daugiau. Dėkui uža f/J . * --ų ----------*- • •
vizitą, ankstybą prenumeratos (iude^enė ^į^enąi lankė, shvo DA PRISTAČIUS SĮ SKELBT* 
pratęsimą, naudingus jiareiškiį dukterį Maįcftoetle Parke.

Pranas Jonelis, McHenrj’mus ir už auką specialiam pirir . pr?m Jonelis, McHenry, 
giniam \ajui- - Ill., pratęsdamas prenumeratą,

— Juozas Ascila iš Bridgepor- atsiuntė Su auką. Dėkui.
to apylinkės, lietuviškos veiklosE "Ų Anthony* Žakus iš New 
ir spaudos veteranas, staiga su-JPort Richey) F1aJ „q ilgesnės 
shgo, bet dabar jaučiasi Seraūperįraui{Os Nėl tapo 'Naujienų 

1iLpe‘n?kus^rfe.—
pusei metų.- ęę-,. ' ‘ :

— Illinois valstijos loterijo;
rugpjūčio 27 d. J)ig Pay Day lo- 

,v ši m ė lai mėjo 018, 34, 3 ir 4766.
5th Anniversary lošime raiiriėjo

j.35,r.49, -04, 42ur#329..- .' - -Ui

Nėw i Hąmpshirel- • (R) LB Marquette Parko
4 i . .1_____ ________________ _____________________"DTT-

nystės ryšius, ji prątęsė jai Į DENS BALIŲ, kuris Įvyks spa- 
Naujienų 'prenumeratą*. Ponia -lio mėn. 6 dieną 7 vai. vak. šau-

ligoninės pas savo draugus, ku-| 
rie jo laukią ir linki geros sve|-j 
katos. Malonu prie jų linkėji-A 
irių prisidėti. ’ ': '■ p

— Ponia Izabelė Gudelis iš 
Marquette parko dabar gyve
na pas savo sesutę Nellie Kiško-J 
niene, gyv.
valstijoj. Puoselėdama gimi-j apylinkės valdyba rengia RU-

Kiek man žinoma, anksčiau 
Londone gyvenome apie 16 Vy 
teniečių. Tai beverk pilnas kau- 
tynių; skyrius. Jie buvo Įvairių 
laipsnių ir amžiaus kariai, tar
navusieji Vytenio pulke, prade
dant nepriklausomybės kovų 
savanoriais ir baigiant paskuti
nio* šaukimo vyrais. Tai ir kilo 
mintis bent kartą per metus 
užprašyti pamaldas už žuvu
sius ir mirusius savo pulko gink
lo brolius. 1968 m. minint Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 50 
metų sukaktį, Vyteniečių pas
tangomis buvo pravesta pinigi
nė rinkliava ir Londono lietų- 
vių bažnyčioje Įmūryta painin- 
klinė lenta.. Mūsų bažnyčią puo
šia Lietuvos Vytis, 1934 m. eu*

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. Virginia '

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
. suvažiuoti į SUNNY HILLS

spalio 27, 28 ir 29 dienomis.
- * \ .. ' I ų ZJŲ-Uy U

■ Dėl informacijų kreipkitės į:

. V. Belecką, Sūnriy ' Hills — 904—-773-3333
. . _.M. Kielą, Chicago-je -312— 737-1717 2- --

J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
D. Dulaitį, Detroite 313—280-2969 '"

J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezį, New York —‘21’2—769-3300B

B
B -

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

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

Tel. 247-5081 (Pr.) 7T“

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame charistinė vrliava, paminklinė 
.už savo, darbą. Esame: apdrausti, kariuomenės lenta ir tautinių

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.

ELECTRČS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI'

Turiu Chicago; miesto leidir 
Dirbu ir užmiesčiuose gre 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė.
Te). 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Tiu namuose, 2419 W.T 43rd St. 
Bus trumpa meninė programa. 
'Šokiams gros K. Venckaus or
kestras. y Kviečiame lietuvišką 
visuomenę atsilankyti.. Valdyba 
f ‘ :. (Pr.)

— Žarasiškiu klubo rudeni- 
Į-nis. banketas. rengiamas.. spalio 
j’6 d.' 7:30 vai. vak. Vyčių salėje, 
Į 2455 West 47 gatvė. Bus skani 

vakarienė, muzika šokiams ir 
igausų .fantui .rTarjai ir svečiai 
.matomai' 'Icviečianh ''‘dalyvauti 
i parengime; --j® j Kl^koresp. į

4 ,etSPECĮALI 20% NUOLAf-

B

. Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas, 
savo asmenišką dėmesį, į gerai su-jomis susipa- 
žinti ir jas užsisakyti. ,t

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! ... .

lietuvis
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus ii lauko Jr Ji vldav^
. 2 ’ Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

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 ....................      .....i........

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

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kJ W U*. MAX V I Vz

ųž savo darbą. Esame-apdrausti, kariuomenės lenta ir tautinių 
ARVYDAS KIELA. Skambinti ^ncių progomis susirinkusius;

Tel- 434-9655 (PR) (gaivina giedamas Tautos him-
— - *‘ ’ nas o mūsų darbus laimina Lie-
— Horoscopes or Astrologies tuvos- globėjas ir karalaitis šv. 

Tarot Card Readings. Saturday Kazimieras. Laimingi, kad mes 
11 to 5 no appointment necea; savo bažnyčioje galime ne tik 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N religiškai, bet ir tautiškai alsi 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai- gaivinti jr sustiprėti.
bame lietuviškai. 782-3777 or . Ilgainiui mirtis praretino ii Į 
925-8392. Professional Member; mūsų būrelį. Londone mirė šie 
American Federation of Astro-. Vyteniečiai: Liudyinavičius, J. 
logers. (Pr.)

— ALEKSAS MATUSEVI 
ČIUS, 2612 - 25th Avė., Kenofj 
sha, Wis. 53140. prašo atsiliep-;
Ii kražiški Aleksa Kasperavičiui .
- Kasperą, gyv; Chicagojejlraš*toj° Tolstojaus duktė, mirė 
Marquette ar Brighton Parke.'; taP? ■A-mer’kos piliete.

į Rimavičius, V. Strihias, S. Ta- j
daravičiusiir T.' Vidugiris.:;

V. Vvtenietis

— Alexandra • Tolstoy, .rusų

VYTENIO PULKAS
Atkelta.iš.3. psi. . f i-

siu metų rugpjūčio 25 d. (pul
ko šventės proga) Londone gy
venantieji Vyteiiečiai paminė
jo savo1 pulko sukakti. Tą die
ną užprašė Londono lietuvių 
bažnyčioje, pamaldas už žuvu
sius ir mirusius savo pulko ka-

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839*1784 arba 839*5568.

Gausus namu naslrinkimas 
pietvakariuose

įvairi audrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. i

SAVININKAS PARDUODA

Marquette Porke i vakarus nuo Ca- 
i ifornia 4 miegamųjų mūrinį su yal-

■ jomuoju. centraliniu oro vėsinimu
■ r šildymu, taip pat garažu. Apie

:45,000. - Tel. 476-5163.

Valley Cottage, N.Y., sulaukusi
195 metų amžiaus.... 1910 metais 
i ji išvyko iš Rusijos, o 1941 m.

' .2;..,. - -------------

SKOKIE DOVENSHIRE

ENERGY 
WISE

J Y OWNER. $189,500-00. 4-5 Bed
rooms with Master Suite. 3 Baths, 
large Living Room — Dining Rm.

2 Family Rooms. 2 Car garage.
OPEN SUNDAYS

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

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

■' CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

DEME S I O 
62-80—M— AMŽIAU SVAJRU 
Tiktai $106 pusrhėčfūi autorr 

Liability apdraudimas pensinir 
Kreiptis:

A. LAURAITIS. 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenyb
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69th Street** 

_ _.Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai J Lietuv 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer4 Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel.'Y A’7^1

M. ŠIMKŲ S ų:
Notary Public 

1NCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-5 
Taip pat daromi vertimai, gin* 
iškvietimai, pildomi pilietybės 1 

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POUC
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

STATI FAX*

IMSUXANCf^

State Farm Fire and CasualtyJ. VENCKAUSKAS
REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

" ': ' Tel. 582-7606
- - e

, SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIKMį

, •' p -1 ■<«-.) v * Z.'? * •' ‘ - d . ■J ■f ■ • ‘

2608 We«t 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2i87 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekiij.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

“ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

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

I y
i DIAMOND HEAD 

RESTORANAS
SAV. ZITA IR RIČARDAS

< SHLAUSTAS

• 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 ---------------------------------- —... ;________
Adresas ..............................——----------- ------ --- ~....--------

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

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

Lobster $7.95, Strip steak S5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

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

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

• Tel. 925-1678

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

Don’t be a Bom Loser!

3 GRAVE LOTS 
LITHUANIAN NATIONAL 

CEMETERY 
Reasonable price. 

476-7548

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porėtai — 
mento laiptai — šaligatviai ir k

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

juozo šmotelio

! ATIMINIMŲ
' SKIRSNELIAI
' Graži, lengvai skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
krauta autoriaus troboje.

j Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

Įvykti ir knygą pasiimti. Kitu 
! gyvenantieji prašomi užsiss 
i kyti paštu.
i Knygos kaina — 5 doleriai.
į Autoriaus adresas:
N 7114 S. Campbell Avė.,
- Chicago. IL. 60629.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE parduodamas dvieju kapų sklypas 
su paminklu. Paminklas, pilko ak
mens, vidutinio dydžio. Vieta: LOT 
No. 26, BLOCK 30, Section No. 3. 
Kaina 1968 metais - $1-315.00.

Rašyti:
Box 234
c/o Naujienos
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Advokatas *’
GINTARAS P. ČEPĖNAi

Darbo valandos: nuo į 9 val.rj 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nu

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

Tel. 776-5162 arba 776-51
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

RENTING IN GENERAL
Nuomos

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau
| padėti teisininko Prano šule

m

paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga , su formomis gaum 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chics 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

6 ROOMS—2 BEDROOMS
Stove and refrigerator. Gas Heat. 
1st floor. Occupv. Nov. 1 $150.00 a 
mo. 23rd and So. Albany. Near 
Schools and Church. Children wel
come.

521-4119.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. e

HELP WANTED — FEMAL 
Darbininkių reikia

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

EXPERIENCED PAINTER 
& WALL PAPER HANGER

Full time steady job
INSIDE WORK.

Good pay. - Call 478-7999
Ask for Fred

PUNCH PRESS 
SET UP MAN 

Call Byron 
733-6400

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for exp 
enced industrial sewing mad 
operators. Located 440 N. AV

Blocks from the Merchan
Mart

Apply 7 a.m. to 3 p.r
Some English necessarj

Į . MAUJIIMOS, CtltCAtQ ■, tu. Saturday, September 29, 1




