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Pernai buvo suteiktas politi
nis prieglobstis Juntginių Tautų kuriai priklauso turistų vadovai, 
sekretariate dirbusiam latviui 
Imantsui Lešinskiui, jo žmonai 
Rasmai ir dukteriai Jievaį. Jo. 
žingsnis' buvo nemaža staigme
na,'nes Lešinskis priklausė Ry
gos “Naujajai Klasei” ir vadova
vo “kultūrinių mainų” progra
mai. Neseniai Lešinskis suteikė 
pirmą pasikalbėjimą “Laisvės 
Radijo” latvių skyriui, kuriame 
jis palietė ir lietuviams įdomių 
klausimų.

“Nuo 1962 iki 1976 metų aš 
priklausiau’ ‘nomen klatūros’ 
grupei. Tai asmenys, kurie gau
na 14 mėnesinių algų į metus”. 
‘Naujoji Klasė’'n^Įdojąsį/višo- 
mis sovietinės konstitučijoš tei
sėmis, išskyrus teisę laisvai išsi
reikšti. Jie statosi - prabangius 
namus, juos Rygoje aptarnauja 
dvi ypatingos ligoninės. Jie ne
suka sau galvos dėl maisto pro
duktų ar kasdienio vartojimo 
daiktų trūkumo, kaip eiliniai 
piliečiai. Vieną---popultariausių

tis ‘univermago’ krautu vės-san
dėlyje, kur ‘‘Naujosios Klasės’ 
nariai gali pasirinkti įvairių im
portuotų gėrybių —< sovietiniai 
produktai jų nedomina”.

“Aš dirbau kaip -redaktorius 
Jungtinių Taūtų\/sėfc?etariato 
konferencinių paslaugų skyriu
je. - Kiekvienas/ JpC sekrętariato 
tarnautojas turi prisiektu kad 
jis bus lojalus JT. (Generaliniam 
Sekretoriui ir neklausys jokios 
vyriausybės, įskaitant - savosios, 
įsakymų.. Bet sovietinė vyriau
sybė reikalauja, kad visi jos pi
liečiai,' dirbantys JT sek'retaria- 
te, praneštų apie bet kokius kon
taktus su savo užsieniečiais 
bendradarbiais. Neatsižvelgiant 
į taisykles, Jungtinėse Tautose 
veikia komunistų partijos orga
nizacija.”

Lešinskis papasakojo apie sa
vo veiklą Rusų Knygos Klube, 
Jungtinių Tautų Dag Hammer- 
skjoldo bibliotekoje. Šis klubas 
yra suruošęs keletą lietuvių 
instrumentalistų ir vokalistų 
koncertų bei Donelaičio minėji
mą. Pasak Lešinskio, klubo “tik
roji paskirtis yra liaupsinti so
vietų atsiekimus ir jų agresyvią 
užsienio politiką. Klubo veiklą 
didele dalimi kontroliuoja KGB 
atstovai, priklausantys SSRS-os 
misijai Jungtinėse Tautose.

Kalbėdamas apie “kultūrinius 
mainus”, Lešinskis pareiškė, kad 
“dabartiniai Latvijos valdovai 
>ijo negausios latvių išeivijos 
laisvajame pasaulyje ir tiesiog 
serga ‘persekiojimo kompleksu’. 
Kultūrinių Mainų Komitetas,

KALENDORfiUS

Liepos 17: Generosa, Aleksie
jus, Nelda, Utene, Algaudė, 
Auksutis, Valibutas.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:23.
Oras šiltas, vakare vėsiau, 
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nuolat ieško ‘nepastovių’ ar 
‘naivių’ tipų tarp Latvijoje besi
lankančių išeivių. Latvijos Kul
tūrinių Mainų Komiteto nusi
statymą išeivijos atžvilgiu pa
diktuoja Maskva. Bandoma su
daryti įspūdį, kad latviai užsie
nyje jau asimiliavęsi ir kad jų 
kultūrinė veikla esanti labai že
mo lygio — kas, aišku, yra ne
tiesa. Antra vertus, nereikia pa
miršti, kad, nors okupacinis re
žimas ir spaudžią bei persekioja 
latvių kultūrą, ji nenustoja au
gusi ir besivysčiusi”.

Lešinskis. buvo ir savaitraščio 
Dzimtenes Balss, vilniškio Gim
tojo Krašto dvynio, redaktoriu
mi. Jis prisiminė, kaip 1960 me
tais KGB įsakė išleisti seriją 
knygų apie latvių išeiviją: Kas 
tie Dauguvos Vanagai?. Politi
niai pabėgėliai be kaukių, etc. 
Apie 70 nuošimčių tų knygų tu
rinio yra grynas melas. Jei lat
vių išeivis vadovauja kokiai or
ganizacijai, j’is ~turi būti sadis
tas, nacis, ar panašus nusikaltę-" 
lis. Net ir kultūrinių mainų pa
reigūnai sarkastiškai kikeno 
apie kai kurias knygas. Pasta
ruoju metu daugiau naudojamos 
‘pusinės tiesos’, subtilesni meto
dai. Vienas pavyzdys yra serija 
leidinių apie latvių socialdemo
kratus ir jiį vadovą Bruno Kal- 
ninšą, apie kurį aš pats parašiau 
knygą, vadovaudamasis direkty- das San Jose. Kosta Rikoje, 
vomis operuoti ‘pusinėmis tieso
mis’ ir iškreiptomis išvadomis.

“Sovietų valdžia Maskvoje 
nepasitiki latviais”, kalbėjo Le
šinskis. “Šiandien Latviją valdo 
Rusijoje gimusių ir augusių Lat- 
vijų ‘mafija’ — Arvids Pelšė, 
Voss, Jurijs Rubens. Visiems 
jiems bendras vienas bruožas: 
jie gėdijasi kalbėti latviškai, ar
ba visai nemoka latvių kalbos. 
Daugeliu atžvilgių jie rusiškesni 
už pačius rusus. Kaip Leninas 
savo laiku pasakė: “Rusifikuo
tas mažumos narys yra aršesnis 
už sovietiškiausią rusą”.”

reiškė, kad JAV yra oasiruošu- 
sios pripažinti naują Nikaragvos 
vyriausybę, iš 5 asmenų sukilė
lių sudarytą chuntą. Chuntos 
narys Sergio Ramirez Mercado 
šeštadienį pranešė kitiems chun
tos nariams apie susitikimą su 
spacialiu JAV ambasadoriumi 
William Bowdler. Ambasadorius 
pareiškęs: “Jūs esate naujoji 
Nikaragvos vyriausybė ir mūsų 

? pasikalbėjimai buvo nuoširdūs, 
nes JAV valdžia yra vienintelė, 
atsiuntusi ambasadorių pasikal- 

7^ bėti su jumis”.
(E) Ramirez Mercado taip pat pa- 

[ sakė, kad amb. Bowdler vėl su- 
i sitiks su chuntos nariais, o JAV 

— Visų tautų gražuolės, šie- pripažinimas naujosios Nikarag- 
kiančios Miss Universe titulo, i vos vyriausybės laukiamas “la- 
išrinko svarbiausiu asmeniu pa-, bai greitai”. Jis taip pat pasakė, 
šaulyje popiežių Joną Paulių II. kad JAV turėtų spausti bei įtai-šaulyje popiežių Joną Paulių II. 
Jis gavo 22 balsus. Prez. Carte
ris gavo 13 balsų. Gražuolės 
duoda pirmenybę tėvams, o ne 
motinoms: jie gavo 8 balsus, o 
motinos — tik 7.

— Washingtone kursuojančio
mis žiniomis. Energijos sekre
torius Schlesinger atsistatydins 
iš pareigų dėl politinių skirtu
mų. Vietoj jo numatoma bus 
paskirtas John deButts, buvęs 
AT&T pirmininku. Taip pat mi
nimi Kentucky gubernatorius 
Julian Carroll, gynybos sekreto
rius Brown, buvęs gub. Duka
kis ir buvęs komercijos sekreto- J Chomeini nori baigti tarpusavio 
rius Peter Peterson. j žudynes ir labai greitai įvykdė

------------------ I didelę bausmę. Radijas aiškino,
— Sovietų Rusijos krautuvėse kad niekas neturi teisės mesti 

atsirado tiek daug vagilių, kad 
veik visos krautuvės neša nuos
tolius, — skundžiasi sovietų 
prekybos ministeris. '•

, JAV GREIT PRIPAŽINS JU VALDŽIĄ
SANDINISTAI K0STAr'RIKOS RESPUBLIKOJE^ ■ 

Y’RA SUDARĘ NIKARAGVOS VALDŽIĄ

MANAGUA. Nikaragva. — 
Gerai informuoti šaltiniai Ma- 
naguoje sekmadienį paskelbė, 
kad Nikaragvos prezidentas A. 
Somozą dienų, o gal ir valandų, 
bėgyje atsistatydins ir išvyks iš 
krašto.

Tuo pat metu sandinistų va^

TEHERANE SUĖMĖ, NUTEISĖ IR
INDIJOS PREMJERAS, NEPAJĖGĘS 
ĮVESTI TVARKOS, ATSISTATYDINO

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą sekmadienį buvo suimti, 
apklausinėti, nuteisti ir sušau
dyti trys žmonės už bombos me
timą į maldyklos minią. Iki šio 
meto dar nepaskelbti vardai ir 
nusikaltimo eiga, bet valdžia ir 

bombos ar šaudyti į minią, tuo 
tarpu praeitą sekmadienį dvi 
mestas bombos nužudė .- septynis 
žmones ir sužeidė^ apie’ 20., 

goti prez. Somozą veikiau atsi
statydinti. Esą amb. Lawrence 
A. Pezzullo sekmadienį lankėsi 
pas prez. Somozą ketvirtą kartą 
keturių dienų.laikotarpyje.

Valstybės departamento kal
bėtojas pareiškė, kad šio klausi
mo nebuvo svarstyta, gi amba
sada atsisakė žinias patvirtinti 
ar jas komentuoti. Su ambasa- j 
doriumi Bowdler nepavyko su
sirišti. Artimi sluoksniai taikos 
derybų tarp sandinistų ir Somo- 
zos bei jo vyriausybės turi ži
nių, kad Somozą praneš savo 
rezignaciją kalboje į tautą per 
radiją ir televiziją, po to išvyks 
į savo puošnią vilą, esančią ne
toli Miami. Fla. JAV jam duos 
leidimą apsigyventi ir garan
tuos, kad neišduos sukilėlių 
valdžiai.

Betgi Ramirez Mercado taip 
pareiškė: “Jei Somozą neatsi
statydintų. tai mes pradėsime 
kovą dėl Managuos ir kovosime, 
kol paimsime šį miestą”, šis jo 
pareiškimas sumažina vertę 
virš minėtų tvirtinimų. Tuo tar- ! 
pu didesnių kovų Managuos sir • 
tyje nėra.

Mula buvo įsakęs sušaudyti 
kiekvieną Irano kariuomenės 
kariškį, kuris buvo Įsakęs šauti 
į minią. Dabar nori sušaudyti 
naujus tvarkos palaikytojus, 
kad jie be reikalo nešaudytų į 
nekaltą minią. Vyriausybė nori, 
kad pasibaigtų demonstracijos 
ir prasidėtų darbas.

Sekmadienio vakare kalbą 
per radiją pasakė pats mula 
Chomeini, patardamas baigti de
monstracijas ir grįžti prie nau- 

-dingo darbo. 'r

Indijos premjeras 
nepajėgia valdyti

NEW DELHI, Indija. — Indi
jos pr/mjeras Morarji Desai. 

-prigr1 dęs visus kalėjimus suim
tųjų, sukvietė kabineto posėdį, 
išklausė vidaus ;r t Hingumo 
ministerių prav Annus, pats atsi
statydino ir .agmo visus minis- 
terius atsistatydinti

Desai Indijoje y±.a skaitomas 
geru parlamentaru ir gabiu ad
vokatu. baigusiu teisės mokslus 
Anglijoje ir Indijoje. Jis reika
lavo bausti kiekvieną nusikal
tėlį ir laikyti kalėjime iki baus
mė bus Įvykdyta. Kalėjimai 
šiandien pilnesnį, negu bet kada 
yra buvę. Valdžia norėjo gauti 
oinigu naujiems kalėjimams sta
tyti, bet parlamentas pinigų ne
davė. Premjeras buvo Įsakęs 
gerbti su’mtųjų teises, bet prak
tikoje tai buvo neįvykdomas da
lykas. Jis padėjo Indirą Ganthį 
į kalėjimą, nors įstatymai drau
džia kalinti parlamento narius. 
Premjeras, susilaukęs labai ašt
rios kritikos, atsistatydino eida
mas 84-uosius metus.

Politikai mano, kad krašte 
teks pravesti naujus parlamen
to rinkimus.

Skvlab nebe pirma 
ir dar ne paskutinė

Daug kas, ypač iš NASA, leng
vai atsikvėpė, kai arti 80 tonų 
metalo Skylab. be jokio vaira
vimo pati savo paskutinėmis jė
gomis nukrito sutrupėdama ir 
sudegdama šimtais ar tūkstan
čiais gabalų ar nuodėgulių ir 
pasirinkdama tokias vietas, kur 
nė vieno gyvo žmogaus nepa
lietė ir ekonominių nuostolių, 
neskaitant kiek pati kaštavo, 
daugiau nepadarė.

Bet Chicago Tribune veda
muoju praneša, kad orbitose ap
link žemę dar 4.519 erdvės ob
jektų tebeskraido, kurie, be abe, 
jo, kada nors irgi užsigeis “grįž
ti “namo”, o 6,773 jau esą grįžę.

— Pravda Vostoka tvirtina, 
kad didžiausią klaidą padarė 
prokuratūra, sakydama suimti 
krautuvių viršininkus, nes da
bar nėra kam pamokyti pelnin
gai prekiauti.

Over One Million Lithuanian 
In The United States

KVIETft VISUS KRAŠTO GYVENTOJUS 
TAUPYTI IR GAMINTI ENERGIJA

WASHINGTON, D.C. — Pre-! ......... -
ideptas Carteris sekmadienio Į Turkai teis palestiniečius 

vakarą pasakė visiems krašto I __  _ _ _ .
gyventojams apie reikalą taupy
ti energiją ir daboti finansus.

Prezidentas įspėjo visus ame
rikiečius. kad toks didelis naf
tos kainų pakėlimas gali su
griauti Amerikos finansus ir 
visą ūkio sistemą. Jis prašė kiek
vieną imtis priemonių energijai 
taupyti ir naujiems sumany
mams šį svarbų klausimą iš
spręsti. Pats prezidentas imsis 
priemonių energijos klausimui 
išspręsti, bet jis nori, kad šiuo 
re’kalu susirūpintų kiekvienas 
amerik’etis. Tai ne toks lengvas ‘( datas atsisakė juos išleisti. Be 
darbas, bet prezidentas pareiš- į to, jiedu išdavė visą eilę pales- 
kė įsitikinimą, kad 10 metu lai- • tiniečių, kuriuos Egipto policija 
kotarpyje Amerika nepriklau- (jau prieš savaitę sugaudė, 
sys nuo užsienyje gaminamos į — 
naftos ir degalų.

Pats prezidentas nuo 9-tos va
landos vakaro įsakė visoms naf
tą importuojančioms bendro
vėms nepirkti daugiau naftos, 
negu buvo pirkta 1977 metais. 
Šios kvotos amerikiečiai priva
lės laikytis kelis metus, kol pa
sigamins savo naftos. Preziden
tas nurodė, kad JAV turi 24C 
viso pasaulio energijos, o arabai 
turi tik 5*4, todėl jie negali iš
griauti Amerikos ūkio sistemos 
ir finansų.

Prezidentas patarė amerikie
čiams naudoti daugiau anglies, 
kurio yra dideli kiekiai Ameri
koje. Anglis yra labai geras 
energijos šaltinis. Prezidentas 
patarė tuojau ir racionaliau pla
nuoti anglies kasimą ir naudo
jimą mašinoms ir šilumai. Jis 
jau dabar patarė sumažinti šilu
mai nustatyti metrus, kad be
reikalingai nebūtų naudojami 
anglies kiekiai.

Prezidentas priminė, kad Ame
rikoje yra dideli naftos šalti
niai. Be to. ne tik centralinėje 
Amerikoje, bet ir Aliaskoje yra 
didelės naftos versmės, kurias 
vyriausybė padės atidengti ir 
naudoti.

Prezidentas priminė, kad vy- j 
riausybė yra pasiryžusi inves- i 
tuoti stambias sumas saulės 
energijai kaupti. Amerikos 
mokslininkai turi priemones 
saulės energijai kaupti ir nau
doti. <

Prezidentas nurodė, kad pats 
didžiausias amerikiečių turtas 
yra išradingumas. Amerikos į Fr~ 
pramonė yra padariusi didelę is s 
pažangą įvairiose srityse. Niekas 
neturi tokiu nriemoniu mokslo 
žinioms išnaudoti, kokias turi 
amerikiečiai. Prezidentas nuro
dė, kad amerikiečiai galėjo pa
daryti tokią didelę pažangą erd
vėje vien dėl nepaprastai dide
lių mokslo žmių. Amerikiečiai 
mokės tas žinias pritaikyti prak
tiškiems dalykams.

Prezidentas prašė visus, tur
tingus ir neturtingus, mokytus 
ir mažamokslius, prisidėti prie 
laimėjimo šio karo, kuri yra pa 
skelbę demokratijos ir žmonių 
gerovės priešai. Prezidentas yra 
įsitikinęs^ kad amerikiečiai šią

ANKARA. Turkija. — Turkų 
kariuomenė suėmė visus ketu
ris palestmiečius, kurie dvi die* 
nas laikė Egipto ambasadą. Jie 
nužudė du turkų policininkus 
ir du egiptiečius. Jie turės aiš
kintis turku, karo teisme.

Turkų kariuomenės dalinys 
apsupo ambasadą, pareikalavo 
išleisti laikomus Įkaitus, o pa
tiems liepė pasiduoti turkų ka
riams. Palestiniečiai norėjo iš-

■ laisvinti Egipte suirrt-r- du pa- 
! lestiniečius, bet prezidentas Sa*

Egipto ambasadą ir 
išsivežti kelis su-

Tada palestiniečiai nutarė pa
siduoti. Jie pirmiausia paleido 
devynis egiptiečius, o vėliau pa
tys 'pasidavė.

Turkų policija labai atidžiai 
ieško kitų palestiniečių, padėju
sių užimti 
suspėjusių 
imtuosius.

Manoma, 
bus suruoštas greitas teismas. 
Už žmogaus nužudymą turkai 
visuomet skiria mirties bausmę.

dviejų policininkų nužudy- 
teks brangiai mokėti.

kad palestiniečiams

mą

Chicagos kriminalo 
sindikatas atsinaujina /"

CHICAGO. — Illinois valsti
jos prokuroro Bernardo Carey 
įstaiga pradėjo nuo sekmadienio 
tirti du kontraktorius. kuriuos,, 
matyti, kriminalo sindikato 
“jaunaturkiai" (piktadarių prie
auglis) apsižiūrėjo ir pasirinko 
savo “melžiamomis karvėmis”._

Investigacijos buvo pradėtos 
tuojau, kai tik spaudoje pasiro
dė žinios, kad du daugmilijoni- 
nių (doleriais) konstrukcijos 
kontraktų firmų bosus apsėdo 
kriminalo sindikato jaunoji kar
ta. “jaunieji turkai" (Young 
Turks vadinosi 18 a. pabaigoje 
ir 19 a. pradžioje Turkijoje siau
tusi valdžios globojama jaunik
lių reformatorių organizacija). 
Kriminalo sindikatas per savo 
atžalyną stengiasi įsiskverbti į 
tas dvi statybos firmas ir pri
eiti prie jų milijonų.

Pirmi usi' nradėti tirti du 
kontrak.c-;a’ Victor Salce ir 

-antaleo. kadangi jię; jau 
,au buvo įtariami ir seka

mi del j santvkiu ir bizniu su 
gangsterių gaujomis. Salce. pa
vyzdžiui. kurį laiką vedė buvu
siojo^ kriminalo sindikato vy
riausiojo boso Murray (Camel) 
Humphrey išlaidų apyskaitas, o 
Pant|leo atlikdavo kriminalo 
sindflcato “figūrų" namų sta
tybą.

— Irano kurdai gali laii/ai 
persikelti i Iraką, jeigu nori.

problemą Įveiks ir už loši r. 
čio bus dar galingesni,, ne. 
jėgs būti nepriklausomi 
naftos kartėlio.
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Iš naujai gautos serijos A. ftinkūno, M. Ed., vadovėlių 
“Ar kalbate lietuviškai? — Lithuanian for Beginners”.

Mokytojo vadovas. Toronto. Canada. 1979.

mame ir dalinai dhtramė sky
riuje.

šis vadovėlis yra skirtas mo- 
k’niams, kuriems lietuvių kalba 

daugiau ar mažiau svetima, 
tad jame naudojamasi svėtimų- 
jų kalbų dėstymo metodais — 
pradedama nuo garso ir žodžio, 
kitaip sakant, pradedama nuo 
garsų mokslo — fonetikos. Gal 
kai kam keista, kad net suaugu
siems rekomenduojama pradėti 
nuo garsų, bet prisiminkime tas , 
neretai komiškas situacijas, kai i 
naujieji imigrantai pradeda kal
bėti “angliškai” ir negali susi
kalbėti: nei anglai jų “angliš
kos” kalbos supranta, nei jie su
sigaudo, kas jiems angliškai 
sakoma. Kodėl? Ogi dėl to, kad ! 
naujasis imigrantas bando sa- Į 
kyii angliškus žodžius, ištarda-1 
mas garsūs taip, kaip savo gim- i 
tojoje- kalboje. Anglas daro tą 
patį — naudoja savąją foneti- i 
ką. Taip darydami, jie vienas • 
kito ir nesupranta. Tuo atveju 
žodžius parašydami, greičiau 
štisikalbėtų.

2. MOKSLO PRIEMONĖS
Šalia mokytojo balso, pagrin

dinė mokslo priemoriė yra r-ado- 
rėliš ir darbo sąsiuviniai. Toli
mesnėje šių pastabų eigoje at
skirai kalbėsime apie jų panau- 

■ Jojimą kiekvienai pamokai, 
• šioje -vietoje ties tuo ilgiau 
sustosime.

_ Kitas mokslo priemones 
liiriė paskirstyti į dvi dalis:
a) mokytojo pasigamintas ir
b) pirktas (t.y. leidėjo paga
dintas).

Iš‘mokytojo p'asigamžhtų priė- 
mbnių pirmoje vietoje yra ro
domosios kortelės (flash cards).- 
Jos gali būti paveikslinės, t.y. lėlių,. sudarant frazes ir saki- 
paveįkslėliai, iškirpti iš įvairių j nius. Labai gera idėja.

bendroji (valstybi- 
pagrindinę pagalbi-

šį vadovėlį rašyti

Retai pasitaiko laimė gauti pa
minėti to paties autoriaus pen
kis tu pačių metų laidos veika
lus. O pasitaikė! štai viename 
pakete iš Kanados žinomo peda
gogo A. Rinkūno pilnas komp
lektas vadovėlių lituanistinėms 
r'okvkloms. pritaikytų' emigra
cijos sąlygoms, kuriose anglų' 
kalba kap 
nė) vaidina 
nę rolę.

Autoriaus 
kūnas rašo:

“Imdamas
kartu pasiėmiau ir sunkų užda
vinį padaryti jį tinkamą trijų 
skirtingų kategorijų mokiniams: 
1) mažiems vaikams, kurie dar 
nė skaityti nemoka, 2) įvairi b 
mokyklų mokiniams, mokan
tiems angliškai žodžiu bei raštu 
ir pradedantiems mokytis lietu
viškai, 3) gimnazijų mokiniams, 
studentams ir suaugusiems, no
rintiems pasimokyti lietuvių 
kalbos klasėse ar namie, įskai
tant mišrių šeimų nelietuvišką 
pusę.’’

Ką penkių vadovėlių autorius 
drąsiai galėjo dar pridėti, tai pa
tarti ir lietuviškųjų mokyklų 
mokinių tėvams ir “lietuviška
jai pusei” šį vadovą su nauda 
sau ir vaikams perskaityti.

Čia perspausdinamos “Bend
ros Metodinės Pastabos”. J. Pr.

1. — GARSAS — ŽODIS
— RAŠTAS

Visi metodininkai sutinka, 
kad svetimos kalbos mokyme 
pirmiausia eina garsas, paskui 
žodis, sakinys ir pagaliau raš
tas, nes garsais šnekame. Prak
tiškų pavyzdžių tam patvirtinti 
turime daug. Štai, sakysime. kad 
ir Ontario provincijoje, Kana
doje. kai angliškųjų šeimų vai
kus pradeda mokyti prancūziš
kai, tai daroma tik žodžiu ne tik 
vaikų darželyje, bet netgi pir*

.r f
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Darius ir Girėnas prie savo lėktuvo prieš išskrendant į Lietuvą 1933 m. liepos 15 d.

atskirus daiktus bei veiksmus, modelių, jeigu galima atsinešti 
daiktų grupes ir pagaliau visas jų į klasę: pa v., geras pakaitalas 
pasakėles. j rodomajai kortelei, kuri vaiz-

* z4 T i z,-i rtRurJi TTVO 4-i L-l cn

Kita rodomųjų kortelių grupė 
būtų raidinės ir žodinės. Jose 
yra atskiros raidės, skiemenys, 
žodžiai, frazės ir ištisi sakiniai. 
Jeigu paveikslinės rodomosios i 
kortelės labai palengvina darbą 
pamokos pradžioj e^tai raidinės- 
žodinės kortelės sudaro gerą 
įžangą į skaitymą iš vadovėlio: 
vaikai pirma skaito iš kortelių, 
o tik paskui iš vadovėlio. Kai 
kurios lietuviškosios mokyklos 
duoda ir patiems vaikams pasi
daryti mažas rodomąsias korte
les ir -jas dėstyti ant savo sta- ’

je eilėje priklauso jau minėtos 
magnetofoninės juostelės. Jos 
gali pakeisti mokytojo balsą, kai 
jis nuo ilgo kalbėjimo pavargs
ta, o taip pat yra didelė pagal
binė priemonė mokinių sava
rankiškam darbui. Yra užpla-

duoja obuolį, yra pats į klasę 
atsineštas obuolys.

Daiktus gali pakeisti mode- 
liai, kartais net. patogesni uz 
daiktus tuo, kad juos galima pa- nuota (priklausomai nuo lėšų)' 

išleisti tokių juostelių seriją ir 
šiam vadovėliui.

laikyti. Sakysime, yra nesunku 
pasidaryti arba nusipirkti vaisių 
modelius, kuriuos galima lai
kytį klasėse visą laiką.

pidesniam kiekiui modelių su
sirinkus, patartina būtų surū
šiuoti juos temomis ir sudėti į 
specialiai padarytas lentynėles, 
pav., vaisių ' krautuvė, gėlių 
krautuvė, virtuvė, ligoninė, val
gomasis kambarys ir pan. Tokią 
dėžę pasiėmus, galima būtų iš 

žurnalų arba nupiešti ir užkli-Į ŽMbant apie patėlkslines kor-1 j°s v’s^ temą, ypač tin
juoti .ant _ ijėtesnio popieriaus. J teles, reikia pabręžtiftkad joSjZa^CI^ ’a >mui-
zn.-r'- 1—n., Rodomųjų kartėlių . grupei.

prikalusytų ir mokomieji bingo 
žaidimai. Vietoje ..skaičių,, čia 
šaukiami paveikslėliai. Mokinys 
mokosi kalbos suprasdamas šau
kiamą žodį ir žiūrėdamas, ar jo 
kortelėje yra šaukiamo daikto 

j paveikslėlis. Jei yra, tai popie
rėliu jį.uždengia.

Pagaliau mokytojas gali nu
kreipti savo išradingumą į kar
pysią ir klijavimą. Vaikai, ypač 
mažieji, tą labai mėgsta. Darbas 
eitų taip. Laikui atėjus, moky
tojas padeda kiekvienam vaikui 
ant stalelio krūvelę iškarpų, ku
rioje, tarp kitų, yra it reikiamų 
žodžių paveikslėliai. Po to tno- 
kytbjas pasako, kokį paveikslėlį 
vaikai turi susirasti, o sūradus 
jį dailiai "iškirpti ir Įklijuoti į 
tdm reikalui skirtą sąsiuvinį. 
Priklijavus eilę paveikslėlių, jie 
paskui “skaitomi” garsiai..

Panašus mokomasis karpy
mas. tik brangesnis, būtų kirpi
mas paveikslėliu iš veltinio 
(felt) ir dėstymas ant iš tos pa
čios medžiagos padarytos lentos 
(felt board). -

Visas minėtas va'izdingumo 
priemones gali parūpinti ir įvai
rūs leidėjai. Jas galima pirkti: 
ir rodomąsias kortelės su pa
veikslėliais ar raidėmis, ir dides
nius paveikslus, ir įvairių daik
tų modelius.- Bet tvisa tai nema
žai kaštuoja. Geriau .-būtų, jei, 
kas galima, mokytojas pasidary
tų pats -(vienas ar su vyresniųjų 
mokinių pagalbai, o- pinigus pa
taupytų tokioms priemonėms, 
kurias sunku pasidaryti.

£rie tokių .priemonių pirmo-

lai gali Vaizduoti, neatstoja -konkrečių^:dąiktų ar
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Bonda have been helping to rriakh 
bapjpy dreams come true for yehrt. 
( No*, Bond*.mature in less than 
<tx years. That means your dreami 
can dome true filter than ever bėfotę.

You can buy Shire* in ybtfr pfcrh- 
cnUr dream by joining the Payroll 

Plan, where you work, of the 
tend Mon
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Su magnetofoninėmis juosto
mis susijusi yra ir kita priemo
nė — ekrane projektuojami pa
veikslėliai iš skaidrių (slides) ar 
iš mažų filmukių (film strips). 
Mokytojų suvažiavime Toronte 
178 m. viena firma demonstra
vo magnetofoninių juostų ir 
skaidrių kombinaciją. įdedant į 
skaidrių prožektorių garsinę ka
setę. Tai būtų idealu. Daug ką 
mokiniai galėtų atlikti ir be 
mokytojo.“ Ir ši‘priėmonė yra' 
numatyta sujungti su mūsų va
dovėliu (jei lėšos leis).

Dar viena oriemonė. kuria da-X z v

linai gali pasigaminti mokyto
jas arba ją galima pirkti, yra 
transparentai. Tam reikia mo
kykloje turėti transparentų pro
žektorių (daugumas mokyklų jį 
turi). Naudodamas atitinkamus 
pieštukus, mokytojas gali trans- 
parentus, kad ir ne tokius me
niškus, pasigaminti. Jų pliusas 
yra tas. kad piešti galima čia 
pat klasėje, vaikams ekrane ste
bint piešimo procesą. •

3. MOKYKLA IR ŠEIMA
Šia proga norisi pasakyti kelis 

žodžius ir tėvams. Dalis tėvų. 
Visai nevartojančių lietuvių kal
bos hamuosė. mano, kad lietu
viškoji mokykla tą spragą už
taisys, jų veikūs lietuviškai kal
bėti išmokydama. Tai didėlė 
klaida. Nors ir geriausia liėtū- 
viškoji mokykla gali atlikti tik 
dalį darbo jau vien tik dėl to, 
kad joje mokinys išbūna tik kė
lias valandas Į savaitę. Daug di
desnę laiko dalį vaikai pralei
džia (ar turėtų praleisti) su tė
vais, o be to vaikai savo natū
raliu linkimu tėvus seka ir juos 
(kartais net nesąmoningai) pa
mėgdžioja. Taigi tėvai be reika
lo dalį savo pareigos nori nu
mesti mokyklai.

Gyvename laikus, kada vie
nos kalbos nepakanka. Kanado
je. esant dviem oficialiom kal
bom, (mokyklose jau mokoma 
angliškai ir prancūziškai nud 
vaiką darželio ar bent niro pir-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength _ regular strength headache 

tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

with safety.
Like all leading headache 

tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe 
Eairastrcngth with safety.That's common sense.That's Anacin.

*-

dirbame kasdien. Po garsinės 
dalies einame į vadovėlį ir ban
dome iš jo skaityti Kaip sakyta, 
vadovėlis rašytas taip, kad ir 
mažieji galėtų juo naudotis. 
Vyresnieji prašomi atleisti, kad 
ir jiems tenka pereiti per hia- 

Į žųjų skaitymą — tas nieko blo* 
1 go. Mažųjų skaitymui pirmuo- 
I sius puslapius taikant, kol jie 
Į nežino pakankamai žodžių, ten- 
l ka rašytinių žodžių vietoje nau
doti mažus paveikslėlius ar 

! brūkšnelius, kurie turi būti 
j “skaitomi”. Vyresniesiems tas 

gali keistai atrodyti, bet taip 
tap nieko blogo: paveikslėlis pa-v 

I dės ir vyresniajam geriau jamI VAVk? Al V J 1 VUAAAUJ VA1A1 +

! nežinomą žodį įsidėmėti.

mojo skyriaus. Nieko nėra blogo 
pridėti vaikams ir trečią kalbą 
(JAV-bėse ji būtų antroji). Mo
kyklinio amžiaus vaikai gali sa
vo kalbos padargus nesunkiai 
pritaikyti Trijų kalbų fonetikai. 
Atlikime kiekvienas savo parei
gą, ir mūsų vaikai be priekaišto 
kalbės dviem ar trim kalbom, 
kuriu viena bus lietuviu kalba.

FONETIKOS-PAMOKOS 
METODIKA

Pagaliau prieinama prie sava
rankiškų darbų, atliekarrių pa-" 
gal skirtingus darbo sąšiuvniius. 
Mažųjų darbo sąsiuvinis, ypač

i pradžioje, turi daug piešimo, nes 
i kitokių darbų jie savarankiškai 
j atlikti dar nepajėgia. Vidtirinių- 
j jų ir vyresniųjų sąsiuviniai turi 
| daug gramatikos ir kitokių kal

bos pratimų, atliekamų raštu 
arba tame pačiame darbo sąsiu
vinyje arba atskirame, mokinio 
nusipirktame.

i Vadovėlio ir darįjp; sąsiuvinių 
{pirmoji dalis parąšyta fonetine 

eile, t.y. žodžiai seka'fonetinę 
garsų eilės tvarką. Visdelto, yra 
kasdienių žodžių, dėl-kurių ne
galime laukti, kol sulauksime jų 
fonetinės eilės. Tokius žodžius, 
kaip “labas rytas, ačiū, prašau, 
atsiprašau” ir • panašiai,' reikia 
pradėti mokyti nuo pat pirmų
jų pamokų, juos dažnai karto
jant. Jie taip neįrašyti į vado
vėlį, tad tą reikalą atskirai šioje 
vietoje pabrėžiame.

Dar viena'problema šioje vie
toje yra anglų kalbos naudoji-

Pamoką. pradedama pasikal- i mas. Svetimųjų kalbų,, dėstymo 
bėjimū, paremtu paveikslu ar 
kita vaizdingumo priemone. Iš 
pasikalbėjimo išskiriamas saki
nys, reikalingas tos pamokos 
temai, iš sakinio žodis, o iš žo
džio garsas. Tas daroma ir ang
liškosiose mokyklose, tad moki- _ _
niams čia nieko naujo. Reika- į noma..1 jos naudojimo apmertis 
lingą žodį, jei galima, - moky- { paliekama mokytojo nuožmiai,
tojas iliustruoja ' vaizdingumo, 
priemonė. Labai svarbu, kad 
reikalingas žodis būtų mokyto
jo ištartas taisyklingai. Iš čia 
kyla reikalas turėti lietuvių kal
bos nemokančiųjų klasėse mo
kytojus. kurie gerai mokėtų lie
tuviškai ir angliškai, jeigu viš- 
dėlto mokytojas jaučiasi, kad 
kurio žodžio ar garso jis gerai 
ištarti nemoka, tai turi pats pa
simokyti prieš ateidamas į klasę 
— iš magnetofoninės juostos ar 
gyvo pavyzdžio.

Mokytojo ištartą žodį bei gar
są kartoja mokiniai choru, gru
pėmis ir pavieniui daugelį kartų 
toje pačioje ir sekančiose pamo
kose. įvairiuose sakiniuose. Mo
kytojas turi klausyti mokinių 
tariamus žodžius ir garsus ii 
juos tuoj pat taisyti, jei sakoma 
klaidingai. i

Pradėję ‘nuo gyvojo žodžie. 
mes visdėlto neatidedame skai
tymo bei rašymo ilgesniam lai
kui svarbiausia dėl to, kad ne-

mętpdologai sako, kad pamoko
se reikia kuo daugiausiai nau
doti kalbą, kurios mokomės. Mū
sų atveju, reiktų kuo daugiau- 
siai-.naudoti lietuvių- kalbą. Vis- 
dėlto, kaip praktika parodė; vi
sai išvengti anglų kalbos, neįma*

priklausomai nuo jriokinių.

ENERGY 
WISE .f.

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
•veninę meal, and cut 
excessive use of watar 
and Electricity

SOME CHICAGO MOTOR CtU^ TIPS ON

tXPRCSSWAy DR/VWG
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
there's a sudden stop while
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Š.ŲRAPNICKAS

ST. CATHARINES, ONT lUE EGYPTIANS 
EVEN AAQMMSFIEO

ĮSPŪDŽIAI Iš SLA 60 SEIMO tą, išgirdau beldimą j duis. Ati-
CLEVELANDE

Kiekviena veiklesnė SLA kuo
pa stengiasi pagal galimybes 
vykdyti SLA idėjas ir stengtis 
rasti atstovą dalyvauti SLA sei
muose, nes seimo metu yra ke
liami klausimai, siūlomi suma
nymai, daromi tokie nutarimai, 
kur e yra naudingi Susivieniji
mui. Per SLA seimus delegatai 
susipažįsta su naujausiais val
džios nuostatais — įstatymais, 
kuriuos Pildomoji taryba yra 
tarpseiminiame laikotarpyje iš
diskutavusi fraternalinės SLA 
organizacijos posėdžiuose, da
rant progresą, nes Amerikos 
valdžia prižiūri, kad apsidraudę 
SLA nariai garantuotai gautų 
pomirtines ir terminuotas ap- 
d raudas.

dariau jas ir prie durų stovi du 
vyriškiai ir tuojau prisistatė: 
Antanas Jonaitis ir Linas Jokū

Kartais esti, kad SLA narys 
nesusipažinęs su veikiančiais 

•valdžios potvarkiais, o kuopoje 
neturėdamas per eilę metų pa
reigingo seimo delegato, kuris 
žinotų visus potvarkius ir galė
tų išaiškinti SLA galią ir teisę 
Amerikos valdžios potvarkių rė
muose, tai toks asmuo gali pa
daryti didelę žalą kuopos veik
lai ir pačiam Susivienijimui.

Mano manymu, išrinkti SLA 
kuopų delegatai turėtų parei
gingai dalyvauti SLA seimo po
sėdžiuose ir grįžę į kuopas aiš
kiai visus informuoti.

Į SLA 60-ą j į seimą išvykau 
.š.m. birželio 29 d. SLA seime 
sutikau delegates K. Austin, 
Ireną Banaitienę ir Eleną Pre- 
kerienę. Pastarosios dvi dirba 
SLA Centro raštinėje. Per jas 
gavau 60-ojo seimo darbo kny
gą, kur turėjau progos susipa
žinti su atsakingų pareigūnų ra
portais.
. Nebaigiau perskaityti SLA 
prezidento Povilo. Dargio rapor-

bais. Apsidžiaugiau. Abi pa
vardės žinomos, bet artimų pa
žinčių neturėjau. A. Jonaitis — 
SLA 136 kuopos pirmininkas ir 
Pasaulio Lietuvių Karių vetera- 
nų “Ramovės” Centro valdybos 
pirmininkas, o Linas Jokūbai
tis — žymių visuomenės veikė
ju Vytauto ir Onos Jokūbaičių 
Klevelande sūnus. Linas Jokū
baitis dar jaunuolis, bet užaugęs 
patriotų lietuvių šeimoje, šva
riai, be jokio akcento, kalba 
lietuviškai ir kartu su tėvais 
dalyvauja lietuviškoje veikloje. 
Ruošiant SLA 60-ąjį seimą Kle
velande, Linas Jokūbaitis įėjo į 
seimo rengimo komitetą kartu 
su savo mamyte Ona Jokūbai- 
tiene. Tik seimo rengimo pro- į 
gramos leidinėlyje, be abejo 
per klaidą, nepažymėta jos pa
vardė. Bet kas nepažįsta šios 
SLA ir kitų organizacijų vei
kėjos Onos Jokūbaitenės Kleve
lande?

Antanas Jonaitis yra ne tik 
SLA 136 kuopos pirmininkas, 
bet ir Pasaulio Lietuvių Karių- 
veteranų “Ramovės” pirminin
kas, tai teko kiek ilgiau pasikal
bėti ir apie ramovėnų veiklą.

9:45 vai. ryto vykstu į seimo 
salę. SLA centro sekretorė G. 
Meiliūnienė jau besiruošianti už 
prezidiumo stalo, dėsto seimo 
darbo knygas ir kitus reikalin-1 
gus raštus, nes seimui vykstant 
viskas turi būti SLA administ
ratorei po ranka. Seimo garbės 
stalas apdengtas žalia staltiese, 
iš šalių Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos, o viduryje, priekyje 
ištiesta meniškai išsiuvinėta 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje vėliava. Viršuje ant sienos 
Lietuvos vytis.

Ąn ORfiMGE VJVTH 
A COMPLETE

Found
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POLICE AGAINST OAMAGF 
To HIS TOMBSTONE. 1

' MoRč 11,000 x 
PRODUCTS USčD

ALL MRKčS OF L>FF ARF 
mrof from CoTVon PLAKT1.

10 vai. 10 min. Seimui ruošti VACYS PRŪSAS 
komiteto pirm. J. Stempužis 
kviečia visus užimti vietas ir 
pradeda seimą. Amerikos ir Lie 
tavos himnus sugiedoti pakvie
tė solistą Bronių Kazėną, akom- 
paniatorė R. Čiuvaitė (taip nu
girdau — J.Š.). Sugiedojus him
nus, J. Stempužis pakvietė Lu
cretia Stoica, Executive Direc
tor of the Nationalities Services 
Center, tarti žodį. Teko suži
noti, kad Lucretia Stoica yra ru
munų kilmės ir ji labai gerai at
siliepė apie lietuvius. Baigus -jai 
kalbėti, delegatai ilgai plojo.

mrs.o’lčarss
CovJ 0 to MOT

II CHICAGO FH56

1} SYORS WAS A 

bow or-tHe 
iJoisasYeR is

GULAGO KACETŲ KANKINIO VIEŠNAGĖ P. AMERIKOJE
Bet šį kartą “EI Colombiano” 

redakcija pasielgė kitaip: neuž
siminė apie Simo viešnagę, ne-

biau šis seimas, kurin susirin
kome po trejų metų.

Paskutinis SLA seimas pasi- 
! baiuė 1976 m. liepos 8 d. ir iki 

10:35 vai. J. Stempužis pa- 1979 m. birželio 30 d. daug SLA
kvietė SLA prezidentą Povilą narių iškeliavo amžinybėn. Da- 
Dargį oficialiai atidaryti 60-ąjįį lis gerų SLA draugų neatvyko 
SLA seimą.

Povilas Dargis, pasveikinęs sei
mo rengimo komiteto pirminin
ką ir visus atvykusius delega
tus - delegates, • pabrėžė, kad 
SLA seimai yra labai svarbūs, 
jie duoda naujų idėjų, tuo la-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE

dėl ligos ir ilgų nuotolių. Bet 
yra iš jūsų daug tokių, kurie at
vykote iš tolimų distancijų į šį 
seimą ir jūsų tikslas yra siekti 
tik gero Susivienijimui.

Po jautraus SLA prezidento 
žodžio buvo paskirta mandatų 
komisija, seimo maršalka ir ki
tes' komisijos, ir SLA Centro 
sekretorė G. Meiliūnienė pa
kviesta atlikti seimo delegatų 
išvardinima.

Į
Be abejo, SLA prezidentas 

P. Dargis, pradėdamas 60-ojo 
seimo atidaromąją kalbą, pla
čiau palietė Susivienijimo per
gyventas krizes.

Vėliau sekė paskaita — Lietu
vių spaudos atgavimo 75 metų 
sukakčiai paminėti. P. Dargis 
pakvietė vieną iš senosios kar- 

jtos žurnalistą - rašytoją Vytautą 
Sirvydą, kuris jau 65 metai kaip 
dalyvauja spaudos darbe. Be to, 
V. Sirvydas yra vienas iš redak
torių paskutinės SLA istorijos. 
V. Sirvydas išsireiškė, kad ji, 
būnant 5 metų, tėvas pradėjo 
mokyti skaityti ir rašyti. V. Sir
vydas pareiškė, kad prieš spau
dai atgaunant Lietuvoje kaimie
čiai kalbėjo lietuviškai, ir tik 
vietomis rusiškai, o miestiečiai

2530 BLUE ISLAND AVENUE
(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.

Išėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos._____
, ............. .......... . _

....... ........... . ■ ■ ... - ■■■ ' -------- -'rį

— dauguma lenkiškai. Kadangi 
buvo uždrausta spausdinti lie
tuvišką žodį lietuvių kalba, at
sirado knygnešių, kurie gabeno 
lietuvišką spaudą iš Prūsų, ir 
daugelis knygnešių nukentėjo 
nuo rusų žandarų: jų tarpe ir 
V. Sirvydo tėvas.

V. Sirvydo tėvas, atvykęs į 
Ameriką, Plymouth mieste re
dagavo Vienybę. Dr. J. Šliūpas 
įsteigė Susivienijimą lietuvių. 
Pagal V. Sirvydą, lietuviškas 
spausdintas žodis buvo galin
gesnis už kardą.

Prelegentas pareiškė, kad Lie
tuvoje spaudos atgavimo darbe 
daugiausia pasidarbavo Ameri
kos lietuviai. Ir tai tiesa, nes be 
Amerikos lietuvių finansinės pa
ramos lietuviška spauda nebūtų 
pajėgusi Prūsuose išsiversti. Jei 
nebūtų buvę Prūsų Lietuvoje 
spausdinto lietuviško rašto, ne
būtų buvę nė knygnešių. O dr. 
J. Šliūpas sakė: “Duokite man 
1000 knygnešių, aš duosiu ne
priklausomą Lietuvą”. Taip ver
tino lietuvišką spaudą pirmieji 
Lietuvos atgimimo patriotai, 
aušrininkai, varpininkai, dr. J. 
Šliūpas, dr. V. Kudirka ir kiti.

(Bus daugiau)

tų su manim susitikti.
Mat, juo toliau stebiu mūsų 

’ išeiviškąją buitį, nugrimzdimus 
svetimųjų jūroje ir Lietuvos ne- . 
dalą okupanto naguose, juo 
daugiau įsitikinu, jogei ko sku
biausiai mums reikia pasileisti 
“eretuku“ meU' ckiėn svetim
taučių masisa, ieškant šveicaro 
prof. .1. E-eto pasekėjų, jei no
rime. kad Lietuvos vaidas ir lie* 
tuvių kalba išsilaikytų ateinair 

ap-'čiems kartoms! Įsitikinau, kad

I apie mūsų veikią, kurf vyksta 
tik atsitiktinais atvejais (tik 
pasaulinio garso svečiams i.ius 

•atlankymo momentais) ir, ži
nomi, didžiulio susiskaldymo 

Į atmosferoje, ko Jus čia būdami 
1 vargu ar pastebėjote, kadangi 
i savitarpio nesklandumus užtu- 
Jšuojame šypsenomis.
i Maždaug su šitokiu “raportu” 
Į prisistat iu Jums, res,numanau, 

pobūdžio
mūsų

Lietuvos separatistine bei izoliacioništinę 
skaldv

aprašė ir su juo turėtą pokalbį. 
Priežastį yra pasišovęs ištirti 
priėmimo “komiteto” narys dr. 
Matickis. Nors tiek bus galima 
“pasidžiaugti” . . .

Gi tylioji Medelyne gyvenanti 
lietuviška  ̂visuomenė prie Simo 
Kudirkos ir Romo Kasparo vieš
nagės prisidėjo tik morališkai, 
juos paminėdami radijo valan
dėlėse. Radijo valandėlių vedė 
jas mokyt. J. Kaseliūnas pado
vanojo Simui Kudirkai ir Ro
mui Kasparui fonografu įrašytą 
juostelę-kasetę ir visą tai dar 
paįvairinant raštišku prisistaty
mu — SVEIKI ATVYKĘ AP
LANKYTI MŪSŲ:
' — Ir ta pačia proga dovano
ju Jums kasetę prisiminimui, 
kurioje Įrašyta kolumbietiškos 
ir lietuviškos muzikos garsai, 
ir kurios užbaigoje išgirsite ir 
vieną (Nr. 51) iš daugelio pro
gramų, per radiją apie Lietuvą 
ispanų kalboje, kam vadovauju 
.bei paruošiu libretus jau antri 
metai.
^Taipgi pasinaudoju proga 
^prijungti prie kasetės kai kąįj

1 kad Jūsų išskirtinio 
viešnagė yra skirta 

'jungimui bendram 
reikalui, kuriam mūsų
masis nepageidautinas
Ypač Tau, mielas Romai, nuo- 

šridžiai įsijungusiam visu o n e- 
ninėn veikEn, šiuo prisistaty
mu noriu padėti, kad sugrįžęs
Čikagon mūsų apsamanėjusias' tiesą sakant, 
sielas geriau pažintumei 
mums padėtum paskutinės nuž
mogėjimo ligos išvengti. Te pa
deda Tau Visagalis!

Ir ačių Tau Simai už pastan
gas aplankyti išsibarsčiusius 
tautiečius P. Amerikoje jų ap
jungimo tikslais. Tai pirmas 
atsitikimas laike 30-ties metu, I kada Tėvynę Lietuvą išgarsinęs 
asmuo mus užkampiuose tūnan
čius prisiminė. Esu tikras, kad 
grįžęs Čikagon bei Amerikon, 
mums tapsi iš letargo miego pa
budimo simboliu. Asmeniški 
rankų paspaudimai ilgai išliks 
įsispaudę mūsų širdyse, kur dar 
yra šiokių tokių galimybių svei
koms ląstelėms išsaugoti, nors 
bendro darbo srityje prošvaisčių 
ir nebeturime!

Ypač norėčiau su Jumis pasi
dalinti viena mums neįprasta ir 
galbūt net dar nežinoma nau
jove bei sumanymu lietuvybės 
ir Lietuvos vardo išlaikymo lin
kme. Norėčiau, kad tuo klausi-; Aplinkos Apsaugos Įstaiga — 
m u man daugiau detalių parū- EPĄ — skelbė, kad tas nesvei- 
pintumėt grįžęs Čikagon, jei Ro* kas rūkas per savaitgalį vargu 
mui, ar Tau Simai laikas neleis- Į pagerės.

veikla naudodamiesi, nuo sve
timtaučių atsitverdami, tiek 
vienas kitam įkyrėjome, vienas 
kitu bodėtis imame, jog jokie 
išminčiai mūsų sutaikyti nebe
pajėgia ir vargu ar pajėgs. Nors 

prie mūsų susi- 
ir) pjudymo patarnauja ir kitatau

čių pasišaipymai, kurie pas juos 
atsiranda, kai nuo jų pasislėpę 
bei atsitvėrę bandome lik savi- 

Šiuo 
keliu eidami pirmiausiai nete
kome jaunimo, kuris daugumo
je šiandien net bodisi ir gėdi
nasi; betkokiuo lietuviškumu 
pasirodyti; ne kartą prispirtas 
prisipažįsta, jog “nenoriu, kad 
kiti iš manęs juoktųsi”. O nuo 
lietuvybės pasitraukęs jaunimas 
paskui save ir savo tikruosius 
da dvikalbė šeima, jei tėvai ban- 
tėvus nusitempia, arba atsiran- 
do atkaklumą rodyti.

(Bus daugiau)

tarpyje “lietux iais išlikti’

Ozono migla visą savaitę
CHICAGO. — šeštadieni jau 

buvo visa savaitė, kai ozonu su
terštas oras neatleido ir tas rū
kas (ne migla) buvo tiek tirštas, 
kad meškeriotojai nuo Adlerio 
Planetariumo nebematė miesto.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

> RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RETKATENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Te!. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.....................  $10.00

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  115.0d

J. Laukio ORAKULAS..414 psl.
Minkšti viršeliai ___?10.00

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj pašto išlaidoms.
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PinLfw reikia givM patu Maxey 
Orderiu kartai M dbakymn.

jo viską spausdinti ištisai, kad skaitytojas susidarytų pil
ną vaizdą apie naujai kylančios veikėjos svarbias ir ne 
tokias svarbias mintis.

Paskaitininke, paminėjusi, kad ALTa daug prisi
dėjusi prie nepripažinimo Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, prie tremtinių atgabenimo į JAV, prie Ker- 
steno Komiteto surinktų dokumentų ir gyvų liurijimų 
liudijimų. Ji šitaip aiškina tolimesnę raidą: ,

“Tačiau, laikui bėgant, ALTos veiklai atsira
do sunkumų, kai JAV perėjo nuo šalto karo į de- 
tantės politiką. Per daug mūsų pasikliovę JAV Val
stybės departamento vedama politine linija, AL
Tos vadovai pasimetė ir nežinojo, kas daęyti, kai 
susikryžiavo veikla nepakankamai veiksminga, o 
siekia laisvinimo darbo monopolį išlaikyti. Pradė
ta trukdyti laisvinimo darbai iniciatyvą perodan- 
čius. (Rezoliucijų komitetą, Lietuvių studentų są
jungą, Lietuvių Bendruomenę ir kt.). Visuomenės

į.

. Svarsto važmą. pakeiti Įvijos valdininkų žmonos įspėja
**“ " 1 yr 1 y y Y r^l 1 V*1 irti Okrautuvininkus.

NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien, ižskyrus Mtanadieniug, nuc
9 vai ryto iki 3 vai. vakaro, ležtadieniaii — iki U vtL

Nauja žvaigždė temstančioje padangėje
Lietuviai katalikai davė frontininkams dvi apdai

rias moteris. Stasys Barzdukas Clevelande gavo simpa
tišką, namie nerimstančią Ingridą Bublienę, o inž. Al
gimantas Gečys, Volerto padedamas, gavo Aušrą Ma- 
čiulytę-Zerr.

Barzdukui pradėjus lėtinti žingsnius, tyla ir Bub. 
lienė. Prieš dešimtmeti ji pati nei vieno straipsnio ne
parašiusi, drįso aiškinti Amerikos lietuviams, sušauk
tiems lietuviškoje spaudoje, ką jie turi rašyti ir ko ne
turi, bet svarbiausia — nurodyti kuria kryptimi jie pri
valo nuteikti savo laikraščių skaitytojus. Savo referatą 
ji grasiai perskaitė, o nuo senų partijų atstovų ją, apsį- 
ąšaromis gynė pats Barzdukas ir Dr. A. Butkus. Iš 
Tabor farmos pasipiktinęs grįžo ir Valerijonas Šimkus, 
kuriam nepatiko, kad moteris drįso redaktoriams pasa
koti, ką jie turi rašyti ir ko nerašyti. Sakė, kad jam, 
kad ir gražios mergaitės, neįsakinės. Tada jis buvo 
prieš frontininkus.

Temstančioje Bendruomenės padangėje pradeda 
kilti nauja lietuviškoji žvaigždė Bendruomenei! atėjusi 
1967 metais ji jau tapo pati svarbiausia ne tik praeities 
spėjike, bet ir ateities aiškintoja. Ji, pradėjusi baumku- 
chenų raikymu senatorių ir kongreso atstovų sekreto
rėms, šiandien jau stovi Bendruomenės visuomeninių 
reikalų priešakyje ir aiškina savo nariams ne tik pra
eities klaidas, bet ir svarbius “formalius” nuta-. 
rimus.

Bendruomenė yra turėjusi daug gabių Ciceronų, 
įvairiais atvejais dariusių viešus pareiškimus, bet šį 
kartą jie pasitraukė į šalį. Nieko nesakė inž. Gečys, ty-'1 
Įėjo romanų autorius Volertas, abudu įįkinkyti į visus 

Bendruomenės nutarimus atsimenantis Dr. Vileišis, 
bet nuo moterų skirtumus tarp ALTos ir Bendruome
nės pavedė nušviesti poniai Mičiulytei - ZerraL Dar 
blogiau, kad kovo mėnesį Chicagoje Jėzuitų namuose 
jos skaitytą paskaitą P. L. paskelbė tiktai liepos vidu
ryje. Dar blogiau, kad dabartinis redaktorius Romas 
Sakadolskis paskaitą sutrumpino. Tokiais atveėjais reikė-

SPARNUOTI LIETUVIAI
(Lietuvos Karo Aviacijos majoro Jono Pyragiaus 
paskaita Adelaidės Lietuvių Namuose 1968.VII.

21. Dariaus ir Girėno žygį minint)
Jei kas šiandien imtų mus nejuokais kai

(Tąsa)
Skridimo rėmėjai —Amerikos lietuviai dau

gumoj taip pat buvo gimę Lietuvoj. Jei kurie iš
vyko būdami jauni ir Lietuvą mažai beprisiminė, 
tai pažinojo ją bent iš tėvų pasakojimų. Taigi, 
nelabai suklysime teigdami, kad lakūnus paly
dintieji patys mintimis skrido kartu su jais į se- 
jąją, tada jau laisvą tėvynę. Ruošdamiesi skridi
mui ir rinkdami aukas, lakūnai su “Lituanica” 
aplankė visas bent kiek žymesnes lietuviškas ko
lonijas. Daugelis tautiečių, paaukoję keletą do
lerių, galėjo net paskristi su “Lituanica”. Taigi, 
skridimas Ameriks lietuviams pasidavė artimas 
ir savas. Žinoma ,buvo ir kitaip manančių. Kur
gi nebus...

Dariaus ir Girėno testamente įrašyta: “Lie
tuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žy
gių”. Kam tokie žygiai jiems atrodė būtų rei
kalingi?

Nustebiu i pasaulį, ar jam įsiteikti, visais 
laikais nebuvo i;ngva.Ypatingai tai sunku mums, 
kuriuos žemės rutulio didžiūnai, ar pretenduo

nuotaika ir jos daromas spaudimas privertė JAV gą’ bėt dabarti1^ m^j°rė apsau- 
LB leistis j politiką laisvinimo srities veiklą. 1971 į
m. sausio 16-17 dienomis Philadelphijoje vykusioje w,lson Frost (34 ward) 
JAV LB Vl-tosios tarybos sesijoje JAV LB tary- i W Miesto tarybos finansų ko- 

ba (tik vienam josios narui, Dr. Kaziui Bobeliui | - (bodyguard) ir miesto
balsuojant prieš) nutarta JAV LB pirmiausiai įsi-1 limuziną. Aid. Tyrone Kenner 
jungti į Lietuvos laisvinimo darbą.”

(P.L. 1979 m. geg. Nr. 12 psl.),
(3 ward) ir aid. Eugene Sawyer 
(6 ward) abudu turi kūnsargius.

Nutarimas įjungti JAV LB praėjo po to, kai joks Sawyer, skundėsi gfa-

1 Bilandic sau apsaugos nu trau
kintą aiškina jo kritika majorės 
J„ Byrne ir gubernatoriaus J. 
Thompsono kaip kaltininkų pla
no, kuriuo buvo panaikintas. 
Crosstown Expressway sumany
mas, bet labiausiai jis reikalau
ja policijos apsaugos savo žmo
nai Heather ir , 7 mėnesių sūnui 
h jų gyvenamiems namams 
Bridgeporte. Majore į tai atsa
kė, kad atrodą, jog Bilandic 
jaučiasi esąs šachas. “Turint 
galvoje jų abiejų turtus^ Bilan- 
dikai mūsų patarimu gali nusi
samdyti privačius sargus ir šofe-. 
rius, jei reikalinga”.

bendras darbas tapo neįmanomas. Nainys kitaip reika-, 
lą aiškino. Jo vadovaujamai Bendruomenei buvo reika- * 
ligi pinigai, todėl jis ir pradėjo kėsintis į laisvinimo' 
darbui skiriamas aukas.

Būtų visiems labai naudinga, jei p. Zerra nurody
tų faktus, klųdžiusius Rezoliucijų komitetui pradėti 
bent vieną rezoliuciją. Rezoliucijos buvo taip paruoš

tos, kad jos nepajudėjo iš senatorių stalčių, net užsie
nio komiteto nepasiekdamos. Vienas senatorius pasiža
dėjo pravesti rezoliucijąs, bet nei vienos tinkamai ne
paruošė. Pagaliau, sekančiuose-rinkimuose jis ir savo 
vietą prakišo. Kas galėjo kenkti Rezoliucijų komitetui 
pravesti bent vieną rezoliuciją?

Niekas nekliudė JAV LB dirbti kartu su ALTa. 
Tame pačiame Clevelande Dr. Bobelis,, tuometinis AL- 
tos pirmininkas, kvietė JAV LB tapti ALTos nariu, ir 
veikti bendromis jėgomis, bet šitas faktas nebuvo pa
minėtas.

Paskaitos pradžioje p.Zerr tarė: “Visi trokšta ghr-č

Per šešias dienas 
trys skenduoliai

CHICAGO. — Lyg giltinės 
bės — visi nori būti išeivijos vadais”. Nebuvo pravesta] patys ieškodami Parkų Distrik- 
nė viena rezoliucija, nes vadvaųti pašišokęs nemokėjo* to viešuose maudymosi basei

nuose prasilaužę per vielų -ap-. 
tvarus nepilnos savaitės, bėgyje 
prigėrė trys paaugliai, vienas iš 
jų 16-metis Gregory Williams, 
kitas 11 metų, plaukti .nemokan
tis Tony Maupin. Distrikto pa
reigūnų nustatyta, kad. Wil
liams buvo vienas iš šešių pa
auglių, kurie vakare, baseiną 
uždarius, įsilaužė per aptvarą ir 

j nemokėjo plaukti, bet jau mo- 
j kėjo atsineštus svaigalus gerti.

Parkų Distrikto superihten-

vadovauti. Trokšti garbės neužtenka.. . Reikia mokėti 
vadovauti. Paskui gerus ir teisingus darbus garbė pa
ti ateina. Naujoji propagandiste klastoja praeitį atei 
čiai laimėti. Nieko iš to neišeis.

Ypatingai branginami, 
ar patys branginasi?

CHICAGO. — Spaudoje pa
skelbus kokie valdžios pareigū
nai gavo ar tebegauna protek
ciją (policijos apsaugą), bene 
daugiausia' kritikos gavo trum
pai miesto meru pabuvęs Mi
chael Bilandic, kurį iš mero kė
dės rinkimais nuvertė buvusi 
miesto valdybos tarnautoja Jane 
Byrne.

Be kitų, policijos apsaugą dviejų policijos karininkų apsaū-

gauna Romos katalikų Chicagos 
arkivyskupas kard. John Cody; 
jį naktimis saugo du rytų Chi
cagos Avė. distrikto policijos 
karininkai nuo 4 vai. popiet pa
mainomis.

Iš buvusių didžiųjų bosų na
mų vieno policininko apsaugą dentas Kelly paprašė Čikagos 
nuo 4 vai. popiet iki vi durna k-; policijos superintendentą Sa- 
eio gauna buvęs Cook apskrities 
asesorius, nesveikubjantiš P. J- 
Culler ton. Alderman as Joseph 
Bertrand (7 tvatd) iki šiol turėjo

jantieji tokiais būti, laiko pasaulio mažažemiais, 
Jie nemėgsta, kai mažesnieji mėgina su jais ly
gintis. Mažesniųjų laimėjimai nuduoti nemafo- 
mi ir negirdimi; o jei koks tūkstantinis žygis ii“ 
atkreipia į save dėmesį, didžioji spauda duosniai 
jį pagiria centriniais koplimentais. Vienintelė 
privilegija, kurią jie mažesniems neginčijamai 
pripažįsta, tai būti kraujo donorais, asimiliuotis, 
išnykti. Atrodo, kad Darius su Girėnu šia privi-. 
legija nebuvo pasinaudoję. Anot jų, “...drąsesnių 
žygių laukia...” ne pasaulis, ne Amerika ar kas 
ten bebūtų, bet lietuvių tauta! Kam? Ogi tarm 
kad ji, šimtmetį buvus didžiųjų degraduota, nu
sikratytų menkavertybės savijautos, kad pati 
suprastų savo jėgą, kad lietuvis galėtų žengti 
per pasaulį iškėlęs smakrą. Būsimos lietuvių kar 
tos tegul žino, kad besiveržiant į erdves spar
nuotai žmonijos kartai, joje lygiomis dalyvavo 
ir Sparnuotas Lietuvis!

Kartais girdim pasidžiaugiant, kad “...išgar
sino Lietuvio vardą...” kai kalbama apie kokį. 
mūsų tautiečio veiksmą. Šis, sakytum šalutinis 
kiekvieno stambesnio įvykio produktas, kaip 
pats sau tikslas, būtų dykaviduris ir lakūnams 
bus mažai rūpėję. Jų skridimo tikslas nusaky
tas aiškiai: prisidėti prie nutiesimo oro kelio per 
Atlantą, per vandenyną, per kurį daugiausia lie
tuvių yra plukdęsi. Kaiip tas kelias buvo įvažinė
tas, rodo statistikos duomenys.

rhuel Nolan padvigubinti polici
jos budrumą.

Parkų Distriktas turi 71 Mau
dymosi baseiną atvirame ote it 
35 baseinus po stogu.

• . dar 30 nuoš.
CHICAGO. — CTA kuris lai-1 

kės pratina autobusų ir miesto 
trdUk’hėliais važinėtbjūs, kad 
“neišvengiamai” tėkš vėl kelti 
tranzito kainas net' 30% ir tuo 
naciu metu kelia jau pasakiškai 
iškeltas algas savo pareigūnams.

CTA praeitą ketvirtadienį iš
sirinko savo nauju pirmininku 
buvusį CTA autobusų šoferį 
Eugene M. Barnes su dar $15,000 
daugiau pakelta alga iki 65 
tukt, dolerių metams.

RTA.įr CTA turi $56 milijo
nus- deficite, iš kurio $37 milijo
nus- tenka-CTA pakelti.

Tarp 1966 ir 1976 dešimtmetį 
CTA jau 100% padidino mokes
čius už važmą. Naujasis CTA 
pirmininkas, gavęs pagrindinės 
algos $50,000 su S15.0C0 pakėli
mu, žadėjo .kovoti prieš didesnį 
tranzito kainų kėlimą, bet RTA 
pirmininkas Lewis Hill perspė
jo, kad reikalas kelti tranzito 
važmos kainas pasiliks . ir tuo 
atveju, jei.Generalinė Asamblė
ja nubalsuos skirti RTA dides
nes subsidijas.

. — Washingtone valdžia ir at
stovai gauną daug pasiūlymų 
dęl energijos taupymo. Vienas 
kbhgreso _ atstovas tuo reikalu 
taip pareiškė: “Jei jie yra iš Flo
ridos, tai galvoja, kad reikia už
drausti sniegu važiuojančius ve
žimėlius — snowmobile, o jei jie 
yra iš šiaurės, tai priešingi važi- 
nėjiniui mašinomis Į paplūdi
mius/

— Padėjus j kalėjimą gruzi
nus, lėktuvais vežusius vaisius 
į Maskvą, sostinė palikta be 
vaisių.

— Dolerinės krautuvės Mask
vai atneša daugiau dolerių, negu 
transporto aviacija.

i

iki

Vadovybių pareiga 
raginti ir kviesti 

minėjiman
Beliko tik keletas dienų

ruošiamo Pavergtų Tautų minė
jimo, bet mūsų spaudoje beveik 
dar visiška tyla ir tuo reikalu 
iš organizacijų vadų pusės nie
ko nerašoma. Matomai žiūri į 
kitus ir tikisi, kad kiti-parašys, 
paragins ir net pakvies atvykti 
lyg Į kokį balių. Žinoma, turi 
būti vadovaujantis centras, at
rodo, tas priklauso ALTai, bet 
ir visoms organizacijoms reikia 
rūpintis ir kviesti per spaudą 
narius bei kitus.-

V'si matome, kad kasmet vis
mažiau minėjime dalyvauja, 
y patinga i‘m ūsų jaunimo organi
zacijos. Tokiai padėčiai' esant 
neapsirinkant. , tenka kaltinti 
mūsų vadus, kurie nėranda lai
ke ar noro parašyti; raginimus 
bei kvietimus per spaudą vi
siems dalyvauti minėjimo de
monstracijoje. Paminėtina, kad 
raginimo ir kvietimo per daug 
nebus, o spauda turęfų7nemo- 
kamai patalpinti. . %

Tenka džiaugtis ’ir net darosi 
nesmagu, kad, taip sakant, eili
nis pėstininkas J. Kreivėnas ar 
ne pirmutinis parašė tokį gražų 
tuo reikalu “Naujienose” liepos 
14 d. straipsnį “Viši lietuviai į 
pavergtųjų tautų minėjimą”, o 
“generolai’’ bent iki šiol dar tyli.

Jei geresnio niekas neparašys, 
tai paimti pagrindų^ minėtą 
straipsnį ir patalpinti kituose 
Jaikfąščiuose. Tai būtų bėdos 
reikalas, kai geresnio darbo ne
simato, o vadams ir vadeivoms, 
mano akimis ž’ūrintj tektų ge
rokai paraudonuoti, šis pasisa
kymas nėra išmetinėjimas, o tik 
priminimas visuomenės nario, 

f kad pasiimtas pareigas reikia— Sovietų policija negali su- > 
čiupti krautuvių vagilių, nes pod rūpestingai ir sąžiningai vyk* 
žirnelius — snowmobil, o jei jie dytį . j Tijūnasžirnelius — snowmobil, o jei jie dyti.

“Lituanicos” Atlantą peĮ*skridū daf keletas lėk
tuvų. Dešimtmečiu vėliau, Atlantą perskrido į 
abu galu apie 100,000 lėktuvų. Mat, buvo paragi
nęs karas. Šiais metais Atlantą perkrėnda ligi 
200 lėktuvų kasdien. Darius su Girėnu nuo New 
Yorko ligi Anglijos, apytikriai skaičiuojant, 
skrido 32 valandas; 1966 metais keleivinis lėktu
vas iš Chicagos į Londoną atskrido per 6 vai. 42 
minutes.

Testamente pasakyta: “...laukia iš savo sū
nų...” Kuriems sūnums šie žodžiai buvo taiko
mi? Esantiems čia, išeivijoje, ar ten, Lietuvoje 
gyvenantiems? Išbuvęs Lietuvoje 7-rius metus, 
Darius pažino tenykštes gyvenimo sąlygas. ir ge
rai suprato, kad ten nebūtu įmanoma nei priva
tiniai iniciatyvai, nei pačiai valstybei suruošti 
kokį pasaulinio masto žygį, tokių masto, kokį bu
vo užplanavęs pats Darius.. Jaunosios Lietuvos 
pasiryžimo ir aukojimo sąvoktjs čia išeivijoje’ir 
ten, buvo kiek skirtingos. Pagaliau, iš Amerikos 
tolybių raginti namie gyvenančius brolius pakil
ti didesniems žygiams būtų buvę ir perdąšu.
Taigi beveik tikra, kad apie drąsesnių žygių rei
kalą jie kalbėjo, turėdami galvoje vįsų pirma 
patys save ir tautiečius išeivius,- kurių tarpe jie. 
buvo užaugę it žinojo, ko reikia.' mums 
nepavyktų, jūs turėsite pakartoti mėginimą*^ 
pasakė jie. Ir nežiūrint, kad pąta skridimas jiems

1933 metais be nuostabiai pavyko, amerikėnai lietuviai tik šia

mintimi susimetė skridimo pakartojimui, šiuo 
atveju kiek lėmė ir sąžinės balsas tų, kurie buvo 
abejingi Dariaus ir Girėno skridimui. i

Dabar daug kalbama apie lietuvybės išlai
kymą, Biitų.sunku atsekti, kiek ši vieta skaudėjo 
mūsų išeivijai, kai lakūnai ruošėsi skristi seno- 
jon tėvynėn. Iš viso išeivijoje pasilikti prie lie
tuvybės ar nutautėti yra kiekvieno asmeninis 
apsisprendimas. Nė vienas “nenurašomas į nuo
stolius”, kol jis nenusirašo pats. Taip pat nė vie
nas neliko pririštas prie lietuvybės prievarta. 
Tuo būdu tautinė ištikimybė čia nebe pareiga, 
bet nuopelnas.

Verba docent, exempla trahUnt (taisyklė 
moko, pavadžiai patraukia), sako IbtynĮška 
patarlė. Ne kalbų srautas, bet veiksmai skatina 
jaunąją kartą likti lietuviais ar moti į tai raiš
ka. Dariui ir Girėnui jų brendimo laikais pgtaĮ 
tėjimo ar išlikimo .problema nebuvę taip aštri. 
Juodu patys liko lietuviais jokių pavyzdžių ne
patraukti, ir ryžosi patys parodyti pavyzdį ki
tiems. Savo žygį jie įsakmiai paskyrė Jaunąjai 
Lietuvai. Ne lietuviškai žeme! ar kraštui, kur 
•lietuviai gyvena gal tūkstančius metų, bet gyvai 
LietųVai tai, kuri šiandiem išgyvena jaunatvę. Ir 
ių pąvv>.dvf, išeivijos žinoki teigimu, grąžino 
lietuvybei daugiau, nei bet koks kitas įvykis.

(Bus daugiau) —* -
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DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 SA PuUskl Rd. (Crawford 
Malkai Šullding) T«l. LU 5 6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

; Jei uaauUiepia, stambinu 374-0004

P. KUŠNER10 SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

DR. PAUL V. DARGIS 
GtfittoJAŠ IB CHIRURGAS 

Ww*KhMi«r Community klinikų* 
Medicinos direktorius

(Tęsinys)

“SKAL'VlAI-šALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUČIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

šiama iŠ p elų Apibrėžtame 
lietuvių kalbos teritorijos plote 

Medicina* direktoriui buvo keletas vokiškų salų: tai
4933 Š. M>nh«im Rd^ We»tcn««Į»r, IU buvo stambūs Klaipėdos, Tilžės, 
VAL/vNl/UŠ: 3—d darbo dienomis

ht.i &1-17Ž7 irU 562-2723

TEI------ BE 3-S^93

A» B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3Y07 103rd Strmt
VafAridoš pigai gu si tarimą

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

9 < •
Neretai tenka pastebėti laikraščiuose pareiškimus: ‘^Nesimato taikos — 

padėtis blogėja5’. Didysis pranašas Jėzus kalbėjo panašiai apie šiuos laikus: 
Luko 21:25 skaitome: ^Žmonės alps iš baimės belaukdami to, kas turi ateiti 
visam pasauliuir. Žemės Kūrėjo Žodyje, Biblijoje, aiškiai parašyta, kad 
Dievas neveltui sutvėrė žemę; ne sunaikinimui, bet kaip amžiną žmogaus 
gyvenimo vietą. Psalmėje 96:10-13 parašyta, kad "pasaulis yra tvirtai pa
statytas, kad nesvyruoja”. Psalmėje 24:1 parašyta, kad žemė yra Viešpaties 
nuosavybė. Todėl tinkamu metu Dievas pašalins iš jos visus maištininkus ir 
blogdarius ir įsteigs visoje žemėje amžinai pasiliekantį rojų ir palaimins 
vissis žemės gimines, suteikdamas paklusniems laimę, laisvę, ramybę ir am
žinąjį gyvenimą. Kurie matome šių paskutinių dienų suspaudimus, pakelkime 
savo galvas aukštyn, nes mūsų išgelbėjimas priartėjo (Luko 21:28). Mato 24:6 
skaitome: “Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti”.

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

• * F • i M »

au žittfdi rėčiau, kai kur 
vienkart j mė'tis. Taip pav. 
Bef kairi? fmrii'ld: s lietuviškai 
buvo la keities tik tnėrią k'*rlą 
Į ni t.'š, Pdihsrutėje (Ihster-

s UUHG1.V.* Gr^heidejė
(G'iinHe dėį dvyliką kdrtų, Pė-

j atskiras keturis kartus, katėnubse dvy- 
SkaiHingiau- likų kattij; Varniukuose lietuviš- 

sios iš jų buvo liuteronų (evan- kų pninrildų visai riėbuvo, Viliū- 
gėlikų), katalikų ir baptistų li'jdše tik ?asdrį, o Širvintoje fcė- riariėiris dubnienis. Pagal tuos 
grupės. Iš 78 vbkietėų-liėtuvių tiir'š kaftiis į ipėtiis, Eitkūnuose duomenis, didelė gyventojų dau-

— liuteronų buvo 67, vieną kartą, Stalupėnuose ketu- guma ^Klaipėdos, Šilutės ir T.l- 
j 1 parūpi-,liolika kartų į melus. Gerituose žės apskrityse buv;> lietuviai.

g Ragainės, Pakalnės ir vakarinėje

u Ragainės miestai, marios vokie-
ičių-Iietuvių etninės aplinkos ap- burgjaridj dukart; 
supti. (*'

Lietuvių kalbos teritorijoje linitikiirišė dtikrirt, Ma'R'škiUoše 
gyventojai skyrėsi- į ;
konfesines grupes. 1

TH • -_r . ■~ — pafįpijfi — liuteronu
D#. FĖANK PLECKAS kataliku 7 ir baptistų

bpfSfitifRiitAš

z KALBĄ LIETUVIŠKAI
’ 2611 W. 71 St. fel. 737-5145

ii
“contact lenses'”

VaL tzai snditarimu Uždaryta

laiko skirtumo, drioda apie Ryt- Laisvbs'os L etuvos patalpose, 
2618 W. 71st St.. Chicagbje, Bal
to apsk. ir skyrių atstovų susi- 
tinkimas.

Susirinkimą atidarė apsk. val
dybos pirm. V. Šimkus. Pirmi
ninku pakvietė A. Dzirvoną, 
sekretoriumi A. Kareivą.

Praeito susirinkimo protoko
las nebuvo skaitytas.

Pikn.’ko re’kalu kalbėjo J. 
Mackev;čius ir kiti komisijos 

lietuviai su-, nariai. Pasirinko inž. Joniko 
1 1 gyvento-1 farmoie surengti pikniką. Jis 
vietovėse jie 

. Tik Įsru-
1- tėš, Stalupėnų ir Galdapės aps-

prūsių šiaurės dalies gyvtritcjų 
tautinę sudėtį, £ė1< XIX XX 
aniž. pradžiojė, ėšriiiniai nesiski-

Mažeika & Evans
Įjos. 'kbturiš kdrtdš.L jltiįiėittfose daili, _ .
Į Ėktugėlyjė evangelikų parėpi- kaitri, Enskiškiuosė triški it, Labgiivus apskrities
| jų kasmetinės konfirmacijos bu- Alrėįk'ėriijt keturis kartus, Žyd- tuviai sudarė nuo 1 •

DR.LEONAS SEIBUTIs
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST (3rd STREET

Ofi0 hM.z 776-2380
Rezidandjos 448-5545

iki 12 vi
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

vo atliekamos dviem kalbbitiis kiėiuyjė tik vrišarą ir Uubiriiri- su gyteritbjų.
— vokiškai ir lietuviškai, kas1 kitose keturis kaltus į melus. Pilkalnio, apskrity 
rodo, kadjiėt jaunoji karia išė- t)augelib parapijų pastoriai, darė mažiau negu 
jusi vokiečių mokyklą, menkai! pdštebi Tetžhėr, rtėirioka lietu- jų, bet atskirose 
mokėjo vokiškai ir meldėsi lie- v.škai ir paihaldoriiš priversti. viršijo kitas tautybes.

• tuviškai (kaip šeimoje buvo iš- prisil'.viešti savo lįetiiviškai k
• mokę). Pietinė riba lietuviškų bančius kolegas. Jurbarke, Ve.r- kritys lietuvių.buvo mažai, nors
] konfirmacijų, pagal Tetznerį, < nyčių (Worintten ir Bikivieėių ir ten buvo salelės, kur gyveno 
j dina linija: Insą — Kaukėnai parapijose šis reikalas atpuolė,' kompaktinės- lietuvių grupės, 
į (Kaukemen)----Pakinkiai kadangi lietuvių ten buvo mažai Pagal šiuos duomenis galima
Jurgaičiai — Lenkvieciai (Leng- ir jie pamaldas lankė kaimyni- buvo sudaryti žemėlapį su lietu- 
wetten) — Būdviečiai — Vieš-'nėse parapijose arba ėjo Į vo- vių pasiskirstymu rajonais-

(Bus daugiau)

ietuviai

ir

vii: — Šilininkai- Lietuviškos! kiečių pamaldas, nes suprato 
____ -r - į pamaldos sekmadieniais buvo; vokiškai. Naujoji karta čia buvo.

4«ndra praktika, spec.MOTERŲ ilges, i laikon‘os daug kur ir Į pietus stipriai suvokietėjusi ir apie at-j
Ofiaa* 2692 WEST ink SYRSET

" TĖt PR S-1223

DR. VYT. TAURAS

visoj teritorijoj iki linijos —.įškirų asmenų kilmę galima bu-. 
____ ___ Papeikiai'— Skaisgiriai — Jur-jvp spręsti tik iš jų pavardžių, 

ohso vAL:_______ toliai; trečiai kaičiai — Žiliai’ — Kraupiškės (F. Tetzner, 1902, psl. 31-32). j
ir penkt; 2^4 ir b-ti vai. vai. Sfaitadie-1— Kusai — Pilkalnis — Šilėnai. Taip Tetznerio, taip ir V. Vi- 
aiiia 2-4 vaL popiet ir btn Kiro Į ? pietus, nuo šios linijos KettbTeišio statistiniai duomenys, riė- 

ifiaiiartŽDiii; viškes pamaldos buvo laikoma žiūrint veik dviejų dešimtmečių

— Irano valdžia rengiasi iš
leisti iš kalėjimų amnestuo
tuosius.

Balfo apsk. ir skyrių v bu 
bei narių.susirinkimas

BALFO IŠVYKA

bus rugpiūč'o 5 d. Bus samdomi 
autobusai. Kaina 3 dol. asme- 
nur. šeimininkė bus vietoje. 
Ten bus ir pagalbinis virtuvės 
personalas. Talk ininkaus 
vyrai.

Kiek teko patirti, be Balfo, 
ekskursiją organizuos pensinin
kai ir R. L;et. B-nės Marquette 
Parko skyrus. Viši kviečiami 
dalyvauti. Ten puiki aplinka ir 
bus tikra atgaiva.

Balfas 35 metų sukakties pro
ga rengia koncertą. Pakviestas 
Čiurlionio ansamblis.

Smulkesni pranešimai bus 
skelbiami spaudoje.

Po susirinkimo buvo kuklios 
vaišės. Dalyvavo 28 asmenys.

- ■ ’ i
OKTHOPEDas-x’KOTE^JSTAS 

/fe. Aparatai - Protezai. MGO. ban-1 
dažai. Sjbačaiil Lijom* 

K1P iatcq supports; if t L 
vai.; Ė—i ir 5—8. geš^aiiiėnia'ia ®—1’

63rd Citicagfr. ji 60629
Talef.; PRospact g-ačM 1

Sulaukusi senatvės, iškeliavo amžinybėn mūsų brangi 
mama, uošvė ir močiutė

F10K10A

K. PauliusŠ, iri. liepos 15 d. 12 vai. Įvyko

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

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

DR. Č. k. BOBfUS PĖTiiONfeU BLiūbžiUVIENĖ 
Riigiėniūtė,

■. 502Š CėntraL Avė.
St. Petersburg, Fla.- 33710
' Tėl. (813) 321-4200

rttašiė A. A. Jiidzo BĖūdžiaus
GyF. 274Ž W. 73 St., Chicagd, Illinois

i .14-d., 8:10 vai. ryto. .....
kra Julija, žentas Konstantinas Valdis-Volod-

M: a.-Milius

St, ^kėfštag, ^ia. ,3Žt|0 
: TeL (813) 321-11^4

’ PERKRAUSTYMAI

MOVING
.■ Leidimai —• Pilna'apdraudė 

. • -ŽEMĄ KĄįNA - 
’ R. ŽĖRĖ NA5

TlU WA J-W63

Mirė 1979 rri.
Paliko_nuliūc ______ _ __ ________  _

kevičius, sūnds GėSimiridš; ifiarti Irfena, anūkai Ramunė Valdytė, Ar-: 
vydas, Alinis ir Arūnas Bliūdžiai. I

Kūnas pašarvotas Petkaus-yiąrq tie t te koplyčioje, 2533 W. 71st St., 
Trečiadienį, liepos 18 diėną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčias 

į Šv. P. Marijos Gimimo’ parapijos bažnyčią o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Šv, Kezinriero Lietuvių kapinėse. ’

visi a; d. Pėtrbhėlės filiudžiiivienėš gimniės, dradgai ir pažįstami1 
nuoširčKiaį kviečiami dalyvauti Laidotuvėse ir sūtėikti mūsų riiamyteij 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Lieka:
Skaudžiai liūdintieji vaikai.

Laidotuviri Direktorius Donald A. Petkus; - Tėl. 176-2345. i

ELIZABETH H. STAMULIS
Pagal pirmą vyrą Pocius. Gyv. Brighton Parke: |

Ankščiau gyi^. Bridgefkjfte. 1
Mirė 1979 m. liepos 14 d., sulaukusi 78 metų amžiaus. Gimusi Chi-| 

cago, Illinois.
Paliko nuliūdę: sūnus Edward J. Pocius ir kiti giminės, draugai! 

bei pažįstami: Velionė buvo žmona mirusio John Pocius. |
Priklaupė Brighton Parko Lietuvių Moterū klubai, American Le-| 

gioii EJariaus-Girėrid Auxiliary Post No. 271 ir Šv. Teresėlės draugiai! 
Brighton Parke. , . t 1

Aritradiėriį, 4:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply-| 
čioje, 4330 S. California Ave. I

Ketvirtadieni, liepos 19 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply-I 
čios į Nekalto Prasidėjimo porapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų? 
bus laidojama Šv.. Kazimiero Lietuvių kapinėse. J

Visi a.a. Elizabeth Staniulis giminės, draugai ir pažįstami nuošir-, 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna-d 
vimą ir atsisveikinimą. j

Nuliūdę lieka: i
Sūnūs, gihiines. I

Laictotiiviu Direktoriai Dovydas Gaidis ir j
GŠraldaš tiaithid. - 523-0440. j

TĖVAS IR SŪNUS 
M ARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBiLiAMŠ PASTATYTI

o

SOPHIE BARČUS 
iUBUB MIAiBi
Viaac programa* ii 9i6pa,

’ 14* fee A; M.
Lj«fuyiy kalba: kasdien rido plr- 

madiėriib .iki, penktadienio 3:00 
—3:30 f ii“. jiopiėt Seitadiėnito 
ir sekmadieniais ririd 8:30 iki 9:30 
rSL ryto.

v«dė|« Aldana Dauku*

Talofu HEmtoek 4-2413
7139 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 40423
-------^||7; , ... . ... . . .

“Lietuvos AidaiV
_KAZt BRAZDŽIONYTĖ

Anything less than x 20-pound turkey vould bė in insult to 
^s- mother’« holiday feast With favorite couples cominc

i turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix foraa a rice 
Į «4d and ereamy turkey k M ting rurrpunds It, Birds Eye 5- 
I Minute rs^eet peas and botffi of ebinea vine are alt yon

Pro^ramoi vvdifa

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.
Visos laidos U WtMU fiotio*. 

bšhW 1490 AM.

St PfetėhbttrR. Fla-, 3:30 vaL i>.p.
H WTIS stoties 1110—AM banga.

■ \. 2646 W. 71*t Streep , 
ČliidKd, biitKJia 60^29

* f ėfef: 778-5374

TCKKirr A LA KING WITH SLUFFING KING
1 y^ciricg (C ehielte®

1 ein «.) eendebMedl

t plmient# strips
X tabhxp+afiai sherry wina

wter. Gently press into a greased 4-ctip ting tnoM; keep ▼srm. 
Meanwhile, prepare peni m directed on package; keep ▼arm. 
oenhtrwi txrtey. soap, ptaitettto, wine, and H cup of the pew in 

<< mncepaXL Oook and stir un tn mixture Jurt cocpm to a boCL 
t stufilDc onto terrine plMe; spoon ftirtey mirtdrt trexmd

VIKTORAS MIKULSKIS

Pranešame gimiriėiris. draugams ir parietamiems, kad 
1979 m. liepos 14 d. beatostogaudamas Atlantic City, N- f-, 
staigu in:i-ė

Velionis bu\ " gimęs Lietuvoje. Vilkaviškio apskr.. Navadolės km. 
\mcrikoje išgyveno 30 metų.

Gyvef.o tifceitf, Illinois.
Dideliame lu ošyje liko; Žrridha Albina, (tasai lėtus Jockaitė, ve- 

ionio ir a a Or-s yaikai: Algis Mikulskis su žmona Bcrniec, dukros 
Gražina Stopar wfch. ir Rtinta Balčiūnas ša vyra Algiu, 2 podukros 

- Aldona Petkus 'U vyru Jonu, ir Ruth Glotkin su vyru Joseph. 11 anū
ku ir 2 proanpk < bei k.ti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Agota Ado nbRierie.

Priklausė Ju ujfeoliu kuoMi “Klaipėda".
Kūnas pašar otaS VaŽaifis-Btnktis koplycyojr. 1448 S. 50 Avė . Ci

cero, Al. At^svi kirtimas bus antradienį 7 vai. vak.
Trečiadiiru liepos 18 dieną 8:30 vai. ryto b u į lydimas iš koply

čios i šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Sv. Kaz ntero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. VAtoro Mikulskio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žihMiit, vaikai, sesno, fcitniriės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis ir Dulkus. - Tel. OL 2-1003

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET ' M YArds 7-1911

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEŠT 69th STREfet REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Bl. 974-4416

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TėL: LAfayette 3-35V1

BUTKŪS - VASAITIS
1446 So. 50tk Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS ■
3319 So. LltUANICA aVe. Teb YArds 7-1138.113f

aMbulanso 
Patarnavimas

Direktorių
Asociatijos

TURIME 

Koplyčias 
VisbSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagos
Lietuviu

PHILLIPS LzlBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-3401

I

I
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/S
ESTATEAPLINK MUS IR MUSU NAMUS Namil, Žemė — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
© Pradėjus sudarinėti benzi- du kartu efektingesnes 

no atsargas, pad (Įėjo nelaimių negu nitregeno trąšos, 
skaičius. Maryand valstijoje su-(mokslininkai nori tas 
degė namas ir garažas, kai alsi-'jas apgyvendinti 
tikintai užsidegė jame laikoma šaknyse 
55 galionų statinė benzino. Ga- degamos alyvos, nes nitrogeno a 

trąšu gamybai reikia 7 statinių ' 
alyvos vienai tonai amoni josi .

» Jane ęajėrčiėneJduoda Tė-j 
vynės laikraštyje tokius patari
mus:

— Skanūs vaisių salotai yra 
iš apelsinų ir greipfrutų taip pat 
iš banano griežinėlių, apdėtų 
šaukštu citrinos lediniu kremu.

— Taupant energiją, reikia 
pakeisti elektros lemputes, ku
rių stiklas yra iš vidaus pajuo
dęs. Jos sunaudoja daugiau elek-' 
iros.

— Blizgesys drabužių medžia
goje panaikinamas pamirkius 
prosijimo audeklą vandens su 
trupučiu acto mišinyje ir per jį 
pertraukus šiltu prosu.

— Nelaikykite. lovos baltiniu
, - J T 1 1 V”, .*•*   JTVillii A- ULJlAĮa, CUlUčŲAJ

panašių au ekiu ars Pa., visuomenf iš anksto b
---A------  1 y y - . C- \ Y V J1 UI u aLUlIll-

-raginimo sumoka Naujienų. prfr(nės jėgos aįmokvmo dalinyje, 
numėratą. Dėkui jai uz tai ir uz- ‘ - ■■ '•

?7 auką. Paskutiniu’ metų ji bu
vo susirgusi, o dabar atgauna 
sveikata. ’ -c';' ■ '

lionas benzino kai kuriose sąly
gose gali turėti destruktyvę jė
gą, lygią 14 lazdelių dinamito. 
Naudojant ar laikant degalus 
patariama elgtis atsargiai:

Niekuomet nevartoti dega
lų arti atviros ugnies ar kibirkš
čių šaltinio.

— Visuomet atminti, kad de
galų garai yra nematomi, sun
kesni už orą ir lengvai gali bū
ti uždegami.

— Niekuomet nepapildyti de
galais žolei pjauti mašiną ar ki
tą įrankį einant, motorui ar jam 
esant karštam.

— Vartoti tik gamintojo nu
rodytus degalus lauko virtu
vėms ir stovyklavimo liktar- 
noms. Gerai įsiskaityti nurody
mus kitiesm stovyklavimo įran
kiams.

— Nepilti papildomai dega
lų, kai ugnis jau pradėta, nors 
ji ir silpnai dega.

— Jei benzinu ar kitu degalu 
apsilieja drabužiai, reikia juos 
tuojau pakeisti.

— Imtis atsargumo priemo
nių pervežant žibalu deginamas 
lempas ir alpines krosnis.

e Išrastas prietaisas, galįs su-, 
rinkti net 90% eleveioriuose 
esančiu dulkių. Įrankis suma
žins ar net panaikins eleveito- 
riuose sprogimus. Jiems išveng
ti buvo naudojama speciali ven
tiliacijos sistema.

® Mokslininkai nustatė, kad 
sojos, žemės riešutų ir žiriiiū 
šaknyse veisiasi bakterijos, var
du hrizobia, kurios pagamina

trąšas,
Dabar j 

bakteri- į 
kitų augalų 

. Būtų/ sutaupyta daug

vietoje, nes siūlai sutrupės bei 
sutrūnys. Taip pat nelaikyti 
drėgnoje vietoje. Geriausiai bus. 
jei juos laikysite^ celuloido mai
šelyje.

^••■atitat

•Ton Parko dažnais atvejais pa- mesį, gerai šu jomis susipažin- nu Maryland valstijoje- 
remia lietuvišką spaudą. Radęs 
progą, jis Įteikė Naujienoms^ 
auką. Dėkui, Taip pat dękui tos 
apylinkės tautietei, užsisakiu
siai Naujienas 3 mėn. tinkąmes- 
niam susipažinimui, todėl pa
vardės prašiusi neskelbti.

— Ponia Mr D. įš Mąrguette 
Parko, ' apgaijestąųdama, kad 
negalės dalyvauti Naujienų pik
nike, įteikė'^ĮO. auką. Dėkoda
mi už auką, kviečiame yiąus da
lyvauti piknike,, kuris įvyks lie
pos 28 d., šeštadienį, Vosniako 
sode. Pradžia-12 vai. vidudienį.

— Ponia A- Utakis, Coroapo-

• Norin tris baltos medžiagos ' 
išimti cheminio pieštuko dėmes, ' ■.- ■’inuette Parko be raginimo pra

Pranas Adomaitis iš Mąr

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ ^KREIPTIS Į:

PETBAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL Virginia 7-7747

ti ir pareikšti savo asmenišką 
nuomonę jas užsisakant. Plati” 
nimo vajaus proga Naujienos 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai. Platinimo 
vajaus pirmoji dalis baigiasi lie
pos 28 d. Naujięnų pikniko me
tu- Naujiesiems skaitytojams 
bus išdalintos vertingas dova
nos. Prašoma naudotis proga ir 
tuojau užsisakyti Naujienas.

— Raimundas Krauchunas 
baigė biznio adpiinistracijos ir 
vadovavimo kursą magistro

— SLA seime, kuris Įvyko Clo- 
velande, ALTos centro vardu 
sveikino inž. Grožvydas Lazaus- 
kas, o ALTos Clevelando sky- 
riaus vardu sveikino pirm. inž. 
Algis Pautienis. Abu kalbėtojai 

^kvietė visus dalyvauti, ten pat, 
t. y. Clevelande, spalio 12-14 die
nomis Įvyksiančiame ALTo su
važiavime ir kongrese.

— žurnalo “Sėjos” naujas nu
meris išeina iš spaudos ir ši mė
nesį bus išsiuntinėtas. Taip pat

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary "Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. ’rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ muro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, -apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga- 
:ite pirkti už $41,800.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

laipsniu Northwestern universi-' U Leidinių Fondo ge-|
tete. 1971 ni. įis gąvo bakalau-1 sekmadienį, liepos!
r„‘ -i„:_ -.7 ri 'ė' o.____ /_-22 d. Vyčiu salėje, salės kiekvie-1
JĄV .Laivyne leitenaųtu atomi-
ro laipsnį ir 6 metus tarnavo

Jį pakvietė American Telegraph 
ąnd Telephone B*vė Čikagoje 
Vadovaujančiai pozicijai. Rai
mondas yrą Crįcago Title and 
Trust Co. vicepirm. ądv. Vikto
ro Krauchurio ir visuomenės

C"’" rtrint‘l‘^ prenumorafe- o”sn™ genis ^ikžjos bei lietuviškos. kultū- 
bSėliu Iš švSofvilnonte C 1sttfe F auka, jos ir papročių propaguotojos 
džiagos cheminio pieštuko dife* ^aJ^skgyrEv^W0^ ^g>umenes sūnūs, 
mės išimamos duonos minkšti- -4* Eęifertas ą|stun^ po >2. Tos — Al. .Valtis,-demokratų par-mės išimamos duonos minkšti' 
mu.

M. Miškinytė

— Zigmas Duseika iš Brigh

Save hot, 
have not.

-

į- z . •* ? nf Z. -

:apylinkės tąųtįetis-uzSisąkę'‘Nąu- 
jienas 6 mėn., bet pavardės pra-

Išė neskelbti. Dėkui visiems. ,
*■ I. į. _ Juozas kirvaitis Detroit, 
1Į Mich., pratęsdamas prenumera-

~ • tą, parėmė Naųjiegų^idimą $10 
■auka. To miesto tatitiefis užsisa
kė Naujienas- vdėnerięms. me- 
Jams,. bet pavardės pĮ»šė.-ne- 
skelbti. Dėkui' už ‘ auką , ir ųž dė- 
mesi NaujienpiĮisrir jųnplųtinį? 
-ino vajui. VUi-i^^itytpjąi'.įprix 
‘Šomi remti Nąū
tinti. :Viši lietuviai ikvWiamifez 
ras .atkreipti’- saivoidkiMehWa' de:.

■--z L -•

Al. .Valtis,’demokratų par
tijos veikėjas ir politikierius, pa
laikąs lietuvius' kandidatus, ne- 

' senai grįžo iš atstogų, kurias 
; praleido Europ o j e - Angli j o je, 
apvažinėdamąs ' j os provincij as

— Škotiją ir Valiją. Politinio life- 
tuvių veikimo reikalais lankėsi 
Naujienose. Jišc žadėjo dalyvauk 
ti‘ Naujienų piknike ir fotogra? 
fuoti piknikaųfojjis.

Amerj- 
’^pš'į^tbnpiEretūyių posto BaT- 
jHĮiorėie, /Eapejį^as, išrinktas 
į^ihėri^sT^ioŠo postų kapelio;

7O--

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose.22 d. Vyčių salėje, galės kiekvie-1 

,nas užsirašyti, kad vieną nume
ti gautų nemokamai.

— Joana Mikalauskienė iš Ci- įvairi-apdrauda INSURANCE 
cero 'apsigyveno Marquette Par- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
ko apylinkėje. Inž. P. Varis iš 
Santa Monica, Cal., vasaros me-

REAL ESTATE

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

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.tui atvyko į Glenview, Ill. Nina 
Petrauskienė iŠ Brighton Parko 
apsigyveno Marquette Parke. 
Juozas Mikėnas iš Waterbury 
išvyko į Cheshire, Conn.

— Horoscopes or Astrologica lake, 4 bdrms., 2 baths, full bsmt.,
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 nI 

STATE St., Rm. 1717. Mes kak 
bame lietuviškai. 782-3777. or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.) -

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
— -Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. , į

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

MICHIANA SHORES, New Buffalo, 
Mich. Year round modern home near

garage. Cent, air ond heat, fireplace, 
Alum, siding. Extra lot. Landscaped. 
Mid 50’s.

Call. 616-469-4731 or 219-931-6394.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

.. FLORIDOJE.

Parduodami vieno arba pusės akro 
sklypai prie labai gražaus ir didelio 
ežero, gero žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:

Richardas ir Rūta Timpt
Walk-In Water-Lake Estate 
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

z You cannot spend tomorrow c 
A what you have not saved today. »

So the wise save for tomorrow!' 
, by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings 
d Bonds from little paycheck t 

allotments grow.
And a Bond every payday 

could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 

i you away. On vacation.
, Į So do put off for tomorrow 

what you can save today. Join the 
.[Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
f gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in timer 
saves. —------

2608 West 69thW29^> TeL WA 5-2787

MAISTAS K EUROPOS SANDELIŲ

Z y ' C x • - *» ** *

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL W A 5-2737

; StOckK 
inAmpt

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbiis dirba.'

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdrąudų savo nariams.

SLA —ap<L^_____________ _
narog patarnaUja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali _ 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuote apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 mėtasM.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jun» 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
7 ‘ " Naw Yaric, N. Y. 10C01 

W W. 80th St. '

brandžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na-

DĖMESIO.
JAV (R) LB Vidurio Vakarų 

Apygardos valdyba kviečia vi- 
sas Apylinkes skaitlingai daly
vauti ALT-os RENGIAMOSE 
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAI
TĖS PROTESTO DEMONS
TRACIJOSE, kurios įvyks š/m 
liepos mėn. 21 d. (šeštadienį) 10 
vai. ryto Daley Plazoje, Čika
goje, III.

Moterys ir mergaitės prašo
mos vilkėti tautiniais drabu
žiais ir laikytis L. B-nės grupė
je.

Norintieji pasinaudoti auto 
buso patarnavimais, prašome* 
skambinti iki liepos 19 d. (ket
virtadienio) šiais tel. 476-2473 
ir 778-5091.

Sekite ALT-os pranešimus.
JAV (R) LB Apygardos 

valdyba

Senior Citizens piknikas 
(Pranešimas)

Majore Jane M. - Byme ruo
šia South Side Senior Citizens 
didelį pikniką visiems vyresnio 
amžiaus piliečiams. Piknikas 
vyks liepos (July) 18 dieną nuo 
10 vai. ryto McKinley Parker 
(Archer ir So. Western Ave.). 
Užkandžiai, minkšti gėrimai, 
žaidimai, prizai ir visa kita bus 
nemokamai.

Lietuviai turės didelę grupę ii 
tam iš anksto yra organizuoja
mi stalai, papuošti lietuviškomis 
vėliavėlėmis.

Atvykite ir sudarykime vie
ningą lietuvių pensininkų grupę.

j. Joseph Skeivys

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
parduodama 8-toj sekcijoj, ne
toli Įvažiavimo keturių duobių 
sklypas su paminklu už SI ,000. 
Kreiptis telefonu 737-2857.

Jurgis Palulis

HELP WANTED — MALE 
DirMnlnki*

TRAINEE WANTED

To learn the Mirror trade. Some car
pentry , skills helpful

227-6440

• HELP WANTED — FEMALE
 Darbininkių reikia

IMMED. OPENLNG 
LIVE-IN HSKPR

To Gare For 3 School Age Children.) 
SUNDAYS OFF. Own Rm. and Color: 
TV. SALARY: OPEN: Morton Grove

Home. CALL Mr. Ronald 
337-5050 (Days)

AFTER 7 P.M. 966-0130 In English.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Giminės Lietuvoje 
norėtų surasti:

Valantiejus Jonas s. Petro, 
gini. 1913 m., gyv. Washingto-I 
ne. Kaziniėnas arba Kazimėnie-I 
nė Jadvyga., Jono, gyv. Čikago-| 
je. Prašoma atsiliepti arba apie! 
juos pranešti šiuo adresu:

Mrs. U. OPANAVICIUS

Stayner, Ont., Canada 
LOM ISO

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

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476-5635 

_ _______ .

Siuntiniai į Lietuvą, 
ir kitus kraštus

P N EDAS, 4059 Archer Avė;
Chicago, III. 60632. Tėl. YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/j W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

advokatas 
CHARLES P. KAL 8 AmocI«U» 

2649 West 63rd Street.
Te|. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip; 

40 metu, patarnaudama klientams, j j 
________ --- —;—- i.

MOVING
Apdrauetat paricrauatymaa 

ii (vairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 3764996

SKAITYK PATS IR PARAGINI
' DAR KITUS SKAITYTI
! DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

NAUJIINQ8, CHICAGO VIU. Tuesday, July 17, 1879




