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VERČIAMAS DOLERIS STAIGIAI
SUSTIPRĖJO IR ATSIGAVO

LONDONAS, Anglija. — Pre
zidentui Carteriui. baigus pir7 
madienio radijo ir televizijos 
kalbą, staigiai pradėjo kristi do
lerio vertė. Ne tik Šveicarijoje, 
bet ir Londono rinkoje auksas 
gerokai pabrango. Praeitos sa
vaitės antradienį ■ Persijos įlan
kos šeichai, ^prisikrovę savo sei- 

/ fus auksu ir doleriais, pradėjo 
supirkinėti auksą. Vienas ’ nuo 
kito pirko auksą, mokėdami vis 
stambesnes kainas.- Šveicarijoje1 
už vieną aukso unciją J, šeichai 
mokėjo net po 440 doleriu, šei
chai supirko auksą. Trečiadieni, 
auksas buvo išpirktas. Parduo- ! 
tos kelios uncijos, bet jau keliais ‘ 

doleriais; pigiau. • |
Ekonomistai pradėjo tyrinėti, Į 

kas atsitiko, kodėl dolerio vertė 
buvo tiek nuvertinta. Paaiškėjo, 
kad tai būta šeiclį^darbas. Jie 
nuvertinu dolerį.- Paaiškėjus do-
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DŽIAUGSMINGAI SU
TIKTAS POPIEŽIUS

CHICAGO, Ill. — Popiežius 
Jonas Paulius II, ketvirtadienį 
pabuvęs Philadelphijoje ir Dės 
Moines, la., vakare atskrido Į 
Chicago. Popiežių pasitiko dide
lė žmonių minia. Chicagos len
kams buvo leista prieiti prie po
piežiaus lėktuvo ir prie durų 
sugiedota jam lenkiška, sėkmės 
linkinti giesmė.

Iš aerodromo popiežius buvo 
nuvežtas .įt Chicagos katedrą, 
prie kurios jo laukė didelė žmo- 

’) nių. minia. Popiežių sutiko ir 
pasveikino kardinolas John Co
dy. Kalba buvo aiški ir pras
minga. Kardinolui atsakė pats 
popiežius, padėkojęs už priėmi
mą. Iš katedros popiežius buvo 
nuvežtas į miesto centrą ir šv. 
Petro bažnyčioje pasakė pran
ciškonams ■ kalbą, ■ patariančią 
būti paklusniems.

RYTE'' BUVO PRIE'DIEVO 
APVAIZDOS' BAŽNYČIOS

buvo aišku,, kad . doleris buvo 
sąmoningai nuvertintas. Bet- jau 
trečiadienį niekas.: tiek ■ daug 
dolerių ■ neduodavo už aukso 
unciją. :’ .., Į : .

FINANSŲ SEKRETO- ' 
RIUS AIŠKINA.

Europos ekonomistai klausė 
P ifesibšįi ‘ šekretoriij,' kodėl 

doleris tajp 'smarkiai ntislydęs.
- ■; Paaiškėjo, kad jis nenuslydęs, 

; bet kažkas <jį bando nuversti. 
^Dolerio klausimas bus išspręstas

, •Amerikoje, o ne Zurichp ban
kuose arba -Persijos bankelių 
seifuose. Belgrade * nebuvo ■ at
kreiptas reikalingas - dėmesys, 
bet reikalai pradėjo keistis, kai 
patirtas JAV pasiryžimas ne tik

. ginti Vakarų žemyną nuo So
vietų Sąjungos brigadų, bet ir 
nuo apmokytų Castro kareivių.

Dar sunkesnis smūgis buvo 
kirstas šeichams, kai demokratų 
partijos vadai nutarė studijuoti 
ir pravesti “penkerių metų pla
ną” Amerikos karo jėgoms su
stiprinti.

Penktadienį Londono ir Zu- 
richo bankai tebemokėjo tik 374 
dolerių už aukso unciją.

— Prezidento Carterio komi
tetas tvirtina, kad sen. Kennedy 
negali būti partijos vadų pa
rinktas kandidatu. Reikalingi 
pirminiai rinkimai.

KALENBORfiLlb

Spalio 6: Fidelija, Brunonas, 
Guoda, Buivydas, Eivydas.

Spalio 7: Laurencija, Augus
tas, Eivenė, Ira, Butrimas, Maž
rimas.

Spalio 8: Kolumbo Diena, 
Reparata, Simeonas, Undine, 
Daugis.

Saulė teka 6:31, leidžias 6:26.
. . . , i. -t-, c’ -i k'’’*’ '

Oras vešus, vakare, pf..

Penktadienio rytą,: 7:15" vai., 
popiežius, padėjėju i' lydimas, 
greitkeliu atvyko iki- 18-tos gat
vės prie Dievo • Apvaizdos' baž
nyčios. ■

Pati bažnyčia -buvo’ išdeko- 
ruota' ir papuošta. Popiežius pa
sakė trumpą sveikinimo kalbą 
ir išvažiavo-1 kitur-, pagal nusta- 
tvta darbotvarke, vis laiminda- 
mas laukiančius.’ ’• •'

POPIEŽIUS BUVO LENKŲ' 
BAŽNYČIOJE', .

Dan Ryan greitkeliu popiežius 
pasiekė 55-tą gatvę ir ja važiavo 
iki Western Avenue. . .. -

Iš Western Ave. popiežius-ir 
palyda nuvažiavo iki . ,43-čios 
gatvės, o iš ten privažiavo prie 
Richmond gatvės, kur yrą Chi
cagos lenkų bažnyčia. Joje po
piežius pasimeldė, pasakė trumi 
pą kalbą ir išklausė lenkiškų 
giesmių. .

Iš lenkų bažnyčios nuvažiavo 
iki California Ave., kuria pasie
kė Marquette Parką. Ten palai
mino sustojusius lietuvius ir nu
važiavęs iki 73-čios gatvės pa
suko į Western g-vę. Marquette 
Parke buvo labai daug žmonių, 
bet popiežius nesustojo, nes ten 
nebuvo numatytas sustojimas. 
Popiežius su visa palyda West
ern gatve nuvažiavo į prie 79-tos 
gatvės esančią kunigų, seminar 
riją. Ten jo laukė 350 vyskupų. 
Popiet vyskupai.kartu su popie
žiumi atnašavo iškilmingas Mi
šias Grant Parke. Buvo susirin
kusi didelė minia.

Ketvirtadienio vakarą, kai po
piežius jau buvo išvargęs, o žmo
nės vis dar stoviniavo prie ka: 
tedros, tai popiežius jiems pata
rė eiti namo ir pailsėti.■„

j. —Izraelio, Begin.o partijos na
ciai ekstremistai kelįą triukšmą, 

pasipriešindami vyriausybės 
patvarkjųnams.

hr-y.. .

L
IN
ir PRAsYS PATVIRTINTI STRATEGINIŲ GINKLŲ 

SUTARTĮ IR DIDINS JAV KARO JĖGAS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris. Baltuose Rū
muose pasitaręs su demokratų 
partijos vadais, pasiūlė jiems 
tuojau priimti planą Amerikos 
karo jėgoms sustiprinti penke
rių metų laikotarpyje.

Prezidentas įtikino partijos 
vadus pirma patvirtinti strate
ginių atomo ginklų pasirašytą 
sutartį, o lapkričio mėnesį jau 
imtis pradėti svarstyti Amerikos

i aviacijos, laivyno, artilerijos ir

; Sename Luxor, mieste ųasta buvusio Egipto faraono Ramžio: H statula.. 
. Žmonės vengią Ramzį II lankyti, nes jie būk suserga nepagydoma liga.

Iš Lietuvos teatfatareikalauja. daugiau 
.komunistinės propagandos

Nežiūrint pulko cenzorių ir begalės ideologinių “peržiūru”. 
Lietuvos, teatras .komunistu partijai vis dar nepakankamai sovie
tiškas. Kovo mėnesį Vilniuje -įvyko “LTSR kultūros ministerijos 
kolegijos posėdis”, kuriame, dalyvavo teatrų režisieriai, direktoriai 
ir .partinių organizacijų atstovai. Kolegijos dėmesio centre buvo 
LKP CK nutarimas “Dėl teatru vaidmens didinimo komunisti
niame darbo žmonių, auklėjime”.

Pasak Kultūros Baru (1979 , 
gegužis), kolegija1 pažymėjo, 
kad teatrų veikla “siekiama ug
dyti darbo žmonių komunistinį 
sąmoningumą”. O čia kaip tik 
ir esama “trūkumų, daug ką rei
kia ' tobulinti”. Kolegijai ypač 
daug rūpesčio kelia repertuaras: 
“Per maža matome scenoje idė
jiškai ir meniškai reikšmingų 
originaliosios dramaturgijos vei
kalų nūdiene tematika (t.y. pro
pagandiniu pjesių. Red.), nepa
kankamas teatrų dėmesys dau
gianacionalinei tarybinei dra
maturgijai. Vis dar nesusilaukia 
pakankamai gilaus ir visapusiš
ko įprasminimo tokios reikšmin
gos temos, kaip revoliucinė-dar- 
bo žmonių kova,--tarybinės liau
dies žygdarbis Didžiajame . Tė
vynės Karę, komunistinės mora
lės, ateistinio auklėjimo klausi
mai, trūksta įyairių gamybinės 
tematikos kūrinių. Reikia viso
keriopai skatinti mūsų drama
turgus kurti pjeses šiomis .temo
mis. .. Reikia stiprinti. -.parti
nių organizacijų.; .vaidmenį kū
rybinėje teatrų veikloje. Dides

nius reikalavimus reikia kelti; 
.idėjiniam ir meniniam einamo^, 
jo repertuaro spektaklių lygiui.«

Teatrų kolektyvuose reikia stip
rinti idėjini darbą, politini švie
timą. ..

Tokia “tarybiška” ateitis nu
matoma Lietuvos teatrui.

NUTEISTAS SUŠAUDYTI
J. M. PLUNGĖ

Liepos 23 dieną Aukščiausias 
Teismas Vilniuje nuteisė sušau
dyti “karo nusikaltėlį” Joną Me
čislovą Plungę. Jis buvo apkal
tintas civilinių gyventojų žudy
mu, jam vadovaujant pagelbi- 
nės policijos tarnybos bataliono 
būriui. Tiesoje (1979.7.26) iš i 
spausdintame ilgame teismo ap
rašyme daug kalbama anie “bur-* 
žuazinius nacionalistus”.

‘KAS KALTAS: “RUSIŠKU
MAS“ AR “KOMUNIZMAS”?
Kas apsprendžia sovietinio re

žimo elgseną, ypač užsienio po
litikoje: rusų tautos istorinė pa
tirtis ar mažos grupės perimta 
komunistinė ideologija? Ar so
vietinis režimas yra istorinės 
raidos tęstinumo, ar lūžio, pa* 
■vyzdys? Šiuo klausiniu žurnale 
The Russian Review (1979 ge
gužis) diskutuoja profesoriai

Richard Pipesrir Wladislaw G, 
Krasnow." Pasak Pipes’o tezės.. 
kaip ją susumuoja Krasnovas.. 
“sovietų ■ politikos agresyvumą 
ir klastingumą“ galima paaiš
kinti “rusų tautinio charakterio 
vaidmamiškumu”. Krasnow kri
tikuoja tokį požiūrį kaip “es
miniai nepJną, grubiai kraštu-, 
tini ir klaidinantį”. Sovietų va
dai. tvirtina Krasnowas. vado
vaujasi Komunistų Manifest u. o 
ne rusų tautos kolektyvine psi- 
chologija ir istoriniais siekiais.

Savo atsakyme Pipes nurodo, 
jog Krasnowo “ideologinis pa
aiškinimas” yra populiarus kont 
servatyviųių ru.-.u emigrantų 
tarpe, o taip pat sutinkamas ki
tose grupėje. ‘Kada rik žmonės 
perg’■v''" “• savo p.isaul o sugriu
vimą", rašo Pipes, “jiems sunku i 
prisipažinti, kad jis galėjo su
griūti dėl vidinių, struktūrinių! 
trūkumų. Todėl jie ieško atsa-| 
kymų išorinėse priežastyse, ku
rių populiariausia vadinasi ‘pik
tos idėjos’.”

Pipes tvirtina, kad nepras
minga sukrauti visas kančias, 

. kurias Sovietija patyrė ir ki
tiems užkrovė nuo 1917 metų, 
ant atpirkimo ožio, ant jau se
niai mirusio vokiečių rašytojo 
(t.y. Karolio Markso). Idėjos, 
rašo jis, nepagimdo stambių po
litinių ir visuomeninių pasikei
timų, bet. geriausiu atveju, juos 
paskatina — idėjos yra “veiks
mingos tik ten. kur joms palan
kus klimatas ir dirva”. (Elta)

— Amerikos pasiryžimas gin
tis pakėlė dolerio vertę visame 
pasaulyje. ‘ 1 ■

kitų karo jėgų stiprinimo darbų. 
Paskutiniu dešimtmečiu Sovie
tų Sąjungos valdžia, leisdama 
milijonines sumas ir laikydama 
kraštą atsilikusi, jau įsigijo stip
resnę artileriją,, kiek padidino 
aviaciją, 
bet dar neturi pakankamai jė
gos eiti į akistatą su Amerika.

Prezidentas parteris, sekda-,. 
mas Sovietų Sąjungos maršalų

Iki šio meto -dar neaišku, ku
riais sumetimais Maskva turėtų 
laikyti 3,000 kovai- paruoštų 

j jaunų.,, karių. Kuboje. .Sovietų 
Sąjungos ambasadorius ir ; už
sienio reikalų ministeris tvirti
no, kad atsiųsti kareiviai apmo
kys Kubos.-karius vartoti naujus 
ginklus, bet. tie nauji;.kariai; pa
tys, yra naujokai. Jie gali var
toti naujus ginklus ir derinti 
jvairius- ginklų rūšių veiksmus, 
jeigu patys turės, gerus instruk
torius. , .

Sovietų , vyriausybei buvo iš
dėstyti visi argumentai, kodėl 
taikai būtų geriau, jeigu rusai 
atšauktu Kubon atsiusta nauja 
brigadą, bet Sovietų Sąjungos 
valdžia atsisakė daryti tokį nu
tarimą.

Amenkcs saugumo tarybai 
buvo aiškūs Sovietų Sąjungos 
valdžios strateginiai planai. Ru
sams reikėjo įsistiprini:^Kubo-’ 
je. JAV būtų turėjusios griež
tai pareikalauti atšaukti Sovietų 
Sąjungos karo jėgas iš Kubos, 
o jeigu rusai nebūtų sutikę, tai 

‘skelbti ultimatumą, siųsti Ku
bon marinus ir priversti rusus 
atiduoti ginklus. Bet JAV to
kiam žingsniui nebuvo pasiruo
šusios. Jos žinojo, kad rusai pa
skubomis stato karo laivus ir 
bando gauti kelias strategines 
pozicijas Persijos įlankoje, bet 
Amerika karo galios nestiprino. 
Ji manė, kad Sovietų Sąjungos 
valstybės vadai norės atsigauti 
nuo praeito karo smūgių, o tuo 
tarpu bandys siekti taikos ir pa
žangos. Bet šios politikos Sovie
tu Sąjungos vadai nenori taikyti 
šių dienų gyvenimui. Jie mano, 
kad jie galės stiprinti karo lai
vyną, statyti sprausminius lėk
tuvus, gaminti artilerijai tinka 
mus atomo sviedinius ir siųsti 
kareivius į Kubą Amerikos vals
tybėms užimti ir tautoms pa
grobti:

Atsisakymas atšaukti karius 
prezidentui Carteriui parodė, 
kad Sovietų Sąjungos valdžia 
planuoji naujus užkariavimus. 
Saugumo tarybai taip pat buvo 
aišku, kad teikia ' sūštiprinti

Karo perkirsta Korėja 
siekia vėl susijungti

Pietų Korėjos legislatorial 
(seimo nariai) ketvirtadienį iš
metė iš seimo narį. Naujos De
mokratijos atstovą Kim, 51 metų 
amžiaus, kuris jau septintą kar- 

■ tą išrenkamas į legislature ir 
pakartotinai prašo Jungtines 
Valstybes nutraukti savo para
mą Pietų Korėjos prezidento 
Parko vyriausybei.

v1----
Vašngtone Valstybės depar

tamentas paaiškino, kad .toks 
išmetimas būtų demokratijos 
pažeidimas.

Tuo tarpu vienas Tokijo laik
raštis pranešė, kad Pietų Korė
ja rodo norą santykiauti su ko
munistų atplėšta šiaurine Korė
jos dalimi: prekybos ryšiams 
užmegzti Pietų Korėja iš šiau
rės Korėjos pirko tūkstančius 
tonų arinių. Nuo 1948'metų, kai 
dvi' vienos ir tos pačios tautos 
dalys suskilo ir virto priešais 
viena antrai, visgi ieškoma bū
dų vėl į bendrą kelią sueiti. ~

Zimbabvės partizanai^ 
atmeta britu projektą *.

Zimbabvės - Rodeži jos Patrio
tinio Fronto partizanams paten
kinti. Britanijos užsienio reikąy 
ių miništeris' lordas Carrington 
prižadėjo paruošti kompromisi
nį naujos konstitucijos* projek
tą. Tam projektui paruošti ėmė 
visą mėnesi laiko, bet jį gavęs 
Patriotų Frontas pareiškė, kad" 
jie projektą atmes, nes naujoje 
konstiturijoje valdžia neužtikrr 
narna gyventojų daugumai.

Lordas Carrington atsakė, kad 
tą projektą perduos parlamen
tui svarstyti.

Senatas priėmė prez. Carte
rio pasiūlytą įstatymo projektą 
steigti Energijos tarybą. Ji su
sidės iš trijų narių ir pirminin
ko. Juos skirs prezidentas, o pa
tvirtins Senatas. Taryba turės 
galią mobilizuoti energijos šalti
nius skubos bei netikėtos pa
dėties atvejais.

Sekančiai metais bus gy- 
surašinėjimas. Cenzo 

anketų projektuose šeimi-'U*.
ąinkavunas namuose nėra lai- 

t komas darbu. Kongreso atstovai 
pataria tos įstaigos biurokra
tams susipažinti su šio darbo 
detalėmis: su virimu, skalbimu, 
buto valymu, vaikų auginimų 
ir 1.1.

JAV karo jėgas. Viena diena 
stebuklo nepadarysi. Sumoder
ninti aviaciją ir karo laivyną 
reikia penkerių melų. Senato
rius Byrd pilniausiai pritaria 
tokiam saugumo tarybos planui 
ir ruošia dirvą “penkerių metų 
planui" krašto apsaugai „sumo- 
derflihtt
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III metai

DIRBANČIŲJŲ SOCIALINĖ APRDAUDA
VAKARŲ VOKIETIJOJE 1 '

Kai kurie lietuviai. II pasaulinio karo metu ir tuoj 
po karo pabaigos dirbo V. Vokietijoje, o dabar gyvena 
šiame krašte, turi pretenzijų gauti pašalpas. Tokie as
menys turi įrodyti kad dirbo Vokietijoje, II pasaulinio 
karo metu ir karui pasibaigus. Tie asmenys turi taip pat 
įrodytų, kad įnašai į soc. draudimo fondą iš jų uždarbių 
buvo sumokėti.

Asmenys, turį pretenzijų gauti iš socialinės apdrau- 
dos pašalpas, galėjo dirbti farmose ir fabriuose iki 
194d metų, o po-šios datos galėjo dirbti kaip civiliai dar
bininkai JAV kariuomenės sargybų kuopose. Darbo 
stažas, įgytas karo metu ir po karo turi didelę reikšmę.

Pirmiausia reikia kiekvienams norinčiam pareikš
ti pretenziją į Vakarų Vokietijos socialinio draudimo 
išmokas, reikia išaiškinti faktą, ar jis buvo -įregstruo- 
tas į tą socialinę apdraudą. JAV piliečiai turi .teisę 
gauti socialinio draudimo išmokas.

jų S veiktuos centro gydytojai prirašo),' vaistinė yra vietčje,
29. Nursių piręžiūj-.a( regi- 

. struolt s. nm ės AMD LPN’s lei 
Pagal, veikianti vokiečių įstatymą, minimalus laikb-jK)a kl,Iiikoj ir .namuose- svei. 

tarbis nedarbingumo pensijai gauti, reikia būti dirbu- į katos Pa§albos tiekimas).-- 
šiam įmonėje arba įstaigoje 60 darbo mėnesių; 65 metų 
amžiaus sulaukusiems asmenims reikia turėti dhrbo sta
žo 180 mėnesių. Našlės gali gauti pašalpą, kaip savo diri 
busiu vyrų įpėdinės. Jeigu pretendentai neturi rašytos 
darbo. sutarties, pakanka turėti darbo knygelę arba’ ap- 
draūdoš .kortelę ir darbdavio pažymėjimą kąd> .minimas 
asmuo pas jį dirbo. ’

Smulkesnių žinių galite gauti’pas Socialinio Klubo, 
vedėja A. Čepulį, 3261 So Halsted St. Chicago, Ill< 60608.

M. Šileikis G-elynuose

.Neatidėkite! Skaininkite dabar dėl apoitynentoj TeL 714- ,7,100 arba 7’11-7 129. Prašykite Senior Citizens koordinatorių-L i

PROBLEMŲ

Vienas 82 metų amžiaus emigrantas, pergyvenęs 
dviejų karų ir revoliucijų baisius sukrėtimus, Pasakoja, 
kokių iš anksto reikia imtis priemonių, kad prašalinus 
dvasinius sunkumus, kurie gali ištikti kiekvieną vyres
nio amžiaus žmogų. ; . . z •

Kyla klausimas, kas gali sudrumsti vyresnio am
žiaus žmones, neprašant jiems pagalbos iš savo vai
kų? Daugelis mūsiškių savo gyvenime materiališkai 
padėjo savų tėvams, kurie jau būdami vyresnio amžiaus 
pateko į užsienį ir iš tikrųjų iš karto- negalėjo užsidirb
ti savo pragyvenimui lėšų. Mes su džiaugsmu ir garbingai 
atlikome savo pareigą saVo tėvams ir padėjome jiems 
gyventi naujoje šalyje ir prisitaikyti prie" aplinkos.

Dabar mums tapus pensininkais, nors ir turime iš
mokėtus gyvenamus namus, bet gyvenadmi iš Soc. Sėc. 
išmokų, siaučiant šiame krašte infliacijai, sunku galą 
su galu suvesti. Nors kai Inirie mūsiškių turi kiek susi
taupę pinigų, kuriuos laiko taupymo bendrovėse at ban
kuose, pet už santaupas geriausiu atveju gana 8 — 9% 
per metus-. Gi išlaidos savo namams gerai prižiūrėti pa
kilo 3—4 kartus daugiau, negu juos nupirkus. Mokesčiai 
už namus padidėjo tokia pat proporcija. Tiesa, senio- 
rams daroma nuo mokesčių nuolaida, bet ji nreikšmin-' 
ga. Už namo šildymą gazu ar žibalu pipniau rėkdavo 
mokėti 40—50 dol., o dabar mokama dvigubai. Už namo 
remontą vietoje šimtinės, dabar reikia mokėti po kele
tą šimtų dolerių.. ■ , . *■ t-1

Be šių medžiaginių rūpesčių, sėhiorai galvoja ir 
apie ateities perspektyvas. Kiekvienais metais mes 

. sipnėjame ir daugiau sergame,: . klausa ir regėjimas.
■ mūsų silpnėja, sklerozės' įtakoję ^silpnėja? atmintis . t(bei, ! X 

jef protavimas. Mums kaskart Sunkiau įvykdytiaaažtt&’.d^ - ■ 
1 beliųs.. Gęrąf.-j.ęi vięną^ šeimos maiyš' jra;: Sveikesnis, tai-^ 
i. padeda kitam sergančiam ir. .nėgalū'ojaričiafe'š^d'gyyė^ "

nimo draugui;- Bet kiekvienam kyia^iausįmąs,' kąš' Buš;-’• : 
J jei' 'namų tvarkymas pasirodys įnegąlima^ įvykdyti įsaVo.

jėgomis. ? J ięms bus pasiūlyta į apsigyventi*, senelfų? na- vi Jei turite daugiau kląųsįmų, iniįose. Už .gyvenimą '/tokiuose, hamrubšėbtekš- - alidūotr' susijusių su nedarbo apdrau- višą gaunamą 'senėlių,' !!
da, gaHte_ įsigjdi nemokamą j kurie- negali save: prižiūrėti; JiėHiŠ^tenka apSgyvėūti 
rantfė: H<iw ftėorks for Ton. Pnezraros namuose (nursing--home). .Del pą-?onalo .l>a- Kartu’ gafifė’: gauti'•' bemokamai TtoSUmo» tokius pacientus' visai £ dienai -rateliuose ifvėž&i, *. 
Cohšidifėf;i Ihfurmatfon' kata-hna i koridorius. Už tokiuose ftamūose gyvenimą tėnkia

’ ' " ’ J J.-/’.'.' ?.

jriub'šfe Kamūoše tenka' mbketi ĄeV mi'J per menesi. 71 
Mes gailinę įsivąiždū.oči, ,kajp .greįtaŲnjųsų per visą-gy-J''4 
vęnimą jSŪ,dary;tos santaupos,ištirps^- T^k.*-; po. tą^- kaip. ... 
Welfare;Jįštaigac.įsitikins, kad jūs hėtek(We visų*Y-eSūfeų; •? 
tada gal:būt iškils klausimas į jūs PėrVėšti•Y-:Mė'diraid 

‘globų. Bet kar’kurie “nursing home’’ hėturi šitos teises; 
’ir be ’to manoma,' kad/Medicaidp pacientų 'priežĮūra,; da
rosi vis brangesnė. /į-; ... ,-caa -

• Kartą vienas lankytojas - apėjęs į <•-nUrSing - hbihe.’Ų 
,’pasikabino paltą laukiamam kafnii'dtyjė, kuriė,¥h^!’’?jaU 
[Sėdėjo Šėh’ut^-pacieiitė: 3i nieko niekam, he^kį^ę/prię- '' • 
jo Vrie rūtų kabyklos,' nusistvėrėGank-ytojo
sukusi į gnįužųlį,,nubėgo į tų namų kolidorių. Nufte 
sulaikė ir paltą grąžino. ligonių.iahkytojui,--sakydasih/ * 
kad senutė serganti^ ‘kjeptomahiją’v-^^^^

Viename ‘hiųrsing* home”taisyk
lė ligoniai viename kambaryje laikomi Aik- jdiiį.— Bet ad- 
ministracija 'daŽnai ilbkius kambarius .patal^fia dar ir 
trečią lovą, su sunkiai sergančiu.. paciėntU; Kyfa- kfeūši-

įstaigos, pranešė, kad dėl kreditų fonde stokos šis darbas ne įvykdytas,4 bet šiais metais ga- !vę pinigų*, jūsų-ąplil^ąciją patenkinsią.
J ŪS KLAUSIATE,- MES ATSAKOME

i .p ;KL. Mes dabar nežinome ar mūsų brolis gyvas ar miręs, nes negauname į parašytus laiškus atsakynio. -Motina,' kuri yra 88 lii^ amž.. tikėjosi, kad ga.us Motinos’ aieną ir jos giiir tadifeiiio progąj pasVėikininio kartelę, dabaĘ^avb kortelę tik su: vienu sūnaus žritonos parašu. Motina galvoja, kad mano' ;brolis yra miręs. Jis su žmona gyven’a St.-'‘Petersbiirge, Fla. NĮes 'nenorime kalbėti Šų jo .žmoną; mes norime žinoti ‘ar ip.ano brolis' yrą gyvas, ar mj-" ,ręs. . Patarkime’ Kinį 'įiiuniš tuo . reikalu kreiptis? Anelė,’j|tPL / , \ . ^Brighton Į^arkd.’ ATS.. ;Š e i mtfe gin čai■ vi s ię mš’ sndaffo.isiinkiimų Laiškariešis, kuris išriešiogįį!'jūsų bidlid ra^ jdhįę -laiškus-;; ‘mums >-pi-ahešė; kad >jiš;.jn'a gy vūi^ir' Sveikiau Mr 1 gailinąs jūsų’ laiškus >Ta£Žaw/ps';tik?-vienas^ bųdas, < kad- jis> -asFmęriiŠkai gaut ų j ūsu laiškūs,-' pažymėkite -juos. fceiitifiėd,■ re-: strieted delivery-’’: Tada: jis. tik •rai AuoSįJaišJviiis gans-.ii'/'įašira---kad,-gavo;- Ir. jo paraša-š ^ant kartelės bus jums-’^fehtafcL Gal Ųūt geriausias būtų--būdas)■ numalšinti savo pikti, paimti ’fėlęfppo; j-agelį - paskambint jafii į St. Petersburgo g\’vena- ihą: butą. > i-

KL. Ar aš turiu mokėti mokesčius už nedarbo pašalpą?' MgM-tė, ATS. Pradedant nuo 1980 m. sausių niėn. nedarbo pašai, pos bus apmokestinamos, j ūsų.(ad justed, Įjrutto pajamos (gross, income)p.asięks tam tikrą,-ribą IJęvęĮLjVaJstįjps ir Fed.
j" j ■ . • - P I > >1 zt -■ > - .Mokesčių įstaigoj gali jums suteikti Ąapgiau. specifinį atsakymą dėl, jūsų; bylos.

PASAKA
it i!£« -■Kartą kirtusi: įpykę '/Jįu Kūno ‘organai-žymiaiMę ’ M Kur ir ka vra atlikt- -> ■: •• "■

'Kas iš-'jųėvisų'svarbiAitsi'aš-.
-MEDICINIŠKA‘■'d ‘L • o ■

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ DĖMESIUI — 
VISAPUSIŠKAI PATIKRINKITE SAVO SVEIKATĄChicagos miesto merė Jane 7. Optometrija ir opthalmo M. Byrne j r Sveikatos departa- logija takių palikrinįlna&):>t^.- mentp, direktorius Hugo H.Mu- riel, M.l)

I

8) A u dįologij a . (klausos , Ję_s;koinisionierius, spe-.tas ir klausos aparatų koilslii- eialiu atsišaukimu- ragit© visus"- taciją) J - ’’ •r 9. Dantų palikt-ftitiniaš,10. Eod.iatrija, (kojų ligų pa. tikrnihnas),IĮ D'erinctoldgiją , (ddų mgų patikrinimas),12. ’ Nlartni.ąriosi pėtariniai,13. ki ūtili'ės '' kilhika (T. Bir kvėpavimo jialikA’iiųniasjL14. Urologija (urinarijos pre olėmos),15. Soci'Alin’ė tarnyba (padeda išspręsti asmeniškas ir iias problemas),L6. GyhekoTogija igų departamentas),17. Kraujo spaudimo patik rinimas: nuo 8 vai. r. iki 4 .Y-J
p., ntia pVrtfl.Jki penkt.),^ f|. įsak.. jlH Iv|ėti

IX. Sveita>Ws j.>kk> k,būti sveikam), "19. Vaistais aprūpinimas'’(je

vyręšnio amžiaus žmonės senjorus nuodugniai patikrinti- savo' sveikatą L'plown Neighborhood- sevikatos centre, 845 W. ĄVilson Avė. (vienas blokas East of Sheridan Road).į specialų sveikatos patikrinimą įeina: •1. ̂ Buvusiis ir esamos sveikatos problemos,2. Mediciniškas patikrini.’ mas. gydymas ir sekantis aprūpinimas" ’3 Visi būtini kraujo ir šlapumo '4. Krūtinės ir kitu kūno da- liu X-f^y nuotraukos.n. Eletrokardiograina (jūsų širdies testas),6. Ausų, iu sies ir garklės patikrinimas,

—Ašci bošai --‘-pilvas • šalike-,? —Maitinu- kiekvieną :dal|, - ->4 Maiio sultyk gyslom plaakM.| Tai. -širdis1 parvirti rit•’giaiftil — :Į;i- ; , ,,, ■ < •> į;i f Rankos kdjbš ’fr .N ų s ii ė i S f i ■ nėnoi'č JO 7'Kad bos«i u jaučio vietelę.Vitas-kas ]>aimt turėjo, a

įj !f 10' b./’tą ginčą-netikėtai-'Lyg griaustinis kokš v nutraukė*; Net išriejo i trys* štakiėtaŲ'q o A id as' ė j o-jpe.r palaukę^? ‘ I
1- 'li e.o

i

-> 1 ai cifi -a'šėT tfpJttTnė, ’r-isitatė balsingoji, ■ '— Atsiliepiu1 paskutinė ■L-t- \Ųbosienė galingoji'! .sočia--
. 1 išganai supvktt-baUiaū, - 

Kad išdrįso besmegęnė.-.- ■Atsiliepti čia tai])'garsiai _yg vestuvėse ])iemcnė.
✓ » j • J(moterųA:

5et jiems teko greit ra i nebyle toji tapo.

a:

susijusią su nedarbo apdrau-

logą.’f Rašyti’Atvirlaiškį 'reikia {dĮiokėti galia- -dideli pinigai įPjieblp,'Coloradb.: ; 1 pr.: petit.-

4 PRIEŠŠVENTINIS PRIMINIMAS!
BRANGŪS KLIJENTAI!

Silpo organai kasdieną, KerifČ negalią tą klaikią hilpamatė, kad Lesienei smegenų visai 1// Wood

šventėms Dov: na. a lės ir pa;_Ų
4

3
M
i

4

inu jUsiŲ mu'ų patylima daugelis iš Jūsų artėjant novės pasiusti savo giminėms dovana-siuntinį. siųsta šventėms, bus daiktinis įrodymas Jūsų męi- i'bos Jūsų artimiesiems.ai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paštas būnaperk.aui;;s. k is kariais sutrukdo savalaikį siuntiniu Įteikimą. todėl norint išvengti panašių atsitikimų, geriau to pasiųstųJūsų šventinius siuntinius.Kaip ir praėjusių metų sezone, firma
COSMOS l’ARCEI.S EXPRESS

( 0RP0RATI0N, ...<: n/ijuotii siuntiniu siūntinlū į Estiją,
<i:ną ir j visus ki'us Tarybų Sąjungos. visada pasiruošusi Jums patamauli siunčiant urt.n.us Jūsų ;ht:-i'ic.sieins. Ir laip, paskubė- s malonia dcVana švcnlėins. šiuo adresu:

iš auk
kad popierinė salfetč a ra geriausia priemonė langų stiklams valyti;kad daugiausia saulės spindulių krinta Fcni.xe, Ar., kur iš (renta 29', spindulių daugiau odgti. Miami, Ha. ■
• Geriausias poilsis gyveni

me - tari įspūdžiu pakeitimas.

Aš palyi-iati, kad Chica-- goj m. sanvaldybc pakeičia sulūžusių šaligatvių cementą sain aži n t k a a i n a 'vyresiri’o am-■ žiį)us asmenų namų ■savinin- kąhis. Aš tokį darbą ^Bikūū prie-savo gyvenamų nabių pva ėi|ųmetų birežlio į^ėn/T d.'šu department of Street and Sa- ilitbtion sutikimu, sumėkėda- ivąs .$78.18. Jau daitgiau, kaip viejieri mėtai, kaj įteikiau'. sąs_ feitąįjdbet sąskaita d'ūr'T/^dp- ^ra' gajėttimrfe'.feaiš.' kLli ši reikalą ? pAį~įs 5pii(h. r j ! sįdės ‘šęrųoras.-.'ATS.' Robert 1). Matulio’ komisionieriaus 'iTavalduotojas, iš Dep-to Street.A Sanitation

j (KLkf ‘ Mano ' tėVaš ’ - serga ir aš /Uito'švitinau' Marbą; -kad' ’ jį prižiūrtlčJa'ū.-’ A’r štš gailu gauti nedarbo pašalpą ' i('-' J.‘ L
.. "J 4G?;, b. šulę?ATS- Tik vietos nedarbo ofit šo padalinys- tųp į'eikąlu padaro galutiną .. sprendimą,, .kaip jūsų atveju. Bendrai,-jūs.netu. rite teisės į pašalpą, jeigu 'jūs pats išėjote iš darbo,,be “pa-. grįstos priežasties”, (‘‘good cau šė”). ^ErježastdSs..paprastai turi būti pagrįsta aplinkybėmis, su. si j tįsiomis su darbu, bet ne su J asrnen«kąis išskaičiavimais. ?:7 KL. Kddėl ais Ttegaliu gaūti be_ darbo.įfaįalpa, jei aš. pats, išėjo u. iš darbo ? Be to,. AŠ trttok’ė- jatf už ą’pd raudą iš Savo algoj..

ATS, - Nebent jūs gyventumėt Alabamojė, Alaskoje ąr 
New Jersey; bendrai jūs nieko 
nelbokėjote į nedarbą., fondą. 
Iš . viso nedarbo pašaipos - yra 
išiiiokamoš iš darbdavį tūk- 
sų. mokamų Ts dirbančiųjų už
dą r b'io s ifmoš;'Tik minėtų tri* 
jų Valstijų darbininkai nedide
lę dalį mokesčių moka į nėdar 
feo fondą’. pi*. Tab.

4 
I- 
a- .

mybę, kai tarnautojai laužo nu^tatytaš 'W^ęs. ir ardo 
nusištovėjušią tVa'rką, Uėva dėl

. Galvoti; lead senatvėje apsieisime be pašalinė& pa- 
' gaivos, negali būti kalbos. Žinokime, kad mū'šĄ urgahiž- 
mui sunegalavus iš"tikrųjų
^fnūn^mš'”sunku pasitikėti. Iš mūsų" vaikų ir 
kurie turi nuosavas šeimas '(jie turi savo rūpesčių), tai " 
irgi per daugJpa^albos senatvėje nesitikėkime. Samdy
ti nuosavas tamaites-budėtojas, vienai, dviem ar trim 
pakaitoms, gali tik tie vyresnio amžiaus žm’dnėš, kurie 
sutaliPė daugiau santadpų. \ ; ■ G a '

Baigiant reikia pasakyti, kad Medicare ir to’ldcfe 
apdraudos, kaip -Blue Cross-lšlue Šhild’' arlia' 
labai greit atsisako apmokėti panašias ’^ 'sąskaitas, kaip 
už samdymą kvalifikuotų nurstų-yjYė^iib-'^i’ftžiadš žmo
nėm už namuose* prižiūrėti irkt. zO/NJUl'* 

(Pasinaudota “N.R.S.” dienraščio, išeinančio New-
Yorke, surinkta infėrmacija) (... . ^r. .Petitas

.. - .. i • .
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Cosmos Parcels Express Corporation 
^88 Madison Avenue, 21§t Floor 
(Between 51st ano 52nd Streets) 

New York, N.Y. 10022 
TpI. (212) 758-1150. 758-1151

| >-KAV. fcfFVTR RIČARDAS | 

Ll/ŠHLAUSTAi 7. -.į

» kX 4 5 • Ji. <

® P^tūs, vakarienė, .užkandžiai — -yrimam, dviem a r> dviems šimtams.
.Amerikoniški, įetuj^ški ir japoniški valgiai -^mergvakkriams. ves- 

> i tuVcfns, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
^Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Txihsier S7.95s Strip steak $5.50,-Butt steak 34.95.
' Kugely įfe'šfėšc, ’įvairioj• hltfjr*. sftefkal? vf^tfkai, 

; ir kitokie 0atiekaterir /? ū'et
Atdaręs 7 dienas savaitėje nvo 41 vai. rytoTfki 2 Vafc po vtcŠOrffiakčios

WUOOWn&us DiiveĮ Chicngo, 
,l<lpka*, j rytus avmrr79-io».

IniportuAli kristalai, parcclianiniai ’Si'eTViWi, 'gfhtaro ka.rO-

* id > 

Klf gu

<
fI

liai ir žiedai, Chira Bosental įr kitos. doVaftos.

Perkame pašto ženklus be? niėhėlą kdlekčijaš. 
(Prekybininko Estkos šeimos yadajnas Liznis)P ATRIA CO

< 1 S*< s » A ’e * - V..W-Z •
1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tetf 247-5081 • A > h 
k
1

i

X
b«u«lay, Ortobec.MwL.,. *
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ALGIS TRUCHANAS
Mums nepatiko laukimas. Jis pastebėjo ir tarė:— Jeigu norite išsinuomoti laisvelį išvažiuoti pameškerioti, taip galite ir taip padaryti...— Įšokome į laivelį, pilną van dens. Silkėmis dvokia, visur šla-

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

- (Tęsinys)

VALTYS LABAI SENOS, 
TREŠKAIš Gyverono traukėm tiesiai į Southportą, bet stabtelėjome vienoje nedidelėje įlankoje. Dabar aš tos įlankos ir vardo nebeprisimenu. Australiečiai turi' vardus upėms ir įlankoms, bet oia. Lentos palaidos, vinys iš- ne visur turi iškabas, sakančias | klibintos... Mudu nutarėm to- kaip tos viętovės vadinasi. Vie-;tos gyventojai jas žino, bet aš nežinau. Kai girdžiu vardą, tai, rodos, prisimenu, bet kai praeina kelios savaitės, tai nebeprisimenu. ITaip atsitiko ir su šios įlankos vardu. Žinau, kad vadinasi bay. bet daugiau nieko. Jeigu kelią tarp Gyverono ir Southporto padalytume į tris dalis, tai dvi dalys ėjo į Gyveroną, o viena dalis į Southportą. Vietos tąsmaniečiams pasakius, kad įlanka buvo tarp Gyverono ir Southporto, tai jie tuoj pasakytų. kurioje, vietoje ji buvo.Bet vietos vardas ne taip svarbu. Svarbu, kad mudu su John .Murphy atsidūrėme įlankoje, visai netoli vandenyno. Trys vyrai jau buvo sugfįžę ir skirstė j žuvį, gulėjusią, ir kartais dar ju-- dėjušią:laivii.;tiiagnev-/Žuvis buvo .fšjyięžia; kvėpavo. Vis dar žiūrėjo j;akis ir prašytėj prašė, kad ją paleistum, mestum» į vandenį. Man patinka žuvauti,; bet dar labiau man patinka žu-I vis vėl mėtyti -( vandenį.Murphy ‘pasakė meškeriotojams, kas esu..aš ir ko aš čia atvažiavau. Pasakė, kad noriu pa; žuvauti.— Tai tegu, perka mūsų parvežtą žuvį, -r jie atsakė.— Bet aš ne žuvies noriu, aš norių, žuvauti..,. — atsakiau.Man skanesnė žuvis, kai aš pats ■pagaunu.— Tai žinoma, — atsakė vie-nas žuvautojas. — Paties pagau-j ta žuvis visuomet skanesnė.—- Mąn patinka mesti į vandenį mano paties pagautas žu- '..vis, —: jam pasakiau.

f — Bet mes ką tik grįžome iš •■ilankos, — aiškino, .vyresnis am- žiumi žmogus.'.— Dabar eisime .’pietų,. vėliąuvpailsėsime, o tik •Liąda galėtume,, ateiti... Bet jei- ■įu jūs. norite meškerioti, tai tu- : ‘tesite^. bępt ^.pprą valandų pa kaukti. • .

I ,. V.hau važiuoti.Už gero pusvalandžio pasiekėme Southportą ir pasiekėme kuolus, prie kurių buvo priraišioti meškeriojimo laiveliai. Du ar trys buvo prirakinti, o kiti tiktai šiaip sau paprasta virve parišti. Jeigu būtume iš South- porto, tai būtume galėję išplaukti, o vėliau savininkams orimesti porą dolerių, bet nieko prie laivelių nesimatė.Už keliolikos žingsnių radome porą vyrų, raišiojančių virves orie savo valties. Pasakėme, ko norime, ir mums pasiūlė plaukti su jais.— Ką pagausite, tą nusineši- te, o man primesite, kiek jums atrodys.Įšokęs į valtį tuojau pamačiau, kad šitas laivelis daug silpnesnis, negu mums buvo pasiūlytas įlankoje. Anoje valtyje trūko tik vienos šoninės lentos, o šioje buvo tuščias visas žie- : das. Be to, jau pradėjo plyšti kitas žiedas.Apžiūrėjome Southporto valtis ir valtys laiko grižti O V valtin.
I Gerai padarėm. Ji buvo saugesnė, o kai nuplaukėm apie pusę mylios nuo kranto, tai žu- j velės pradėjo kibti. Aš pagavau ‘ apie 12. Pati didžiausioji buvo ' 30 svarų, o kitos mažesnės.Kai privažiavau arčiau prie kranto, tai žuveles

<

4«*x- zx-£.
y W>>*#<<:•■:<? <<:< <xą:*:

■ Keliautojas Vladas Rasčiauskas viename parke prie Pacifiko vandenų.

ST. PETERSBURG, FLA.ALTos skyriaus susirinkimas įvyko rugsėjo mėn. 19 dieną. Jame labai svarbią kalbą pasakė prel. J. Balkūnas. Labai išsamiai nuo pat įsikūrimo pradžios gvildeno ALTos reikšmę.

kare iš jų priimdavo. Vistik skaitėsi nebe darbininkas, o į šioks toks specialistas- Kitą die-j ną šeimininkams atvežė, geriau, sakant, atnešė užsakytas anglis., Tai buvo ištisas asiliukų kara-j vanas, kur kiekvienam buvo pakabinta po- du krepšius anglių.Pačios kasyklos buvo labai pri-> nuveiktus darbus ir šių dienų inityvios. Ne pertoli buvo ma-j tyli kalnas, kur pristatytojas [ pats prisikirsdavo. anglies. To- j kiu būdu jam kainuodavo tik darbas ir traųsportas. Iš to galima spręsti, kad šalis turtinga, mineralais ir metalais. Turi nemažai ir aukso Rio St., Magde- lenoje. Iš kur jo daugiau atneša, tai valdžia įtaisė plovyklas. Užtat tos vietos vra saugomus i kareivių. Tačiau yra ir mažės-j nių. iš kalnų krintančių, upeliukų, kurie irgi turi aukso. Tai tokiose vietose žvejoja su sietais indėnai ir šiaip visokie avantiūristai, apsirgę “karštlige” auksoTaip pat Kclumbi-Rašo VIKTORAS GALECKASMANO KELIONIŲ ODISĖJA(Tęsinys)—- Gaila, bet tas jums bus.lumbijoje, daug padėjo ir glo- sunkiai įvykdoma. Daug kasiojo vėliau atvykstančius lietu- laip galvojo, bet apsiramino ir vius. Už tai jie visų lietuvių yra šiaip taip kuriasi šiame krašte- gerbiami. Mat, jiems vieniems— Anot Dantės, — sakau, pa- ten gyventi buvę liūdnoka, tai meskite viltį, kurie čia įeinate! susitarė su emigracijos įstaiga,— Na, gal taip blogai ir nėra, nes ir čia pasitaiko daug galimybių, tik reikia drąsūs ir pasiryžimo. Na, ir nebijoti avantiūristinio gj’venimo. Kraštas dar tik pusiau civilizuotas, žiūrini europiečio akimis.Taigi, pirmą naktį pernakvoję, išėjo'me miesto pasižiūrėti. Gatvės keistais pavadinimais sužymėtos, Colom correrom, žymimos ženklu. Nužingsniavome iki centro, kur yra p. Siručio kelionių biuras “Avianca”. Susipažinom su pačiu savininku. P. Sirutis ir inž. Gabriūnas buvo pirmieji emigrantai į Kolumbiją. Jie, bestudijuodami pradėjau i Londone, susipažinę ir vėliau mėtyti vėl į vandenį. Žuvelės vedę dvi buvusio Kolumbijos turėjo džiaugtis, ištrūkusios nuo prezidento dukteris, žiaurių žmonių. Įgaudami geras pasogas ir tuo— Paleistos žuvys bent kelias pačiu gerai įsikūrė. Reikia pri-j dienas masalo neims, — paten- pažinti, kad šie du lietuviai kintas aš pasakiau.— Visos žuvys patenka bėdonl kaipo emigracijos pirmūnai Ko.per bumą. Jei neprasižiotų, tail —---------------------------------- -----ilgai gyventų. •(Bus daugiau) '

įsitikinome, kad įlankos buvo stipresnės. Daug negaišindami, . nutarėme į įlanką ir lipti turėton

žinoma,

Ir tikrai, už kokios valandos Ja ,uri ir a1™’5 Prie Venecue- vėl buvo saulėtas šiltas 'fui kartu į raštinę užėjo ir inž., Gabriūnas ir pranešė, kad už viešbutį turėsiu pats apsimokėti, nes IRO neskiria tam pinigų.— Bet, — sako, — dabar mes turime vietą, kur priglaudžia- me lietuvius, neturinčius profesijos. Toks p. Subatkevičius užsipirko namus, tai jis užleidžia kelius kambarius tiems neprisitaikėliams, tik reikės sau patiems gamintis maistą.buvo profesionalai, nes prastu1 Apsidžiaugiau tuo pasiūlymu darbininkų ten yra užtenka-,ir tuoiau Pat is viešbučio ten mai. Taip ir susidarė maža nė-‘nus^raustėme. Radau ten kele- tuviška kolonija, kaip sakyda-^a viengungių. Mudu su žmona vo, pati smetonėlė. Tačiau įsi-p1^1 įsitaisėme viename kampu- spraudė keletas ir be profesijų,; -’Įe’ susipažinome su jauna šei- kurie patyrė daug vargo, norė-j n^^n^e’ buvo labai ma- danu prisitaikyti prie esamų’.sąlygų. Tokie rūpinosi kaip nors į iš ten ištrūkti, d kurie negalė-1 jo, tai sudarė iš kelių žmonių korporaciją (Tiera calientė) pamidorams auginti- Juos instruktavo vienas lietuvis agronomas. Nors sekėsi gerai, užaugindavę didelius pamidorus, bet; dėl vargingo transporio ir tro-! pikinių sąlygų pajamos nevir-! šijo išlaidų, ir ši ‘ maža korpo-Į .racija užsidarė. . ■ j ! Mes jam išpasakojom visas-1

kunigui Šalčiukui tarpininkaujant, ėmė kviesti lietuvius iš Europos, bet tik tokius, kurie

oras.

For your headache get 
extra strength and safety, too. 
) Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. 5 tablet. Gives you safety you

Like all hading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label

Erini strength with safety. Thafs common sense. Thafs Anacin. ,

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

.DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

y, 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:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

- c,. ,. . . v z, , savo problemas, kad mes čiaprof. Sirutis ir inz. Gabnunas, ... , H .v ,■ įlindom tik is bėdos, neturėdami kitos galimybės išvykti už Atlanto'.— Tai, — sako, susisiekit su {kunigu Salduku. Be to, juk jis jūsų “sponsorius”, jis gali pa-j ; dalyti protekciją Kolumbijos

Jirgi įsitaisėme viename kampu- •ų Ityje, susipažinome su jauna šei- i mininke, kuri buvo labai maloni moteris. Ji painformavo, kad valgį galėsime virti jos virtuvėje. Kiek prisimenu, tarp tų įnamių buvo ir “Kretingos” laivo kapitonas, kuris buvo raišas, turėjo plienines strėnas, buvo sužeistas, kai jc laivas netoli Klaipėdos užėjo ant minos ir sprogo. Jis buvo pasidaręs iš į geležies lietuviško Vyčio formą ir prisipirkęs odinių pinigi- jnių. Įkaitinęs tą formą, jis įde- egindavo Vyčio ženklą abiejose > piniginės pusėse- žinoma, su Vyčiu jis parduodavo jas už dvigubą kainą. Kitas emigrantas dirbo prie statybų: išduodavo -darbininkams įrankius, o va-

los sienos, tik dar mažai įtaisyta pompų. Ten gavo darbo mūsų būrio gyventojas Garšva. Prieš du metu tokie darbininkai buvo sutverę mažą kooperatyvą pamidorams auginti. Išsinuomavo Tiera Caliente (šilto- joja žemėj) keletą hektarų ir vertėsi tik du metu, vėliau turėjo užsidaryti, nes darbas buvo labai vargingas ir pavojingas dėl nuodingų skorpionų. Vienintelė transportacijos priemonė buvo asilai, bet pamidorus užaugindavo beveik kilograminius, nes vadovavo vienas lietuvis agronomas (pavardės nebeprisimenu). .(Bus daugiau)
• Vienas drąsus vyras sudaro daugumą. (Andrew Jackson)

TheDi-Gel
►

Anti-Gas medicine 
Di-Gdaddstoits 
soothing 
Antacids.

The 
Anti-Gas 
Antacid.

[emigracijos įstaigose, jis tikrai galės kuo nors jums padėti.Buvome išėję lengvai apsirengę, iš ir ledinis■ snigti.— Tai
karto pakilo debesys vėjas, beveik pradėjonieko, — juokauja p. [Sirutis, — čia 10 sykių per die- j ną keičiasi oras, dėlto daugumas nešiojasi ant rankos paltą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A /—minai, A KISS IN TH B DARK. PLkantlitaj ir Intymi nnotvkli 

ipniymii, paimti ii gyvenimo. Lengvu rtUluc. gyva kalba, srafiai UBeiitt 
ISO pat Kaina S2J0.

Dr. Jmui B. Kanflua, HISTORY CF LITHUANIA. Uetuwn tetorUes 
antranki nuo pit lenojų imlhj Iki pokario metu. Vidutinio formato, 14; 
mL, kainuoji S2.00.

Dr. Jmsm B. Kanflot, VYTAUTAS TH R GREAT. literiniai DLK Vy 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairtyoea ir X“ kaimynu 1-torŪi 
ill pel. Kaina $3.00. Kietais virieliali S4.00.

Dauguma Up knygų yri tlnkamoi dovanot Įvairiomis progomia Jm b 
dtas knygai galima taisyti strilanJtius 1 Naujienas arba atsiimtua čeki v 
ilniglne perlaida

NAUJIENOS
HM Halrtad StrwL Chfcao (h **«►

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIBMOSS GALIAIa GAUT! NBPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMINtS VBIKRJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Ovuen — MINTYS IR DARBAI, 230 pal., llečiančiua 1OG8 

metu įvykiui. Jablonstle Ir Totoraičio jaunai dienai b rn*f 
rttptniaaa.------------- ----------------------------------- __ RAM

Dr. A. J. Gvt»»n — DANI Y S, ju priežiūra, tveikata ir trtrilt
Kletali rirfcellala, vietoj# $4.00 dabar tik ________
Klnkitali rirfollals tik _ 11. aa

Dr. A- J- dw*' — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONRl.
KaUonAt pe Rurope jiptkHd#!. Dabar tik_______ _. Ii*

prided* M

175? Sa. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. $»W»

ragino naujųALTos

veiklą.Toliau paskatin'nkas palietė ir Tautos Fondo įkūrimą ir labai svarbius lietuvių turto paveldėjimų klausimus. Labai degantis re'kalas yra kurti skyrius, kurie šiuo reikalu rūpintųsi.Svarbiausi reikalai — sugyvenimas, bendradarbiavimas ir reikalingų aukų organizavimas.Skyriaus pirmininkas kuo daugiau įjungti narių.Į artėjantį Clevelandesuvažiavimą atstovais sutiko būti prel. J. Balkūnas ir kun. J. Gasiūnas. Pageidaujama ir daugiau atstovų, kurie galėtų vykti į suvažiavimą.Džiugu, kad ALTos skyrius patraukė skaitlingos ir rimtos publikos.Susirinkimas baigtas kavute.ALTos skyrius suorganizavo per du sekmadienius — rugsėjo 16 ir 23 dienomis laiškų rašymą lietuviu klube visų nekomunistinių valstybių valdžios pareigūnams, kad remtų Pabaltijo valstybių reikalus artėjančioj Madrido konferencijoje.Pasiųsta virš 300 laiškų.
Dalyvė

• Pirmąjį dienraštį “Actą . diurna“ įsteigė Julius Cezaris Romos miesto gyventojams, žinios ir informacijos buvo kasdien skelbiamos viešose aikštėse, skelbimų lentose.
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, Chicago, HL

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

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasTel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.______________ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

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

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai _________ $10.00

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri pašto išlaidoms

I „ maujwmo*, cmicąro 1, KA, Saturday, October 6, 1979



- W W t-**11

TH1 LITHUANIAN DAILY NIW1

Pw*C*L_4 Daily Slept Sunday by Th* UthnanUn Xavi Pah. Ca, Im.
1735 So. Haltted Straat, Chlcae*, HL 4048$. T*h*4«n« 411-4)0$

SECOND -CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Al of Datirnbar L 1577 
Subscription Rat**:

* Chicago 533.00 per year, $18.00 per 
ns month*. $10.00 per 3 months. In 
other USA localitiet $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34,0(5 per year.

30 cents per copy.

pusei metu ------------- ------ -- . $16.00
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam menesiui  t 1.00

Kanadoj*:
metams  $83.00 
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiai  $ U0

Nao pruadžio pirmas A 
Dlanraiiia ka'uMC

Chicagoje ir priemieeWuoee: 
metama_______________
pusei metu _____________
trims mėnesiams  
Tiara m manarim 

Kitose JAV vietose:
skiti  $38.9$

Užsieniuose:
metamą ______________ „. $34.00
pusei metu ' t - , - $18.00
vienam mėnesini  $ 4.00

$33 90 
$18-00 
$10.00
I 3.M

Naujienos eina kasdien, Ifafciriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. HaJsted St, Chicago, 
Hl. 80608. Teist 431-8160.

Pinigui reikia siusti pulta flaaay 
Orderiu karta a aisakyma.

NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien, isakyrus sekmadienius, nue
9 vai ryto iki' 5 vai vakarę žežtadieniais — iki 13 n!

Prisvilęs blynas '
Nespėjus Kęstučiui P. Dirkiui dingti iš aną savait

galį vykusios voldemarininkų konferencijos Chicagoje, 
jo vardas buvo išbrauktas iš vyriausi o~ Valerijono Šim
kaus pavaduotojo pareigu. Laisvąją Lietuvą skaitantie
ji lietuviai norėję žinoti, kas atsitiko, kad .Šimkus taip 
lengvai išbraukė tiek daug voldemaminkų judėjimui 
žadėjusį pavaduotoją. ‘Tokio paaiškinimo" nedavė ir- pa
liko tautai spėliojimus. Spėliojimai ne visuomet nau-, 
Ringai išeina^voldemarininkų sąjūdžiui; J :

Tuo pačiu metu vienu plunksnos Pabraukimu iš L.. 
L redakcijos buvo išbrauktas ir kitas daug ■ voldemari- 
ninkams žadantis V. Libertis. Vieni pasakoja, kad jis- 
huvęš ąhtimas Dirkio draugas, todėl nutarta vienu kar
tu visas šiukšles išluotf. Bet kiti tvirtina, kad Libertis 
buvo įsitraukęs į “Patriotų Sąjungą’’, sudarytą iš žmo
nių, gavusių sovietinius pasus, išvažiuoti Į vakarus ir 
pasižiūrėti, ką tie- Amerikos lietuviai daro. Sovietinius į 
pasus turintiems žmonėms Įsakyta sudaryti “Patriotų' 
Sąjungą”.Tėviškės - žiburiai tokio patrioto atsikratė; 
o dabar ir Šimkus jį-išbraukė iš redaktoriaus pareigų. 
Tvirtinama, kad jis jau ir iš Amerikos- dingo. ; ,ic.

Marijui Blynui buvo gera proga vjsą makalyhę iš
aiškinti ir Amerikos lietuviams.pasakytinas iš tiki-ųjų 
atsitiko su dviem daug žadėjusiems voldemarininkams. 
Jis turėjo progos paaiškinti skaitytojams, kodėl taip 
netikėjai iš L. Lietuvos redakcijos-'išrūko'he tik K. P. 
Dirkis, bet ir V. Libertis. Be abejo, Marijus yra egriau 
informuotas, negu kuris kitas voldemarininkas. Be to, 
jam ir priklauso pareiga atitaisyti kitų padarytas klai-' 
das. Jeigu išaiškinti, kad Dirkis su Liberčiu neverti bū-' 
ti lietuviško laikraščio redakcijos nariais, tai reikėjo, 
pasakyti. Žmonės žino, kad jiedu mokėjo plunksnas; 
valdyti, galėjo .išreikšti voldemapiniq judėjimo mintis,; 
buvo daug jaunesni ir galėjo išaugti į lietuviško politi
nio’ judėjimo vadus. .

Pagaliau, jeigu nebuvo kam. parašyti' -apie nelai
mėn patekusi p. DirkĮ, tai reikėjo paimti Naujienų 
įžanginį, kuriame skaitytojai buvo informuoti apie 
Dirkio pasišokimus mirusiu apdraudas tvarkyti, tai

|bent būtų žinota, kur didelę ateitį ir energiją turįs vy
ras suklupo Keli Naujienų skaitytojai lasininkai tvirti
na, kad apie Dirkį buvo labai gražiai ir teisingai pa
rašyta.

Šiandien būtų sunkiau pakartoti informacinį 
Naujienų įžanginį, bet Marijus Blynas būtų galėjęs la
bai lengvai tai padaryti. Jis ne tik Dirkį pažįsta, bet ir 
Libepčio didžiausius darbus ir darbelius žino. Teisinga 
ir tiksli informacija būtų buvusi naudinga ne tik volde
marininkų sąjūdžiui, bet ir visiems lietuviams. Visi ga
lėsime vieni kitais daugiau pasitikėti; kai vienas apie 
kitą daugiau žinosime ir pamatysime nuoširdų norą 
kartu dirbti didžiausiam lietuvių tautos priešui su
naikinti. 'j

Marius Blynas, šviesiausioji galva visame volde
marininkų sąjūdyje, nenorėjo panaudoti progos, šiam 
klausimui nušviesti ir nesusipratimams sumažinti, bet 
jis ryžosi eiti Dirkio ir Liberčio pravesta vaga. Vietoje 
teisingos, tikslios ir šviesą nešančios informacijos, jis 
parašė tuščių koliojimų straipsnį, pavadintą “Naujienų 
nesąmonės”.. Jeigu nieko kito nebūtų, tai reikėjo nuro
dyti bent vieną Naujienų padarytą nesąmonę. Dar būtų 
gražiau, jeigu būtų nurodyta daugiau, negu viena ne
sąmonė. ■ '

Savo rašinio gale, kur paprastai suglaudžiama vi
sa straipsnio esmė, Marijus Blynas šitaip rašo:

“Naujienos neseniai parašė dar vieną “fantazi- 
ją”. Jie nori (tiksliau būtų buvę “Jos nori” N. R.), 
kad aš Marijus Blynas, pasiaiškineiaus apie ką aš 
kalbėjausi su kažkokiu geštapininku “Kurmies” 
(Kurmiu. N. R.)... (Iš pavardės atrodo ištautėjęs 
mažlietuvis). Visu pirma, turiu viešai pasakyti, 
kad aš niekad savo gyvenime nesu to gestapininko 
sutikęs, nei iš viso turėjęs reikalų su bet kokiomis 
saugumo įstaigomis. Aš tą laikau grynu Naujienų 
rašeivų šmeižtu, kurie tuo tiktai iparodo, kad neži
no ką ir apie ką jie rašo... Ši aiški fantazija dar 
kartą patvirtina, kiek tikrumoje Naujienos bet ką 

a žino. Kaip visada, jie maišo, iškreipia faktus, su
maišo faktus • sukeičia .asmenis , ar kaip 
aiškiai matėme prof. Voldemaro istorijoje, tie- 

. j siog prirašo nesąmones. Atrodytų,- jog Naujienos 
laikosi dėsnio — jei nėra naujienų reikią jas su- 

■j galvoti” (L. Lietuva, 1979 m. spalio 4 d;, 5-psL). 
■ j Reikia apgailestauti, kad M. Blynas yra labai ne
atsargus skaitytojas Naujienose buvo aprašytas lietu
vių susitikimas su vokiečiams tarnavusiu Kurmiu. Bet 
tas aprašymas buvo ne Naujienų, bet Dr. A. Damušio, 
gyvenančio ir dirbančio Detroit, Mįėh,, ir valdančio ži
nomą lietuvių stovyklą “Dainąvą”. A. Darnusis kąrtų 
su Zenonu Ivinskiu buvo nuvykę pas. Kurmį į svečius. 
Ten buvo didokas būrys tuo metu. sunacėjusių lietuvių. 
Kurmis svečius skaniai .pavaišino ir bonką pastatė.

Tas svečiavimasis pas Kurmį A. Damūšio buvo ap
rašytas “Į Laisę” numeryje. Naujienos paėmė'iš to žur
nalo ir, nieko prie jo nepridedamos ir neątimdamoš, at
spausdino, nurodydamos žurnalo numerį, datą ir 
puslapį. - ' -

' Jeigu karo metu sunacėjusieji lietuviai ar volde- 
marininkai bendravo su Kurmiu o D. A. Damušis .ne- J -V, — - ‘ * — —
rašė neteisybes ir jam paspruko, koks netikslumas, tai 
reikėjo patikslinti, kai straipsnis buvo parašytas ir at
spausdintas.
‘i Minėtą straipsnį parašė ne Naujienos, bet Dr, A. 

Damušis. Tuo tarpu Marijus Blynas, neatsargiai skai-

JUNGTINĖMIS JĖGOMIS RUOŠIAMAS
KONGRESAS

Inž. A. Pautienis, Clevelande sudaryto Amerikos Lietuvių 
Kongreso Rengimo komiteto pirmininkas. .

sudarytos specialios komisijos, 
pvzM pamaldų katedroje, vieš
bučių, banketo.

Cleveland© Kongreso Rengi
mo komitetas palaiko dažną te
lefoninį ryšį su Altos centru 
Chicagoje.

Kongreso laukiama su gero
mis viltimis. Jau registruojasi 
delegacijos iš atskirų miestų. 
Daugelį domina gen. konsulo A. 
Simučio paskaita apie Lietuvos 
išlaisvinimo viltis. Daug susido
mėjimo kelia Romo Giedros, 
naujai atvykusio disidento^ pra
nešimas apie nuotaikas Lietu
voje ir apie jo išgyvenimus-oku
panto kalėjimuose.

Kongreso dalyviai turės pro
gos išgirsti Vliko pirmininko 
dr. Kazio Bobelio pranešimą 
apie Lietuvos reikalus tarptau
tinėje plotmėje, ypač ryšium su 
pasiruošimais artėjančiai Mad
rido konferencijai. j

Kongreso Rengimo komiteto 
i pirmininkas A. Pautienis pareiš

kė, kad kongreso laukiama su 
geromis viltimis ir numatomas 
gražus pasisekimas. Prie kon
greso rengimo prisideda įvairios 
grupės ir paruošiamieji darbai 
vyksta sklandžiai.

Clevelande vyksta rūpsetingi net du kartus Altos centro žmo- 
pasiruošimai ten šaukiamam 
Amerikos Lietuvių Kongresui. 
Jau antru kartu į Chicagą pasi
tarti su centro žmonėmis buvo 
atvykęs Clevelande sudaryto 
Kongreso: Renginio Lomįteto pir
mininkas A. Pautienis. Tai 
darbštus lietuvis inžinierius, ki
lęs nuo Ukmergės, gimnazijos 
mokslus ėjęs Vokietijoje ir 
JAV-se, civilinę inžineriją studi
javęs Illinois universitete, Fenn, 
'kolegijoje, dabar virtusioje Cle-JKompozitoriaus Alfonso 
velando universitetu; lankė dar 
ir Akrono universitetą.

Jis pasidžiaugė, kad į kongren 
so organizavimo komitetą Clev©-' 
landė įėjo atstovai net iš 25 or
ganizacijų. Jame yra visi vieti
nio Altos skyriaus nariai, 2 Al
tos tarybos nariai, dalyvauja 
Lietuvių Bendruomenės veikėm 
jai ir kitų organizacijų atstovai-, 

Komitetas palaiko glaudžius 
ryšius su kitu rengimo komite
tu, sudarytu prie Altos centro; rys pastangų suvažiavusius dąu-j 
Chicagoje. Šiam komitetui va^J giąu; įtraukti į parėmimą AtstO; 
dovauja kun. A. Stasys. Inžinieėįl.vų Rūmų rezoliucijos 147.
rius Pautienis džiaugėsi, kad. i Atskiriems uždaviniams- yra

nės iš Chicagos buvo atvykę į 
Clėvelandą aptarti visus kon
greso reikalus.

Kongresas 'susilaukia gražaus 
prielankumo. Čiurlionio an
samblis, kuris pirma buvo pla- 

fnavęs tuo metu koncertuoti Det
roite, pakeitė savo išvykos datą, 
kad galėtų Clevelande kongre- 

.- so metu giedoti tautines Mišias 
už kenčiančią Lietuvą ir ban
kete išpildyti operų ištraukas.

Mi
kulskio vadovaujamas Čiurlio
nio ansamblis įneš daug meni
nio įvairumo kongrese.
. Kongreso bankete dalyvaus ir

Kongresas, kaip žinome, įvyks 
š.m. spalio .13-14 dienomis,- Hoi- 
lenden.House, Clevelande,-'Ohio, 
o spalio 12 3::te»-4ia^bUs Ame-» 
rikos Lietuvių Tarybos suva-^ 
žiavimas.

(ALT Informacija) • ■ 
.- -- - - '.. ■ t ■. . - ■.

Bandys dar kelti 
naftos kainų

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Saudi Arabijos finansų ministę- 
ris, kalbėdamas apie -dolerio m> 
vertinimą šveicarų ripkoje, pa
reiškė,, kad Saudi Arabijos vy-, 
riausybė gali bandyti pakelti 
naftos kainą. Niekad Saudi Ara--

Clevąlando vyskupas James A. » negamino ti^ daug mjne- 
; Hickey, o vicegubematoriusį ralin10- aliejaus (naftos) ir ftie-
George Voinovich pasveikins: 

. kongreso atidarymo metu. 
s Clevelande veikia ir Jungti
nio -Pabaltiečių Komiteto pada- 

-.linys, kuris suėjo į ryšį su Kon
greso Rengimo komitetu ir da-

kad jo nepardavinėjo tokia 
brangia kaina, bet arabąų di-” 
džiąusieji aukso savininkai/*’ iš
kėlę aukso kainas, nori ' dar 
aukščiau jas pakelti, kad auksas 
neštų jiems dar daugiau dolerių. 
Be to, Saudi Arabiją spaudžia 
kitos arabų valstybės, kurios 
nori gauti dar daugiau dolerių. 
Dabar Saudi Arabija nusineša 
daugumą.dolerių, nes kitos valš- ' 
tybės, pareikalavusios daugiau : 
pinigų, prarado amerikiečių ir i 

šnyje duotą medžiagą primėtą Naujienoms. Geriausiu j Vokietijos rinką. ?
atveju, Blynas, dar kartą; peržiūrėjęs Dr. Damušio. 
straipsnį, turėtų Naųjienąs atsiprašyti už netiksliai da-r - 
romą sumaišymą. ; * *

Bet jeigu jis vartoja tokį būdą' konfuzijai sėti, tai 
jis netvirtas vyras ir kepa prisvilusius blynus, kurių 
net ir voldemarinįnkai neturėtų valgyti.

■* — » P-A

■ vii Rūmų rezoliucijos 147.

tęs Naujienose atspausdintą; Damušio straipsnį,, štraip-

;— Floridos respublik'on'ai ne- 3 
oficialia balsų dauguma gėriau-, 
siu prezidentinių kandidatu lai
ko gub. Ronald Reagan: Antroje 1 
vietoje yra Illinois kongresma- 
nąs Philip Crane ir trečioje — ’ 
gub. John Connally.

KAR. DINEIKA

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
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 jaunikaičių kū
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa) .. •
Fizinio lavinimosi sistema gali ir turi nau

dotis pastatytiems- tikslams rationale švedų pe
dagogine ir karo gimnastika sąryšyje su žaidi
mais. Pirmoji sustiprins organizmą ir įves į nor
malų funkcionavimą. Antroji išmokys trumpiau
siu laiku ir mažiausia energija atlikti kuo dau
giausia darbo arba veikti dailiai ir energingai. 
Taip tai buvo Graikijoje, taip turi būti supran
tamas gimnastikos uždavinys ir Lietuvoje.

Iš tos pat Garikijos pavyzdžio matome, kad, 
kai gimnastika rūpinasi viso organizmo vienodu 
išlavinimu, atletika jau pratina kūną vienašališ
kais mankštymtis stilingai atlikti atskirus pra
timus. Atletika turi skirtis ir nuo agonistikos,

i kurios tikslas — parengti rungtynėms.
Galop ir sportas, kaip grynai rųngtyninis 

dalykas-savo esmėje, turi tarnauti kūno ir gro
žės lavinimui. Kaip jau pats žodis reiškia, sportą 
sudaro smagūs fiziniai judėjimai, sujungti su 
mankštymu ir grumtynėmis Sporto tikslas turi 
pasismaginti ir pasilsėti taip, kad būtų sveika ir 
naudinga sielai ir kūnui. Sportas neturi ati
traukti nuo kasdienio darbo, bei savo pareigų 
ėjimo, bet anaiptol, turi paruošti darbui ir suža
dinti norą ir griežtą pasiryžimą apversti per 
sportavimą įgautas pajėgas naudingam darbui.

Bet toks fizinis lavinimas, kuriuo yra pa
rengtas karinis bei prieškarinis šaulių paruoši
mas, yra reikalingas tuo ątžvilgiu ir tam tikros 
krypties.

Pirmon vieton čia tenka pažymėti skautiz- 
mas, kaip tinkamiausias būdas parengti ir išauk
lėti vykusiam tėvynės gynėjui. Skautizmas turi 
jau tam tikro utilitarizmo pobūdžio, ir jis tenka 
šauliams sunaudoti įvedant į šaulių fizinio lavi
nimo sistemą, kaip aiškirą, bet tampriai susiju
sį dalyką su kitais sistemos pratimais ir būdais. 
Mums rodos visai teisinga būsią skautizmą prak 
tikuoti amžiuje nuo 12 ligi 17 metų. Dr. Gorinev- 
skis pataria amžiuje nuo 12 —15 metų sudaryti 
jaunesniųjų fekautų grupes Nors tas amžius šau
lių veikimo neapimamas, betgi tam skautų am

žiui statomi uždaviniai yra žinotini ir taikinti- 
ni dalinai vėlesnio amžiaus jaunuoliams (15-^17 
m.). Pažymėtam amžiui (12—15 m.) skautizmas 
turi sanitariniai pedagoginius uždavinius. Va
sarą klajoti, bastytis miške, laukuose ir pievose,, 
upių ir ežerų pakrantės: tikslu dvasią ir kūną už- 
grūdyti vadovaujant patyrusiems ir darbui ątsi- 
davusiems instruktoriams. Gamtos tyrimas. Sa- 
viveiksmo ir savigalbos lavinimas (samodejatel- 
nost i samopomošč).

Klaidinga būtų manyti, kad mūsų jaunes-- 
nieji šauliai, dažniausia gyveną arti gamtos, bū
tų viso to nereikalingi. Matymas ir tyrimas, o 
tuo labiau patirto dalygo tinkamas sunaudoji
mas saviauklai yra skirtingi dalykai ir mūsų jau
nimui labai reikalingi.

Vyresniųjų skautų grupės (15—17 m.) už
daviniai beveik tolygūs. Planingai vienodas dva
sios ir kūno grūdymas. Pagalbos teikimas ir va
dovavimas jaunųjų skautų darbams. Pirmos pa- 
palbos teikimas nelaiminguose atsitikimuose ir 
gelbėjimo vandeny.

Topografinis vietos tyrimas. Pagalba dar
be (trudovaja pomošč). čia tik bendros skautiz- 
ma krypties principai. Jų pritaikymas saliams 
yra svarbus uždavinys, dėkingas? uždavinys. 
Prof. Ignatjevas tikrai yra pakakęs, kaip skautiz
mas auklėja instinktus. Jis įveda instinktus j kul
tūrinę vagą ir parodo( kaip padaryti žmones

drąsiais, griežtais, sumaniais ir t. t., vienu žo
džiu jaunimą, kuris turėtų visą eilę tokių psichi
nių ypatybių, kurios be to vaikuose vystosi silp
nai arba visai nesivysto. ■

Kadangi geriausia būtų karinį paruošimą 
suprąsti tik kaip mechaninių būdų išmokymą, 
tai jau jaunesnieji šauliai turėtų būti per skau
tizmą tam parengti. Jie turėtų jau mokėti su
naudoti esamas aplinkybes duotam uždaviniui, 
turėtų mokyti fiksuoji šitas aplinkybes, greit jo
se susiorientuoti ir greit sunaudoti visas vietos 
sąlygas duotam kautynių uždaviniui Bet neten
ka paminršti, kad vieno skautizmo čia maža. Jis 
teduos laukiamų vaisių sąryšy su pedagogine 
gimnastika, kuri plačiau jau mūsų aptarta tre
čiam šios studijos skyriuje (Vaikų ir bręstančio 
jaunimo fizinis lavinimas). Bet" apie skautizmą, 
kaip tokį dar tikimės išsitarti kitose vietose.

Sistemos tikslesnis taikymas ir apibrėžimas 
prieškarinio paruošimo atžvilgiu yra labiau me
todikos kausimas. Bet ir šituo klausiniu bent 
k ek plačiau buvo kalbėta, aptariant kariuome
nės kūno kultūrą (ketvirtas skyrius).

(Bus daugiau)
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40 metu buvęs Laidotuvių direktorium. 

Antrojo Pasaulinio Kari) Veteranas

ir

DR.LEONAS SEIBUTIS pantą’ atgauti.lai,vę' Reztiten;

' į

DR. VYT. TAURAS EUDEIKISI

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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St. Petersburg, Ha. 33710 .. 
: Tel. (813) 321-42QU

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

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST Wrd STREET. 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Vedėja Aldana Devinta 

TeleK: HEmTecfc 4-24TJ 

7152 S.. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 4*429

Leidimą^ — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. šEkĖ NAS 
va. wa J-W3•••.....

Ofiso Hlef.: 774^10 
Rozidoncilos tthf.: MS-5545

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

VJ*m priėgrim»t II WOPA,

A “Lietuvos Aidai 
.KAZĖ BRAZDŽlONYTiT

DR, t;k/BOBĖLiŠ
Prostatos, inkstų ir šlapumo

. Europoje visų demokratinių 
kraštų rezistencijas įkvėpė ben
dras siekimas — pašalinti oku-

Kasdien nuo pirtnedienlo iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

a. Petersburg. Fla, 5:30 vaL PP.
2 WTIS.stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71«t Street
■ - Chicago, Illinois 60622

Telef. $78-5374'1’ v

Lietuviu j faudieū nuo 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo fc30 iki 9:30

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRtSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2'61i W. 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akiniua 
“contact lenses”'

VaL tgri kugitarima. Uždaryta

Ii jViirię atstumų.
XWtlNXi Vil^maĮ 

Tai. 374-tttt %r5a J7S-S994

Ofisas 2452 WEST S'! RGET 
Tai. PR S-1223

JFISO V AL.: pirą., antrai, trečia*!.
r pėnkt. 2-4 ir M3 vaL rak. fejtadir |
ūaii 2-4 vaL ir Mta laiku!dlQziausia parama, 

Dagai luaitarimą,
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AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

4449 So. Pulaski Rd. (Crawforu 
bodiesi Building) Tai. LU 54446 
?riima ligonius pagal susitari^-, 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WasA^hester Community klinikos 
Medicinos difaktorius

i93i $. Manhaim Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Til.: 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

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

3907 W«t 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

V0LDEMARIN1NKAI VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
i

3. MORALINIAI VEH<SNIAI tipe - propaganda sumaniai iš- 
n|udpjb šį .tragizmą, skelbda- 
n»ą, ; VaĮarai šeniai jaii iš-
diyė irklaida ateity jais 
pdsitikėtiC'Cį — ' r

jUethyil) Jrežistėrięijos stisi- 
gijaūžiriiaLS dėl Vikarų riešolida- 
rųino it parėi^ciiiių nešilaikymo 
vž^Įo įšitikinimir, kad iš Vaka- 
rii; į^gaitids nelenka laukti, bet 
nevirto iiespykaiita Vakaram.

iš Vakarų, bet kreipdama akis 
į Vakarus, domėdamasi Vaka
rų gyvenimu, lietuvių rezisten
cija tuo pačiu vykdė rezisten
cinę funkciją prieš Sovietų pa
stangas visą pavergto krašto dė
mesį laikyti sutelktą tik į Mas-

Jei lietuvių rezistencija nete
kus moralinės atramos Vaka
ruose, nekapituliavo, tai dėl, to, 
kad jos nusistatymus veikė dar 
ir nuosavos vid.nės moralines

cijos jėgas stiprino parama iš 
šalies — Norvegijos, Prancūzi- 

ijos rezistentų akys buvo1 nu- 
1 kreiptos Į Londonu iš kur gir- 
idėjo savo egzilinių vyriausybių 
■ direktyvas ir gavo materialinę 
} paramą. Kas palaikė Lietuvos O" tai, tur būt, dėl to, kad lietu- 

rėzistencijos dvasią? - - vis jaučiasi, pats. esąs tų Vajka-
... ... t . rų dalis. Neapkęsti ju reikštų(1). Atlanto charta kaip ino- , .. „ .,. □ydytojas m »lllulis„...+rj|ln4 atrama ir traglzn,‘o šal. savęs. Reikslų.solida-

moterį 11,= linis. _ isterijos “ '’kupantu.kuns k.ek->
viltys pradžioje, taip pat buvo , -
nukreiptos į vakarus. Is to pa
ties Londono buvo sulaukta’ ir

politinė, IJ 
moralinė parama —7 tai BBC į j 
žinia apie Atlanto charta, kurią g 
prezidentas Rodseveltas ir min. g 

i pirmininkas ’ Churchillis Pas j| 
_ __ban- kelbė 1941 rugpiūčio 14. Char-Į g

Speciali p«saib« kJ|oinfc, įos skelbėjų pasisakj’nias už’e 
-4 ir s-s. S^Jtadiemais B-i suverenumo ir. .neprjklausoiįiy-f

ORTHOPEDas-PBOTE^I 
Aparatai- Protezai. Mėd.

i L' -— į-— •———.—— —
‘ *Areh Supports) ir t t

VaL* 9—4 ir B—8 ŠA^tadiemais «—. ■ ’usa
«oCWėst 4$ril'SK Chicago. i(L 604291 bill atstatv2ia tautom, kurios g 

. |jų buvo netekusios dėl karo, 
==|buvo didelis propagandinis'ar |t

Į gųmentas lietuvių rezistencijai, sį| 
| prieš nacinę “okupaciją ir josj

■ H propagandą, kad esą Ameriką. 
—J i-r Anrrliio iily leno l iri r. T O faiitac-» - - - - - r ■ . • . r : •: iį? v •. •

ir Anglija tik išnaudoja tautas, 
o nieko jom neduoda. Atsiliep
dama į tuos, okupanto teigimus,. 
lietuvių p'ogrindinė spauda, grė- ‘ 
tino nacinę Vokitįją ir. iš kitps^ 
pusės Ameriką liei Angliją, kaip 
tik pirmindama Atlanto char
ta. Esą vakarieiai, “paskelbda
mi Atlanto chartą, . . . labiau 
nei vokiečiai mokėjo sužadinti 
kenčiančių tautų viltis’* (Į Lai- ’ 
sv^ę 1943. 12.8)? .. rd

“Mes ešahie jsitikifi'ę,' fead: 
tos Vakarų tautos, kūrins su
kūrė- Atlanto cliaY-tą . . s pades 
mėms, momentui atėjus, iš na- 
cionalsocializūio iskdvūti it iiuo 
bolsevizni'o apginti tai, už ką 
ntes esame pasiryžę aukoti -vis- j 
ką” (L. Kovotojas 1944. 2-16). |

Sabotuodama vokiečių maši
ną, Lietuvės režistehclja jautė
si ’dalyvaujanti Lendrėje Euro
poj kovoje už principus,, pas
kelbtus Atlanto chartojė-

Atlanto chart o s niorūlinė 
rciKŠmė,. įkvepianti ūežlstudfi, 
gali būti lyginimą su preziden
to Woodrow T. Wil soti o “Ke
turiolika punktų” 1918 sausio 8, 
kur buvo paskelbtas tautinio 
apsisprendimo principas.

Tikėjimas Atlanto chartos pa
žadais stipriai palaikė rezisten
cijos viltis ne tik kovoje prieš 
nacinę okupaciją, bet fr prieš 
sovietinę.' Dėl Atlanto chartos 
rezistencijos veikėjai ir buvo 
susidarę iliuziją, kad reikia tik 
išsilaikyti kelis mėnesius, ir so
vietinė okupacija bus pašalinta.

Lietuvių rezistencijos tragiz
mas iškilo- kai tas mbnafinis 
pagrindas, pasitikėjimas Atlan
tu charta, buvo sugriautas; kai 
Rezistencija pasijuto palikta vie
nų viena okupanto savivalei ir 
terorui. Tokis likimas vargiai 
buvo ištikęs rezistenciją bet ku
riame kitame krašte. Galėtų 
būti lai lyginama nebent su tra
gizmu Jugoslavijos rezistenci- K 
jos „vado geru .MicliailovT'čauS, i 

ikada Vakarai jį iškeitė ] ko- g 
munista Titą. Lietuvoje šorio- f 

r ; » 1 U

P 
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kategorijos.
(Bus daugiau)

— Fordas pasirašė sutartį su 
automobilių darbininkų unija. 
Derybos buvo trumpos.

— Senatorius Byrd reikalau
ja būtinai didelio krašto apsau
gos biudžeto.

— Policija prižiūrės Chicagos 
parkus, kad j:e būtų saugesni.

JULIA G. PETRAITIS

Gimusi Grabauskaitė. Pagal pirmą vyrą Shimbel.

Gyv. Torrance, Galifomijoj. Daug metų gyv. Chicagoje.
Mirė 1979 m. spalio 4 d., 9:15 vai. vak. sulaukusi 82 metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoj, Plungės valse.
Amerikoje išgyveno 75 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Paul J. Petraitis, 2 sūnūs - Dr. Alfonso 

Shimbel ir Edmund Sh.mbel, jo žmona Sandra, gyv. Rolling Hills
Calif., 2 anūkai, sesuo Bernice ir kiti giminės, draugai bei 

žįstami. ;
Velionė buvo žmona mirusio John Shimbel.
Šeštadieni, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Povilo Ridiko 

plyčioje, 3354S. Halsted St., Chicagoje.
Pirmadienį, spalio 8 dieną 1:00 vai. p. p. bus lydima iš koplyčios į 

Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Julia Petraitis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

pa-

Nuliūdę lieka:
.Vyras, sūnūs, anūkai, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. - Tel. 927-1911.

Vieneriu Metu Mirties Sukaktis

JOHN G. EVANS, SR

Mirė 1978 m. spalio 7 d., rytą, sulaukęs 61 metų amžiaus. Gimęs 
Chicago, Illinois. Palaidotas šv. Kazimferi) lietuvių kapinėse.

7alike nuliūdę: dukterys — Joyce Palilionis, jos vyras Jurgis, ir 
Marcia Evans, sūnūs — John (Whitey), Evans, Jr., jo žinotia Cindy, ir 
Stan ey P. Evans, jo žmona Carol, 7 anūkai — Kristina, Suzanna, Li
sa, Christian, Jason, Stanley ii' Paul, .brolis Charley. 2 seserys Ma
tilda lanidnt, ir Betty Bakutis, jos vyras Rick bei kili giminės, draugai 
ir pažįstami.

Buvęs pirmininkas Vyčių Illinois - Indiana Distrikto, buvęs ko- 
manderts lic’n Varno Amerikos Legiono Posto, Amerikos Legiono Vė
liavų Koiiiifėlo priinininkas. visų Dainų ir Šokių švenčių komitetų ve k- 
lū's liAryS, Illinois Lietūvių Prekybos Rūmų narys, Chicagos ALTo na- 
rys, -SLA 2x8 Vyrų kuopos narys, Marquette Parko Lietuvių parapijos 
narys. ■ Naujienų platinto’jas ir rėmėjas. Priklausė daugeliui įvairių or- 
ga'nikacijų.

Matinių proga prašome jį prisiminti maldose ir kalbose. Mes visi 
giminės jo liūdime ir gailimės jo netekę. Lai būna jam lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, sūnūs, trolis, seserys, giminės.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

i

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertaš yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

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

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

4.330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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po 3 mėnesius j preibvs> Hamilton* Ont,

atsiuntė Vincas į pratęsdamas prenumeratą, sa-'
Lietuvių-vo gerus linkėjimus atlydėjo j 

auka. Dėkui- _■ {

Sandaros 65 metų sukąk^-1
ties proga. Sandaros laikraščio

gaiš rankdarbiais patraukė pik
niku dalyvius aukoti prie UįV 
mes šulinio, ne karta auk6.il> 
praięsdama prenumeYatą. l)ėč 
k ui už tai. Taip jiat dėkui už

- Petras Bukis ir Myko’as; ankstybą prenumeratos prat^ 
Kuncė iš Hot Springs, Ark., ta- Simą ir už $12 auką specialiam 
po Naujienų skaitytojais ..Jų.vajui, 
prenumeratas, 
kiekvienam,
Rastenis, Amerikos 
Tarybos skyriaus pirmininkas.. 
Dėkojant jam, gerą žinią apie! 
naujus prenumeratorius malo
nu skelbti visiems skaityto
jams, prašant dėti daugiau pas-!gegužinė Įvyks spalio 7 diena, 
tangų platinimo vajui.

• — A. Luckus iš W- Hartford,
Conn., be raginimo pratęsė pre
numeratą ir ta proga parėmė 
Naujienų leidimą $10 auka. Dė
kui. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas 3 mėnesiams, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

— Kanados Lietuvis iš Kana
dos tarp kita taip rašo: “Ta pa
čia proga, perskaitęs jūsų raš

ytą dėl reikalingos paramos 
Naujienoms, siunčiu $25 kana- 
diškiai. Mano pavardės prašau 
neskelbti, o jei reikia, Įdėti J. 
Pr- B. iš Kanados”. Dėkui už 
auką ir už laišką, kuriame lie
čiami dalykai yra išpildyti.

— Matilda Mėlienė iš Brigh-

sekmadienį. Lietuvos Vyčių sa
lėje ir sodelyje, 47th St. U 
Campbell Avė. Bus vaišės, gau
sus Laimės šulinys, šokiams* n 
gros Kosto Venckaus orkestras.} 
Kviečiami visi į Sandaros gegu
žinę. Pradžia 12 vai. Pobūvis 
Įvyks betkokiani

— Irena Rimavičienė išrink-- kūrėsi lietuviškos organizacijos 
ta Grandies ansamblio Globėjų *r j1! 4arPe Lietuvių- Bendruo-

Vakarti,. Vyčių salėje,,2455 .W. 
47 gal- Bus šalki ir šiltą vaka
rienė. šokiams gros Markausko 
orkestras. Bus gausu fantų. Bi
lietus galima užsisakyti pas Pe
trą Blekį <teL: 434-7916 arba 
pas platintojus bei prie kasos. 
Jaunimui įėjimas pusė kainos. 
Kviečiame paremti • Zarasiškių 
pastangas, nes Zarasiškiai re
mia radią, spaudą, senimą, jau
nimai ir kitas institucias. Klubo 
nariai prašomi paaukoti fantų.

Kviečia Klubo Valdyba- ' ■ t £ f - J

— “ČIURLIONIO” ansamblio 
koncertas įvyks spalio mėn. 27 

B. Turkeviėius - vicepirmininkas, V. Kąl- d. (šeštadienį) 7:30 vai. Man-

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:. . .

Iš kairės Į dešinę:
liinasb- iždininkas; O. Jasienė - sekretorė, K. Pocius - visuomenį- jos Aukšt. mokyklos salėję, 
riįaini-reikalam ir K. čiūrinskas - pirmininkas.

East Chicagoje seniau gyve- ramioji dauguma nesutiko- Xu- 
nd tirštai lietuvių. Prieš C.9 me- įgyvenus frontininkų valdomai 
tų iseni ateiviai įstengė Įkurti j bendruomenbi, 1978 m. lapkri- 

orui esant. Lietuviu parapiją, prie kurios <iio 26 d. East Chicagoje įsikūrė 
' Reorganizuota L.

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

| komiteto pirmininke, Ramulė nienf-' 
Į Bartuškienė - vicepirnr., Biru-Ų,- ^A^r<mtinink^ius>.ų/,valdžius L.
tė Lintakienė - ižd., Marcelė Jo- Uį ■!i-e—psnero’ užvaldyti kitas 

parengimų vad(>ve.j9^»UšĮeijas-.iri*efTdradarbiau- 
ų naują valdybą sudaro^ su Lietuvos pavergėju: Kaip 

.į ir kitur tajp .ir.. East, Chicago j e

nušienė
Šokėjų
Linas Kučas ‘(pirm.),. Rūta
Pakšlaitė, Mirga Rimavičiūlė, 
Aras Lintakas, Algis Plioplys ir J 
Sigitas Vanznelis. Ilgamete [ įUVOs

A. a. Fulgen^as Janonis, Lię- 
kariūomėnės kūrėjąs-ša- 

pirm. Irena ir dr. Ląųnas Kriau-LanorįS; mirė k-įų. rugsėjo IT d. 
čeliūnai pakviesti ir toliau rem-jjBrocktone, sulaukės 79 ųi- am/

Ton Parko visuomet laiku atei-jti- ir globoti grątidieeius..•• &^i^/įiūd4ti'liko’'žmoM _NIa^
..t.. sūnus’^Vytautas,r posūnis

VJ O- --- --------- -- - I

na Į pagelbą ir Į talką Naujie- sainblio vącjovė yra- Irena Sniie-| 
homs. Ji ne kartą savo vertin- liauskienė.

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS = ‘

' ' spalio 27, 28 ir 29 dienomis
. r~ r - į - ▼ į " • ;

_ __ Dėl informacijų^ kreipkitės 'į:

V. Belecką, Stoy Hfllšf^'W^V7SŽ&

M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
D. Dulaitį Detroite 313—230-2969 '

J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
R. Kezį, New York' — 212—769-3300

^inja
Juozas ir 3 -v&ikaftnai/ V* *s’'*

— . , r s - r -J ‘ (

j — Šį pirmadiėnį, spalio 8 yra 
♦Kolumbo Diena. <-^-<ofiCidli §veri- 
:.(ė ir pašto į^tąįgos J?usįųždaros.l 
Naujienos išeis tik antradieni-

| ? — Dr. P. Vileišio pastangoj 
| mis prie Watferlurio ^apylinkes 
tj.4šn uoino t a ^skeibūn ų 
Įj įenįą^jr^jjoje-Įrašyta anglų' kat: '

: šie žodžiai: “Lai gyvuoja‘Pd-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

ŠJ

jjpiežius Jonas Paulius ĮI. Mes; 
^rasdi’ne .Ills’ melstis , už. jpęrsę- 

• kibjamūs nuteistus kalinius .ir i ’ • j - f . » » ' i-
i •- Afetatym'ą Nepriklausomybės 
j Lietuvai;’ 'Latvijai \ ir' Estįjaj’’,

j -^^National Review žurnalo 
spajio. .vilkelyje > yra sutarčių 
su ; Sovietų Rusija . kapinynas. 
Ryškiausią1 Vietą turi sbęiį^ra$ 
panifeklks Suomi j a'i4 ’ .Ę^tįj ai, 
La tvijai, Lietuvai ir Rumunijai. 
Iškasi' duo’Ee ir Amerikai. z 

^.j.SįŲ A. 134-tdš'- iMbtearų
: : -1 1

w ~ x —  .. y, •-

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas]-j • vi 1 — _ • • * - ' -savo asmenišką dėmesį gerai su1 jomis susipa^. 
žinti ir jas užsisakyti. ,

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

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ-METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS. ‘
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!"

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
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 _______ ._______ ;___ ______ __ ___________________

9 Užsakau Naujienas kaip dovaną savu___
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas ___ ____ ~__ __________
Adresas ______________ ___ _____________

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas_______________________________________..
Adresas ------------------- ------------ L----------------------- ------ ------—.

Bus nauja ir įvairi programą. 
Prašo'ma bilietus įsigyti iš anks
to. Jie gaunami Gifts Interna
tional (Vaznelių) prekyboje, 
2501 W. 71-st St. Rengia Baį- 
fas, 
čiai

35-rių metų veiklos sukakį- 
atžymėti. Visi kviečiam:.

(Pr).
(R) LB Marquette Parko 

apylinkės valdyba rengia RU’
• DENS BALIŲ, kuris įvyks spa- 
į lio mėn. 6 dieną 7 vai. vak. Šau
liu namuose, 2419 W. 43rd St. 
Bus trumpa meninė programa 
Šokiams gros K. Venckaus or 
kestras. Kviečiame lietuvišką 
visuomenę atsilankyti. Valdybe

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI1 
MĄ, Auksiniai, ir sidabriniai re 

į teželiai, žiedai, gintariniai karo 
?- S-L.A. 6,-to Apskr. metinis liai’ auskarai ir kiti papuošalai 

susirinkimas .Įvyks, sekmadienį, PERKAME sidabrines ir auksi 
spalio 28 d., 2:00 vai. p.p., Chi- n^s monetas bei pašto ženklų 
:ęago Sayings ir Loan naujose kolekcijas. Mokame_ aukštas
patalpose, 6201 >S. Western Avė. kainas. PATRIĄ, 4207 So. Sac j 
Svarbu, ^kad visi kuopų delegą-.Ramento - prie Archer, 
tai 'dalyvautų?'Bus kavute.

ČU Austin, sekr.
— Angelų Sargų-šventės -■pro- 

ga- Krivūlės klubas kviečia J pa
maldas. . us. žuvusių? ir >mi rusins 
policijos tarnautojus spalio 7 d. 
TO: 30 vai. ryto Marquette Parko 
Lietuvių • parapijos bažnyčioje. 
Tuoj po pamaldų įvyks metinis 
narių šusiririkimąs Anelės svę-r 
taurėje, 4500 So. Talman Avė. —r ' ' ‘ '■'**’ ' f T L - I* *-^L- V --’J Kviečiami nariai šu svečiais.'

, -^.- Zarasiškių Klubas ’ malo
niai , ,kyjecia atsilankyti Į - krin
tančių lapų rudenini- banketą; 
spalio 6 d-, šeštadienį, 7:30 vai.į

B. kuri neiš- 
sigims, nepolitikuos veiks kaip 
kultūrinė organizacija, nes tu
rinti. plačioje'’apylinkėje ;daugu- 
hios’ pritarimą.

^Apylinkės Bendruomenės
- A

...AS Valdyba- ;

Kuopos susirinkimas Įvyks šeš
tadienį, spalių 13 d. Chicago 

-Savings-'ir' Loan naujoj salėj, 
£201 S- Western Ave./ 12:00 
vąL Visos ..narės malonėkite da
lyvauti. Bu& Jcavutė. - ’s* -

Valdvba
. . ■ -a ■

SIUNTINIAI I LIETUVĄj \
‘ ’ MARIJA N0REIKIEN4

... rt ■ ... . . .
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787

laioi

- MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

J 'A

! Tel. 247-5081 (Pr.)
Į — DENGIAME ir taisome vi- 
’sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti 
ARVYDAS KIEL A. Skambint 

i < ’ ; Tėl- 434-9655 (RR)’

.-> 7-7-,Horoscopes or Astrologice 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary.t ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATAI St., Rm. 1717. Mes kal

bame lietuviškai- 782-3777 o?
925-8392. Professional? "Member, 
American Federation of Astro
logers. (Pr ).. ; ..

— Illinois valstijos- loterijoje 
spalio 4 dieną Big Pay Day lo 
Šime laimėjo 288, 00, 3 ir 6067. 
5th Anniversary lošime laimėje 
09, 01, 45, 44 ir' 118.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, Uh 60629. — Tel. W A 5-2737 
V. V A L A NT IN A S • •

Pensininku susirinkimas
Lietuvių Pensininkų Sąjungos 

valdyba kviečia atvykti visus 
nąrius /ir norinčius įstoti į Są
jungą į susirinkimą š.m. spalio 

’ 10 d., trečiadieni, -2 vai. popiet, 
Šauliu namuose, 2417 W. 43 St. £
Bus Įdomūs pranešimai, progra
ma ir dovanų dalinimas. Pra- 

? soma paaukoti dovanu. Po susi- 
tikimo — vaišės.

Juozas Skeivys

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

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559-

ŠDIAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. L A U R A I T I S 'i
4645 So. ASHLAND AVĖ. ’

• 523-8775

Gausus namu Daslrinkimag 
pietvakariuose

.vairi andrauda —INSURANCE 
JUTŲ NUOMAVIMAS—parėn 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tek 767-0600.

Garfield Ridge, by owner. 5 room 
>riek Rise ranch. Recreation room, 
cas.heat, central air, 2 car garage, 
.iany extras. Shown by appointment.

Phone 586-2369.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

"MARQUETTE PARKE parduoda- 
nas namas ir taverna. Dėl informaci- 
i skambinti tel. 776-4956.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

j LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPI.NĖ- 
; 'E parduodamas dvieju kapų sklypas 
’ u. paminklu. Paminklas, pilko ak-, 
į nens, vidutinio dydžio. Vieta: LOT 
t •To. 26. BLOCK 30, Section No. 3. 
l-iama 1968-metais $1-315.00.
į. Rašyti:.

Box 234
____ c/o Naujienos
-------- 1739 S. Halsted St.

Chicago, IL 60608

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

PAYROLL CLERK
Knowledge - of—10 Key adding Ma
chine, Good figure aptitude and lite 
typing needed by women’s apparel 
nanufacturer. Previous -experience 

’ elpfiil. Location at North and r
Ves tern Avenues.

Call: 384-1200 Ext. 264
_ . For appointment.

(No calls on Wednesday)

h

Laikrodžiai ir brangenybėm 
Pardavimas ir Taisymas . s 
2646 West 69th Street 
Tel. REpoblic 7-194l_~—.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avet •- 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-598C

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai. ----- -------------

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenf 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

STATI VAU

IMSUtAMCr

State Farm Fire and .Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai • ’ - 
Tel 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, HL 60629

MODEL MAKERS
Automotive Products, Motorola’s oldest division, 
seeks experienced journeymen model makers 
who will work from prints on small metal and 
plastic prototype parts. Modem facilities, 
convenient afternoon shift - 4 pm to 12 am - no 
fighting rush hour traffic.

Motorola offers an excellent starting salary 
including night bonus and an Outstanding 
benefit package.

BUSAS j CLEVELANDĄ
Į šių metų ALTos metinę kon- 

feernciją ir kongresą autobusas 
iš Chicagos Marquette Parko. 
69-tos ir Washtenaw, išvažiūojf 
ketvirtadienį, spalio 11 d., 11 va
landą vakaro ir važiuos tiesia’ 
į Clevelandą, Į konferencijos 
vietą.

Kas nori važiuoti ir grįžt: 
šiuo autobusu, tai prašomas ik 
spalio 8 d. susiskambinti vienv 
iš šių telefonų: 737-1286, 652 
8168, 434-3713. Rengėjai (Pr.)

'uozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
,ykti ir knygą pasiimti. Kitu 
yvenantieji prašomi užsiss 
cyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

EXPERIENCED PAINTER 
& WALL PAPER HANGER

HELP WANTED — MALI
1 Darbininkų Reikia

Full time steady job 
INSIDE WORK.

Good pay. - Call 478-7999

Ask for Fred

CALL OR APPLY IN PERSON 
Personnel Specialist«, 
576-5880

MOTOROLA INC.
AUTOMOTIVE PRODUCTS DIV.
1299 E. Algonquin Rd.
Schaumburg. IL 60196
Equal ’ employ tn ent Opportunity
Affirmative action employer » , ■

, t l -i ‘ I 1 ‘

Amerikos lėktuvai 
Ipbai taiklūs

Sirija turėjo pačius naujau
sius Sovietų Sąjungos lėktuvus 
— migus, o Izraelis turi kelis 
naujausius Amerikos karo nai
kintuvus. Du kartu įvyko susi
rėmimas, ir abu kartu Sirija ne
teko savo geriausių lėktuvų. La
kūnai, pranešdami štabui apie 
kritimą, pareiškė, kad jie neži
nojo, kas jų lėktuvams atsitiko 
Visiems buvo aišku, kad Ame
rikos karo lėktuvai' galingesni 
ir spartesni.

KAIP SUDAROMI Įl 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau Į 
padėti teisininko Prano šulo Į 
įruošta, — teisėjo Alphons< j 
Veils peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ i 
Įleista knyga su legališkomū | 
ormomis.

Knyga su formomis gauna Į 
aa Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 
jo, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

KAITYK PATS IP PARAGINI' 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’-’

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

(JETUVIS
DAŽYTOJAS 

4G12 S. Paulins St 
(Town ot Like) 

D«to n«mu« II lauko H 11 vldave 
Dirbat firantuofea.

Skambinti YA 7-9107 
STASYS ŠAKINIS

M - MAUJIIHO*, CHICAWJ I, ILL Saturday, October 6t 1979

auk6.il



