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SUSITARĖ SU PANAMOS VYRIAUSYBE DĖL 
PAKAITU SUTARTIES TEKSTE

Panamos vyriausybė padarė nuolaidas, kad tiktai 
būtų patvirtintas padarytas susitarimas

WASHINGTON, D. C. — Senato vadovybė susitarė su Pa
namos vyriausybe dėl pakaitų viename svarbiame naujojo susita
rimo tekste Sen. De Cnnsini pareiškė/kad naujas paragrafo teks 
tas jam priimtinas ir antradienio vakare, kai bus svarstoma su
tartis su Panamos vyriausybe, jis balsuosiąs už sutarties patvir
tinimą. Prezidentas Carters ir Valstybės Departamentas labai pa
tenkintas, kad diplomatams pavyko susitarti dėl naujo teksto, ku
ris abiem pnsėm priimtinas.

Aštria/ kritikavo prezidentą j

Paskutinėmis dienomis prezi
dentas Carteris labai aštriai kri
tikuojamas dėl naujai ruošiamos 
sutarties su Panama. Preziden
tas buvo kritikuojamas dėl sen. 
Se Consmi paruoštos pataisos. 
Jis norėjo i sutartį įrašyti nuos

Rodezija svarsto 
vakariečiu planą

SALISBURY, Rod.ezija._ Ro
,dezij6s vyriausybė buvo atme
tusi vakariečių planą, kaip per
leisti vyriausybę juodajai dau
gumai. Pradžioje vyriausybė ir

tatą, kuris leistu Amerikos ka-' nuosaikiųjų juodukų vadai atme 
ro jėgoms atstatyti tvarką, jei tė britų užsienio ministerio pa- 
Panamoje kiltų suirutė ir vie- ruoštą projektą. Bet dabar, kai 
tos vyriausybė negalėtų palaiky tam projektui pritarė ir vaisty
ti tvarkos. • j bės sekretorius Cyrus R. Vance,

Panamoje kilo didelės demons tai Rodezijos vyriausybė ir juo- 
tracijos. reikalavo nedaryti jokių dūkų vadai \ sutiko pasiūlymą 
nuolaidų, tuo tarpu Panamos ir svarstyti. Vakariečiai 'nori,'kad 
Amerikos diplomatai šitą reika- 
fą svarstė ir priėjo abiem pusėm gūsiais juodukų vadais. Jeigu

traeijos. reikalavo nedaryti jokių

Amerikos diplomatai šitą reika- būtų sutarta ir su užsienin išbė- 
• i- - * _ v i su

priimti no teksto. Dabar vynau- jais nesusitars, tai krašte taikos 
ja įsitikinimas, kad anradienioįgali nebūti, 
vakare bus patvirtinta ir antro-j 
ji Panamos sutartis. Pavasarinis apsivalymas 
Kritikuoja prezidento politiką j Miestas mazgos gatves

CHICAGO. — Gatvių įp sani- 
tacijos komr. Francis Degan 
pranešė, kad po ilgos sunkios 

________ r_________ žiemos sniegui nutirpus gatvėse 
dento Carterio užsienio politiką.! ir visuose užkampiuose pasiliko 
Pasirašomoji sutartis yra tiktai .daug purvo dėlto reikia miestą 
viena maža užsienio politikos da
lis. Senatoriui atrodo, kad prezi
dentas daro labai dideles nuolai
das komunistams užsienio poli
tikoje. Komunistai siunčia gink
lus, gerai apmokytus kareivius, 
pavergia laisvas tautas ir valsty
bes, o prezidentas Carteris nesi
rengia pastoti jiems kelio. Sen. 
Hayakawa pareiškė, kad jis tuo!

i
Kalifornijos senatorius Hayal 

kawa pareiškė abejones, ar jis! 
balsuosiąs, už Panamos sutarti. 
Jis gali pasisakyti prieš prezL:

ne vien išlupti. bet ir išmazgoti.

Mero Bilandic planu sudaro
ma 600 darbininkų jėga, kuri pa 
dalinama visiems 50 kvartalų 
(wards) po dvyliką. Paskui 
šiukšlių šlavimo sunkvežimių 
seks po 3 vyrus su 150 pėdų il
gumo gaisro gesinimo žarnų, ku
rias prisukus prie hidrantų smar 

sr°vt. b”
testuodamas prieS npolaidas tusti sklypą, u- via.
munistams, jis gali balsuoti prieš jl,z ’amPiai-
Panamos sutarti. I Tai operacijai numatyta dau-

N Jgiau kaip miijonas dol. išaidų.
— Lenkai Kosciušką iš Hum

boldt parko kelia į Grant Parką. Sekretorius Vance išskrido
į Maskvą

— Sen. Daniel Moynihm pa-i jg Rodezijos sekretorius Van- 
reiškė, kad vardu jis balsuos už' ce j.^krido Į Maskvą, kur turės 
dabartinį sutarties su Panama Į aptart i strateginių atomo ginklų 
projektą. kontrolės reikalus. Sekretorius 

dar kartą siūlys rusams leisti 
Pirmadienį, bal. 17 dieną, tai-;ma^įau pinigų ginklams ir įshrer 

sė elektrą, todėl balandžio 18-tos rimams į kitas valstybes.
dienos Naujienos neišėjo. Atsipra 
šome skaitytoją.

N. Administracija

CYRUS VANCE

KALENDORftLIS 
» - . ■ i

Balandžio 19: Galata, Timo- 
nas, Nuomė. Plėtra, Nomgaila, 
Bartautas.

Saulė teko 5:06, leidžias 6:34

Debesuotu šaltas oras

Angolos valdžiai
LUANDA, Angola. — Sovietų 

valdomoms karo jėgoms pavyko 
primesti Angolai Dr. Agostino 
Neto vadovaujamą vyriausybę, 
bet didelė krašto gyventojų dau
guma nepritaria vyriausybei ir 
jos naudojamoms valdymo prie
monėms. Pradžioje manyta, kad 
Kubos kareiviai bus reikalingi 
tiktai vyriausybei primesti, bet 
dabar aiškėja, kad kiekvieną sa> 
vaite vis rė kia daugiau kubiečių 
tai vyriausybei valdžioje išlaiky
ti.

šiandien Angoloje yra apie 
15,000 Castro žandaru, tuo tarpu 
pradžioje manyta, kad • užteks 
tik 10,000. Be Castro kareivių 
Dr. Neto valdžios atstovai negali 
vykti i provinciją. Yra kelios 
provincijos, kuriose viską kont- 
'roliuoja UNITA kareiviai. Dr. Ne 
to norėjo Įvesti pakaitų žemės 
ūkyje, bet nepajėgia to reikalo 
suorganizuoti. Sovietų patarėjai 
mažai jam gali padėti, nes jis 
pats ir jo šalininkai rusiškai ne
supranta, o Angolos laukų dar
bininkai

ADVOKATO BUTE KALBĖJOSI SU
AMBASADOS PAREIGŪNAIS

Prižadėjo netiesti įo, neatimti jo turto, 
bet jis nebetiki sovietu pareigūnais

NEW’ YORK. N. Y. — .\tradienio ryte paskelbt,-!, kad 
tą sekmadieni, visoms purėms susitarus, advokato 
Gros bute įvyko sovietų aukšto diplomato Arkiatijam- ševč 
susitikima? su atsakingais sovietų ambasados pareigūnai" 
šit arime dalyvavo ir pasikalbėjimą sekė Akdstybės Depart; 
to pareigūnes.

rusi visai nekalba

J. T. sekretorius 
Libano sostinėje

BEIRUTAS, Libanas. Jungti
nių Tautų sekretorius Kurt Wal
dheim atvyko į Libano sostinę, 
kad galėtų išsiaiškinti visą eilę 
taiką liečiančių dalykų. Pirmon 
eilėn jis bandys paraginti izrae 
litus galimai greičiau -atšaukti 
savo karo jėgas iš Libano demar
kacijos zonos. Sekretorius Vald- 
heim gana ilgai tarėsi su Jasiru 
Arafatu. Pastarasis prižadėjo 
jam .suvaldyti Libane esančius 
palestiniečius, kad jie padėtų 
Jungtinių Tautų kariams Uba- 
no demarkacijos zonoje palaikyti 
tvarką ir taiką. Arafatas jam 
pasiskundė, kad Izraelio vyriau
sybė, vietoj taikos, stiprina savo 
kolonijas Samarijoje ir Sinajaus 
pusiasalyje.

Amerikiečiai žuvimis 
naikins uodus

WASHINGTN, D. C. — Balų, 
pievų ir upių uodams naikinti 
buvo naudojami Įvairus purški
mai ir dūmai, bet amerikiečiai 
išrado ir išbandė pati naujausią, 
sveikiausią ir pigiausią būdą uo 
dams naikinti. Jie išaiškino ir 
prisiaugino žuvelių, kurios ėda 
tas pačias žoles, kuriomis uodai 
minta.

Žuvelėms suėdus žolę, uodai iš 
J bado išmiršta nes kitos žolės jie 
j nepajėgia suvirškinti, šį rudenį 

amerikiečiai rengiasi nuvežti di 
doką skaičių šių žuvelių į Pana
mos kanalo sritį, kad galėtų iš
marinti badu gausius spiečius 
uodų. Jeigu pavyks apvalyti Pa
namos kanalo sritį, tai tada žu
velės bus siunčiamos į kitas sri
tis.

— Vienoje yra 300 žydų, ku
rie nori grįžti į Sovietų Sąjun
gą, Izraelis jiems nepatiko.

— Kipro salos gyventojams ne

vėl pardavinėti turkams ginklus.

VYTAUTAS P. DARGIS

n ės veikė 
kad kovo" 
Ameriką^

dĮjibaL 23 dieną. 6 vai. popintu Martinique 
Chicaga pageria biuru visuoinc- 

į^fautos laisvę, (’hieagos lietuviai ])arodvs. 
organizacijii narį, ir kovotoją už pa- 
,u‘ vienas, kad jam pritaria didelė 

P^lų dauguma.

WATNAUJINO KOLONIJŲ

ti

IzraelisTjy^e&rė Jungtiniu Tautų rezoliucija, 
twįajuVį>radėįo stiprinti apsaugas

JERT VALĖ^zIzųąeiis. — Izraelio vyriausybė nutarė atnaujin- 
Izraelio kolbnijų^statybą užimtose arabų žemėse.Kovo 5 dieną

Izraelio kabinetas ‘nutarė penkioms savaitėms sustabyti visų, ko
lonijų statybą';’Jo]?danijosc ir Sinajaus pusiasalyje. Manyta^ kad 
per penkias įvyks dielių pakaitų, bet jų neįvyko, todėl
nutarimas liępį^t^jau atnaujinti kelių kolonijų statybą. Kolo
nijų statyi^^rbąi.' huvG sustabdyti Samarijoje ir keliose Sina
jaus pnsiasalioAjętose. Dabar jau vėl atnaujinta statyba.

Izraelis‘priėmė 
JTręz^treiją

* .

Kabinetas taip :pat. nutarė pri
imti Jungtinių.-Tąuth priimtą re 
zoliuciją Nr. 242. kaip naujų pa
sitarimų bazę, Izraelio vyriausy
bė pranešė, kad ji, yra pasiruo
šusi tartis apie atšaukimą Izrae' 
lio karo jėgų iš arabų žemių. Bet 
Izraelis karo jėgų neatšauks be 
sąlygų. Izraelitais atšauks savo 
karo jėgas, kad dabar užimtose 
žemėse nebus gąsdinami patys 
izraelitai. Izraelis nori saugumo. 
Jis vartos visas jėgas tam sau
gumui pasiekti. Izraelis savo ka 
ro jėgų neatšauks iš Sinajaus 
ir Jordanijos žemhn jeigu nebus 
tikras, kad iš minėtų teritorijų 
nebus organizuojami Įsiveržimai 
j Izraelį.

Kanados doleris krito 
žemiau amerikoniškojo

TORONTO, Ont. — Kanados 
doleris praėjusią savaitę kotira
vo tik 87 centus JAV-bių dolerio. 
Tai pasekmė rekordinės bedar
bės Kanados ir tebedidėjancios 
infliacijos, šiuo metu Kanadoje 
priskaitoma vfrs milijono bedar 
bių.
i Kanados finansų ministeris Je 
an Gretion pareiškė, kad valdžia 
nemano kištis į finansų rinkos 
reikalus.

Verkiančios sutartys reikalau
ja leisti savietų ambasados pa
reigūnui pasikalbėti su atsisa
kiusiu į Sovietų Sąjunga grįžti so 
vietų vadžios tarnautoju.

Jeigu atsisakytig grįžti i Ame 
riką kuris pareigthias. tai sovie
tų valdžia pasižadėjo leisti atsa
kingiems pareigūnams su juo 
susitikti ir patirti, ar jis iš tik
rųjų nenori grįžti į Ameriką. 
Rusai norėjo nustatyti, ar Jung
tinių Tautu sekretoriaus pavaduo 
tojas saugumo tarybos reikalams 
kartais nenorėtų grįžti i Sovietų 
Sąjungą.

Sovietų ambasadorius Anatoli 
Tus Dooryninas tuojau nusSubė- 
io Į Valstybės Departamentą ir 
pareikalavo, kad Arkadijus Šev
čenka būtų išveržtas Sovietų 
Sąjungą. Kai Valstybės Depar
tamentas suabejojo tokiais di
deliais reikalavimais, tai tada 
Dobryninas pareikalavo būtinai 
su juo pasimatyti. Ševčenkai bu
vo praneštas sovietų ambasado
riaus reikalavimas, bet jis griež
čiausiai atsisakė su juo susitik
ti ir pradėt bet kokias šnekas. 
Tokiu Ševčenkos pareiškimu Do
bryninas netikėjo. Jis būtinai 
reikalavo, kad būtų suruoštas su 
sitikimas su Ševčenka. Valsty
bės Departamentas, vykdydamas 
susitarimus, privalėjo toki susi
tiktą ir pasikalbėjima suorgani 
zuoti. Jis įvyko praeita sekma
dienį, ševšenkos ad' okąto Gross 
buto.

Sovietų ambasados pareigūnai 
ir propagandos mašina iau buvo 
pradėjusi skelbti, kad Ševčenka 
patekęs amerikiečiu įtaką, todėl 
ir atsisakęs grižti į Sovietų Są 
jungą. Valstybės Departamento 
pareigūnai norėjo, kad sovietų 
agentai užgirstų iš paties Šev
čenkos žodžius, kurie paneigia 
organizuotą sovietų propagandą 
Ševčenka pirmiausia sovietu pa
reigūnams pareiškė, kad jis ne
sirengia važiuoti Į Sovietų Sąjun 
gą "naujoms instrukcijoms** gan 
ti. kaip nišai skellė.

Čigonai nori kultūrc

(ŽENEVA, Šveicarija. — 
10 milijonų čigonų, klajoj 
visam pasaulyje, per šimtu 
tų įsigiję vardą kaip kloj 
nomadai, be savo vaisi ' '•< 
vagiai, kai kur net arklax 
ir “laimės” spėjikai vis ga 
pradedi skųstis savo gyv( 
būdu, siekti geresnio savo 
auglio švietimo, reikalauti 
gaus te:sių savo gyvenmui 
vo vardo pagerinimui

Graxton Puxon. viso pa: 
Romani (čigonų) general, 
re torius seni;: u vadint jis ‘ 
nū karolių m r” šiomis diei 
čigonų kongrese iškėlė eilę 
blemų, svarbiausia reikalą : 
sėslaus gyvenimo ir nau< 
darini, kad galėtų savo v 
leisti i mokyklas. Jie ieško 
tinių Tautų sau pripažinimo 
pat kelia pretenzijas Vok’e 
reikalaudami reparacijų tu 
cių nužudytus 500,000 čig(

JAV-bėse yra apie 250.01 
gonų, kurie pasidarė sėsli 
stengiasi sijungti Į bendrą 
vę, bei išsaugoti savo kul 
kuri tebėra akmens amžiam 
ju kalba-Romany tebėra nei 
ta.

Maraarita atsikart
LONDONAS. — Parlam 

žemųjų rūmų atstovas d; 
tis. svarstant karalienės EI: 
tos II algos šeimos išlaik) 
lėšų klausimą atvirai ir ne; 
kiai pasisakė del monarcl 
bendrai kalbėdamas apie F 
tos šeimą, patarė skiriamas 
mas ne tik nedidinti, bet st 
žintį o karalienės seserį Ma 
ritą, jau 47 metų, divors 
senmergę, kuri jokio darbo 
ima. tik su tulu 17 metų už 
nesniu muzikontu barkuoja. 
siūlė visai iš algos lapų išbra 
ją pavadndamas “parazite”

Margarita atsikirto, pareil 
ma. k*. * jos algą dar bent 1

Dideli turtai gludi 
tuščiose skardinėse

WASinNGT0N.\ — Pradė
jus supirkti.* -tuščias metalines 
alaus ir kt. gėralų skardines vien

1977 metais per visas JAV-bes 
surinkta 6.1 bilijonai aliuminio 
metalo alaus skardinėlių, už ku
rias amerikiečiai uždirbo $45 mi 
Ii jonus. Didžioji dalis to metalo 
gauta per 2,200 surinkimo cent
rų, kuriuos Įsteigė ir operuoja 
aliumino industrija ir įvairios 
gėralų kompanijos visame kraš
te. Rinkėjai gauna po 17 centų 
už aliumino skardinėlių (po 23 
skardinai es) svarą.

Sovietų pareigūnai jau primi
nė. kad sovietu vyriausybė nesi
rengia kėsintis jo asmeniška 
turtą, ar suvaržyt jo teises. Jie 
nriminė. kad jo žmona ir kiti 
šeimos nariai grižo j Sovietu Są
junga. ir nieko jiems neatsitiko.

pakuti, nes pasitraukti iš d 
vavimo visuomeniniame gyv 
me ji nemananti, o jos jam 
ryšiai su 17 metų už save . 
nesniu niekam esą netrukdo

Margarita algos gauna 1 
met $100.000.

Ševčenka rusams atsakė, kad jisj . ■ - ..——
išklausė atvykusių paregimu Sovietu ambasados patar 
jiems pareiškė, kad visa tai 1^*1 girdėjo Ševčenkos žodžius ; 
bai gražu, bet jis netikįs sovie- nenorą griįžti Sovietų Sąjunj 
tų pareigūnais. Jis juos labai ge jįe pareiškė viltį dar k; 
rai pažįsta. Jie apgavo daugelį su juo susitikti Ševčenka su
kitų žmonių, nusivybodami juos vykusiais sovietu atstovais 
Sovietų Sąjungą, o vėliau pasieti45 minules, ir pareiškė, 
gė visai priešingai, negu jiems jjs sll wnori dar kartą 
pasakojo. Ševčenka griežčiausiai ^įtikti, nes susitikimas esąs
atsisakė grižti Sovietų Sąjungom prasmis.



Dail. Mikalojus Ivanauskas 'Vilniaus Vizija'’

Pagyvenusiojo nervu sistemos senstelėjimas atsi
liepia i io vn’kščiojimn pajėgumą.

Mediciniška tiesa

Kūno, proto ir jausrrių darnos pagrindai
Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JON AS ADOMAVIČIUS, M. D. _______

Lensinijikų dažniausias nusis
kundimas yra pasunkėjusi eise
na Tokie ligoniai ir jų artimieji 
nesti patenkinti, kai gydytojas 
jiems išaiškina, jog eisenos sut
rikimas rišasi su žmogaus amžių 
mi. Tai populiarus ir. . plačia 
čia prasme imant, teisingas iš
aiškinimas. Vienog tokio išaiški
nimo nepakanka nei tikram no- 
rinčiams pensininkui padėti gy
dytoj ui, pačiam _ sergančiajam. 
Mat, kai pacientas smulkmeniš
kai nusako savo eisenos sutriki
mus ir kai gydytojas nuodug
niai tokį pensininką istiria-tada 
nustatoma tikslesnė eisenos sut 
rikimo priežastis, negu vien pa
sakymas “Tai tik senatvė”.

gydytojas'nesupras, kokie kūno 
pakitimai sutrikė ligonio eiseną, 
čia aptarsime tik senatviškus 
hervų sistemos pakitimus, sut- 
rinkdančius eiseną. Galvos sme
genyse, o taip pat ir nugaros to
kiuose (entralinių ir periferinių 
nervų) senatviški bei arterios- 
klėrotiški pakitimai sukelia eise
nos sutrikimus.

žmogui žengiant amžiumi pir
myn. menksta jo nervų sistema. 
Dar medicinos atstovai tebeap- 
taria-dėl eisenos priežasčių kai 
kuriais klausimais aiškinasi.-Grid 
denama, ar senėjimas nervų sis- 

J' temos yra paseka pirminio celių 
i nykimo, ar išdava atsiradusių 
celėse cheminių pakitimų.

Paciento nuodugnus apsaky/ 
mas savo sutrikusios eisenos pa-j 
sireiškimų, o gydytojo reikiamas i 
tokio ligonio ištyrimas yra svar 
bus dar ir dėl sekančių trijų prie 
žasčių. I. Tada geriau supranta
mi sutrikusios eisenos pagrin
dai. 2. Tada paaiškėja, kaip toli 
esti pažengęs paciento luošumas. 
3. Sužinoma, kas galima — jei 
iš rišo galima — daryti suma
žinimui negerovių, atsiradusių 
sutrikus eisenai.

Įvairios priežastys sutrikdo 
žmogaus eiseną

i eiseną, tiesa, ir dažniau pas senes
Gydytojui reikia būtinai turė- nius atsiranda, bet ta liga nebū

ti galvoje įvairias pensininko ei-’tinai rišasi su senėjimu. Yra ir 
senos sutrikio priežastis-kitaip daugiau neurologinių ligų, truk

Aptariama, ar tikrai arterios- 
’iklerozė sendina nervų sistemą, 

kaip dabar daugelio yra priim
ta. Mokslininkai aptaria, kuris 

! nervu pakitimas (jei 'iš rišo 
toks yra) laikomas biologiškai 
“normaliu” pas pensininką, ir 

‘ kuris nervų pakitimas pas jį lai 
’ kytinas “nesveiku’ -- patholo- 

gišku. žinoma, čia mes tokių 
klausimu neliesime. Taip pat čia 
mes neliesime ir tokių ligų, ku- 

■ rios sutriko eiseną, bet nesiriša 
,su senėjimų. Duokim, tokia Par 
Į kinsono liga — ji labai trikdo

dančių eiseną, bet nebūtinai dėl sininkui sunku normaliai ne tik 
senėjimo atsirandančių (pvz., 
staigus strokas-acute cerebro- 
vasculas aceident.

Prisimintina, kad neurologi
niai reiškiniai ryšyje su senėji
mu gali gautis pasėkoje kitokių 
ligų, nuo kurių pensininkas nė
ra visiškai apsaugotas.

Mormali eisena

Normali eisena priklauso nuo 
svarbiausia dviejų dalykų. 1. Svei 
ki turi būti raumenys (motorinė 
dalis). 2. Sveikos turi būti jus
lės (sensorinė dalis). F 
sveiko regėjimo, nesugadinto ly
gsvaros organo ausyse. Reikia 
ir sveiko orientavimosi erdvėj e- 

' smulkių judesių tvarkos.
Pas pensininką gali sutrikti 

raumęninė, kaulinė judėsiu da
lis. Artritas kietina raumenis, 
sausgysles ir sąnarius.- Tada pen

vaikščioti bet ir stovėti. Todėl 
reikės aptarti pensininko sunku
mus vaikštant pagal motorinės 
ii* sensorinės dalies pakenkimus. 
Kartais pasitaiko vien tik rau- 
menų-kaulų (motorinės dalies) 
pakenkimai. Bet dažniausiai esti 
kombinuoti negerumai (ir rau-i 
menų ir nervų). Mat sklerozė pa
liečia plačias sritis. Išvada, Pa
gyvenusieji išmokime nuodug
niai papasakoti savo eisenos ne
gerumus" gydytojui. Tada leng
viau bus galima sutrikimo prie-

■ žastis susekti. Jau dabar visi
Reikia kaip vienas stokime kovon su sa

Cold war.

m

W3C nearly enough food, and short on

k was an army leeg on courage. 
W short on money

And then the monev came, 
fame $27,000.000 from the 
pockets of new Amencans

the coid.

Surinko ir redagavo teisininką* Jonu Talalas
(Tęsinys)

SIBARAN IŠVEŽTI LIETUVOS 
POLICININKAI.

Išvežtų iš Lietuvos policijos tarnautojų ir šeimos nanų 
sąrašas.

(Kiek tik žinoma, nurodoma išv. data ir aštėmimo 
vieta, jei to nėra, — išv. j Sibirą masinių trėmimų metu, 
pradedant 1941. VI. 14.)

1. Abromaitis Edvardas, s. Jono, 46 m., polic. punk
to ved., Raudonėnai; žmona Marcelė, 32 m.; sūnus — 
Fredas, 6 met; duktė — Lilija, 10 m. ii

2. Afaanvičius Teodoras, 44 hl, polic. tarnaut, Kau
nas; žmona — Janonytė Stasė, d. Antano, 48 m.

2. Afanavičius Teodoras, 44 nx, polic. tarnaut., Kau- 
virš., Pagulianka, Zarasų aps. (Sibire mirė badu) ; zmb- J* 
na — Lidija, d. Alekso, 39 m., mokyt; duktė — zanama, 
19 m., stud. į

4. Aukštikalnis Juozas, s. Adomo, g. 1894 m., polic.
tarnaut, Šiauliai; žmona — Eleonora, d. Antano, 4U m.,; 
sūnus — Algirdas, 4 met; dukterys — Jūra, 7 met.; Zi
na — 1 met 1

5. Balnas Teodoras, s. Lauryno, g. 1887 m.? Sibire,

norėčiau jai padėti Kviečiu riti 
pas gydytoją, bet ji sako, kad ji 
yra sveika: ne jai, o man reikia 
gydj’tojo. Esu labai nusiminęs.- ats. kapitonas, dalyvavo laisvės kovose, išėjęs į atsargą 
Nežinau, ką daryti. Pamesti se-Į taranvo pasienio polic., 1938 m. išėjo į pensiją, gyveno 
natvėje jos nenorėčiau, nes jau- savo ūkyje Vebnų k., Rokiškio aps., rusų okupantų vie- 
eiu didelę tuštumą, bet gyventi į Qas pirmųjų SUUI1tas 1940. VL 1, išvežtas ir dingo; 
biau sn^hti. žmona — Stase, d. Kosto, 36 m., med. sesuo; dukterys—

Daktare su vatmi kreipiuosi Eugenija, g. 1924 m.; Kena, 9 met 
prie Jūsų gal galėtumėt duoti 6. Balnys Kazys, 36 m., polio., Kaunas; žmona' —

vo didžiausiu priešu: charakte
rio menkumu. Mes kaip anie Do
nelaičio mėšlą Vabaliai, dainuoja
me mėšle besiraudami: mes 
smuklėse gerai jaučiamės. Mes 
virtuvėje niekus valgome-be vai 
siu, daržovių, viščiuko sriubos 
apseiname. Mes gyvenime pavy
dime artimui,-apkalbame gerus 
darbus darančiuosius Mes pers- 
tipriai save nūoiijam taboka, 
svaigalais, plepalais...’ kad galė
tume tikėtis sveikos senatvės. 
Ryžkimės sustitvarkyti: vien pa 
prastai apseiti visuose mūsų gy
venimo dalykuose. O tas" papras 
tumas ir yra pats sunkiausias 
kiekvienam darbas: daugumas 
vis mėgsta įvairiausius dirbtinu
mus. Kiekvieną žavi vaikas — 
jis natūralūs, paprastas, kol mes 
neišmokom dirbtinumo . Bokime 
visi nuo bet kokio nenaturalumo- 
dirbtinumo. Tada laimingi pasi
jausime. Tada ir senatvė mums 
bus ne tokia sunki. Daugiau apie

Pasiskaityti. Geriatrics, 
November 19Q

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

žmona išprotėjo: nei jos pamesti 
ei su ją gyvent i-kas daryti?

- Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, aš ir mano žmona esame su- 
aukę pensijos amžiaus. Fizine 
ne sveikata tuo tarpu negalėtum 
nusiskųsti. Rodos, '-tik turėtum 
džiaugtis ikusiu gyvenimu. Bet 
tas gyvenimas iš tikrųjų yra bai 
sus. Mano žmona jau keletas me 
tų įsikalusi galvą klaidingas min. 
tis, kad aš jos nemyliu, o aš 
esą beprotiškai Įsimylėjęs į ki
tas moteris, kurios mane užhip
notizavusios ar apsėtosios. Daž
nai ji puola mane mušti, reika
laudama prisipažinti, kad aš be 
jų negaliu gyventi.

Aš. žinoma, negaliu prisipa
žinti prie tokių nesąmonių, nes 
viskas yra jos nesveikos vaizdu o 
Lės padaras. Ji mane spjaudo, 
šlykščiausiais žodžiais kalio ja. 
puola mušti ką pagriebdama, su 
drasko, sugadina daiktus. Kele 
tą kartų mane yra sužalojusi, su
kruvinusi. > - 7

Paskui kurį laiką nusiramina 
ir, atrodo, vėl sugrįš ramus gy
venimas. Bet ir vėl kartojasi tas 
padūkimo periodas. Ir taip be ga
lo. Aš savo žmoną labai myHu,

patarimą išbristi iš šios baisios! , A j . ... _ A. . > rj . .
padėties. Gal galėtumėt parašyti d’ Andriaus, 31 m, siuvėja; sūnūs - Algirdas, V met, 
Naujienose ar man tiesiog raš
tu. Būsiu labai dėkingas.

Dar galėčiau pridėti kai aš 
paneigiu, kad riša, ką ji kalba 

Į netiesa, tai ji sako, kad ji iš 
I mano veido išskaito visas mano, 
mintis kaip is knygos. Aš susi
rūpinęs, kad čia gali būti kokia 
rimta nerrių liga. Nusiminęs.

Atsakymas. Nėra ko nusimin
ti, tik reikia veikti reikiamai, 
žmona serga psichine liga. Turi
te savo mieste iš Chicagos persi
kėlusią gerą pasihiatrę. Su ja 
susiriškite. Ji' padarys kas rei
kia. Priseis. prievarta išvežti ją 
psichiatrinėn ligoninėn gydymui 
kaip “emergency case”, nes ji pa 
vojinga aplinkiniams. Gydytojas 
kiekvienas gali tokią ligonę prie 
-varta išsiųst ligoninėn, pirm pa
rašęs trijuose puslapiuose reiš
kiamas žinias. Tada policija išve 
ža. Kitaip nėra rodos su tokias 
psichiniais ligoniais: jie skaito 
save sveikais, o visus kitus vai
dina ligoniniais. Tik jos neap- 
leisk-gydyk. čia visiems lietu
viams reikia duoti j kailį, kad 
taip netenkamai'elgiasi su pschi- 
niais ligoniais. Nusilaužęs kaulą 
gulasi orthopedinin skyriun li
goninėje. Susirgęs smegenų užde 
gimu-vežamas į ligoninės infek
cinį skv-rių. Sunegalavęs psichi
ne liga-tam tikru būdu gabena
mas į ligoninės psichinį skyrių, 
ar į specialę tokiems ligoninis 
rietą. Tai ir viskas. Jei šitos 
tvarkos neprisilaikysime-kiekrie 
name atvejuje visi kentėsime ir’ 
kitis kankinsime visai be reika
lu. Nustokite visi menkakalbiai 
toliau litanijas varinėti, būk 
toks išvežimas tokios ligonės yra 
nežmoniškas. O kokį “žmonišką” 
elgesį pasiūlo toks neva žmoniš
kumu susirūpinusysis. Senai rei 
kėjo taip pasielgti — jau ji bū 
tų pasveikusi. Tad nors dabar 
imkis reikiamos veiklos. Sėkmės 1

duktė — Elvira^ 2 met |
7. Baltrušaitis Antanas, s. Petro, 34 m., polic., So- 

bava, Alytaus aps.; žmona Domicėlė, i Juliaus, 207 
šeim.; dukterys — Aldona, 5 met; Danė, 2 met

8. Baltrusaitis-Baltrusis Stasys, s. Jono, 54 po
lio., šalniškės, Kazlų-Rūdos vis., Marijampolės aps.

9. Baltrumis Andrius, 42 m., polio., Grušlaukė, Kre
tingos aps.; žmona Bironaitė Bronislava, d. Tado, 50 m., 
sūnus — Vytautas, 20 hl, stud. ; v

10. Banza (Bundza?) Antanas, s.^ Prano, 32 m., pq- ’j 
lie., Gaisrių k., šakių aps.; žmona— Kontaite Marcelė, | 
d. Juozo, 26 m.; sūnus — Algimantas, 5 m.; duktė — Da
lė, 3 met; tėvas — Pranas, s. Baltraus, 60 m./ ūkm.; ; 
motina — Rūgieniūtė Marijona, 58 m., šeini.; brolis — / 
Stasys,. 19 m., seserys ūkin. — Anastaziją/22 nr; Kazį-.

B ALFO SUSIRINKIMAS

Marquette Parko BALFo 
to skyriaus valdyba kviečia Vi 
siutiną, metinį narių ir pri
jaučiančių susirinkimą, kuris 
Įvyks š .m. balandžio mėn. 23 
d.. 11:30 vai., tuoj po pamal
dų. šv. Mergelės Marijos Gimi 
ino parapijos Salėje.

Bus centro valdybos pirmi
ninkės Rudienės žodis, 
valdybos narių ir rezi vijos ko 
misijos pranešimai, naujos 
valdybos ir rezivijos komisi
jos pranešimai, naujos valdy- 
bes ir rezivijos komisijos rin
kimai. Valdyba

1L Banys Bronius, g. 1906 m., polic., okupantų su
imtas, kalintas ir iš Vilniaus Lukikšių kai. 1941. V L 3 
išv. j Sibirą — Vitegorl kone, stov, >

12. Baniulis Romualdas, š. Petro, 45 nu, polic., Pas
valys, Biržų aps.; žmona — Andzeviėiūtė Ona, d. Myko
lo, 35 m., tarnaut; sūnus — Liucijus, 8 met; dukterys — 
Elena, 13 m.; Irena, 14 m.; Mariją U m.

13. Bankauskas Jonas, s. Alfonso, 25 m., polic., Šan
čiai — Kaunas; žmona—Jadvyga, d. Mykolo, g. 1911 m., 
šeim.; sūnūs — Alfonsas, 5 met; Vytautas, 4 mėn.

; 14. Bamiškis Vytautas, s. Jono, g. 1915 m., polic., 
Zečkainių k., šakių aps.

15. Barsinskas Vladas, s. Vlado, 34 m., polic., Vili
jampolė— Kaunas. ... - ' . ..."

16. Bcinoras (Besnorius?) Jurgis, s. Antano, 54 m., 
polic., Alytus; žmona—Elena, 38 m.; sūnus — Kastutis, ' 
6 met; duktė — Regina, 12 m.

17. Betkauskas Jonas, s. Juozo, 27 m., polic., Pane
vėžys, išv. j Krasnojarsko ki*aštą. f

18. Bieliūnas Bronius, s. Vincento, 44 m., polic., Obe
liai, Rokiškio aps., žmona — Stočkutė Genė, d. Antano, 
35 m., šeim.; sūnus — Vytautas, 10 m.; duktė — Jani
na, 12 m,

Į 19. Bieliūnas Petras, s. Petro, 33 m., polic., Pakriuu- 
niai, Rokiškio aps. * } ‘ '

20. Bindokas Petras, s. Petro, 43 m., polic. tarnaut,
Šaukėnai, Šiaulių aps. t

21. Bliudžius Domas, g. 1897 m., polic., Šilalė, Tau
ragės aps. !

22. Bobelis Simas, s. Simo, g. 1894 m., polic., Palan
ga, Kretingos aps.; žmona — Lidija, d. Miko, g. 1894 m., 
tarnaut,; sūnūs— Raimondas, g. 1923 m.; Romualdas g. 
1930;m.; duktė r—Ląima, g. 19^ę m. į •. j: p';,

23. Briaukus Vincas, s. Jūrgio, ^7 m!, polic., Mari
jampolė; žmona — Jankauskaitė Mikasė, 32 m., šeim. J 
sūnus — Vytas, 11 m.; dukterys — Birutė 7 met; Ge
nė, 5 met ■ * ’ /

(Bus daugiau)
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dedi Jum* pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
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NAUJIENOS, Chicago i ill Wednesday, April 19, 197$

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos į krašto politiką. 102 psl. Kaina £1.56

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki -v J

D. Kuraiti*, KELIONt | ANAPUS GELRŽTNtS UŽDANGOS. Ax> 
torlanf pastabumą neapgauna IntmdMo tr igttpropo propaganda bei 
dtatatkiTiinaL AM knygoe parašyto, lengvu, grtfta fUUuml

Prxrf. P. PakarttllA KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pel dokumentuota Istorinė stadija apie prūsu likimą.

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 233 
puslapiai ------------------------------- ------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidom!.

NAUJIENOS,

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įrtelgta 1923 metai*.

IrtAlgoa pietuota kiemą* automobUlama p**UtytL

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: s 

NAUJIENOS.
1735 So. Halsted SL, Chicago, DL

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cik suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwm Kapečlnakaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 
loae Vokietijoje. 273 psU kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozą* Kapačlnakaą IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
rra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai. yra Amerikoje beifd- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
Urenta i anglu kalba.

M ZoMonko SATYRINIS NOVtLtS Onlalaoa rusu rašytojo

balčiausias menuo
Anglijo-balandis

T.OXDONAS. — Pereitą sa
vaitę sniego audra ir 19 laipsniu 
temperatūra vėl grąžino žiemą 
su šalčiais ir balta sniego danga 
Londonne. ir apledėjusiais plen
tais iki pat salos pietinio galo.

Avių augintojai Škotijoje turi 
didelių nuostolių. Tie šalčiai ir 
sniego audra užklupo avis jauipa 
lėkius i kalnus. Pietinėje Airijo
je audroje nukrito ežerą helikop 
te ris su dviem asmenimis, o Va- 
lijoje jūrą nukrito vienmotori- 
nis lėktuvas.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niufltnovs salimi jaufl puikly knyfV/ torto pipueš be! kokią 

knygų įpintą ir lentyną.
Ahktandra* Pakilnlikli, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

. .. atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A.-Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimint 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpražymtL ruskfrs- 
tyti. į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr/ Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomai,
__ žili* viršeliais. '336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. V»c*L Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

L RJJA. I dalis. 203 psl.. Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; R dalis, 225 psl., įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais

Henrikas Tomas

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVISKĄJĮ PAMARĮ

33$ puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslais įprašo Pamarį senus Jo 
gyvantolus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrato. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar-50 tentų.

-N A U J IE N 0 S
1733 So. Halstad St, Chicago, fll. 60608

famaWa. LIUBLINO UNIJOS SU K AKTU I PARARTUS.
M pat Kaina 1LB0.

BU kr kiti leidiniai yra grunani
NAUJI!NOSĮ. 1737 U. HALSTID ff^ CHICAGO, ILL. MM

MeftssRaeR dtorfee valandcaala erba wfeetawif peitv Ir rtWWmH

Ušuajos uoste visi buvo su
pažindinti, keleiviams p rista 
lyti instrumėtnai, kurie pa 
ruošdavo keleivius apie nau-j 
jas Pietų Ašigalio-vietas. Iš-į 
Ušuajos ekspedicija patraukė j 
į Pingvinų, karalystę, kur ping 
viniai karaliai savo vaikus* 
peri ir augina 
pačią geriausia salą, kurioje 
žuvies kiek tikai nori. Ping
vinais jas prilyta, kaip ge
niausiuose karališkuose ręsto 
ramiose, o vėliau jiems labai 
lengva maitinti išperėtus ir 
maisto prašančius pi ngvi n i ti
kus. pingvinai žmonių nebi-

investavimo knygelės ąąskaitoe
ne£a _

|a<. Duoti doknmenUl katalikiškų, aocaillstlnrų, latoMninflkų |j 
ritu organizacijų atlikti darbai, įiteigtoa mokykloj tkaitykloa, bers 
kai Ir f - '

Norintieji Hą knygą irigytl. prašomi parašyti arba Wonev 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
▼ardu ir p*dųatl:

1731 Se. HaJrtM 8L, Cblcara, OL

YRA GERIAUSIA DOVANA . •
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną s> 

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės ’ šerno gyvenimą. 
Jiems bot prisiminti senus laito r ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atTykąa?Uetuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RCKO lengvas, vaizdus, gražią literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. < - z , <į L

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
jot Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA ‘"NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Dabartiniu metu Lietuviu
Prekybos Rūmams vadovauja

>davo tokią 
kad vanduo
Žemės dugn 
vilkdavo ga 
viršų su di<

Praeitą -trečiadienį biznie
rius ir keliautojas Vladas Ra-Į 
sčiauskas ir nuvežė Chicagos 
Lietuvių Prekybos Rūmų na
rius į Antarktiką ir parodė 
jiems visą mokslininku ekspe 
diciją, Ugnies žemėje, Usua- 
joje, Pingvinu Karalystėje ir 
didžiausius sniego ir ledų plo
tus. Minėtą trečiadienį įvyko 
mėnesinis Prekybos Rūmų na j 
riu mėnesinis susirinkimas.’ 
Prekybos Rūmu nariai ne tik 
pakalba apie prekybos ir biz
nio reikalus, bet pasidairo, 
kas pasaulyje darosi, kaip ki
tur žmonės ir žemės gyviai 
gyvena.

auskas pasirinko šią kelio 
iš kurios jis daug pasimo-

Jau kuria Ulkas atspausdintą ir galim* gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose cnyga aprašanti paskutinių 90 (1B69-190B) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbu* 664 P*L Kaina 
$10 Išleido Amerikos Lieturių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavę* lietu via, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų fuorganizuotoa šalpos draugijoj atatytoa btš- 
nyČioe. įsteigti laikraščiai, torių viao buvo 121, 41 teatro draugija. 48

____________________________ $xa$
______  ____ Tamašauske, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6. ,

P. KesiOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janfha NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės įtriminimaJ

/Vincas Semaška. Reikia 
sakyti, kad jis gerokai 
keitęs, čikagiečiai jį 
liesą, raumeningą, gyvą

• judrų. Tada jis buvo 
į geriausių lietuvių šok' 

Irdavo šokli visus šo 
niekad nepavargdavo.

• Dabai’ jis gerokai pusikei 
tęs. Jeigu jam reikėtų šokt 
taip, kaip jis anksčiau šokda
vo, tai nepajėgtų. Qatar J> 
gerokai diktesnis ir šokti jam 
būtų sunkiau. Bet jis labai ge
rai tinka Prekybos Rūmų va
dovybei. šiandien Semaška ii 
panašus į į prekybininką, o ne 
į hesišmakštantį šokėją. Ji? 
gražiai pradėjo ir tvarkinga 
pravedė Prekybos Rūmų mė 
nešini susirinkimą. Dar žino 
nes vis rinkosi tai jis papras/ 
Rasčiauską, kad parodytų pa
mokinantį filmą api? moksli 
nes ekspedicijos kelionę į Pit*- 
In Ašigali.

didelę kslo įstaigos nepajėgia pasių-
r vėlĮsti besimokinančių jaunų tie-

Teni tuvių į Antarktiką, bet Ras- JQ

iries vnikoiii.us nuo kiausi 
Patelės visą laiką tupi, į 
nai jas maitina. Kai vaika 
sirita, tai patinai su patek 
jiems žuvis neša.

Rasei a usk as p ra c i ė j <) 
nuo Pietų Amerikos galo 
ajos, Ugnies Žemė-s. I ūk 
čIiįs metų Pięlų Amei ikoje 
gė žemė, dieną ir naktį ve 
si vulkanai. Prasiveržipjai 
ko toje vietoje, kur 
Ramiojo ir. Atlanto 
nai. Pacifiko vanduo 
į gilią duolię jūroje, 
duobė būdavo užverčiama, 
lai -prasiverždavo toki dideli 
vilkinai, jie išvcssdavo tiek 
Javos vandens ir kitokiu daiv-

padedairas retu 
oavvzdinga Lie 

Jis pakvietė vie- 
:> pažįstam.,, kad 
ko amerikiečiai 
avių. Sporto Die- 
jrivalo pasirodyti 
jaunimas. Daug 

sportininkai ir 
z ac i jose dirbau

J. Jasmine j, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 
įprašymai, paimti ū gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
' * “ * is S2J0.

Dr. Juoms 3. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
jantrauka nuo pat ienų jų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juexss 3. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją.

‘ “ ■ Kietaia viršeliais $4.00.
Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

kitas knygas gauma įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. ----- t

NAUJIENOS
1735 Reath Halstad Street, Caicase, 2L SC8BS

Iš pingvinų karalystės, eks
kursija nuplaukė į Banginių 
kapines. Karo metu norvegių 
pradėjo spausti aliejų iš gar- 
s'ų ir riebių Langinių. Matyt 
kad spaudė aliejų ir i> riebių 
j ingvinų, nes ir jų ten buvo 
didelės galybės. Buvo uždrau
sta tai daryti, bet norvegai 
įsirengė didžiausią dirbtuvę 
ir prisispaudė daug a Ii jaus. 
Britai pajuto, ką norvegai žve
jai daro. Britai jiems įsakė to 
nedaryti, bet norvegai nepa
klausė. Britai bijojo, k:.d nor
vegai neparduotų banginių 
aliejaus vokiečiams. Jie at
siuntė kelis karo laivus, iškč- 
L‘ i padanges visus norvegu 
įrengimus ir paliko paliko di
džiausia banginiu kaulu krū
vą, kurią dabar vadina bangi
nių kapinėmis. Kaulų kalnai 
sušalo, apsnigti, net z'egen 
da. Ekspedicijos nariai tyri 
nėjo ir paliktus kaulus.

1 kasi rodė, kad toje ekspedi
cijoje į Pietų Ašigalį važiavo 
apie 80 mokslininkų, Vieni ty
rinėjo orą. kiti stebėjo šiau
rės žuvis ir visokias žuveles 
o daugiausia mokslininkų va-

| ž;avo į Pietus pingvinų gvrve-' 
n imą sekti. Ekspedicijoje iš

• Illinois valstijos Rasčiauskas 
; buvo vieninteli keliautojai, o 
j šioje ekspedicijoje kito lietu- 
‘ vio nebuvo. Bet Rasčiauskas 
('lietuvius labai gerai atstova- 
; vo.kai kilo reikalas.Buvo moks 
j liniukų iš Argentinos, Meksi- 
Į kos, Kanados, JAV. Japonijoj

Švedijos. Norvegijos, Vokieti
jos, ir kitų vietų. Lietuvių mo jo, bet jiems netinka

Bet įdomiausia buvo viena 
Amerikos mokslininkė, uni
versitetuose dėsčiusi zoologi

jai labai patiko pingvinai. 
Kai pamatydavo pingviną su 

Į raudona ,balta ip geltona ska
rele, lai šaukdavo ir 
Jis džiaugdavosi ,kaip 
lę radus Ji norėjo, kad 

I fotografuočiau josios
Ji eidavo su visais, bet kartais 
ir pasilikdavo. Senai moteriš
kei ne taip lengva kartu su 
jaunesniais žingsniuoti. Be to, 
ji dar nešdavosi tokią gana 

Jie pasirinko sdprią lazdą. Man ji nepatiko, 
džiaugdavosi, kaip mažas vai
kas ir norėjo, kad visi džiaug
tųsi, bet ten nebuvo iš ko.

Rasciauskui ji nepatiko^ j 
bet jam buvo gaila. Vieną die J 
ną jis pastebėjo, kad alsiliku-Į 
si mokslininkė sustojo, lazdą, 150 psL Kairi; 
išardė, atsisuk i n ėjo ir kažką 
gėrė. Pirštu pamojo, kad ir 
jis ateitų. Paaiškėjo, kad toje 
lazdoje ji turėjo labai gero 
konjako. Lazdoje buvo įsuktai^ $3.00.
ir čerkutė. Senutė pripylė ir 
Rasciauskui. ašltoje Antarktį 
ko j e tai buvo gera proga su
šildyti kraują.

Rasčiauskas yn^a geras foto*

Pirmininkas Semaška leido 
M. Gudeliui pranešti apie Xau 
j ienų ruošiama banketą D r. 

jV. Dargini pagerbti. 'Paskuti- 
I niais metais, be Dr. Bobelio, 
į visuomeniniame darbe la- 
‘ blausiai pradeda reikštis Dr 
! Dargis. Jis vadovauja reora- 
ganizuotai Lietuvių Bendruo
menei važinėja po kraštą su 
paskaitomis, priklauso Ame
rikos Lietuvių. Susivienijimui 
turi didelę kliniką ir dirba 
naudingą darbą. Gudelis pa- 

! prašė Prekybos Rūmų narius 
I atvykti į banketą ir pagerbti 
įsu senais lietuviais dirbantį 
jauną gydytoją. Pasakė, kad 
I bilietų į banketą galima gauti 
! pas Petra Vilkeli. Tuoiau at-
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Pagerbsime Dr. Vytautą P. Dargi

JŪRATĖ IR KASTYTIS
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metams L_
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trims mėnesiams
/ienam menesiui

Kanadoje 
metams 
pusei metu 
vienam mėnesiu)

Naujienos eina kasdien, išskirian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų. Ben 
drove, 1739 So. Halsted St.. Chicago

$34.00
$18.00 
< <

Užsieniuose 
metams 
pusei metu 
vienam mėnesi ir
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INTREVENCŲAI NEBUVO PAGRINDO i Pasauliui grasią 
vandens trūkumas

Geriamo vandene stoka palai
psniui didėja lygiagreČ ai su žmo 
nių žemėje prieaugliu ir indus
trijos plitimu, dar turint galvoje 
Tikuiturr- nebe ilgai trukus la-

3 geriamo vandens bus bran- 
- n’s už lašą aliejau?.

vandens mūsų planetoje yra 
i’ijaardų (trilijonų) Kubinių 

.klometrų vandens jūrose ir 
okear”.ose bet negalimas nei ger 

ne: valgiui virti nei laukams 
DTaėlius drėkinti. Tik 2.7 nuošim 
įai vandens'tinka faunos ir flo
rom (gyvifių ir augalų) reika- 
ams bet ir to vandens didžioji 

dalis (trys ketvirtadaliai) kai 
\ nu ledynais (gletčeriais) ir ledų 
j kepurėse” žemės ašigaliuose su

čia jūs gerbia m :ej i atri kaustyta. o 36 nuošimčio da
lelė vandens ežeruose, upėse ir 
balose tinka ir lengvai prieina
ma.

Labai nevienodas ir vandens 
vartojimas. Afrikos puslauko- 
niai. tenkinasi trimis titrais van 
dens per dieną, o New Yorke 1 
žmogus sunaudoję per dieną 105 
itrus ir Paryžiuje 500 litru.

š. m. Balandžio 15 d. MNau- 
i-no.’" Vyt Didi, šaulių 
.. o. Hir..dninkas VI. Iš 
g*inąitis ir sekretorius J. Mac
konis prasilenkdami su tiesa ku ?a 

matysime vieša 
o ’ ad iš 
ulių l^tasarims 

"Naujienos” 1978 
rašo balius) šąu- 

i niekinu kitą orga 
— Lietuvių Bendruo

\o

ir iš pamatų isa de. šiąn-
L.ei. B.nd. yra , ■ žas-

_■ __.viyvAS^.u«4s*a —

mausia organizaciją, kokią 
su-nors lietuviai buvo

N .-i .ieei org&aiza- 
a.K .

Ateinantį sekmadienį, bal. 23 dieną, 6 vai. vakaro, 
puošnioje Martinique salėje lietuviškoji Chicagaa pa
gerbs Dr. Vytautą P. Dargi. Susirinks ne tik veikles
nieji lietuviškų organizacijų veikėjai, organizatoriai ir 
lietuviško judėjimo ramsčiai, bet bus lietuviškų, organi
zacijų atstovai užgirsti jauno daktaro vedamą ' darbą ir 
turės progą jį pasveikinti. į

Kodėl Naujienos ėmėsi iniciatyvos pagerbti jauną 
■visuomenės veikėją? Kodėl šiam žingsniui lietuviškoji 
Chicaga pritarė ir mielai prisidėjo prie organizuojamos 
šventės? Pagaliau, ką tas jaunas daktaras padarė, jeigu 
cikagie.čjai nutarė priminti ne tik čikagiečiams,. bet ir 
visai lietuviškai Amerikai, kad yra jaunesnių žmonių,' 
kurie supranta dabartinę politinę padėtį ir ryžtasi savo, 
dvigrašį pridėti prie milžiniškos lietuvių tautos kovos už 
savo laisvę ir gyvybę.

Dr. Dargis gimė nepriklausomoje Lietuvoje. Pra-. 
džios mokslą ėjo Alytuje, Kauno gimnazijose ir Ųniver-j 
sitete. Matė Lietuvos nepriklausomybės žlugimą, koyo-1 
jo prieš okupaciją kartu su visa laisvės siekiančia Lie-| . . ..v
tuva, o kai sovietų karo jėgos antrą kartą veržėsi į Lie- laišką, kad jis- būtų atsargus,.neteisybei-•■nesipriešintų,, 
tuvą, tai jaunas studentas patraukė į Vakaras. Berlyne naujiems conquistadorams. kelio nepastotų ir lietuvių 
dalyvavo Dr. Jono šliupo laidotuvėse, girdėjo paskutinį neragintų pasipriešinti blogiui, tai Dr. Dargis pasipikti- 
jo žodį lietuviams, mokėsi'Vokietijos universitetuose, o no- 0 kai laiške dai’ įžiūrėjo piktos, valios, .niękinųno-ir 
kai atsirado galimybė atvykti į Ameriką, tai kartu su ki- pasiryžimo peršokti aukščiau kelių, tai dr. Dargis ;nete- 
tais lietuviais, pabėgusiais nuo didžiausio lietuvių tau- ko kantrybės. Jis nenusigando grasinimų, neiškrypę iš 
tos priešo ,atvyko į Ameriką, baigė aukštuosius moks- einamo kelio, bet paskelbė Naujienose visą nevykusio ad- 
lus, išlaikė gydytojo egzaminus, atitarnavo JAV kariuo
menėje ii’ atidarė savo kliniką Chicagos priemiestyje, 
Westchesteryje. į

Pastatęs savo koją ant stipraus amerikoniško pa
mato, jis visą laiką domėjosi visuomeniniu Amerikos lie
tuvių gyvenimu. Iš Lietuvos'ir Vokietijos jis atsivežė 
savo idėjas apie kovą už laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mybę, bet Amerikoje jis ryšosi susipažinti su Amerikos 
lietuvių vestu darbu gintiniam savo kraštui pa
gelbėti. į

Jis suprato, kad Amerikos lietuviai, įsitraukę į vi
suomeninį amerikiečių darbą, atliko labai daug ir gim
tiniam kraštui. Jį žavėjo Amerikos Lietuvių Tarybos ve
damas darbas, jų sugebėjimas prieiti prie įtakingesnių 
amerikiečių krašto administracijoje Ir kongrese. Kada 
Amerikon atvykę “naujos politikos” šalininkai ryžosi 
“užkariauti” Amerikos lietuvių organizacijas, pagrobti'rėti kiek giliau į visuomeninį mūsų gyvenimą. Jfe-metė

azi 
Pobūvis” 
1 (juodu 

ų vard; 
nizacųą 
ra nę. štai tas kaltinimas:

^Tačiau su gaBesčių reikia 
;rimintijcad aei Lietuvos Šau 
'm Sąjungos centro, nei V. D. 
kaulių R ak valdybos ’ : ! 
la p Pleikio ar ko kito, įgalia 
vusios ar prašiusios, kad šau
lių vardu niekintu kitą kokią 
‘ietuvių organizaciją, šiuo ai 
veju Lietuvių Bendruomenę, 
LŠS Tremtyje ir N’ra pagrin
dinis tikslas dirbti tik Lietu
vos laisvinimo darbą todėl 
kiek^eną lietuvių organiza
ciją dirbančią šiokį ar tokį 
Lietuvos laisvinimo darbą, L- 

j ŠST gerbia ir su jomis ben- 
darbiauja”. ' y

Kad kiekvieans galėtų šusi- 
į .daryti teisingumo ir tiesos įs

pūdį, čia patiekiu tą vietą-iŠ 
savo reportažo,, dėl kurios juo 
du mane kaltina:

^Vyriausio Lietuvos IšJaisi- 
vinimo Komiteto sumanymu 
ir pastangomis buvo įkurta ne 
partinė organizacija — Lietu
vių Bendruomenė, su tikslu 
apjungti visų pakraipų, pa 
žiūrų, įsitikinimų ir religijų 

Hieluvius, kad toje organizači- 
■ęjoje kiekvienas lietuvis jaus- 
stųsĮ ir būtų traktuojamas kaip 
brolis ir sesuo. Iš pradžių taip 

. ir buvo ir darbas ėjo ^eknun- 
:gai ir. sklandžiau Bet neilga
trukus tą organizaciją t ------- --------- ------

/tuvių Bendruomenę -ištikę .|nos šeimos nariai ir su vienas j tmėms mokykloms Čikagoje 25 
žiauri katastrofa. Joje įsrvies- kitu bendrautų kaip broliai ir doL, BALFui 15 dol. ir ALTui 15

Atrodo, kad gerbiamieji kai

.S
o r šmeižtų, xiek Li>- Ji 

r. lietuvių ta .-pusavio 
o. a, ska.jį loja, sun

kų mekintoja ki y he.uvi., 
„.guaizac jų griuvi ja i. g. din 

bylų kėlėja svetimųjų teis- 
.auose ir tokiais savo dar
bais beatodairiškai, gal ne 

. ouingai, gal iš neprotingu- 
-v ar pasimetimo, bet labai 

pasitarnaujanti Lietuvos oku- 
. amui.”

dote nors pusę sakinio, kur aš 
šaulių vardu niekinu LB.? Aš 
savo reportažą rašiau kaipe 
reporteris ir spaudos bendra
darbis ir jokiu būdu ne kaip 
šaulys, ir ne šaulių vardu. Aš 
LB neniekinu, bet ją kritikuo
ju dėl jos pasimetimo ir jos 
netikusios veiklos ir susiskal 
dymo. Niekinimą reikia skirt) 
nuo kritikos, tai yra du skir
tinį dalykai. {Sovietų Sąjun
goje kritikai yra apšaukiami 
šmeižikais, niekintojai — trau 
kiami teisman ir pasmerkia
mi. . 1’

Šaulių sąjunga nėra komu
nistų partija ir reporteris sa
vo reportažo neprivalo patiek
ei cerižūrai. Jei aš kaipo repor 
leris ir spaudos bendradarbis 
paminėjau eilę LB negerovių, 
lai mana noras yra, kad visos 
tose negerovės iš LB pranyktų, 
būtų pašalintos, nuomonių 
skirtumai išlyginti, kad ben
druomenė , vėl būtų sujungta,

Iš Krienu Klubo veiklos

Dėl narių, sumažėjimo, Klubo 
veikia pastaruosius kelis metus 
buvo susilpnėjusi. Bet praeitasis 
visuotinis .narių susirinkimas, 
kuris buvo daug gyvesnis nei pas 
tarų jų kelių metų teikia vilčių, 
kad klubo veikla ir vėl pagyvės

Išrinkta nauja valdyba, ku
rios pirmininkas yra Augusti
nas Galeckas'vice-pirm. Halina 
Dilienė, sekr. Jonas Indriūnas, 
iž. Dr. Juozas Briedis ir kas. Ro
mas Maldūnas.

Klubo valdyba pastarajame po 
sėdy, apsvarsčiusi klubo finan-

k kad visi lietuviai Liet Ben- sinį stovį, nutarė paskirti aukų r 
druomehije pasijustų esą vie- Kristijono Duonelaičio Lituanis

■ pa tavo vienos ąutoritetyvinės seserys.
į pakraipos politinės.partijos ne
"protingi žmonės.—- Frantinin- tin toj ai įmano reportažo nėra ti rugpiūėio mėnesį šeimynišką 
kai ir tą VĮJKo lietuviams vie skaitę, o kaltinimą parašė kaž gegužmę-piknūcą, kurio vieta ir 
nyti sukurtą vienybės orgąni-1 kieno iš šalies įtaigojami. data bus pranešta per spaudą vė 
zaciją A. Pleikys liau.

doL
Be to, valdyba nutarė sureng '

vokato grasinimą ir nepamatuotas insinuacijas. Jis pdr 
ske’bė ne tik šantažinį laišką, bet nesusitupėjusį -auto
rių iškvietė kovon. Užteko Dr. Dangiui užsimoti^, .kad 
galvojanti nemokantis priešas kaip kamparas 
garavo. 1

Visa Amerika labai atidžiai sekė Dr. Dargio pasiry- 
žymą pastoti šantažui kelią. Visi skaitė grąsinantį_daiš- 
ką ir Dr. Dargio pasiryžimą nesitraukti nė vieno zings’ 
nio. Dr. Dargis nepadarė jokio nusikaltimo. Jis/dirbo, 
laikė egzaminus ir gavo teisę legaliai verstis medicina. 
Praktiškai jis uparodė, kad mokėsi ne tik verstis, bet. bū
ti ir žmonėms naudingu. Visa Amerika sekė artėjąneią 
dvikovą, kurioje Dr. Dargis .išėjo laimėtoju. Grąsinto- 
jas neturėjo drąsos sekančio dingsnio žengtu Jiš nu* 

■tilo ...
šantažas ir grasinimai pastūmėjo Dr. Dargį'^žiū-

jų iždus, įsodinti į vadovybę savo žmones ii’ diktuoti! naujus politikus, pasiryžusius primesti višieinš-/lietu
ką jie turi daryti, Dr. Dargis jau viams savo valią. Jis žinojo, kad nauji politikai bandys 

primesti lietuviams “vieną partiją, vieną- organizaciją ir 
vieną galvojimo būdą”. Kultūringiam žmogui tai >būtų 
baisiausias dalykas. Tai vestų Į stagnaciją, nnsįV^limą 
ir nejudomą tašką. Tokia būsena galėtų pasinaudoti lie
tuvių tautos priešai, šitokios idėjos iš lietuvių .kovotoju 
už gimtinio krašto laisvę padarytų ramias buriuteš, ku
rios iš lietuvių padarytų bendradarbiautojus su okupan
tu. Dr. Dargis dar griežčiau pasipriešino tokibmš v idė
joms ir tokiems apinasrių pynėjams. Jis atsistoju dide
lės organizacijos priešakyje, kuri, kaip galima ktutiirin- 
gai siekti vienybės ir pasiryžimo dideliems darČaniš. Už' 
šį ryžtą Dr. Dargį dar labiau ne vienas advokates, bet 
visa fanatikų sauja pradėjo niekinti ir šmeižti.

Bet Dr .Dargis ir šmeižtų kampanijos .neišsigando. 
Jis nesitraukia iš komitetų ir vadovybės, i Jis rizikavo 
savo profesija, kad sustabdytų klastą ir apgaulę laisvų 
Amerikos lietuvių tarpe. Jis yra pasiryžęs ne tik naujai 
atsiradusius politikus, bet ir paklydusius savo ^ kolegas 
pakelti į aukštesnį pakopą. Dr. Dargis yra kovotojas už l 
pagrindines žmogaus teises «ne;tik pasaulyje/ bet "ir VFj ’ 
soumeniniame Amerikos gyvenime. Dr. Dargis‘rresiren-: 

j gia bendradarbiauti su lietuvių tautos prie&LJj&ap juo- 
Dr. Dargis pagarsėjo visoje Amerikoje, kai vienas kovoja ir kovos. Sekmadienį mes pagerbsime* ko- 

lietuvis stumdyto jas net iš Philadelphijos jam p arašė votoją. _ ' , • /■

Amerikos lietuviams, 1 
buvo susidaręs savo nuomonę apie kitų tautų ii* kitų or
ganizacijų “užkariautojus”. Jis griežčiausiai pasisakė 
prieš ket kokį “užkariavimą”. Jis įrodė, kad toki dideli 
užkariautojai veda-prie didelės nelaimės. Hitleris norė
jo visą Europą pavergti ir Įvesti tūkstančio metų reichą, 
bet jis paliko Vokietiją žymiai mažesnę, negu ją rado. 
Stalinas norėjo užkariauti visą pasaulį, kad visur galė
tų “komunistinę sistemą” primesti, dar ir šiandien ne
pajėgė pačių rusų įtikinti, kad jo sistema yrą geriau
sioji. Dr. Dargis iš principo atmetė Amerikos lietuvių 
“užkariavimo” planą ir ryžosi ieškoti sutarimo ir susi
tarimo.

Kada Dr. Dargis ryžosi savo kolegoms priminti, 
kad lietuviškų organizacijų ‘užkariavimo" idėja netin
kama, kad šitokiais metodais nesujungsime lietuvių di
desniems darbams, tai “nukariautojai” pradėjo priešin
tis jaunam daktarui. Bet jie pastebėjo, kad jauno dakta
ro taip lengvai negalės stumti. Jį pirmon eilėn reikia įti
kinti. Jeigu jis patikės, kad įtikintojo idėjos bus gražes- 
'■’ė®. tai jis pats pasitrauks. Bet jeigu kas bandys jį stum
ti į šalį, tai Dr. Dargis ne tik nesitrauks, bet pasipriešins 
>unndvtojui.

DR. VYTAUTUI P. DARGIUI PAGERBTI
Sekmadienį., š. m. balandžio 23 dieną

KVIEČIAME NAUJIENŲIK

Martinique Restorane
) 2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

i

DAINOS

e
VAKARIENE
IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 doL

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti is anksto 
lLSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

CMcaffo & DL Wednesdayt April 19t 1978



DR. K. G. BALUKAS 
KKUMKIJA IR MOTERŲ LIGQ» 
GINEKOLOGINE CHIRURGklA 

S449 $*>. PviaUd Id. (Crgwftrtf* 
’wd.tal Building^ Tri. LU 5-6444 
P*p’*ia **20ulus pagal susitarimą 

W Ae^riliepia, skambinti 374-8004

VINCO MANKAUS PALIKIMAS
NAUJIENOMS

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ . 
CHIRURGIJA 

Tal«f. 695-0533 
P«x Vallay Medical Cent.. 

860 SUMMIT STREET 
KOUTE $8, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-•.-chesic, -mnmunity kliniką 

Mwd*cmo* direktorių*
x Hanhaim Rd., Wastchwster, U

ALA DOS: 3—-S carbo dienomis 
<a mtr^ šžiadienj 8—3 vai

*** *4/ SO2-272-

I fcu. — Sb >5893
Vincas Mankus, prieš 85 ine 

Uis gimęs Lietuvoje, Radvili
škio vis., Kutiįkių kaime, mi
rė šių metų vasario 13 dienos 
vakare, o buvo palaidotas Lie 
tuviu Tautinėse kapinėse šių 

D R. FRANK PLECKAS nietųu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

9uZ We*' ,03rd Srrec 
valandos pagal stiaiLanm^

ilukrai Irenai C
v ra nuoširdžiai 1

Mankaus Nauj

r OPTOMETRISTAS
KALBA UETUVIŠKAj 

aA W. 71 St.. T,L 737-51 <9
Plkliim sitis Pritaiką akinius ir

4' M co n tact lenses”’

Prėskos tapybaLuGiofl»ws

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA .DIFNA BUTIN' i

Ai pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais.** — Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, n. iilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį- Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palieki a klekiną. Bčt «ur yra ml 
rotieji? 1 tą klausimą atsako knygutė **Vil1is po mirties*’, kurią gausite na 

-nckarraL Rašykite:
F ZaVIST, 3715 West 6^th STREET. CHICAGO. ILL. 65629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
W»W. W.V?/.ViWi W V«\V«VmV.V/,\-.V.WZ

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

I Skorubska^ John Tumosa ir 
j eima, Mrs. Peter Skurskis

Ir. ir Mrs. John Wicigot, Mr, 
i Mrs. Victor Krauchunas 
Mr.Jt Mrs. Walter Cherry, Mr 

Jt Mrs., John Norbut, A Uoyd 
Mr. & Mrs. Henry Puniszko, 
Anonymous, Mrs. Helen Bu 
chinskas Helen Buehinska? I 
Family, Mr. Jt Mi's. Stankus, 
Mr. <& Mrs. V. Andriulis ir 
Miss Euphrosiue Mikužis.

Be šias aukas, Vinco Mun
ka us duktė Irena C. No-būtie- 
nė savo tėvo Vinco Mankaus 

j o žmonos Konstancijos var 
lu atsiuntė Naujienų Fondu 
n* šimtus doleriu.

Cž šias aukas Naujienos 
/incui ir Konstancijai Man 
kams ir jų 
Norbūtienei 
kinkos, o

Iš Vinco
nos gavo vertingą auką, kuri 

”~yra labai pravarti, bet norime 
pasakyti, kad Naujieną Ben
drovė neteko vertingesnio da
lyko — Vinco Mankaus pata
rimų nuoširdžių kritikos žo 
džių ir praktiškų patarimų 
Pačiais sunkiausiais dienra
ščio gyveninio laikotarpiais 
Mankus pats niekad nęnusi 
mindavo ir patardavo nepulti 
nusimini man. Niekas taip ,ne
pažino dienraščio • gyveninio 
ir niekas taip nusiminusių ne 

-Užkrėsdavo geresnės sėkmės 
p iltimi. Mirtis išplėšė patį nuo 
\ širdžiausią ir geriausią "Nau 

‘ jienų patarėją.
; Dėkojame Mankaus dukrai 

Irenai C. Norbūtienei už tėvo 
valios vykdymų ir dėl didžios 

r nepainius reiškiame nuoęir- 
ciigip o vėliau buvo išrinktas ^ią užuojautą. Liūdi ji ne 

viena. 'Kartu liūdi Naujienų 
nu Bendrovė, gausūs veHoriic 
draugai bei pažįstami ir dar 
gausesni dienraščio skaitytojai.

Naujienų 'Bendrove

vasario 16. dieną, šalia 
ži nonos Ko ns ta ui j os. A m e 
lietuviai, ypač čikagie- 
Vihca Mankų pažino, 
genu lietuvį, besisielo- 
L<iefų>’os laisvės reik a- 
Jis dalyvavo sneialisti-

savo 
rikos 
čiai,

4 kaip
agal susitarimą. Uždaryta tree ?a.nt*

* lab
iliame Amerikos judėjime, il
gus metus. buvo 4-tos „kuopos 
n arys,be t jis lai p p a Į b ųy p K u-.

• dirkos Drąuįįijos sękjcetorius, J
* J veiklus SLA narys, Balfo vei

kėjas ir aktyvu Amerikos Lie
į tuvių Taryboj narys. I

Vincas Maukus buvo senas 
~ naujienietis. Ilgus metus jis 

DR. VYT. TAURAS Naujienoms; rašinėjo.vedė Real
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * Estate skyrių, kelis metui- 

Bandra praktika, spec. MOTERŲ ligos, dienrašti jis išvežiojo po Chi-
Ofisas 2652 WEST 5vth S i REET

Tel. PR 8-1223
OFISU VAjL.: pirm., anuad., trečiad. 
ir penKi. 2-4 ir 6-8 vaL vai. Š^ŠUaie- 
aiais Z-4 vai. popiet ir -kitu laiku 

pagal susitarimą.

< ’xuuEOiNiAS SElBuTlS 
INKSTŲ, PŪSLĖS /"l 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antnid. 1—4 popie 
ketvirto. 5 -7 vaL vak 
Ofis© tetek: 776-2880 

Reziaencijos telef.: 448-5545

Gaila kad mūsų lietinių šioje 
tolimoje žemėje išnyksta, kad 

Šių metir balandžio 1 dieną vėjo blaškomas dūmas, ir ne- 
jžėjo į\uželg}< esančią prie 
14-tos ir -Maplewood, kad ga 
ėlų palošti "bilijardą. Lygiai 
230 man. pasijuto blogai ir 

nukrito ant.’ bilijardo stalo

i

UKlWrEDAS-PKOl'EZlb  TAS 
Aparatai - Frorezar Aled. ban- 
oazai. opeciah pagalba LJįoms. 
(Arch bupporL,/ ir L L

Naujienų Bendrovės direkto
rium. Naujienom visą laiką, 
jam rūpėjo. Jis padėdavo 'or
ganizuoti Naujienų renginius 
piknikuose ir-vakaruose ilgas 
vala ūdas dirbdavo; o kai me
tai neleidd laisvai judėti, tai 
jis padėdavo savo patarimais'.

Naujienų jis neužmiršo įr 
mirties valandą. Nenorėdj-

2350 West 63rd Chicago Ilk 60629 ’. Dias pats pasipuošti gėlėmi 
Tetef.: PRosp^t 8-5084

J'” » ■ 1
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Tritonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
Naujoji Barbaros ir Gena Drishig 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tri. 499-1313

| ir vainikais jis paskutinę at 
! sisveikininu) akimirką iške
1 liauti be gėlių, o savo artimie 
" siems vietoje gėlių.

■ aukoti Naujienoms.
Mankaus paklausė
$320.00. Vietoje gėlių Mankui, 
Naujienoms aukojo šie asme- 

j nys: Mr Jr Mrs. J. Ponelis, J.

bilijardo, — jis, atsimenu, sa
kydavo. r

3 pagalbą Jkuri dar su gyvy
bės žym’ėnlis - nuyežt jį į ligo
ninę, bet jo jifgaivinti jau ne
pavyko, ?
• Bal. 6 dl iĮ Gaidas ir Dai- 
niand šeriiįefiihės buvo nuly 
dėtas -f^ažiinierines. Laidotu 
.vėinis pasiripmo tolima gim; 
naitė Teresė Valaitis. Artime
snių turėjo^ pavergtoje Lietu 
voje. Apie jo-mirtį bei laido- 
tųves nei<jg>Quda; nei radijas 
nepaskelbė jokio pranešimo.

Šia žinutė, pranešu, ked bu
vo žmogus ir. nėra žmogaus.

Mirė Dominikas
-_ * ** 4. ^.*4-■ ~

Sviderauskas
Velionis gyveno* -Brighton 

Parke, J435,S. Campbell Ave. 
šeimos neturėjo.

t>.’* Šv-idėrauska ma tvdavau 
krautuvėj, esančioj prie Camp

patarė benh ir Lietos, kantriai laukian 
Diduma 

ir sudėjo
tį atvežant Naujienų. Buvo ra 
maus būdo ir inteligentiškos 
išvaizdos žmogus.

— Mečiau rūkimą ir gėri
mą tik negaliu atprasti nuc

PERKRAUSTYMAI

MOVING., 
Leidimai — ^ilna aparauda 

ŽEMA KAINA
R. iERĖNAS 
Tol. WA 5-8063

Strawberry-Tie Spells Pleasure

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1822 arba 376-S996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIAAOS VALANDOS
Visos programos Iš W0PA, 

1490 kiL A M.

Lie tuvi p kalba: kasdien nuo pir
madienio - iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo&30 iki 9:30 

vai. ryto. *
Vedė11 Aldona Daukua

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

3nd PLEASE 
snake people 
more careful

ateis paverkti nei sesuo, nei 
brolis.

Tik Naujienos neteko vieno 
savo uolaus skaitytojo, nuėju
sio į lygiųjų žemę — anižiny- 
bę/

Domininke, ilsėkis šios ša
lies ramioje žemėje!

Kaimvnas Viktoras Galecka8

įA Trys Moderniškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į* Tel. 737-8600
k.1 Tel. 737-8601

E’DEIKIS
GAIDAS DA1MID

give.

HEART 
j FUND

. ANNA LABUTIS
: Burbank, Cal., anksčiau gyveno Cicero, 111.

’Po ilgos ligos mirė 197S m. balandžio 15’ d., sulaukusi 89 
.metų.amžiausu

Paliko nuliūdę: sūnūs--Bernard, Frank ir Richard 
Kukta, marti Lory, seserys Pat Bernotas ir Stella Shim 
kūnas, brolis Stanley Andriulis ir kiti giminėms, draugai 
ir pažįstam L

Kūnas buvo pašarvotas Hollywood Hill Forest Low’d. 
koplyčioje; šv. Mišios buvo atlaikytos balandžio 18 d. šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, palaidota Holly^vood 
Hill Forest Lawn kapinėse, Los Angele^, Gal.

Nuliūdę? lieka:
Sūnusr morti, seserys, brolis, giminės

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34, SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
bz 2533 W. 71st Street 
. '<* Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

FRYS MODERNISE KOPLYČIOJ
AIKŠTŽ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. K ‘ Ai

ietuviv'

aMBULANO 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

In France they are les fraises, in Italy Je FYagole. in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak o€ 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this vetston, Bhds Bye Ctooi Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base bo hold 
the jeBied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used —the “store-bought*’ kind or your own 
favorite recipe. In either case, the ftnished pie is scrumptkroa.

Fresh Strawberry Pie
Few drops red food 

coloring (optional)
1 baked 9-mch graham 

cracker crumb crust 
or pto sheO, eooted 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

JeeoCt appear much different 
jtbaa any typteri suburban 
keewL Bai H ineorporatra en- 
erxy-aaviac texterra is de- 
aicx. -saaleriala, and appH-

U4lotuvit 

irtKtori^ 

juuctacijob

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTv 
DALYSE.

ANTANAb M. PHILLIPS
OMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS 

>307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArd» 7-3441.

BUTKUS - VASAITIS
■hm/ ^o. aOth Ave^ Cicero, HL Phone; OLympie

PETRAS BIELIŪNAS
»348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfeyetie 3-3572

package (3 oi.) str«w- 
berry or strawberry
banana flavor gelatin 

enps boiling water 
tablespoons sugar 

ntarner (4-1/2 03.) 
>osen whipped 
topping, thawed

Dissolve gelatin m boiling water; measure 1/2 cup and chiB 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again. U neces
sary. until mixture will mound. Line bottom and aides hf 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around edge. ChiM. Meanwhile, chill remaining gelatin 
until thickened; stir in strawberries. Spoon into the whipped 1 
topping-lined crust without covering the rim around tht edge., 
Chill until to, at least 3 bourn. _ • ----- ----------- —

1-2/3
2

[ar into

tare keat-efrevUHvr 
Jtetitetor Flreptarew (riffei), 
deritned te 4rue rerm xtr in 
threvrh <&• lewer rent*, 
vam M an* then -direct 
the Waled ter teck hite fte

. Th* xw-ra effective w ef 
BDergy-ravine design, materi
al and appUancet can well 
rare np to one half the cost of 
b*Ulnc and eodUn< our home*. 
This claim h being proven by 
New York's Loot island Sar- 
ingi Bank. Tte ^totenergy 
■75“ hour* was bufit to demon-

tai addi'tooal Mt < thm 
improve mente vai approxi
mately M.0Q0 . . . protected to 
te amortized within 4 to 1 
y*aiw thrmmhi ndfload as-

suteUtoc within waffs andeefl- 
Ing at wdl o in earthen bernet 
around the foundation, orien-’ 
tetion to Masonai wn Utf- 
UideK energy-taring Appli
ances and fireplace*.

The two Heatilatar Mre- 
places re-eirculate heated atr 
back into the room. Thit fea
ture atone reverses the nrual 
heat ton characteristic of most 
fireplace*, according to the de
signers of “Centenergy “M."

T%e ^repZdcet inert sappSed 
by Rome Cra/te Zae^ FZoral 
Park, Aew Fork. ReoWator 
Fireplace, 4 Dtotatox of Veps 
ZMwrtrtot, Zito- toasted fa JTL 
PZeasanL Zoina. xuziuc/aetew 
• complete tew 0/ tedZi-te. 
/roitudtef a>< wall- 
mcmM >teepiaaw . 9 . poK 
fitortrfc or waBntystMb

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YAr4» 7-1138.113>

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
LACKI Wlff

8424 WES1 6Stn dTkJKJST fO-puoUc 7-121:
2314 WEST 23rd PL/<CE Vlixlni* 7-S67)
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pdo« Hill*, DL 974*«ll

«54 80, HALSTED STREET Ph<mc: TArdi 7-lii.
■■ ■! Į W —Į Į 1
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— Aldona Brusokimė ir jos
TRUMPA! •* ariimieji dalyvy ^aujį^ny 

^J^Į bankelė ši sekmadienį, balah- 
ulžio 2> d:Martinique resto
rane. Dėkojant už ankstylią 

Teodoru ir Ignas Sera pi- vietų rezervaciją, kviečiame vi 
sus dalyvauti ir apie tai pra
nešti galimai anksčiau Naujie 
nu administracijai, Jonui G 
Evans rengėjų komiteto ne
riams bei čia paminėtiems.

nai su savo artimaisiais daly
vaus Naujienų bankete ir, su
prasdama rengėjų rūpesčius, 
vieni iš pirmųjų užsakė du 
stalus. Dėkui už <lalyvavimą| 
ir ankstyvą vielų rezcrvaci- 
J:i’ : .. . I

Euphosinė Mikužulte, Su! 
si vienijimo Lietuvių Amerikos! 
je iždininkė, ir jos artimieji 
dalyvaus Naujienų bankete lik 
siu pagerbti visuomenės vei
kėją dr. Vytautą P. Dargį. 
Taip pat dalyvaus Ema Pet
rai tienė, Frances Klumbis ir 
jų draugės bei artimieji. Dė
kui už ankstyvą rezervaciją ir 
prisidėjimą prie tinkamo sve
čių priėmimo.

— V. Prūsas, Berwyn, Ill., 
žurnalistas ir pairi jotinės span 
dos bendradarbis, lankėsi Nau 
j ienose. Jis yra jau pilnai su
stiprėjęs, dalyvaus Naujienų 
bankete, o pirmadienį jau at- 
\yks redaguoti pirmąjį Nau
jienų puslapį. Taip, pat lankė
si Birulė Pumputienė paimti 
bilietus į Naujienų banketą sa

Sol. Ona Priuškonienė da 
lyvaus Maironio lituanistinės’ 
mokyklos Tėvų komiteto ruo
šiamo banketo programoje ba
landžia 22 d. New Yorko kul- prieš JKickersr Paul Revere Parj Paukštis — sek r.
tūros židinyje. *

— 'Zigmas Žiupsny3, žino
mas sporto darbuotojas ir or
ganizatorius, pakviptas -Vi d 
Vakarų Sporto apygardos va
dovu. Tos apygardos sporto 
varžybos bus balandžio 22 ir 
23 <1. Čikagoje.

— Lituanikos futbolo rink-

džio men. 21 d., penktadienj, 
7:00 vai. vak. švė. AL Marijos 
Giniimo paarpijos salėj, 6820 

. So. Washtenum Ave. Susida
rė daug svarbių reikalų aptar- 
aptarti. Pakviestas paskaiti
ninkas Mr. John Ignaszak, of 

Į Census Area Stabilization 01-1 
Liance, pirm., kuris padarys 
pranešimą apie HUD ir FHAI 

'planus mūsų apylinkėje. Pra-j 
šomi visus gausiai dalyvauti.

Sasgs Tat laba

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJ1MA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Vyto Uznis 
ko aikštėje, o balandžio 19 d.i— fin. sekr., Saulius Strokas 
4 vai. žais prieš Green-White’ -- ižd., Stanley Svans ir Fred 
Marquette Parke, Balandžio] _ 
23 d. 10 vai. rvto Jauniu rink-jno 

į tinė žais su St. Willy’s Mar- 
I quette Parke, 30 jd. tuo pat lai- 
I ku turės rungtynes su Hyde 
Parko rinktine Washington 
Parke. Balandžio 22 d. 3:30 v. 
Jaunieji žais su Lions Hanson

j Paukšta — patikėtiniais, Bru-‘

tinė pavasario turnvre balau- Darke, o 29 d. tuo pat laiku 
dzio 23 d. 3:30 vak Calumet! žais su kroatais Calumet Par- 
Parke žais su Youth Roman-Į Balandžio 22 d. 1 vai ma- .
da, o balandžio 30 xL 2 val|^^cll komanda Marquette nvk. » 
popiet rungsis su Eagles Mar-1 ^ar^e zais Pries Lions, o 29, .. . . ,
quette Parko aikštėje. Tą pat 
dieną 12 vai. toj pat aikštėje 
rezervo komanda rungsis su 
CDT. Balandžio 22 d. 4 vai?

vo ir Maksvyčių artimiesiems, popiet Liths veteranai kovos

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Buteau
- 9727 S. Western Ave., Chicago, UL 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kd 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduo^- - 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j: Lietuvą ir kitus kraštus; Į 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reima rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

! d. prieš Celtics. Metinis Litua 
nikos klubo futbolo turnyras; 
ir piknikas su šokiais bus lie
pos 29 d. Marquette Parke.

— Galina Gobiene iš Betroi- 
to išrinkta Tautinių-šokių. In-j 
stituto pirmininke. Genovaitėj 
Breichmanienė ir Nijolė Pu-į 
pienė — vice pirm., Juozas Ka-(« 
rasi ėjus — sekr., Stasė Bace
vičienė — ižd., AL Chainans- 
kas ir F. Zapolis — valdybos j 
nariais. I

LIETUVOS BYLA HELSIN
KIO ŠVIESOJE

Lietuvos laisvinimo byla Hel 
sinkio — Belgrado šviesoje ir 
kas yra Amerikos Lietuvių Ta 
ryba — simpoziumas, kuris

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7-7747 t

Gramontas ir Vytautas 
Koitifenas — organizatoriais. . v įvyks s. m. balandžio men. 30

— Muz. V- V?rikaieįo vaclo-į d
vaujamas Toronto Lietuvių tų, Toronte, Lietuvių Nainuo- 
Namų Moterų dainos vienetas1 se. ~ x
pakviestas dalyvauti Neprik
lausomos Lietuvos savaitraš
čio baliuje baląųdž^o 29^d. 
Montrealyje. Vienete dainuo-j 
ja ponios — Aldona Dargytė- 

Aldona Jankai-.

sekmadienį, 3 vai. po pie-

Simpoziumą globoja Toron 
to Lietuvių Namų Valdybos 
Visuomeninės Veiklos Komi
tetas.

Į simpoziumą vyksta Alto? 
pirm. dr. Kazys Bobelis ir vi- 

4 tienė Ada Jucienė, Laima Mar cepirmininkai Teodoras Blinį 
čionienė, V. Siminkevičienė ir strubas, dr. Lonas Kriaučeiiū- 
Aldona Skilandžiūnienė. pas ir dr. Kazys Šidlauskas.
- Balandžio \ d., Londone, Į^simpoziumą įėjimas laisvas: 

| Anglijoje įtaiga ir netikėtai-Vlsuomenė ’'^eciama daly 
:ininė a. a. Juozas Lūža. Likoj'auta ' r" '
J liūdėti žmona.Emilija, dabar 1978 m. kelionių Lietuvon 
tesanti ligoninėje. Velionis bu-1 tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
j vo agranomas? spaudos dar- informacijų kreiptis pas Marijų 
buotojas ir ‘Ęuropos Lietuvio’ Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, 
redaktorius.

Ričardas Prielg^uskas.

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200 rw» ii ■< -1,. -

15’M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, SI 0,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

2951 W. 63rd SL Tel. 436-787*

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėt i 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta 
quette Parke, aukšta kokybė, 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

Mar- 
žema

Mar-

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį -seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, ■ bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. į.® WHOH i

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI ' f

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenato, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores’ motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tell 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačių paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. 

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties Aplink mus ir mūsų narni*;” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos Ir paskirstytos rude
li imame Naujienų piknike. ’

IU. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)
• Lietuvos Dukterų Draugijos 

Į baigęs anglų literatūros s tu di-Į ruošiamas tPĄVĄSARIO BA- 
— Dail. Vilijos A Ehiaitės]^ maSistr0 laipsniu TorontojLIUSijVjicš balandžio-22 d., §eš- 
nnnpr ęi-zznn r ' j linivcrsitete pakviestas ten tadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo

pat lektorium, ir ruošiasi dak-jcentre. Numatoma įdomi prog- 
laro laipsniui. 'raina, vertingi] /dovanų laimė-
- Lietuvos Dukterų 

gijos namuose, 2735 D. 71 SL, 
narės budi nuo 10 ryto iki 7 
v. v. Budėjimo metu galima 
užsisakyti stalus ir įsigyti bi
lietus į ruošiamą pavasario 
balių, kuris bus balandžio 22 
d. Jaunimo centre. Namų tel 
25-93211. Karti! galima įsigyti 
kun. F. Gurecko knygą “Esa
me nematūs”. (Pr.)

Namų Savininku 
susirinkimas

Cooper-Skupo ir J. Šidlausko 
darbai yra išstatyti Beverly 
Art centre, 2153 W. Ill St. Ji' 
tęsis iki balandžio 30 d. Da- 
lyyauja 70 Čikagos dailinin
kų. Dail. Janinos Kinkienės 
skulptūros, yra išstatytos ARC 
galerijoje, 6 W. Hubbart St. 
Ji moko Čikagos Meno institu
te ir Lewis universitete.

— Chicagos Lietuvių Mote
rų klubo ruošiamas debiutan- 
čių Gintaro balius bus birže
lio 10 d. Conrad Hilton vieš-

ti galima pa’s .Olgą Vaičaitienę, 
tek 582-9784 ir Dukterų Na
muose, tel. 925-3211. (Pr.)

0 Marius Kiela planuoja išva
žiavimą į;SUNNY HILLS, Flo
ridą balandžio 29 d. Kreipkitės 
7374717. , (Pc.r

Visas ir visus kviečiame i didžiąją.talką.

įvairi apdrauda — INSURANCE 
JUTU NUOMAVIMAS — parenka m 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

PARDUODAMAS didelis na
mas prie Wolf River, Fremont, 
Wis. Greit prasidės geras žūva- 
vimas. Atvykite apžiūrėti tą 
gerą namą ir sėkmingai pažve
joti ta pačia proga. Rašykite: 
Mr. C. Gavcus, Route 1, Fre
mont, Wis. 54940, arba telefo- 
nuok i le 414—446-3573.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
x Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

L .būtyje.

— Jonas G. Evans Sr. iš 
rinktas SLA 228 Vatu kuopos 
pirmininku, Jonas G. Evans 
Jr. — vicepirm., Vytautas V Hų susirinkimas bus

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
Marquette Parko Lietuvių įdomi 250 puslapių knyga su- 

Namų savininkų draugijos na 
balau-

DOWAGIAC priemiesty, Michigan, 
paduodamas 2 butų namas su geso 
šilima ant 65x220 pėdų sklypo. $12,- 
300,. Chicagos tel. 737-7946.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galinu? 'skaitytojų1 reikalam 
prašoma pasinaudoti žemiau esan£bmiš atkarpomis.

MARIJA NOREIKIENt
BM8 Wert t»th St, Chiogo, HL 50629 • TeL WA 5-Z787 

DWHFi Mslrinklmea feres rOŠUs Įvairi v Rteki* 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkių lietuviai, ( 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at-Į 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu. . .

Knygos kainą —* 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, DI. 60629

Juozo šmotelic

WATCHMAN
willing to work any shift. 

6 day week.
Overtime after 40 hours. 

Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R, LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal 'opportunity employer.

- - • * •  -

D i M £ S I O 
12—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmočiuf automobili# 
-lability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis
< LAURAITIS 

4445 Sa. ASHLAND AVĖ. 
5ŽM775

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede __ _____  doL

Pavardė ir vardas_________________________________________________

Adresas

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede dot

Pavardė ir vardas _ —____

Adresas ______________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ....

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamua_.______ _ dot 

Pavardė ir vardas____________________________________

Adresas __________ - ... . - __ , - -  .. . -

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites jroripa. 
žilumui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas -..........      - - -- - - ___________ _

Adresas ___ ___ __________________ _______________________________ -

Pavardė ir vardas

Adresas______

Pavardė ir vardas

adresas

SIUNTINIAI I LIETUVA.
Cosmos Parcels Express Corp,

MAtQUrrri QI FT FARCELX JEFVKl
W. WWi III. Wttf. — T»L WA J-J7J7

3334 U. Halted Sfw IlL MMt. — T,l. H4-33N

V. VALANTINA1t “LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTE,

Ml programos vedėja
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

t-.; ■ —-~r~ ■ » , y

AR JAU PASUJARSTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina Į3.. Su legališko* 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Jalsted SU Chicago Ill. 6060.

MECHANIC—WELDERS

Experienced on building and repair
ing equipment for heavy metals in
dustry.
$6.03 per hour plus excellent fringe 
benefits.
Crew usually works 6-day schedule.

‘□XI ’SXQS V XIAVT M 
3426 S. Kedzie Ave.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBEI

Pardavimu Ir Taisymu 
2644 WEST 69th STREET
Tetoto REpubllc 7-1941

Equal Opportunity Emloyer

DIE SETTER
Experienced, progressive die & 
matic feeds. Co. benefits.

267-2794
CJ.B. INDUSTRIES
3161 NO. ELSTON

RENTING IN GENERAL 
Nuoma*

auto-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Or. A. J. Gu«ot — MINTYS IR DARBAI, 25© psl., U^laočluf 1906 

metų Įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienu ir fusL 
rtptaimą. ________________________________________ CL00

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

pu rtonlatoU

rftptnlma. _

Kietai* vtrfeMslx, vietoje >4.00 dabar tik
Miliutais ririeltol* tik ______________________

Dr. A. L Gvt«n — A U KITA KULTO RA — ŽIAURŪS tMONtS.
Kelionės po Europą ĮjpūdžUL Dabar tik 

sxoo
12.00

Chloagoje

NORMANĄ

tioe
Galima taip pat vžaluky-H pažfur afaluntua č»lc| arba money ordori/ prie 

purodytot kalne* pridedant 50c. p«rtluaIIrm lllaidoma.

(jatairoa) ir 
677-S4A9

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel 5254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus1 P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

- *
Marquette Parke išnuomojamas 4 
kambariu butas, su šilima, beismonte. 
Skambinti po c-r*> ” ”, 

RE 7-8007.
IBEST THINGS IN LIFE

WANTED TO RENT 
Ieško butuĮ“---- ;

i LIETUVIS ieško 5 kambarių butoi 
nuo 33-čios iki 35-tos Bridgėporte, 
suaugę, be gyvulių. Galima padėti 
prie namo ir daržo. Skambinti po 5- 
tos v. v. 247-1459.

tall Frank Zapollt 
GOTA W.ntf! st 

GA 4-8454 IWSUtAMCJ

State Ferm Life Insurance Comoany

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PA IEŠKAU Mdtos Silidnės Urba
navičiūtės, 1955 56 m., gyvenusios 
Waterbury, Coiim, jos vaikų—Alfon
so ir Pauliaus, taip pat jos motinos 
Onos Urbonavičienės. Ieškomieji ar
ba žiną apie juos prašomi rašyti: Irę 
na Overzotaitė, 3356 S. Emerald Ave, 
Chicago, IL. 60616.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI ~ 
ttAUJKNjF

- NAUJIENOS/ČHICAGcT 8, ILL Wednesday, April 19, 1978




