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JAV NESIR AŠYS NAUJOS SUTARTIES, JEI RUSAI GAMINS NAUJAS BOMBAS
Sekretorius Vance Londone informavo JAV ir 

britu atstovus apie derybas Maskvoje
LONDONAS, Anglija. — Valstybės sekretorius Cyrus 

Vance, antradienį atskridęs į Londoną iš Rodezijos, tą pačią die
ną informavo Amerikos ir britų ambasadorius apie planuojamą 
užsienio mi misterių konferenciją Maskvoje. Trečiadienį sekrete
rus Vance tikisi būti Maskvoje ir tuojau pradėti pasitarimus 
dėl naujos strateginės sutarties atomo ginklams kontroliuoti. 
Sekr. Vance yra pasiryžęs pasakyti rusams, kad JAV nepasira
šys jokios sutarties strateginių atomo ginklų kontrolei jei so- 
v-etų valdžia nesustabdys naujai gaminamų atomo bombų ir ne
įtrauks į susitarimą priekin ir užpakalin šaudančių lėktuvų.

Aptars naujas 
sovietines kolonijas | gyventi 100-300 metų

Sekretorius Vance Maskvoje 
nori aptarti naujų sovietinių ko- jų Panterų partijos narys,. Jer- 
lonijų steigimą Afrikoje. Sovie-lry Dunigan. 30 metų, an tra
tų valdžia pasiuntė pakankamai • dieni Kriminal. teismo nuteis- 
ginklų ir Kubos karių, kad ga-J tas nuo 100 iki 300 metų kalė-i 
lėtų primesti Angolai Maskvai Į jįmo už išprievartavimus. pa- 
ištikimą vyriausybę. Praeitame sikėsinimus nužudyti. įšilau-; 
nesį rusai pakartojo tą patį pro- žinią į Auksinės Pakrantės 
cesą. Jie privežė naujausių gink apartamentą ir niekšybes, 
lų į Etiopiją, nuvežė ten savo la- ‘ 
kūnus ir karius kovai prieš be
ginklius Etiopijos gyventojus ir 
padėjo diktatoriui Mengistu pa
vergti Ogadene gyvenantieji so
maliečiai panoro savo reikalus

R

Niekšas turės kalėjime

CHICAGO. Buvęs Juodu

Kalėdų dieną 1970 m. juo
dasis pantera įsilaužė į apart- 
mentą N: Devit st ir ten'ra
dęs gyvenančią porą — vyrą 
ir žmoną, jis ištisas 4 valan
das juos įžeidinėjo ir niekino.

Paskutinę šio šimtmečio dieną Panamos kanalas bus parduotas Panamos valstybei. Visi paveiksle matomi 
amerikiečiu pastatyti įrengimai bus perleisti Panamai. . .

BaL .18 dienos vakarą JAV Senatas, 68 balsais, prieš 32. nutarė patvirtinti naujai padaryta sutarti tarp JAV 
ir Panamos, 2,GC0 metų pirmą dieną perleidžiančią pavei kilę matomus Įrengimus Panamai. Panama pasizadeio 
visoms valstybėms leisti naudotis kanalu.

PANAMIEČIAI DŽIAUGIASI, KAD ATGAVO KANADA BE KRAUJO PRALIEJIMO
Prezidentas sukvietė į Baltuosius Rūmus 
ambasadorius, senatorius ir patarėjus

WASHINCTON, D. C. — Amerikos senatas, 6S halsais prieš 
3::. patvirtino prezidento Carterio paruoštą sutarties projektą. 
Pjsėdyįo dalyvavo senatoriai. Tokioms sutartims įsigalioti rei
kia turėti <’u trečdalius balsų du trečdaliai būtų 66 pilni balsai 
ir du tro daliai dar vieno balso. Kad nereikėtų ginčytis, tai tek
tų gauti 67 balsus. Bet senate už sutarties patvirtinimą buvo pa- 
-l’joti 68 halsai. Vienu ba’sn sumažinti opozicijos baisai, ir vienu 
halsu padidintas sutartie^ š;-liniuku skaičius.

Prezidentas Carteris. patyręs
apie senato balsavimo rezuita-: 
tus. tuojau telefonu pašaukė Pa-Į 
noruos prezidentą Omarą Tujilol 
ir jam pranešė, kad senatas pat- ■ 
virtino pasirašytą sutartį. Panai 
mos prezidentas padėkojo prezi- 
dentui Caiterui už pranešimą,’ 
jis patėškė, kad tai esanti laiminį 
ginusia <tena visai Panamai, to-Į 
dėl ir tuojau sukvietė visą kabi
netą. informavo apie gautą pa
ties prezidento pranešimą tele-j 
fenu ir nutarė laukti oficialaus Į

Už kūdikių žudymą 
padidins bausmes

CHICAGO. Giliai susijau
dinęs dėl Chicagoje šiemet didė
jančio kūdikių ir mažu \a.r<j ža 
’ojimų ir nužudymu skaičiaus, 
policijos Hamickie skyriaus 

dr. Joseph l'i Leonard! pareika
lavo naujų griežtų bausmių tė
vams. kurie palieka mažus vai
kus neatsakingų asmenų prie/iii 
roję.

nepriklausomai tvarkyti, bet so-! 
vietų vyriausybė, Kubos karių j

pakartotinai prievartauda
mas žmoną jos vyro akivaiz 

padedama, užkariavo Ogadeną ir! doje. Pagaliau jis juos surai- 
nutildė laisvės siekiančius soma-j šioj o apipylė likeriu ir perso- 
liečius. Be to, sovietų agentai rtio j vė moterį per galvą, bet ji iš- 
šė perversmą pačioje Somalijoje/ liko gyva. Apie jos vyrą nieko 
Susirėmimų metu buvo užmuš
ta 20 somaliečių, bet vėliau buvo 
suimti perversmo ruošėjai.

Gali nebūti jokios sutarties

nepranešta.

Nesutarimai tarp 
aukštu pareigūnų

Londone vyrauja įsitikinimas, 
kad gali nebūti jokios strategi
nės atomo ginklus kontroliuojan 
čios sutarties. Sovietų valdžia, 
įskaitant ir patį Brežnevą, nori 
tokios sutarties, kuri buvo ap
tarta prieš keturis metus. Bet 
per tą laiką vyko kelios sįvarbios 
pakaitos. Sovietų valdžia gami
nasi naują atomo bombą, kuri 
turėtų įeiti kontroliuojamų gink 
lų sąrašą.

WASHINGTON, D. C. — Zbi 
gnievv Brzezinski, prezidento Car 
terio patarėjas saugumo klausi
mais, nesutaria su Cyrus R. Van 
ce, valstybės departamento sek
retorium. Brzezinskis mano, kad 
strateginių gniklų kontrolės su
tartis yra pats svarbiausias klau 
simas su Sovietų Sąjunga. Tuo 
tarpu sekretorius Vance mano, 
kad svarbesni yra kasdieninės so 
vietų ekspansijos reikalais.

Rusai dėl atomo ginklų kontro

' AMBASADORIAI TROJANOVSKIS IR DOBRYNINAS TARDĖ ŠEVČENKA
Skleidžia gandus, kad Arkadijus Ševčenka 

girtuokliavęs, neklausęs Kremliaus
NEW YRK. N. Y. — Labar paaiškėjo, kad pats sovietų am

basadorius Anatlijus Dobryninas ir ambasadorius Olegas Troja- 
novskis tardė Arkadijų Ševčenką advokato Ernesto Grosso kam
baryje. PasKalbėjimus sekė rusiškai kalbėti mokąs Valstybės De
partamento pareigūnas. Kaip Trojanvskis. taip ir Dobryninas 
kvietė Ševčenką grįžti į ‘Maskvą ir nebijoti sorietų valddžios.

Sovietų valdžia mano, kad irieji bet jų karo jėgos įsistiprino 
kas apie šios bombos gamybą] Angoloje h* dabar kontroiuoja 
nežino, tuo tarpu amerikiečiai! Etiopiją. Be to rusai yra 
žino, kad rusai paleido jau pen- Į jsįga]ėje Mozambike ir dar kelio 
kis bandomus šovinius. Ameri-j se Afrikos vietose. Vance yra 
kiečiai žino, kur tie šūviai buvo; įtikinęs, kad sovietų valdža ga 
paleisti, kur nukrįto ir psrogo. | į- su]aužyti atomo ginklų kontro- 
Be to, rusai sutinka nenaudoti j sutartį kaip sulaužė kitas, 
strateginių ginklų, bet jie steigia) 
kolonija dabar naudojamais gink 
lais. Vance Maskvoje bandys aiš 
kinti sąlygas naujai sutarčiai.

— Pagamintas elektroninis 
svirplys, kuris padeda akliems 
žmonėms pereiti skersai gatvę.

“Watergate partija”
Atakuodamas - Respubliko 

rv partiją .antradienį, demak- 
| ratų partijos pimjininkas John 

” • Wh i te pava d i no ją “ Wa terga- 
tc partija", kuri pasižyminti 
įtartinais pardonais. valdžios
piktnaudojimais, vėlavimais 
ir nerūpestingumu". Atrodo, 
kad prezidento CarteriO'kriti- 
karimams daugėjant. White 
ka&a nacionalinemc Spaudos 
Klube buvo pirmas toks vado-

. KALENDORIUS

Balandžio 20: Teonė. Marce
linas, Lazdonė, Endra, Goštau
tas, Sigitas.

Saulė teko 5:05, leidžiasi 
6:35.

vaujančio demokrahi ly’derio 
• kitos partijos puolimas po Car 
I terio išrinkimo.

— Meras Bilandic mano, kad 
čikagiečiai gali pirkti loterijos 
Mietus arklių lenktynėms, visai 
nevažiuojant J lenktynių laukus.

Ševčenka abiem sovietų parei
gūnams davė gerą pamokslą. 
Sovietų valdžios ir jos pareigū
nų gyvenimą Ševčenka nei kie 
neblogiau pažinęs, negu abu so
vietu ambasadoriai. Daugiausia 
kalbėjęs pats Ševčenka, aiškinda 
mas ambasadoriams, kokioje bai 
mėje visi sovietų valdžios parei 
gūnai privalo gjrventi. O pasaką, 
kad jis nebus tardomas ir kanki
namas, Ševčenka patarė pasakoti 
kitiems. Jis žinąs, kaip buvo tar 
domi kiti valdžios, nepaklausę 
pareigūnai. Jis buvo tikras, kad 
jis taip pat bus laikomasLubian 
koje ir klausinėjamas.

Skleidžia gandus 
apie Ševčenką

Pasikalbėjimas Ševčenkos su 
sovietų ambasadoriais tesėsi 45 
minutes. Dobryninas pats augiau 
saa klausė. Patyręs apie Ševčen
kos nusistatymą K rėmiau s val
džios atveju Dobryninas pareiš
kęs, kad nėra pjrasmės toliau 
kalbėti, nes ševčenko nusistaty
mas šiuo reikalu žinomas.

Sovietų propagandos agentū
ros skleidžia gandus, kad Šev
čenka buvęs alkoholikas. Kiek
vieną diena jis galėdavęs išger
ti benką degtinėm. Tvirtinama, 
kad tikrovė visai kitokia, ševčen 
ka yra aukštus mokslus baigęs 
inteligentas, kuris retkarčiais 
išmeta po stikliuką, bet jis gali

šatiniai skleidžia gandus, kad 
Nem Yorke js turėjęs meilužę, 
bet niekas negali patikrinti, kad 
taip tikrai buvo.

Ševčenka dažnai važinėdavo į 
Maskvą. Kiekvieną kartą jį pri
imdavo pats Brežnevas, kad gau 
tų informacijų apie kasdieninius 
Jungtinių Tautų reikalus. Šev
čenka buvo pats geriausias sovie 
tų valdžios pareigūnas Jungtinė
se Tautose. Ševčenka pareiškė 
Trojanovskiui. kad jis pirmon 
eilėn prisiekęs vykdyti Jugtinių 
Tautų nuturimus, o sovietų val
džios — ktai antroje vietoje.

Pirmos tornadų aukos

Antradienį j£ pat ryto prasi
dėjusi audra, pirmoji šiemet su 
piktais tornadais JAWpietuose, 
keturis vienos šeimos narius už
mušė. tuzinus žmonių sužeidė 
ir pridarė daug medžiaginių nuos 
tolių. Tie l žmonės žuvo kai tor
nadas prie Monticello, Miss;, su
griovė vienos šeimos medinį na
mą. Kiti ‘ ^madai buvo matomi 
šiaurinėje Louisianoje, Mississip 
pi ir Tennessee. Shreveport, I>a.. 
tornadas padarė daug žalos ir 9 
žmones nesunkiai sužeidė.

Teismas neleido 
pardavinėti dokumentų 

WASHINGTON. D. C. — Kon 
gresas nutarė nusavinti visus 
prezidento Niksono dokumentus 
ir magnetines juosteles. Iki šio 
meto JAV prezidentai dokumen
tus išsiveždavo iš Washingtono, 
o vėliau sudarydavo bibiotekas, 
kuriose istorikai galėdavo tikrin 
ti aprašomų Įvykių eigą.

Y’ra įsteigtos didelės Frank
lin Roosevelto. Harry Trumano. 
John Kennedy. Dwight D. Eisen 
howerio ir Lyndon B. Johnsono 
bibliotekos. Prezidentas Nkso- 
nas tokios bibliotekos negalės 
steigti, nes kongresas visus jo 
dokumentus nusavino. Juos nu
savino. bet nepasakė, ką su jais 
daryti. Reikia Įdėti daug darbo, 
kad galėtų juos paruošti biblio
tekom. •

Magnetinių juostelių anksty
vesnieji prezidentai neturėjo. 
Jas Įsivedė prezidentas Niksonas 
užrašydavo pasikalbėjimus su 
Įtakingesniais žmonėmis. Buvo 
kilusi mintis minėtas juosteles 
paruošti, arba leisti leidėjui jas 
nusirašyti ir atspausdinti knygų 
formoje. Teismas uždraudė nu
savintus dokumentus nusirašinė 
ti ir gauti copyright ir jas parda 
vinėti. Valstybinis archyvas tu
rės paruošti taisykles, kaip mo
kslininkai ir žurnalistai galės 
naudoti Niksono dokumentus.

pranešimo raštu. Bet Panamos 
kabinetas, pasidžiaugęs gera ži
nia. tuojau paskelbė sutarties 
patvirtinimo dieną Panamos tau 
tine švente. Antradieni pana
miečiai negalėjo švęsti, tai nu
tarė žiaugsmo šventę atšvęsti 
trečiadienį.

Prezidentas (’artel is patenkin
tas balsavimo rezultatais, nutarė

Di Deonardi pranešė, kad per 
pirmus šių metų 3l/L* mėnesius to 
kiu būdu jau žuvo 10 vaikų ir 
jei taip eis toliau tai iki metų pa 
baigos žus apie 40 vaikų. Lygi
nant su kitais metais, kelių pas- 
k ut i n i ų met ų sk a iči a i buvo; 197 6 
ir 1977 metais po 13 ir 1975 me 
tais 11.

“Dažniausiai ištyrę mažų vai-
į Baltuosius Rūmus pakviesti vi-, ^ų mirimo priežastį randame, 
sus senatorius. Jis norėjo su jais mirė <lėl kaltės asmens, ku- 
pasidalyti savo džiaugsmu ir pa’r^° priežiūrai buvo palikti.
pasakoti, kiek darl>o valandų ir; Di .Deonardi suminėjo net to- 
nemigo naktų jis yra Įdėjęs įj^i pavyzdi, kaip mirė praėjusį 
nauja Amerikos politika ne tik j šeštadienį Sherelle Hervey. 7 
stf savo kaimynais, bet ir su vi-Į metų, gy^v. 4025 W. 21st. Mergy- 
somis kitomis pasaulio tautomis. Į tė buvo daugelyje vetų antro

Prezidentas pakvietė Į Baltuok trečo dalinio žaizdom! apde- 
sius rūmus ir tuos, kurie baisa-, trinta ir prigirdyta.
vo prieš sutarties ratifikaciją. 
Jais labiausiai bijoję* Kaliforni
jos sen. Hayakawos ir Arkansas 
sen. DeConcini balsų. Jeigu šie 
du senatoriai nebūtų balsavę už 
sutarties patvirtinimą, tai visas 
prezidento Cartero r ktų prezi
dentų, valstybės departamento, 
ambasadorių ir patarėjų ilgų sa 
vaičių darbas būtų neįvykdytas. 
Sės. Hayakavva pareiškė, kad 
nauja sutartis yra geresnė už 
buvusią, todėl jis už ją ir balsa
vęs, o kad jis pagąsdinęs prezi
dentą, tai tik todėl, kad jis būtų 
griežtesnis prieš komunistinę 
ekspansiją.

'Pakvietęs senatorius, preziden
tas (pakvietė Į Baltuosius Rūmus 
Panamos ambasadorių Alvares 
ir vėtau pakvietė visą eile kitų
Pietų Amerikos ambasadorių. į

apsieit ir be degtinęs. Tie patys medžių.

__ Antradienio naktį Chicagos 
miestą ir apylinkę draskė smar
kūs vėjai, padarė nuostolių na
mams, išvartė daug stulpų ir

— Tinku vyriausybė pasiuntė 
kariuomene į Malatijos miestelį 
tvarkai palaikyti. Nepatenkinti 
gyventojai bomba nužudė Mala
tijos burmistrą.

— Čilės kariai nuvertę buvusį 
prezidentą, rengiasi atleisti varž 
tus ir duoti krašto gyventojams 
daugiau laisvės. Kraštą valdanti 
karių grupė pilniausiai pasitiki 
prezidentu Angelu Pinochet.

Balsuosius Rūmus buvo 
viesti Amerikos ir Panamos 
basadų patarėjai, kuriems 
kėję rasti teisine^ formule^ 
darytoms pakaitoms.

Iš JAV daugiausia diriv> 
basadori u s Bunker. P ra d ė1 i 
sitarrmai sutarčiai prieš 1 I

Policija nerado 
premjero Aldo Moro

ROMA. Italija. — “Raudono
sios brigados“ teroristai pranešė 
italų policijai, kad buvęs premjė 
ras Aldo Moro “liaudies teismo’' 
buvo nuteistas mirti, sušaudy
tas Duchese ežero srityje, kur 

! paliktas lavonas. Italų paUcija, 
gaisrininkai ir narai patikrino 
užšalusio ežero vandenis, bet bu 
vusjo premjero lavono nerado 
minėjo ežero srityje. Iki šio me 
to “raudonosios gvardijos" pra
nešimai tikslūs, bet šis paskuti
nis natikslus. Italų vyriausybė 
buvo pasiryžusį tartis dėl Aldo
Moro likimo, bet teroristai prane 
šė, kad i-'s jau nužudytas.

— Izraelitams reikės dviejų
savaičių 6 kilometrams pa*itrau 

am-1 utį jje buvo prisivežė labai daug 
rei"i ginklų.
pa- ’ --------

i — eilės vyriausyW nutarė pa- 
,im I leisti iš kalėjimo apie 2<K> kai- 

i riuiu kaliniu kuriems dar nesu- p«i- ‘ •
mp.1- d a rytos bylos ir nenuKiusf.

tų. Ją ruošė keli prezidentai ir 
valstybės departamento pareigu 
nai. Buvo pakviesta <r JAV karo 
vadovybė, kuri priėjo išvados, 
kad sutartis kraštui bus naudn- 
gesnė, negu kariu priemonės.

Prezidentas žino, kad sutarties 
ratifikacija yra dielis laimėjimas 
prezidento ir labai didelė para

ma Amerikos užsienio politikai. 
Sovietų propagandos agentai 
tvirtino, kad JAV senatas sutar
ties nepatvirtins, “imperialisti
nė Amerika” neatiduos pagrob- 
btų žemių, o dabar amerikiečiai 
kanalą vis dėlto atiduos pana
miečiams.
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TRUMPA ISTORIJA APIE
“PUOTA JŪROS DUGNE” C

X

Prieš daugeli, metų Čikagos, menkėj o savo nariais bei veikla, 
Lietuvių Jūrų Skautija mūsų vi ■ kad net patys vadovai (ės) nusi- 
suomenėje įvedė įspūdingų balių! gando, kur jie nuvedė ir ką jie 
parengimus, kurių tikslas buvo padarė iš taip gražiai veikusios 
sukelti papildomų lėšų jūrų skau jūrų skautijos. Tada jie pradė
tinos veiklai. Dar ir šiandien jo vėl veikti, kad reikia gelbėti 
daug kas prisimena “Puotas Jū- likučius 
rų Dugne*’, kurios būdavo ruo- Liet. Sk. S-gą ir veikti vėl ben- 
si^ino? per dgą metų eilę didžiu-1 drai. \et vyriausias šio skilimo 
Įėję umjns prie 35-tos ir I jr intrygų vadovas, kuris už skau 
Westen Ano. kur apie 406-o00j ty veiklos suskaldymą buvo L. 
svečių kas metai palikdavo gra-/^a S-gos Garbės Teismo negar- 
z.aus po.ao jurų skautijos reika-! tingai pašalintas iš S-gos, siek
iams, o jos veikla tada buvo i- damas savo rehabilitavimo, pasu 
namiška, darni ir pavv’zdinga. ^o tuo pačiu keliu.
Tačiau išeivijos nesantaikos kir- Tačiau įvyko tas, ko jie visai 
minas pamažu pradėjo graužtis* nesitikėjo: jūrų skautijos eilėse 
šioje veikloje ir per tuos 20 me-; ^ugdyti jaunesniosios kartos 
tų daug kas pasikeitė. j vadovai ir nariai(ės), dalis jų bai

Atsiradę nuomonių skirtumai 1 aukštesniuosius mokslus ir su 
tarpe tada buvusių jūrų skau-l^arę seimas, pareiškė tiems su- 
tijos vyriausių vadovų ir LietJhankrutavusiems vadovagns-ėms, 
Skautų S-gos aukštesnės vado- j kad gana mus tampyti kaip ma- 
vybės dėl jūrų skautijos blogo pekėnus už vadelių tai ten tai 
traktavimo ir nesiskaitymo su* Sen. mums patinka dirbti sa- 
jūrų skautijos veiklos interesais} vystoviai. Mums nereikia nei vi- 
privedė prie pirmo išeivijoje įvy jūsų, kurie mus prie to prive 
kusio lietuviškos organizacijos dėte. o taip pat mums nereikia 
skilimo, nes 1963 metais didžiau i kokių sausumos skautų dėdžių 
šia jūrų skautų bei skaučių dalisjar prievaizdų, nes mes norime 
pasitraukė iš Šk. S-gos bendros i tęsti savo veiklą savarankiškoje, 
veiklos rėmų, pradėdami savaran j niekieno nestumdomoje ir nedik- 
kišką ir nuo jokių aukštesnių 
sausumos skautų viršininkavimo 
nepriklausomą veiklą. Savo keliu 
Liet. Skautų S-ga irgi nenulei
do rankų, bet iš likusių vadovų 
ir naujų narių suorganizavo Sk. 
Sąjungai lojalius jūrų skautų 
vienetus. Tokiu būdu atsirado 
dvejopi jūrų skautai, kaip vėliau 
atsirado du Anglijos lietuvių k3ū 
bai ir dvi Lietuvių Bendruome
nės.

Po 8 metų savarankiškos Lie
tuvių Jūrų Skautijos veiklos, da 
lis senesniųjų vadovų pavargo, 
pasidarė neveiklūs. Kuomet jūrų Skautijos veiklą, persitvarkė ir, 
skautija pateko j garbėtroškų h’ išsiimdami šios valstijos char-, 
dauyiau savo asmeniškos ambisi terį, įsitvirtino teisiniai, šiuo me 
jos paisančių vadovų rankas, josi tu Liet. Jūrų Skautijai Čikagoje 
veikla visai susmuko ir tiek su- vadovauja j. sktn. A. Butkevi-

ir reikėtų vėl prįžti į f

Tačiau Įvyko tas, ko jie visai

įtuojamoje Lietuvių Jūrų Skau- 
< tijoje.
1 Tokiu būdu, dalis jūrų skautL 
jos narių grižo vėl Į L. Sk. Sajun 
gą, prestyžą praradę vadovai, iš 
sibėgiojo į visas puses — kas var 
gaiš negalais pritapo L. Sk. S. 
rėmuose, kai kas iš viso pasitrau

Burlaivis Cutty Sark

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys) 

SIBARAN IŠVEŽTI LIETUVOS 
POUCININKAI.

Išvežtų iš Lietuvos policijos tarnautojų ir šeimos narių

čius. kuris tyliai, be jokios išpūs 
tos propogandos, jau eilę metų 
pasišventusiai dirba K J. Skau
tijos labui, kurios baras yra pla
tus ir visokeriopas. Tačiau svar
biausia mintis yra išlaikyti ū 
plėsti jūrinę idėję mūsų visuo 
menės tarpe, dirbti su jaunimu 
ir propaguoti praktiškus laivų 
naudojimus bei vandens sportą, 
palaikant ir keliant ne tik savų
jų tarpe, bet ir amerikiečių tar
pe Lietuvos ir lietuvių statusą 
kaip jūrinės valstybės ir jūrinės 
tautos. Tuo tikslu jau 16-ti me
tai be pertraukos ir iš eilės LJS- 
ja ruošia ir su savo kvalifikuo- 
tais vadovais praveda berniukam

Kanados naujienos
SLA Kuopos veikla

HA3ULT0N, Out. — SLA 
72 Kuopa išrinko naują val
dybą iš šių asmenų: J. šarap- 
nickas — pirm, ir finansų sek
retorius; V. Bagdonas —vice- 
pir.ni. J. Bajoraitis — proto
kolų sekretorius; J g. Varnas 
— ižd.

Iždo globėjai: G. Melnikas

ir R. Matukaitis, ligoninių lan
kytojas — žL Pulianauskas.

SLA 72 kuopa praeitų metų 
bėgyje lietuviškiems ir kultū
riniams reikalams paskyrė 
210.00 dolerių. Stambesnė su
ma atiteko Kanadas fondui — 
100.00

SLA
- '11

72 kuopos gegužinė

gražioje sodyboje Pa-

kė iš aktyvios veiklos, o yra ir j ir mergaitėms plaukymo kursus 
tokių, kurie vėl iš naujo “bando į YMCOS baseine, 
savo laimę’’ kitose mūsų įvairio' 
se organizacijose. O tie, kurie 
1971 metais pasisakė ir toliau 
tęsti savarankiška ir nuo niekie 
no nepriklausomą Liet. Jūrų

šiuo metu kaip tokie kursai 
vyksta, kur dalyvauja net 32 jau 
nuoliai-ės, kurie vėliau gaus ata 
tinkamus pažymėjimus. Kas me 
tai, su atatinkamom jūrinėm 
apeigom per Memorial Day yra 
paminimi mūsų mirusieji ir žu- 
pusieji d ngę be žinios. Su di
desne sūria yra paremta j.šktn. 
Stundžios parašyta ir leidžiama

Toronte jūrinė knyga mūsų lai
vų ir motorinių jachtų mėgė
jams “Burės Vinkliai'’. Dabar 
tiniu metu Čikagos LJ Skauti- 
ja savo eilėse priskaito net 6 di
desnio pobūdžio būrines ir moto 
rines jachtas, kurios raižydamos 
Michi gano ežerą, apankydamos 
net tolimesnius uostus, su savo 
lietuviškais vardais, vimpilais 
bei įguk>mis, keiia lietuvių var-

’ 1 .■ ' 'ir * **

24. Bumelis Kazys, 47 m., polic., Kailinių k.; Laz
dijai, Seinų aps.; žmona — Stasė, d. Prano, 32 m., darb.; 
sūnūs — Albinas, 7 met; Algirdas, 9 met; Sigitas, 
6 met. |

25. Budrys Balys, s. Modesto, g. 1911. X. 27 Domai- 
čių k., Sedos vis., Mažeikių aps., ats. j. Itn., tarnavo saug. 
dpt. kriminaliniame skyriuje, Kaune ir Marijampolėje, 
nuo 1939 m. Šakių raj. kriminalinės polic. virš., 1941 m. 
suimtas, kalintas ir išv. į Altajaus kraštą, vėliau ištrem
tas į Jakutiją, prie Šiaur. Ledin. vandenyno, Jakutske 
dirbo kasyklose, ir ten mirė 1959. XIL 15; žmona— Ja- 
kavonytė Marija, d. Petro, 29 m., tarnaut.; sūnus Jur
gis, 3 mėn. (šeima grįžo i ok. Lietuvą 19<X) m. pabaigoje 
ai' 1961 m. pradžioje)*

26. Butkus Kazys, s. Jono, 37 m., polic. tarnaut, Jur
barkas, Raseinių aps.(Sibire mirė nuo bado ir ligų); 
žmona — Bronė, 43 m., šeim. ir Jurbarko vaikų prie
glaudos vedėja (Sibire mirė nuo bado ir ligų); sūnus — 
Vacius, g. 1926 m., mokin. (Sibire mirė nuo galvos sme
genų uždegimo); duktė — Virginia, g. 1928 m.

27. Charitauskas Kazys, 45 m., polic., Vilnius.
28. Cibulskis Jonas, s. Igno, 38 m., polic., Zarasai 

(nuo šeimos atskirtas Sibire mirė); žmona — Stasė, d. 
Juozo, 27 m., šeim., su sūnumi išv. į Sibirą, Tomsko apyg., 
Parbiko raj., Sabalinkos kolchozą; sūnus — Algirdas,

dolskio
ris, Ontario.

Šiais metais SLA 72 kuopa-g (Sibire rnirp.L 
ruošiasi atatinkamai prisimini
ti ir pagerbti vieną iš žymiau-j j 29. čalkauskas Adomas, s. Jono, g. 1906 m., polic., 
šių pogrindžio kovotoją prieš Vilniiis, okupantų suimtas, kalintas, iš Vilniaus Lukiš- 
Lietuvos okupantą — sovieti
nį komunizmą ir jų tarnus, žu 
vusį nelygioje kovoje Juozą!

Great 
American 

Dream 
Machine.

America Is the place thAt is made 
out of dreams. And, UB. Savings 
Bonds have been helping to make 
h*ppy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six yeara. That means your dreams 
can come true faster than ever before. 

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
B^nd-fl'Month plan where you bank.

Before you know it, your AmeMcan 
»rn will be a reality.

No* t Bw-di p>y 54% hrtR-Mt >
n*tu»tv 5 10 months th* Ir*
yw). Brtndi ar* wpliMed if k-r. 

When t>»y et* h*

'1

A

Tačiau yra visiems getai su
prantama kad tų' laivu išlaiky
mui bei pagerinimui o taip pat ir 
visai kitai veiklai reikia nema
žai lėšų, kurias:, kartais gana 
sunku padengti nedideliam būre 
liui pasiryžusių vadovų kad ir iš 
savo kšenės. Todėl Čikagos jūrų 
skautija kiekvienais metais ren
gia savo tradicini pavasarinį ba
lių — “Puota Jūros'Dugne1’, o 
vasarą Union Pier. Mich..vasar
vietėj e rengi išvyką su laivais 
ir šokiais “Vakaras’prie Uosto 
Žiburių”. Kadangi jie yra kas
met mūsų visuomenės gausiai pa 
laikomi, todėl jie yra ruošiami ir 
šiemet.

šių metu '-Puota Jūros Dug
ne” įvyks kaip tik ateinantį šeš 
tadienį bai. 22 dieną p. B,. Pakš 
to salėje. VM svečiai ir palaikau 
tieji jūrų skautiją bei laivu mė
gėjai kviečiami apsilankyti, o 
rengėjai pasirūpins gera nuotai 
ka, lietuviškų šeimininkių ir jū
rų skaučių sesių paruoštu ska
niu maistu; graibu programa, 
gausiu laimės šuiniu ir visus 
linksmins nuotaikingas p.’ B. 
Pakšto visų mėgiamas orkestras.
' Į šį jūrų skautijos -pokylį ta

po pakviestas ir Garbės Sargy
bos Būrys iš Užjūrio Veteranų 
Posto Nri 18 5 Kėnošoje, Wise. 
Mat su jais jūrų skautijos nariai 
ir vadovai užmezgė draugiškus 
ryšius besilankant su mūsų j ar
eli tom i s Kenošos uoste, kasmet 
vykstant tenai į Wisconsino Lie 
tuvių Dienos Šventę. Jų vadovy
be pranešė, kad net 8 asmenys 
atvyksta į šį jūrių pokylį kur jie 
bus kiek galima draugiškiau pri 
imti, kaip jie priimdavo jūrų 
skautų įgulas savo Posto Namuo 
še. s ~ *

Baigiant norisi priminti, kad 
apsilankiusiems šiame jūrų skau 
tijos pokylyje ir tuoml parėmil
siems mūsų veiklą, jūrų skautai 
sugalvojo ir savo rūšies atlygi
nimą: visi atsilankiusieji gaus 
informacinį lapelį su telefonais, 
kad gatfetų vasarą paskambanti 
dėl paplaūkiojihib^mbtorinern ar 
pabūriavimo būrinėm jachtom.

Tad iki pasimatymo juros dug 
to puotoje, o vasarą ant laivų. 
Gero Vėjo. >

J. sktn. Myk. Maksvytis

kių kai. išv. 1940. VL.
30. čiurinskas (čiuvinskas?) Edvardas, s., Jurgio, 

1 Daumantą-Lukšą. Apie tai bus g# 1901 m., polic. nuov. virš. Veviržėnuose, Kretingos aps., 
spaudoje daugiau parašyta. įg Aukštadvario, Trakų aps.; žmona — Teresė, d. 
t Tautiniy„ šokių Ans is gQ m šeim.; dukterys — Aldona, 9 met, Rožė,
■Gyvataras s. m. balandžio- ’ ’ ■ ’ * ’ ’

8 d. Jaunimo Centro salėje da- ° Hiet. |
ve šokių koncertą. Programo
je pasirodė 3 šokėjų grupėj1 
Programa buvo taip puikiai, 
sutvarkyta, be jokių ilgesnių [ 
pranešimų ir šokėjų grupės 
kaip sraunus vanduo viena po 
kitos žaibo geritumu pasirodo aps. 
su naujais šokiais ir vėl dings! , .v. _
ta svečiams audringai plojantį 34. DeunanUncius Bromus, 33 m. 
Gyvataro ateitis, sprendžiant t munė^Kauiias. 
iš jaunųjų, gausios grupės šo
kėjų teikia vilties Gyvatarui 
ilgai gyvuoti. Gyvataras jau L. 
metus kaip susiorganizavo ir Raseinių kai., 1940. VL 
su tautinių šokių koncertais* 
yra išpildęs programas ne tik v 
Kanados Lietuviu 1

31. Damauskas Stasys, s. Vinco, 43
nius. — ‘ -

32. Dambrauskas Juozas, polic.
33. Danilevičius Vladas, vyr polic.,

m., polic., Vil-

Seda Mažeikių

polic., 'Ar Pane

5. Deniušis Evaristas, s. Adomo, g. 1996 Rasei- 
nių raj. saug. polic. virš., 1940. VIL 12 suimtas, kalintas 

išv. į Sibirą ir ten mirė
36. Deputatas Vladimiras, s. Mykolo. 47 m., Vilnius; 

kolonijoj? žmona — Apolonija, d Jono, 44 m,; sūnus Adomas, 18
bet ir Amerikos? Be to, 1968 m.; dukterys — Kristina, 15 m.; Ona, 16 m.

37. IMmaričius Juozas> s. Jono, g. 1911 po-
! lie. vald., Vilnius, 1940 m. suimtas ir dingo.

38. Dubickis Ignas, s. Vinco, 45 m., polic., Vilkaviš
kis. -

39. Dzikas Juozas, s. Prano, 30 m. polic., Josvainiai,
Kėdainių aps.' -

40. Elenskas Antanas, s. .Jono, 30? m., polic. Mari
jampolė; žmona — Magdalena, d. Petro, šeim.; sūnūs — 
Aloyzas, 10 m.; Antanas, 14 m.; duktė — Ona, 8 niek

4L Fišas Vladas, 35 m., polic., Vilnius; žmona — Ma
rija, 32 m., šeim; sūnus — Algirdas, 9 met.

42. Gaidelis Mykolas, s. Mykolo, savanoris, ats. ka
pitonas, Vilniaus nu savivald. polio virš., okupantų su
imtas, kalintas Vilniaus Lukiškių kai., 1941. VI 3. išv. į 
Sibirą, Vitegorl kone, stov., po 10 met tremties su pra
kasta sveikata grįžo į ok. Lietuvą, mirė Vilniuje 1966. 
XII.

43. Galdikas Apolinaras, s. Antano, g. 1906 m., polic., 
Šančiai-Kaųnas; žmona — Petronėlė, d. Stasio, g. 1915 
m., siuvėja.

j 44. Ganzorekas Jonas, s. Prano, g. 1891 m., polic., 
Vilnius.

45.Garbanauskas Petras, s. Kazio, 30 m., polic., Ne- 
Kazys, s. Justo, 59 m.,

bl “Gyv ataras'* buvo išrinktas 
reprezentuoti Kanadą Europo 
j e vykstančiame tarptautinia-

taras" buvo nuvy-kęs^į Kolum
biją — IHetų Ameriką ir ten 
davė šokių koncertus ne tik 
lietuvių kolonijose, bet ir Ko
lumbijos publikai.

1976-tais metais gruodžio 
pabaigoje “Gyvataras” išvyko 
į Australiją ir aplankė didžiau
sias lietuvių kolonijas su še
irių koncertais ir grįžo 1977 m.! 
sausio pradžioje, šios išvykos 
pareikalavo milžiniškos ener
gijos ir daug asmeniškų san 
taupų šokėjų vadovams, ku
riems dėl neturtingo iždo ke
liones tenka patiems apsimo
kėti. Be tp, ir šokėjų tėveliams s 
reikia atidaryti pinigines savo 
vaikams apmokant keliones. 
Beabejo. pati sunkiausia naš
ta tenka "Gyvataro” ansamb 
lio vadovei Genovaitėj Dum- 
čiūtei-Brcichmanienei. Irenai 
Jokūbynienei, ir kitoms šokėjų 
mokytojoms. Taip pat vienam 
ir ilgiausiai buvusiam akordio- 
nistui Kazimierui Deksniui.

"Gyvataras” yra daug nusi-Įmeiksčiai, Utenos aps.; tėvas
pelnęs garsindamas Lietuvos ūkiu.; motina —Veronika, 64 m., ūkin.; brolis — Johas, 
vardą svetimtaučių tarpe. “Gy 27 m., ūkin.
vatarui*’ ruošiant pan\ngjmą 
thes tJridre būti dar 'jautres
niais ir dar gausiau' atsilanky
ti į jų šokių koncertus: tegu! 
pajunta vadovai visuomenės 
nuoširdumą už dirbamą šį sun 
kų visuomeninį darbą

46. Gardinas Jonas, s. Juo^o, 40 m., pdlio., ASutiĮHis, 
Švenčionių aps. * * ‘ * I

(Bus daugiau)

H h VISI BIZNIERIAI
J. Sarapnickas. GARSINKITE^ naujienose
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RAŠO VLADAS RASCIAUSKAS

SINGAPŪRAS DAINUOJANTIS PŪRAS
aruodas. Jeigu metai būdavo der

nusi

UNIV
Chicago, III. 60608

DIDELES ATSARGAS

IttUlik 
darbai,

palūkanų, priklausomai nuo įdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
ša iki v •

biznieriai tu 
skirtis klubu
1 taip yra?

musu svečias, 
r neleido mok 
iu su jais susi

Knygos bus išsiųstos, jei |l-50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstai tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1735 So. Halsted SL, Chicago, UI. S0u08

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj

Lietuviu Vyčiu veikla 
Lietuviškąją veiklą sustiprin 
St. IMersburge susiorgani 

vo Lietuvos Vvčiai.

Fz* stui JIx? pinigai At
želi didelius darbus. Pirma, jie ps- 
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

NAUJIENOS
1735 South Ralsi^d Street, Chicago, UL 50S53

— Jeigu nesupranti, tai kaip džio 1 
žinai, kad mes kalbame japoniš-1 pirmą 
kai manęs vienas paklausė.

— Jūs panašūs Į japonus. — 
atsakiau.

— O mums atrodė, kad tams
ta esi japonas, — atsakė kitas. 
Pasakiau, kas esu iškur atvažia
vau, ir kur važiuoju. Jie buvo 
labai patenkinti, kad susitiko su 
amerikiečiu. .

gąpuras paskęsta; * -
Uotus mane anskčiau nuvarė 

i lovą, bet tai išėjo į. gerą, 
nezijos salos ir pati Bali sala ma 
ne gerokai išvargino. Ten šilta 
ir tvanku,_ todėl, nakties metu 
negąb pailsėti. Tuo tarpu Singa
pūro- Hiltone išsimiegojau kaip 
Chilagoje ir atsikėliau kaip nau-

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas j lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau is vardintomii knygomis. 
ČU fuminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juciai Kapečimlcaą SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleU 
dUant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozai Kapačlnakat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p«L Kaina 7 dol.

eiKAGirrts įspūdžiai komunistu pavergio^ lietuvo^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 

kalbą, 
a SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rasų rašytojo

Indo j-matyt, buvo geras, nes jis apė
mė visus svarbiausius klubus po 
vienu stogu. 'Apačioje yra euro- 
piečiųv naktinis klubas. Užėjau. 
Jis man atrodė pats triukšmin
giausias. Barą buvo užėmę kelių 
valstybių Europos jūreiviai. Jie 
geria, šoka, dainuoja ir antausius 
apsidaužo. Išgėriau stikliuką vo 
ir išėjau. ,

Norėjau užeiti Į kiniečių klu
bą, bet pamaniau, kad ir ten nie 
ko Įdomaus nerasiu, pažįstamų 
ten juk neturiu. Tada pasirinkau 
japonų klubą. Pažįstamu ten nė
ra, bet gal pažinčių užmegsiu, 
pagalvojau. Koridoriuje pasižiū- 
rdėjau į save. Buvau visas labai 
saule nudegęs, gerokai pajuo
dęs. Visą laiką troškulį salose 
kenčiau, tai mano akys atrodė, 
tarytum būtu prapjautos. Pama 
niau kad aš 'būsiu labiau pana
šus į japoną, todėl ir nuėjau 
japonus. Pasirodo kad aš nekly
dau. Nespėjau atsisėsti prie baro

Investavimo knygelės ląskaitoa 
neša

Ba’4 gražuolės siekia tu pačių 
tikslų, kaip ir kitų kraštų mote
rys, bet jos pasitiki daugiau lai
me ir Visagaliu, negu kokiomis 
kitomis jėgomis. Mačiau, kai iš 
gretimos salos atvažiavęs jau
nuolis, akimis susitaręs su gra
žiausia šokėja, pasisodino ją ant 
savo dešiniojo peties ir išsinešė 
iš rinkos. Gražuolė jau nebe- 
grš Į savo salą ar pas tėvus: ji 
išėjo į svietą. Apie ją namus 
pasieks graudžios ašaro. Dažniau 
laiiąinga, tai bus geros žinios; 
jeigu bus nelaiminga, tai namus 
pasieks graužios ašaros Dažniau 
šia i svietą išėjusios jaunos mo 
terys nesiskundžia. Jeigu joms 
buvo skirtas toks likimas, tai 
turi viską ir nešti.

Iš Bąli salos išskridau i Singa 
pūrą, vieną seniausių Pietų Azi
jos miestų ir uostų. Singapūras 
— tai sanskritiškas žodis. Lietu 
viskai tai turėti būti Dainuojan 
tis javas. Dainuojantis pūras,, 
“asminka”. Singapūras prieš du 
tūkstančius metų buvo Azijos

D. KuraWą KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
toriam pastabumą neapgauna Intadsto ir agitprop© propaganda bei 
ataaikrrhnaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu raliumL

PrW. P. Pakartlk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p*L dokumentuota istorinė rtudija apie prūsų likimą 
Kaina S3. ’•

Vlooi ž*maWt- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖ JI, 
M paL Klim SLB0. ,

Ir kiti laidiniai yra gmnani
MA U JIS **051, 1737 $*-. HALITE O ST.
■jlMĮW vt »<rM

J. Jasmine*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimt. Iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiau išleisti, 
150 pal. Kaina $2^0.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorijai 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
usL, kainuoja $2.00.

Dr. Juczax B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangum ft šių kay?ų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga* galinu įsigyti itsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar

Krau- 
balan-
Vvciu i

Sekančios dienos rytą apžiū
rėjau miestą, patikrinau kainas 
ir pamačiau, kad Singapūras, tai 
ne Hongkongas. Jeigu Hongkon- 
ge kainos buvo gerokai pakilu
sios, kai kurios prekės branges
nes negu Amerikoje, tai Singa
pūre galėjai ir pavalgyti už žy
miai mažesnę kaina ir galėjai 
nusipirkti eilutę žymiai pigiau, 
negu Marshall Field. Medžiaga 
gera, siuvėjai malonūs, laukia 
kostiumerio. Tuo tarpu siuvėjai 
gerai neatlieka darbo. Jeigu kaip 
tai jie gali ir nesiūti...

Pailsėjęs išsimiegojęs ir'atsi
gavęs, sekančos dienos vakarą 
nuėjau į naktinį biznierių klubą.

netoli miestelio užtiko šitokį Cebu parką.
renkasi žmonės sek ladie.iĮv praleisti. Paveiksle matome dvieįus senus 

z Foto paties Rasčiausko

Keliaufeiat Vladas Rasč'auskas, važinėdamas po Cebu 
viena gražiausiu Ceby viety 
tus ir vienus ,aauiesnius.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

/ LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PimarĮ, senus ]< 
gyventojus Ir gamta. 1,200 lletuvlšky vietovardžiu H rašai. - Knygom 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų. --y-"

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyreinfeji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as- 

meniškai ptfino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
Jiems bq> kloflni prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istoriją 
Naujai atvykę! Batavia galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožas. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 
limena ir ptfinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kietą ideologine veiklą

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jom Draugiją Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

— Priėjau ir japoniškai 
lenkiau. Jie atsistojo ir nusilen
kė. Tuojau pradėjo man kažką 
“chachuoti...:, bet aš jiems tuo
jau pasakiau, kad japoniškai ne
suprantu

Dabar Singapūras yra nepri
klausomas. Soloje yra pusantro 
milijono gyventojų, kurie varo 
didelę prekybą su Azijos tauto
mis ir su Australija. Naujaja! 
Zelandija, Afrika ir Europa.; 
Miestas didelis, švarus, tvarkin- ‘ 
gasr civilizuotas. Kai išlipau iš! 
lėktuvo, tai pajutau, kad galėsiu.1 
atsfkvėpti ir pailsėti. Iš aerodro 
mo patekau Į Hilton viešbuti, o 
išten norėjau nuvykti į vakarini 
klubą, bet negalėjau. -Tą-vakarr 
Singapūre labai smarkiai lijo. 
Ne lijo, bet vandenį pilte iš dan 
gaus pylė. Jau lynojo, kai at
skridome. bet vėliau pradėjo vers 
ti vandeni dar smarkiau. Aš nie 
kad netikėjau, kad tiek daug: 
vandens galėtų kaboti ore. bet 
šiandien, Singapūre, pamačiau, 
kiek debesys vandens gali 
mesti iš vienos vietos f kita, 
gu taip palytų visą naktį, ta

"Žmogus be tėvynes"

“Žmogus bt* tėvynes”, kaip jis 
pats save vadina, yra Sovietų ka 
ro didvyris Piotr Grigorenko, k u 
riam sovietų valdžia atėmė pilie- 
tybę, jam atvykus į Jungtines 
Valstybes padaryti operaciją, 
įteikdamas L\ S. Imigracijos ir 
Nanuralizacijosįstaiga New Yor 
k e prašymą suteikti politinio 
tremtinio teises ir sakydamas 
“esu ištremtas iš mano žemės, 
kurią taip myliu’*, net apsiaša
rojo. “Esmi imigrantas prieš ma 
no valią dėlto, kad kritikavau 
savo valdžia”.

Žinomas vyčių veikėjas Anta
nas Mažeika pasėjo gerą sėklą. 
Vyčiai bendrauja su lietuviais 
ir su visomis organizacijomis. 
Todėl visi juos myli.^Tyčių kuo 
pos valdyba išrinkta: pinu. 
A. Mažeika, vicepirm. A. 
jai is, sek r. V. Klcivicnė, 1 
Paleckis, finansų sek r. 5 
jalienė. Kuopos nariai 

d. pakelti Į Liet, 
laipsnį.

davo pilni, gyventojai galėdavo 
dainuoti Bet jeigu derlius buvo 
menkas, tai ir aruodai būdavo 
tušti. Tuščias aruodas, tai tuš
čias ir pilvas. Tušti pilvai nedai
nuoja, balso nebaudžia. Singa
pūras buvo didelės Sirvijajos sos 
tinę. Del jo ėjo smarkios kovos 
tarp įvairių tautų. Ilgus metus 
uostą valdė malajai, bet prieš ke 
turis šimtmečius jis pateko bri
tams. Jie padarė iš Singapūro 
patį didžiausią'uostą, ir pripildė 
jo aruodus.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«aoi4 ji Hm a >iutf puikių knyfu, kuri m iMpuei bei kokią 

knygų spintą ir lentyną
Aleksandru PikelnfiHdą MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaxnnx dienų 

atiminimai ir įvykių bei vietų įprašymii, skaitomi k*ip ro
manas. 367 psL Kaina S5.

A. Pakelnfskią METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pririmini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai. mrt±r> 
tyti į 12 dalių. 296 psl. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomaą
___ žUIa vigeliais. 336 psl Kaina $6.00. Mlrkštaia viri.

Frof. Ved. SlrfEką SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00. minkštai* vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minki- 
biia virieUalu

Henriku Tom^5

Klubas pats didži uisias visame į ir užsakyti degtinės, prie stalo 
Singapūre. Biznio organiatorius.; sėdintieji du japonai man ranka 

pamojo ir paprašė, kad ateičiau 
prie jų stalo.

— Ar mane kviečiate prie sa
vo stalo? — paklausiau.

— Taip, tamstą, — man

___ ____________________ VL&Ė
............    TimiĮivsktt, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos.apskrity? sa įdomiais aprašymai!, Hiu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $8.

P. Keslūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetovof 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės įtriminimaJ
170 psL------------------------------------------------- ------------

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

Knygas užrakant reikia pridėti 25 et. pašto illiidotni.

NAUJIENOS,

I ‘ ■>: ■

» t:< - ir pačioje .saloje. A:š- į land 
čia matėsi, kad jie buvo geri 
jiznieriai, gerai orientavosi aj.ie

ir prekybą. Patys gėrė ir 
r.n s:ulė. Aš px-isis:ū?iau jiems 
ij šaky t i degtinės ir norėjau mo

ur maišosi ivai- 
ir įvairūs tikčji- 

japnnas su japonu padaro 
geresni bizni, negu japonas su 
kiniečiu, arba kinietis su euro
piečiu. Filosofija gali būti kito
kia, bet gywenimo tikrovė yra 
tokia.

Geriau bilielus įsigv 
sto pas organizacijų 
kus arba platintojus, 
pačią' dieną 1 vai. p. į 
iškilmingos sukaktie* 
Holy Name bažnyčioje

Visus kveciame atv\ 
žų, garbingą sukak ties minė

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI
įsteigta 1923 met&Ii. T< 421-3070

Įrtalgos pfetaoM Hemui <utomoWlUnu purUtytL

— Ar japonu amerikiečiu ? —
vienas paklausė. <

— Ne, — atsakiau. — Uetu-
vos amerikiečiu. Kai pasakiau, 
kad IJetuvos tai jie ir vėl pra- i 
dėjo chachuoti. Vienas kitam 
aiškino, kur ta Lietuva galėtų t^Uida'
būti.

Pakalbėjome apie biznj, apie 
darbus, apie judėjimą Singapu-

St. Petersburgo lietuvių 
>nijn turi garbingu žmonių

Jmu kuriu Ulkas atspausdintą Ir galima ginti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekao Abrose myga aprašanti paskutinių PO (18^9-190®) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 384 paL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Ueturių IMorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavę* lietuvią pirmoa 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos lalpoa draugijoą ftatytoa baš- 
nyčlos, įsteigti laikraščiai, kuriu viao buvo 121. 41 teatro draugiją 43 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių hnonių biografi- 
ioa. Duoti dokamentai ............. . ...........
u tų organizacijų atlikti 
kai ir tt.

Norintieji Hą knygą 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
▼ardu ir pacięrtJ: ,

173« Se. HalaUi SU Chic&ro, IH.

socailirtimų. lalavamanfikų ir 
gtoi mokyki o«. ikaitykloa. ban-

prigyti, prašomi paraiytl ėekj arba Money

Bali sala man paliko keis
čiausią įspūdį. Visai ne tokf ko lingi, tai Singapūro aruodai bu 
aš tikėjausi. Matydamas ritmiš
kai pirštus, rankas, kojas ir ki
tas kūno dalis judinančias piene 
virtas jaunas mergaites, ma
niau, kad jos visa tai daro kitais 
sumetimais. Dabar paaiškėjo, 
kad jie pramoko ritmiškai judėti 
maldos tikslais. Jos šoka Dievui, 
kaip tai daro kunigaikščiu įdė
tu vos žydai — chasidaL



yra surambėjusios, pasenusios, atsil&ūšios. Gera buvo 
tik frontininkų partija, veikianti tiktai “bičiulių” pade
dama.

Iki šio meto Kanados lietuviai nekreipė dėmesio į JAV 
Uit nau v actu jzavjrZ

_, dingai tvarkytis, nekreipdami dėmesio į vieną kitą iškyi- 
.lantį klausimą, giliau nesidomėjo į barzdukinės Behdruo 

=. menės vartojamus metodus. Tiktai dabar, kai Kanadoje 
pradėtas organizuoti “penktasis seimas”, jiems kilo JAV 
lietuvių seniai kelti klausimai. A. Rinkūnas, veiklus Ka
nados Bendruomenės narys, Toronte leidžiamuose Tėviš
kės Žiburiuose parašė straipsnį “Ką svarstysime seime?” 
Be kitų dalykų, jis sako:

“Toronte, Kanadoje, esanti techninė seimui rengti 
Įkomisija pradžioje planavo seimą dviem dienom ;— 
šeštadieniui ir sekmadieniui, teisingiau sakant, sky 
rė pusantros dienos, nes didesnę sekmadienio pusę 
teks pašvęsti pamaldoms, dainų šventei ir po jos bū
simam pokyliui. Vėliau gautas PLB valdybos pagei
davimas pridėti dar prie seimo pusantros dienos — 
pirmadienį ir pusę antradienio. Manyta, kad tas nau 
jas laikas bus panaudotas akademinėms diskusi
joms. Iš paskutinio PLB valdybos pranešimo ir iš jo 
analizės Pasaulio Lietuvyje matyti, kad planuotoji 
akademinė dalis yra suvedama į valdomųjų organų 
pranešimus su diskusijomis, nes pranešėjai — pre
legentai (4 iš 5) yra PLB valdybos nariai. Matote, 
tai nėra visai tas pats. Vienas dalykas yra nepriklau 
somos akademinės diskusijos, “valdžiai” nepriklau
sančio asmens vadovaujamos, o kitas yra “ministe- 
rių” pranešimai. Sakoma paskaitininkai turės korė-., 
ferentus. Gera idėja, bet sugadinta tuo, kad korefe-į 
jrentus pasii-inks patys paskaitininkai; Turint galvo-I 
je, kad tie paskaitininkai yra PLB valdybos nariai, 1.10 (78) - gi viena is “degančiu
praktiškai įseis, kad koreferentus pasinnks pati PLB-1 Afeyko5 mokytojai (iš esamų problemų”, t. y. LB lėšų kiausi- 
valdyba. Tai jau nedemokratiška”. (T. Ž. 2 psl. 1978 lž) ;žr 13 i&nj; kiine atstovauja, mą. Kitos dvi “akademiškaidis- 
m. bal. 13 d.). ' 1 esamus 65 mbkimus- Nutarta kutuotihos” 1 problemos ' būsią:

| A Rinkūnas priėjo išvados, prie kurios JAV liefu- ;.-susi-
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trims mėnesiams ----- $ 9.00
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Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608 Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu tu užsakymu

metams _______
pusei metų ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose- 
metams $30.00
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Artėja prie liepto galo
Nespėjo Juozo Brazaičio vadovaujami nauji politi

kai įkelti koją į Ameriką, jie tuojau pradėjo dairytis ir 
tyrinėti sąlygas vienai didelei Amerikos lietuvių organi
zacijai sudaryti. Jiems buvo nurodyta, kad toka organic 
zacija jau yra sudaryta ir ji gana gražiai veikia. Tai bu
vo Amerikos Lietuvių Taryba. Ji ne tik sudarė sąlygas 
Vakarų Europą pasiekusiems lietuviems atvykti į‘Ame
riką, bet ir padėjo tos naujos organizacijos pirmiems 
agentams — organizatoriams keliones užmokėti. Mokėjo 
jiems ne tik už pačios kelionės išlaidas, bet mokėjo vieš
bučio ir restoranų išlaidas..XX XvOvUXcXXlL^ XOicXXVlcvO. | | Xi-. X VlAXXkUXlCXO ^71 ICJkZ XOVckxXVOj px Xv AUXAvc U xx V XlCUlX —.V'~ ' ' ',7^'^ * ~ .

I .:,Visa tai buvo labai gerai, bet ne visai gerai. ALTAS i viai priėjo prieš 15 metų. Kova Bendruomenei sudemok 
apima pačias didžiausias Amerikos Lietuvių organizaci-! ratinti labai sunki ii* ilga. Didelė Amerikos lietuvių d^ii^in^^kos mol^-kios Mantrealy 
jas, bet jis vis dėlto neapima visų. Dai- kelios organizaci-Į negalėdama pakęsti tos pačios valdybos žiauraus įsikilMv je HMjhą.ž 5 / ‘I 
jos, kurios neįeina į ALTO sąstatą. Reikia sudaryti to-' 
kias sąlygas, kad visos organizacijos įeitų. Jiems buvo 
priminta, kad Chicagoje yra sudarytas specialus įvairių 
grupių komitetas, kuris svarsto sąlygas ir planuoja to
kią organizaciją sudalyti. Bet tas paaiškinimas jiems ne
tiko. Jie nurodė, kad visa tai daroma senais senų žmonių, 
metodais, kad šiandien reikia daugiau dinamikos. Vietoj 
Chicagoje sudalyto komiteto, New Yorke buvo sudary
tas LOKAS, kuris bus daug geresnis, negu senų Ameri
kos lietuvių sugalvotas,-aparatas ir pradėtas stiprinti.

Seni Amerikos lietuviai, padėjo pagrindus 
naujai atvažiavusiems nepatiko. Jie užsispyrė ir sušau
kė konferenciją, kuri įpareigojo naujai atvažia^vusius pa 
dėti pagrindus “visus lietuvius apimančiai organizaci
jai”. Ta “visus apimanti” organizacija lipdoma jau 25 
metus, bet ji jokiu būdu nepajėgė visų apimti. Seni Ame 
rikos veikėjai nuo jos nusisuko, nes jiems buvo aišku, kad 
tokiais metodais nieko rimtesnio Amerikoje niekas ne
pajėgs suorganizuoti. Viskas buvo paremta vado princi
pu, o amerikiečiai jau labai dideliais vadais netikėjo. 
Jiems geriau patiko' susitarimas aiškiai aprėžtiems tiks
lams siekti. Ta nauja organizacija turėjo vadintis Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė, vėliau pavadinta Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenė. Ji turė
jo visus Amerikos lietuvius apjungti, bet pačioje pradžio 
je buvo padalyta viena klaida. Amerikos Bendruomenę 
organizuoti buvo pavesta netolerantiškiems žmonėms. 
Jie mokėjo labai gražiai pakalbėti, bet visą laiką jie da
bojo ,kad tos naujos organizacijos vadovybė riša laiką 
būtų frotininkų rankose. Apie frontininkų partiją, ar 
grupę jie visai nekalbėjo, bet jie labai atidžiai dabojo, 
kad naujai “visus apimančios” organizacijos vadovybė 
neišspruktų iš frontininkų rankų. Jie net nesivadino fron 
tininkų partija, bet vadinosi tik Fronto Bičiuliais. Vie
toj “visų lietuvių” jie organzavo “fronto bičiulius”. Ši
tokiu būdu iš Bendruomenės jie išstūmė socialistus, vals
tiečius liaudininkus, tautininkus, krikščionis demokra
tus ir visus kitus, kurie jų neklausė. Chicagoje jie išstū
mė net visą apygardą ir kelias apylinkes iš savo organi
zacijos, nes tos apylinkės nenorėjo aklai frontininkų klau 
syti. Šiandien jau šios organizacijos vadai nesitiki “visų 
lietuvių” sutraukti į Bendruomenę, nes Amerikos lietu
viai nenori kišti galvos į maišą, kad suktas politikierius 
tą maišą užrištų.

Seni Amerikos lietuviai leido naujiems politikams 
kurti ‘Aisus apimančią” organizaciją, bet jie patys ne
norėjo-nieko bend iro su ja turėti, jiems nepatiko organi
zacinio darbo metodai. Prasidėjo “rinkimų” klastojimai, 
skaldymas ir kitokios negerovės. Dr. Grigaitis inž. St. 
Kairiui ir Kiprui Bieliniui aiškino, kad šitokias meto
dais “visus apimančios” organizacijos nesudaryti. Ilgai 
’aukti nereikėjo. Ne tik inž. Kairys, bet ir Bielinis iš 
Bendruomenės buvo eliminuoti. Taip buvo iš jos elimi
nuoti vaistiet’ai liaudininkai, tautininkai ir kitos politi
nės g)-upės. La'kui bėgant pradėta tvirtinti, kad iš viso 
i-trotinei kovai \ esti politinės grupės nereikalingos. Jos

mo Į vadovavimą,, nutarė nevartoti, tų metodų. .Diktato-; UbaiMdnąs vaizdas'lie. 
riškais metodais — be apklausinėjimo ir be jokio klaiisi-j Montri
mo ištyrimo, jie buvo pašalinti-, iš organizacijos. Ameri-'j«- 
kos lietuviai įsitikno, kad nauji politikai nori tiktai 
ni kalbėti ir dalykus aiškinti, o kiti privalo tiktai, klausyk 
ti. Dabar matome, kad ir kanadiečiai Veikėjai kelia tiros 
pačius klausimus, kuriuos kėlė Chicago® lietuviai.

timbo Vadybatimėjo sušaukti vi 
sy. 1 lėtu viskųšeštadieninių -Mo
kyklų: Toronte ar Hamiltone šei

TAUTOS DALIS, KURI NENORI MIRTI
ALTUI j Aplinka — pirmutinė sa/y-ga Užaugau angių atrnosferoje. Net

žinios.

Jeigu augalą pasodinsi į smė-imūsų kaimynai yra anglai—” 
lį. jo neiaistysi ir jis negaus sau “Aš įpratau kalbėti angliškai 
lės — ilgai devegetuos. Taip yra mokykloje ir su draugais. Visur 
ir- su tautybe. Nors tautybė yra reikia kalbėti angliškai.^ ir da^ 
prigimta (kaip sėkla), jos klės- bar mano gyvenimas Vyksta ang 
tėjimasir augimas priklauso nuo liškoje atmosferoje”- • / ‘ - l 
tautinio auklėjimo įtakos. Sava- ~ 
me krašte gyvenant, tą sutelkia 
pati aplinka.
. Gyvenant išeivijoje, reikalai-
Sas asmeninis lietuvybės pažini- Stor.
mas. idant savęs larK^-mas lietu- 4i * x n ,. , ' Aš * pažįstu daug vaikų, ku-pu butų sąmoningas ir patva- rie

džio nemoka lietuviškai. Visi kai 
tina tėvelius, ksH nėisžnLčkė ^aip 
kalbėti.* ' •

‘Mums yra sunku kalbėti lie
tuviškai, nes mes Hetuviškai nfa 
žai kalbame... Aš manau, kad ČE 
džiausią priežastis yra ta. kad 
mes einame į angliškas mokyk
las. Lietuvoje vaikai kalba lieta 
riškai, nes turi lietuviškas mo
kyklas ir gyvena Lietuvoje”.

Taigi, išvados labai aiškios: 
pakeiskime sąlygas ir mūsų jau
nimas augs, klestės 1978. IV.5 
ir juodvarniai neskraidys virš jų 
ffalvų. < s *

Lituan/stinė Mokykla < 
Moatrealyje

šeštadieninė Lituanistinė Mo
kykla Montrealyje Vasario 16 
proga šleido laikraštėlį Liespna, 
kur redaktorės Žodyje sakoma: 

"Šis laikraštėjfe yra įdomfas 
pa\yzdys mūsų darbo Iftuanisti 
nėję mokykloje. Tai yra vaizdas 
lietuviško gyvenimo Montreaįr- 
je, kuris labai liūdnai, kaip dižP 
Tanti žvakė, leidžiasi žemyn. Da 
bar, kol dar nepervėlu, reikia pa 
Statyti naują žvakę, sušaukti vi

Aš įpratau kalbėti angliškai

‘Kanadoje ir Amerikoje šiais 
i laikais lietuviukai nekreipia daug- 
‘ dėmeso į lietuvių kalbą. Jū pro
blema yra ta, kad jie nesidžiuo-

mas. idant savęs laikymas lietu- “AA pažįstu daug vaikų, ku-

nis. To galima tikėtis nuo ma
žens jaunimą auklėjant sąmo
ningais lietuviais, kad į amžiny
bę iškeliaujančius darbininkus 
pakeistų jaunoji karta.

Daugelis lietuvių tėvų šią pa
reigą sėkmingai atlieka (kurie 
turi gausesnes šeimas, abu augę 
ir gimę Lietuvoje), tačiau kita 
dalis to atlikti nepajėgia (vienas 
vaikas, miršti ar čia augusi kai 
ta), šių ir kitų aplinkybių ver
čiami, tėvai kapituliuoja. Jiems 
į pagalbą turi ateiti visa visuo
menė: lietuviškos mokyklos (5- 
ių dienų savaitėje, kaip Jewish 
Daily Schools), organizarijos 
(įskaitnt pensininkus, banke
lius, įvairius fondus.), parapijoj 
vienuolynai ir ALT as su VLIKu. 
bei diplomatai (kurie gauna al
gas iš Lietuvos iždo, suaukoto 
daugumoje senesnės kartos Tau 
tos Fondui).

Mes nenorime mirti

Kad HgšIkJTnė sistema nepa
jėgia išauklėti jaunimo sąmo
ningais lietuviais, liudija faktai. 
Nereikia būti dideliu filosofu, 
kad pripažintumėm tiesą, kurią 
puikiai nupliešia Maironio šešta 
dieninę Mokyklą bebaigiu mo
kiniai (10 sk).

štai keletas ištraukų iš jų pa
sisakymų (Tž., 78, nr. 2, p. 5):

“Mes lankome anglišką mokyk 
lą 5-tas dienas savaitėje. Savo 
klasėje esu vienintelė lietuvaitė, 
su draugėmis kalbu tik angliškai.

laikyti savą kalbą ir kultūrą, kad 
vėl būtų pilnos mdsų bažnyčios^ 
mokyklos ir klubai”. <•

Kovo mėn. 12 . Sesdių Karnų! 
patalpose įvyko metrus* tėvų ^ir! 
mokytojų susirinkinaas, kuriame j 
turėjo būti diskutuojama moks-]

PRODUKTŲ KRAMTYMAS

Paprastai yra sakoma, kar 
priimant maistą reikia ji visada 
gerai sukramtyti, nes netinka
mai sukramtytas maistas kar
tais patdcęs į vidaus organus (į 
pilvą bei žarnas) sudaro tokią 
padėtį, jog tenka viduriuoti, ki
taip sakant — sirgti palaidais 
viduriais.

Bet mūsų gydytojai savo pa
cientams, kai tenka nurodinėti 
apie visokio maisto vartojimą, 
niekada tinkamai nenurodo to
kiems žmonėms, kurie jau be
veik neturi krūminių dantų, 
kaip reikia gaunamą maisto pro 
dūką kramtyti " 7

Seniau gydytojai, kiek tenka 
man pačiam prisiminti, tokiems 
žmonėms, jau neturintiems tin
kamo kiekio' krūminių dantų, 
pasakydavo, jog is bėdos gali
ma sukramtyti priešakiniais 
dantimis; tokiais atvejais reikia 
įdėtą į burną maisto produktą 
šiek tiek apkramtyti priešaki
niais dantimis ir paskui tuojau 
įgerti šauktą kokio nors. Šilto 
skysčio (arbatos, kavos ar ko ki 
to), paskui turimą burnoje dar 
neprarytą maistą galima galuti
nai apkramtyti ir priešakj.L.s 
dantimis.

Toks patarimas visada būna 
geras, ir taip apkramtytas mai
sto produktas,patekęs į vidurius, 
būna lengvai virškinamas.

Tokie maisto produktai, ku
rie yra pakankamai minkšti, 
gali būti užtenkamai apkram
tyti ir priešakiniais dantimis. 
Daugelis senesnio amžiaus žmo 
nių gali apsieiti be krūminių 
dantų, turėdami dar priešaki- 

mas nenori mirti filosofų sukur- Įnius dartis.

Bendruomenės žvilgsnis J save 
(per 25 m. laikotarpį) ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
organizavimas. Tuo tarpu jauni

X‘ fWhutfstų vizijų sūkuryje; jis reikalau
ja’-konkrečių planų.
- - Negerėsnis vaizdas susidaro, 
peržvelgus baigusių lituanisti
nių Mokyklų padėtį, šiuo metu 
Montreal^) Lituanistinio Semi
naro dalyvų skaičius nesiekia nė 
1’0. Pastaiko dienų, kada nesusi-

■ renkama, ir mokslas atidedamas nr. 10) 78, p.8.) Nejaugi reikia 
Jutam šeštadieniui. Tuo tarpu kapituliuoti ir čia?
turime gražaus paaugusio jauni Iš N. Lietuvos
mo, kur - jis ? (P. Adamonis, NL, I (Bus daugiau)

— Netoli Forto Alegre uosto 
nuskendo nuodingas dujas vežęs 
laivas. Brazilijos vyriausybė’ bi- 
;o, kad nuodai , nepakenktų ,pa
kraščių gyventojams.

DR. m’ACTtl P. DARGIUI PAGERBTI

Sekmadienį š. m. balandžio 23 diena

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

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

B \ . 5 valandą po pietų
* Vakarienė su šampanu, asmeniui 15.00 del.

AUJIE
BANKETU RUOŠIA

' Vietas prašome rezervuoti iš anksto
ILLINOIS 60608

V ; < arba telefonu HA 1 - 6&0

visi lietuviai Maloniai esate laukiami bankete
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Mažeikai Evans

Brighton Parkas

EUDEIKISŽagariečių klubas DAIMID
1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 863-2108-9

009

PADĖKA

ESPECIALLY

HEART
FUND

and PLEASE 
make people 
more careful

GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 We*t 103rd StreO 
Valandos pagal suananmą.

AMBULANCS 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

VARIAI:
Ckiea^or
Uetnvio 
uidotuvię 
Mrtirtorii 
^asociacijom

TH M 0F THE T'RKEY 
AS "HOLIDAY FOOD/ 
ALTHOUGH THE TOJ AH, 
GAMEY WILD TURKEY 
of the pilgrims 
WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY-

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymes 

ii )valriv atstumų.
ANTANAS VILIMAS

T.L 376-1 M2 iriM 376-5996

4424 WES1 69tn STREET) KjvpuMJc 7-12U
2314 WEST 23rd PLACE Vii tin U 7-6677
11628 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. Hilla, PL 974-441*

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

linga ir būtina, kad nuo paren
gimo liktu pajamų. Jei nelieka, 
tai nėra reikalo nei ruošti, o jei 
pasitaiko, kad kas nepatenkin
tas, tai visuomet galima paaiš-

DIL K G< BALUKAS 
4AMSCKUA IR MOTERŲ LlttU3 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 S*. Pulaski 2d. (Crowford 
’wo.cal BuHdlng). ToL LU 5-6446 

•'genius pagal susitarimą.
Je ae*'siliepia, skambinti 374-6004

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 
d307 So. LTTUAN1CA AVENUE. Pkone: YArdi 7-3401

DHL*ANO THE PROTEIN THAT 
Sustained the Pil
grims DURIHGTHE 
FIRST WINTERS was 
MORE LI KELY TO BE 
J>RIE& HERRING THAN 
Anything else*

Pifm. Paul Masfttonis atida
rė susirinkimą ir džiaugėsi, kad 
nariai gausiai lankosi.

Buto priimti 3 nauji nariai— 
Edith ir Paul Gudanskiai ir Emi 
ly Nenicmiskys. Visi priimti gnu 
siu rankų plojimu.

Nutarimų raštininkės proto
kolas bUvo perskaitytas ir val
dybos narių raportai vienbal
siai priimti.

Lietuvių Tarybos laiškas skai 
lytas, priimtas ir klubas nubal
savo aukoti $10 Vasario 10 mi
nėjimui.

Gauta I. Šankaus padėkos at
virutė už dalyvavimų laidotuvė
se jos brangios motinos.

Pirm'įlinkas pranešė, kad ko
vo mėnesį 26 d. bus Velykos, su 
sfrinkiirto dienoj. Klubas nubal
savo tą diena nesusirinkti, o 
šaukė balandžio 30 d. H :00 vai. 
prieš pietus. Nariai sutiko. Vai
šes apsiėmė pagaminti J. Masi- 
lionis.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 30 d 
ankščiau minėtoje 
laikas užsimokėti

S>£N FRANKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATHER.THAN 
THE “COWARDLY* BALD 
EAGLE/

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanbeim Rd., Westchester, IL.
V ALA* DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel: 561-2727 arba 562-2728

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligox 
Ofisas 2652 WEST 5vth S1REET 

Tol. PR 8-1223
OFISU VAL.: pirm., anuracL, trečiao- 
lt peiiKL. 2-4 ir 0-b vaL vaK. š^taoie- 
aiais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Gyv. 1823 S. 49th Ct., Cicero, Illinois

Tragiškai žuvo 1978 m. bal. 18 d., ryte, sulaukusi 15 metų am
žiaus. Gimusi Cicero, Illinois.

Paliko nuliūdę: tėvai, brolis, sesuo, močiutĄdėdė Dr. Gussenas ir mo
tinos giminės DePvper bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Ketvirtadienį 1:00 v. p.p. kūnas bus pašarvotas Vance koplyčioje. 
1424 S. 50th Avė, Cicero. UI.

Penktadienį bėk- 14 d. 9:00 v. ryto bus lydima iš kolyčios j Sv. An
tano parapijos bažnyčia, o po gedulingu pamaldų bus laidojama 
Mount Auburn Memorial Park Mausoleum, Stickney, HL

•- Visi a.a. .Annettes Liudvikos Dubauskaitės giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

_ Nuliūdę lieka:
Tėvai, brolis, jesuo. dėdė, močiutė, giminės.

Llaidotuviu direktorė Jean Vance. TeL OL 2-5245.

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Visos programos Iš WOPA, 

1490 HL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3130 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:80 
vai. ryto.

Vede|a Aldona Deukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

‘NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Teief. 695-0533 
rox Valley Medical Cantor 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Lietuvių Žagariečių klubo ei
linis narių susirinkimas įvyko 
vasario 26 d. Anelės Kajak sa
lėje, 4500 S. Talman avė.

PETRAS BIELIŪNAS
*34š So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-457J

BUTKUS - VASARIS
144b So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympie 2-180?

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741

PR&-GOLONIAL DAYS, THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SOTMICK IN THE SEA,A MAN 
MIGHT WALK ACROSS THE 
harBouron their backs. 
550 YEARS LATER. SAROlNES 
FROM MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
COST Hl GH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS. 

SHIPPED FROM MAINE TO ALL 
POINTS IN THE NATION, PERHAPS 
THE SIUTE RY SAROME SHOULD 
B€ OUR NATIONAL FISH/

GEORGE F. RUDKINAS
4319 So. LITUANICA AVE. Tri.: YArdte 7-I138-11SS

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai —- ®ilna apcreude 

ŽEMA KAINA 
R,- i E R E N A S 
Tel. WA 5-8OW

01LLE0NAS SEIBGTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5 —T vai. vai. 

Ofise ielaf.: 776-2880 .
Rezidencijos teief^ 448-5545

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TeL 737-5145 

Tikrina akis Pritaiko akinius ii 
"contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

11 vai., 
y e. Jau 

klubo dūk-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCX

Nariai prašomi
Po susirinkimo buvo malonus 

pobūvis ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, koresp.

Mano mj'Hma žmona Zigrida Arija Perle-Mejerienė mirė 1978 m. 
balandžio mėn 5 U. ir buvo palaidota- balandžio mėn. 8 d. Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse.

Velionės vyras Otto Mejeris ir jo tėvai Elzė ir Jurgis Mejeriai 
nuoširdžiai dėkoja visiems suteikusiems m&Usiąjai paskutini patar
navimą ir palydėjusiems | amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai, dėkojam kun. Ansui Trakini už apteiktą Šv. Vakarie
nę paskutiniose jos gyvenimo valandose ligoninėje, maldas laidotų
jų koplyč oj r kartu su budėjusiais, pamaldas Tėviškės parapijos 
bažnyčįje. palydėftmą f kapines ir pasakytus raminančius žodzms 
prie velionėj karsto artimiesiems šeimos nariams.

NdoSirdžiai dėkojame visiems užprašiusiems maldas Tėviškės pa
rapijos bažnyčioje, už Sv. Mišių aukas ir paramą institucijoms, kovo
jančioms su vėžio Hgnmis.

Dėkojami visiems veliones karstą papuošusierns gėlėmis. pareL 
škusiems užuojautą mūsų didelio liūdesio valandoje per spaudą ir 
asmeniškai. Ą *' -

- o

Nuoširdus ačiū visiems budėjusiems laidotuvių koplyčioje, ve
lionės karsta nešėjams Ir visiems dalyvavusiems Tėviškės parapijos 
bažnyčioje fa maldose ir palydėjusiems į kapines.

tabai M>ipnšomc, kad negalime asmeniškai padėkoti visiems 
užjautusiems m&jj didelio skausmo valandoje.

Velionei vfrtslOtto Meiėrii Ir vyro tėvai
< Eite ir JurpH Mejeriaf

Leokadija Matulevičienė, po
būvių šeimininkų, baigė su la
bai gerais pažymiais Ill. Medical 
Training Ceūfer ir gavo diplo
mą (Health assistant). Tuo pa-i 
čiu laiku baigė šv. --------
goninės kursus, ir čia gavo pa
žymėjimą (Home Health Aide).

Per vasarą žada mokytis ang
lų kalbos, lankyti suaugusiems 
kursus ir rugpiūčio pailgoje 
toliau mokytis (E.K.S. Electro- 
cardiologram and Phlebotomist 
technician). Nors ir per - žiemą 
buvo audros, pusnys, nepralei
do nei vienos painokos, ir ne
pavėlavo, todėl už punktualu
mą irgi gavo A.

P. Matulevičienė labai paten
kinta, kad rudenį galės lankyti 
mokvkla rvtais. nereikės laukti 
autobuso naktimis, dabar bus 9 
— 12:30 v. ratais, tris dienas 

pirmadienio Ii 
Savaitgalius praleis vėl (ko-.

"Žiūrėkite, broliai, { savo pašaukimą, kad nedaug yra iimintin^v kū
nų, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta4* — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuoju*. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Ber «ur yra mi
rusieji? Į klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

MARQUETTE FUNERAL HOME 
I ,/ 2533 W. 71st Street
k S-t Telef. 476-2345-6

siryžo baigti :(EKG. įr phlebo- pradžios mokyklą, Ji sako, kad 
tomis technician). Jei pasiseks| dar moką, trejetą metų pakil

nosiu puodių o imliau kaip ateis 
senatvė, tai galėsiu su ligonių 
slaugymu gelbėsime vieni kitus 
ir dabar, kaip yra reikalas, tai 
porą dienų galiu pagelbėti ry
tais, tik ne savaitgaliais.”

Kaimynė A. Naujienų 
skaitytoja.

baigti, tai ligoninėje arba na
muose, kur reikės, tenai galės 
gelbėti. ' r

Man vienas pasakymas įstri
go i galvą. Aš paklausiau savo 

Kryžiaus 11-‘kaimynės p. Matulevičienės, ar 
nelankė' tuo laiku lietuvių mote
rų Mė&. centro. Sako: “aŠ‘ vie
na biftaū. sena ir ir balta’ visi 
kiti juodaspalviai”. Ar nebijojai 
su juodaspalvių jaunuolių aplin 
koje būti?*' — “Žinai, kaimy
ne, kaip nueinu . klasę, visai pa 
mirštu pažiūrėti į spalvą; sten
giamės vieni kitiems padėti ir 
neužgauti.”

Reikia didelio pasiryžimo ir 
drąsos per žiemos, ypatingai 
praėjusios, šalčius, važiuoti su 
juodžiais, vakarais į nortus.. 
Nedaug tokių pasiryžusių yra.

P. Matulevičienė parodė, kad 
ko norima, tai galima padaęy- 

nuo pirmadienio ligi frečiadie- ti. Be to, prie pamokų, ir sa- 
nio. Savaitgalius praleis vėl (ko-, vo šeimos, dar sogeba surųoš- 
vodama su puodais.). j ti puikius parengimus, labai

Iš Medical Center buvo buvo ekonomiškai, tai didelė parama 
rekomenduota dirbti ir mokytis, t organizacijoms, ypatingai mo 
ligoninėje, praktiška nurse, bet kykloms, kaip pati sako, reika- 
jos planas yra baigti EKG, PH. 
ir po to tik gelbėti ligonius na
muose, chroniškai sergant.

Jos nuomone yra tiesos, sako 
ligonis ligoninėje turi apie 4—5 
medicinos darbuotojus, kur apie kinti, kad be maisto dar reika- 
jį aplinkui, namuose tik. dakta-’ linga salės nuoma, serivetės, 
ras aplanko, ir riša priežiūra muzika, gėlės ir nenumatytos 
lieka nursei ar sveikatos asis- Išlaidos.
tentui. , Reikia nepamiršti, kad pi Ma

Bet kaip pasitaikė gt'ra fltoga’ lulevičienė yra jau ne pirmos 
lankyti mokyklą rytais, tai pa- jaunystę*, jau anūkai bebaigia

UKinUrKDAS-PKOTEZISlAL 
Aparatai - Protezai. Aiea. baa^ Sv dažai, speciali pagalbt Ljjoms. 
uirch bupporUz ir L t.

vai., a—4 ir 6—8. *ęt+adiemais 9—i 
zi50 Wtet 63rd St, Chicago. UI 60629 

Tekif.: PRospect 6-5084
■ 1 1 11 w

i Gėlės visoms progoms
! BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET z 
Te Ilonai: PR 8-0833 ip PR 8-0834. 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1313



,i i ji" ličių tratintojas.- - ■z-
TRUMPAI H — Teofilius Žilinskas,’ Aga-

— Sen. Frank D. Savickas su 
savo artimaisiais ir bendradar
biais dalyvaus Naujienų banke
te šį sekmadienį Martinique 
restorane, šia proga tenka pa- 
žymėti, kad sen. F. D. Savickas 
savo laikysena Ir įtaka atsiekė 
Marquette Parko apylinkėje stu 
bilizacijos. Be abejo dalyvaus 
aider m anas Kenneth Jakšys ir 
kiti lietuviams žinomi įtakingi 
miesto ir Illinois valstijos poli
tikieriai.

lytoj u, užsakydamas jas viene- 
1 rienis metams. Dėkui už dėmė
si Naujienoms ir jų platinimo 
bei naujų skaitytojų vajui. Taip 
pat dėkui jo artimiesiems, ku
rie supažindino ji su Naujieno
mis ir turėjo teigiamos įta
kos.

— BALFo Chicagos Aps. val
dyba, dėkodami už teikiamą in
formaciją, paskyrė Naujienoms 
&2G ir juos alsinate per ižd. Bro
nę Matušienę* K Dėk ui valdybai 
ir visiems narraTūs.

dulkių gausingumas priklauso 
nuo oro slėgimo. t

Bendrai, oro slėgimas jirie nu
lio Celsijaus jūros paviršiaus ly
gyje yra tūkstantis trisdešimt 
trys ir 32 šimtosios gramo į 
vieną ketvirtainį centimetrą. 
Toji oro slėgianioji jėga vadi
nama atmosfera.

| Oro slėgimas priklauso nuo
1 temperatūros ir nuo aukščio 
Jūros vandens paviršiaus lygy
je slėgimas yra 760 torų, o ke
turių kilometrų aukštumoje slė
gimas tėra 461 tora. Bet oro slė 
girnas ir pačiame aukštyje bū- 

^na nevienodas. Tas nevienodu
mas priklauso nuo ore esafičių 
drėgmenų.

Grįžkime prie matomumo. 
Kada būna didelis oro slėgimas, 
taį matomumas būna blogas 
vien dėliai to, kad tada oro ke
liamoji jėga būna didelė ir ja- 

t me gali išsilaikyti sunkesnių ir 
daugiau dulkių, 
dulkes veikia 
gravifacijos, oro 
trinties jėgos.

’ Gravitacijos jėgai yra priešin 
gos oro keliamoji ir trinties jė
gos. Ilgai gravitacijos jėga yra 
didesnė .už anas dvi jėgas, tai 
sunkesnės dulkės krenta žemyn; 
ir atvirkščiai, kai anų jėgų vei
kimas yra didesnis, dulkės kyla 
aukštvm.

Sunkesnės dulkės plaukioja 
j žemiau už lengvesnes. Bętrsu- 

vertingų dovanį“latoė-i mažėiu« »ro slėgimui.' sumažė-

Namai, Žema — parda/imui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS ‘TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774_  Steponas Zabulis, Hartford, formacija, o atsiliepus dides- 
Conn., perrinktas LB skyriaus niani skaičiui ir bendrai sueigai 
pirmininku. Valdybon išrinkti — pabendravimui. Kreiptis ne- 
bei perrinkti: Vytautas Raško-.atidėliojant:‘ Dr. W. S. Mastis, 
vičius —- vicepirm., Danguolė 210 DurieSt., Apt. 203, Toron- 
Barievičienė — sekr., Henrikas to, Ont. M6S, 3(4, Canada. 
Dapkus — ižd., Danutė Grojau-! 
skienė — kultūros reikalams, j 
Virginija Valančiūniene ir Ma
rija Petrauskienė — infcrmaci-j 
jai, Alfonsas Dzikai — atstovu 
tautinėse grupėse, Birutė Zda- 

j nytė —jaunimo reikalams, Pau 
! liūs Bernotas — vaidybos na- i

ir Į riu, Antanas Šliogeris, Vacys 
23{ Nenortas, Adolfas Maslauskas 

d. lankys Genoyatę Brechmanie 1* Ignas 
nę ir jos vadovaujamą Hamil
tono tautinių šokių grupe ^Gy
va taras” ir 3 vak popiet koncer
tuos Scott Park- auditor!joje.: 
Hamiltono aidučių koncertas _ir 
šokiai bus balandžio 29 d. 7 v.: 
v. Jaunimo centre, 48 No. Dun
das St.D ainūoš sol. RiirfAs Stri
maitis, choro vadovas ir diri
gentas yra Jonas Govėdas.

— J. šarapnickas, St. Catha
rines, Ont., Canada,, išrinktas L- 
KVS Ramovė Nįągaros pusia
salio skyriaus pirmininku, S: 
Ulbinas — vicepinji. ir parengi
mų vadovu. J. ’'Vyšniauskas —- 
sekr., S. Gudaitįižd.. K. Gal 
dikas —sociąlįnleras reikalams, 
J. Alonderis,’ P.jBalsas ir P. Gaj 
brėnas — revĮziįos komi.si-j 
jon. •

— Stasys ir Irena Pranskevi- 
čiai, vėiklūs visuomenėje ir Ci
cero bendruomenėje, visuomet 
aktyviai prisideda prie bendrų
jų darbų ir ateina į talką Nau
jienoms bei jų renginiams. Jie 
vieni iš pirmųjų paprašė savo 
artimuosius į Naujienų banke
tą ir rezervavo jiems stalą, tuo 
pat pradėdami organizuoti an
trąjį. Cicero apylinkės lietuviai 
iaugumoje pritaria demokrati
nėms Amerikos lietuvių idėjoms 
r vieningam darbui; tačiau ne
kenčia primetamos valios ir 
svetimųjų idėjų. Banketo metu 
iųs pagerbtas dr. V. Dargis, ko
votojas už demokratines laisves 
r visų lietuvių neapgaulingą 
rienybę. .

— Juozas Bagdžius, Marąuet- 
e Parko LB veikėjas, veiklus 
samų savininkų ir kitose orga- 
ūzacijose, pakvietė savo arti
nuosius į Naujienų banketą ir 
ezervavo stalą. Dėkui už daly- 
avimą, ir ankstyvą vietų rezer 
aciją. Visi kviečiami bankete 
alyvauti ir vietas grupėmis ar- 
a pavieniai užsisakyti Naujie- 
ių administracijoje bei pas hi- sekmadienį, sodybos, kieme.

— Irena SmieHauskiene
Grandies šokėjai balandžio

> Simonaitis — kontro-j 
lės komi si j on.

— Marija Aižinaitė-žiiinskie- 
nė iš Marquette Parko, ilgame
tė Naujienų skaitytoja, įkopė į 
aštuoniasdešimtuosius gvveni- 
mometus. Anūkai ir anūkės bei 
visį^artimieji ją sveikina ir lin
ki ilgiausių metų!

— Justinas Bubelis iš Rock- 
fordo ruošiasi ilgesnei ir- -toli-

— Rėžis. A. Brinką, j. Palu-j Incsnej kelionei i Austrija, Švei- 
tis, M. Simokaitis. ir J.-.šiugždi- J c^ją ir Vokietiją.
nis sudaro Lietuvio sodybos či-j 
kagoje kapelą, ..kuri; gzojo gy
ventojams ir svečiams praeitą

— Lietuvos Dukterų Drau- 
\ gijos namuose, 2735 D. 71 St., 

! ’ narės budi nuo 10 ryto iki 7
Į 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. Kartu galima įsigyti 
kun. F. - Gurecko knygą ^Esa
me nematūs’A (Pr.) .

• Lietuvos. Dukterų Draugijos 
ruošiamas PAVASARIO BA
LIUS įvyks balandžio 22 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Numatoma įdomi prog-Į 
rama, 
jimai ir vaišės. Stalus užsisaky
ti galima pas Olgą Vaičaitienę. 
tel. 582-9784 ir Dukterų Na
muose, tel. 925^3211. (Pr.)

MATOM U M A S

Ore esančios! 
trys jėgos: 
keliamoji ir

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64,200.

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, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public *

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. TeL 436-787b

4

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS •
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 4 visus skai* 

stojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- 
js pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
i juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
amą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui,, bet ir visos Išeivijos 
tip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei,' bendromis _ jėgomis 
ekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
ilų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

aityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurieTęfeidėjo prie Pla- 
limo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiemsJ^kailytoįms.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 812^91-9753, paskyrė 
ijų dienq atostogas dviems asmenims. ’ Laimingieji  ̂tarėsi progos būti 
ečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudoti^rprivaČln*paplūdimiu, 
idimų kambariu, TV, telefonu ir kitais modernia^gį^Steįais.

Mūsų bendradarbe ir savaitinės skilties “Aplinkir’musQ kiauras” 
:torė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejpAstrit^ ir daugiau 
ecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos jtf^^farstytos fMe- 
niame Naujieną piknike. JHBSI

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Na
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro n 
mas ant plataus sklypo, tinkamas še 
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro narni 
ir garažas. Centrinis oro šildym; 
ir vėsinimas. Galima tuo i pažiūrė 
ir nupirkti už $28,350. Marquette P

MODERNUS 15 metu mūro narna 
2 butai ir profesionalui liuksus' of 
so patalpa. Daug priedu, vieta Ma 
quette Parke, aukšta kokybė, žeir 
kaina.

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mai 
ąuette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūras 2 but: 
ir maloni -biznio patalpa 2 auto gs 
ražas. Savininkas nusileido iki $38,50(Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

dUTŲ NUOMAVIMAS — parenk f m 
nuomininkui

4243 W. 63 rd St„ Chlctge 
Tel. 767-0600.

ja oro keliamoji ir trinties jė
gos, tada dulkės krenta žemyn. 

’ Dideliam kiekiui, dulkių nukrU 
tus, matomumas pagerėja.

Oro slėgimas sumažėja atsiras 
dus daug drėgmės. Oro slėgi
mui sumažėjus, vandens laše
liai veikiami gravitacijos kren-

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

Dėmesio šiauliečiai! __ t . ...................... .
šium su Pasaulio lietuvhi die- nodas. Kartais tolimesni daik-P^^ni-vn u’Prac}ecla b11- Išvada 
nomis Toronte birželio 28—lie- tai aiškiai matomi ir būna, kad]

L °, šiauliečių Sambūris artimesni daiktai alrodo miglo- 
raneša, jog ruošiasi sutikti atr Ii. Matomumas priklauso nuo' 

----- ore esamų dulkių kiekio. Ore r

os 4, 78.

Rv- Oro matomumas kibai hevie-i
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namp Statyba Ir Remontai

vykstančius šiauliečius savo, in-

Naujienoms reikalingas
; linotipininkas
1 Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų, prašome kriptis te
lefonu:

HA 1-6100.

aiški, matomumas pagerėja, 
prieš lietų

Vladas Valinevicius

AR JAU PAS1IJARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

PARDUODAMAS didelis na
mas prie Wolf River, Fremont, 
Wis. Greit prasidės geras žuva- 
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- 
n noki t e 414:—446-3573.

m i ■ i1 ■ x »i nMO—gcJ—— 
5LECTR0S ĮRENGIMAI, ; 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit, gi
rs n t uotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytoju reikalams 
ašoma 'pasinaudoti žemiau esančiomis . atkarpom^ 1

MLHENOS 
39 SO, HALSTED ST. 
41CAGO, IL 60603

E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
ažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

tvardė ir vardas ------------- ------------------------------------—-------------------

iresas

Užsakau- Naujienas kaip dovana savo 
a naujas skaitytojas.^ Priede_______ dol.

tvardė ir vardas---------------------------------

kuris

Iresas

ūsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
stangas, prašau jas siuntinėti uz pridedamus dol._________

tvardė ir vardas--------- 1------- - --------------------- ------------;---------------- -

iresas------------------------- ------------------------------------------- -----------
— ~

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
įimui nemokamai be jokią įsipareigojimu.

tvardė ir vardas —----------- \------------------------------ ---------  ------------  .

iresas ----------------------------- -------------------- ------------------- -----------

ivardė ir vardas

iresas

tvardė ir vardas

fresas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ,
MARDA N0REIKLENS

MOS Wert l>tk St, Chicago, HL 60625 • TeL WA 5-2787 
DMrtia pasirinkimas pprw rSIas Jvslrlv pMrfp. 

MAISTAI Ii IUROPO5 SANDttIŲ.

UXA. X^aUJACLU^ ilCLLLLUJLSLLaCljOj j 

Knygos kaina $3.. Su legališko i 
mis formomis — $3.50.

j Užsakymus su Money ord^ 
riu siusti: ^Naujienos”, 1739 S 
HaJsted SU Chicago DL 60608

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.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397

DĖMESIO
32—50 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiu! automobili®
Liability apdraudimas penainlnkamt

Kreiptis

«45 5*. ASHLAND AVI. 
5ŽM775

) <mru
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express-Corp.
1 MAROurrn gift parcili sirvicr
W. (Mi Chlcwe, HL 10629. — TeL WA 5-2717

3» Se. Helped Chicle, 1IL 40404. — T,l_ 254-33M

t “LIETUVOS AIDAI”
-|. KAZE BRAZDZIONYTE,

programos vedėja
J/ W0PA 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 it Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

- DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI J DOMI U S GYDYTO

JO, VISUOMENtS VElKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guboti _ MINTYS IR DARBAI, 259 p<l., Užančiui 1908 

metų įvyktu*. Jiblonikio ir Totoraičio jauna* dienai ir susi- 
rūpinlmą. . $1,00 

Dr. A.- J. Gu*Wn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožia.
Kietai* viršeliai*, vietoje S4.00 dabar tik 
Ulnkžtai* ririellalf tik ________________ ___

Dr. A. X Guttan — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik _______ —

txoe
SZJDO

tux
G*Hm« t«lp pH užsiukytl pHfu, rHIurrfuw £ek| arM money orderi, prie 

RUfWyfea kalno* pridedant 50c. p*nluntim# fUeMomK

17M So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. W6M

WANTED TO RENT
Ieško butų

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

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-ctay scneauie.

DNI 'SXOS y XIAVT H 
3426 S. Kedzie Ave.

Equal Opportunity Emloyer

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

267-2794
C.J.B. INDUSTRIES 
3161 NO. ELSTON

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
26^ WEST 69th STREET

Taltf4 REpublk 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Also
VIENA moteris paieško kitos pavie- 

nios moteries, norinčios pagelbėti 
ruošoj ir pigiau pragyventi Marquet
te Parko apylinkėj. Galima naudotis 
viso namo patogumais. Dėl daugiau 
informacijos teL RE 7-8105.

AUTOMATIC
SCREW MACHINE 

Set Up ana Operate 
For B & S Screw Machines. 

TRAINEE.
ARROW CORPORATION

8107 No. Ridgeway 
Skokie 

676.1440

RENTING IN GENERAL

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P*-* vlenlTrt*U
Ueturi ta-i H rrfnki

Chk<co>NORMANĄ
263-SS2# 

(jataigop) ir 
677-3489 

(buto)

Marquette Parke išnuomojamas 4; 
kambarių butas, su šilima, beismonle.
Skambinti po 5:00 v v. /

RE 7-8007. f

idiiilllLSiLILil
H Jail Frank ZapoIIt 

>5208’A W.TSth St 
GA 4-SA54

r ITATt FAtM

IMfUtAMCf 
L- V

BRIGHTON Parke išnuomojamas 5 
kambariu butas suaugusiems, be gy_ —----------------------------------------------
vuliu. Skambinti 927-3328. | _ Jeį Hnote kurfe

IŠNUOMOJAMAS miegamas kam- galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
berys su virtuvės ir kitomis privile- Jome atsiųsti jų adresus. Mes 
SrtteSParteUTeLr778-yZOT!m’ ’ ar’ jiems siusime Naujienas dvi sa- 

----------- ‘vaites nemokamai.
_j vyrui arba moteriai Mar

quette Parke. TeL 778-3702.

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI“ 
maUJIKBmS

— naujienos/čhkagcTb, iLUThursday, April 20, 1974




