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AMERIKOS LIETUVIAI TURĖTU 
PASIPRIEŠINTI

į ’ ' PLANUOJAMAS PABALTIEČIŲ KALBOMIS RADIJO 
: PERKĖLIMAS IŠ MIUNCHENO Į NEW YORKĄ

Jungtinis Amerikos Pabaltie
čių -Komitetas' 1980 m. birželio 
24 d. buvo painfdrmuotas fede
ralinės radijo įstaigos — Board 
for International Broadcasting, 
prižiūrinčios Radio Free Europe- 
Radio Liberty stočių veikimą, 
kad norima pabaltiečių kalbomis 
radijo programa perkelti iš 
Miunchenoą New Yprką.

Programų perkėlimą norima 
padaryti taupymo sumetimais, 
pirmoj eilėj spaudžiant Senato 
Užsienio reikalų’ komitetui, nes 
krintant užsieniuose dolerio ver
tei, tų radijo stočių išlaidos Vo
kietijoje smarkiai didėjančios. 
. Amerikos Pabaltiečių komite
tas pareiškė savo kolektyvų ne
pritarimą tokiam planui ir susi
rūpinimą, kokią neigiamą psi- 
čtiplbgnię įtaką toks programų 
atkėlimas iš. Europos i JAV-bęs 
gali turėti tiek okupuotų. Pabal
tijo, valstybių gyventoj amsu riek 
laisvi esiernspabaltieČiams.-^^

•Jei jau taupymo sumetimais 
reikėtų daryti . pakeitimus, tai 
vietoj pabaltiečių radijo progra
mų, iš Miuhcitenq'j/New Yorką 
galėtų būti pėrkeitos Sovietų Są
jungos satelitinių 'kraštų kalbo
mis transliuojamos .programos, 
kad neturėtų' jokiįj neigiamų 
psichologinių padarinių, ites So
vietų satelitų valdžias, teliečia 
joks pripažiniiho ar ■ nepripaži
nimo nusistatymas, o sis-klausi
mas yra labai jautrus okupuo
tiems Pabaltijo kraštams.
" Apskritai, neaišku, kaip JAV 
Kongresas finansiniais sumeti
mais galėtų prieiti; nuomonės 
skaldyti' sVėtiąibmis kalbomis 
siunčiamas Sovietų tautoms, jų 
satelitams ir pa'baltiečiams radi
jo programas, kuomet šiuo metu 
labiau negu kada nors reikėtų 
tokias programas stiprinti So
vietų melams atremti.

Todėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba prašo Amerikos lietuvius 
rašyti Prezidentui, savo senato
riams ir kongresmanams, stip
riai pasisakant prieš suplanuotą 
Radio' Free Europe-Radio Liber
ty pabaltiečių kalbomis radijo 
psogramų perkėlimą iš Miunche
no į New Yorką.

(ALT Informacija)

— _ __ i

POPIEŽIUS KALBĖJO; 
BRAZILUOS JAUNIMUI

BELO HORIZONTE, Brazili
ja. — Antrąją vizito dieną Bra
zilijoje popiežius Jonas Pau
lius II laikė po atviru dangumi 
mišias Rio de žaneiro paplūdi
mio apylinkėje jaunimui. Jau j 
atvažiuojant į minimą slėnį, j 
tūkstančiai gyventojų sveikino! 
popiežių, o jaunimas unisonu j 
leido šūkius: • “Hey, hey,; heyl' 
John Paul is our King”, taip pat 
“Mes mylime Tave” ir kitus.

Diena buvo labai graži ir mi-Į 
šioms susirinko apie 2 milijonai 
žmonių, daugiausia jaunimo. 
Popiežius jiems pareiškė apie 
neapykantos ir ;smurio klystke
lius, ragino kurti teisingumu ir 
turtingumu pagrįstą visuomenę. 
Jis išvardino ir daugiau blogy
bių, ragindamas jaunuomenę at-

IRANAS IŠVARĖ SOVIETŲ

T^HERAN^^ranaf 
vietų? diplo’ma'ta^^aniečių su
čiuptas ’su šnipinėji^io medžia
ga, ^ręciądiehį jau išvarytas iš 
Irano. Pirmadienį, Irano ?poliėij a 
sučiupo Sovietų diplomatą Vla
dimirą Galyanovą, davė 24 va
landas susirinkti savo daiktus ir 
išvažiuoti iš Irano. Sovietų val
džia prašė leisti jam aptvarkyti 
savą reikalus, likviduoti butą, 
bet Irano valdžia atsisakė daryti 
bet kokias nuolaidas ir liepė šni
pui išsikraustyti.

Vladimiras Galvanovas buvo 
Sovietų ambasados Teherane 
pirmasis sekretorius. Jis visą 
laiką buvo labai veiklus, nes So
vietų ambasadoje paskutiniais 
metais judėjimas, buvęs labai di
delis. Irano vyriausybė atsisakė 
daryti bet kokį platesnį pareiš
kimą. Ji tik pastebėjo, kad Gal
vanovas buvęs šnipas, o šnipui 
liapiama išvažiuoti. Galvanovas 
suimtas su dokumentais, kurie 
galėjo išdubti Irano apsaugos 
planus krizės atveju.

ALD. BRADY RŪPINASI 
LIETUVIAIS
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Rytoj, liepos 4 dieną, JAV ir jose gyvenantieji lietuviai minės 
bės paskelbimo sukakti.

šio krašto nepriklausomy-

— Federalinė vyriausybė nori 
tiksliai nustatyti,- ar dar yra 
naftos versmių Aliaskoje.

KALENDORĖLIS
Liepos 3: Sunifa, Tomas, Ata, 

Lankštė, Tautminas, Mirganis.
Liepos 4: JAV • Nepriklauso

mybės šventė, Elzbieta, Teodo
ras, Dari mil ė, Tylė, Aldis, Žad- 
vainis.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29.
Oras šiltas, vakare lis.

CHICAGO, lil. — Marquette 
Parko aldermanas Frank J. 
Bradj’ rūpinasi Chicagos lietu
vių reikalais. Liepos 5 ir 6 die
nas jis paskelbė Chicagos Lietu
vių Dienomis.

Jis susižinojo su Chicagos 
miešto mere Jane Byrne ir su 
miesto savivaldybės pareigūnais. 
Jis paruošė tai dienai proklama
ciją, kurią ir mes gausime 
šiandien.

Aldermabas Brady glaudžiai 
bendradarbiauja su senatoriumi 
Frank Savicku. Brady "tvirtina, 
kad merė Jane Byme šeštadienį 
bus Marquette Parke, dalyvaus 
iškilmėse. ,

— Egiptas ir Izraelis siekia 
atnaujinti taikos derybas.

NEPRIŽADĖJO ATŠAUKTI RI 
KARIU IŠ AFGANISTANO

BREŽNEVAS SUVEDĖ SCHMIDTĄ SU MARŠALU 
USTINOVU IR PATARĖ TARTIS

MASKVA, Rusija. — Vokie- 
ijos kancleris Helmut Schmidt 

dvi dienas praleido kartu su 
Brežnevu, bet Afganistano rei
kalu Sovietų valdžia nepadarė 
jokio pareiškimo. Pasikalbėjimo 
su Schmidtu metu Brežnevas pa
reiškė, kad Sovietų valdžia jau 
įsakė 105 Sovietų tankams iš
šliaužti iš Afganistano', bet apie 
kitų Sovietų karo jėgų atšauki
mą nė vienas Sovietų valdžios 
pareigūnas nepasakė, ką Sovie
tų valdžia rengiasi daiyti, at
šauks savo karius iš Afganista
no, ar jų visai neatšauks.

Pirmadienio vakare specialiai 
Kremliuje suruoštame bankete 
kancleris Schmidt išdėstė sep
tynių valstybių vadų poziciją 
Įsiveržimo į Afganistaną klausi
mu ir reikalavo, kad visos So
vietų karo jėgos būtų atšauktos 
iš Afganistano. Susirinkusieji

PATARIA BAUSTI GIRTUS 
VAIRUOTOJUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, pasitaręs su 
atsakingais trafiko pareigūnais, 
sutiko leisti pravesti įstatymą, 
kuris būtinai padės dešimčiai 
dienų j kalėjimą kiekvieną gir
tą vairuotoją. Žinoma, vairuoto
jas nebus padėtas į kalėjimą po
licininko sustabdytas, bet teismo 
nuteistas už neblaivu vairavima.

Dabar veikiantieji įstatymai 
liepia padėti į kalėjimą girtus 
vairuotojus, bet jie išvengia ka
lėjimo, nes labai dažnai teisėjai, 
o dar dažniau prisiekusieji tei
sėjai neskiria kalėjimo bausmės, 
nes jiems atrodo, kad kalėjimo 
bausmė esanti labai žiauri. Dar 
sunkiau tiems teisėjams, kurie 
vairuotoją pažįsta. Tuo tarpu 
švenčių metu išgėrusių vairuo-

IZRAELIO OPOZICIJA NEPATENKINTA 
AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKA

BUVUSIO AMBASADORIAUS .TAV-SE IR OPOZICIJOS 
VADO PARLAMENTE PAREIŠKIMAI

JERUZALĖ, Izraelis. — Ant
radienį Jeruzalės ' televizijoje 
kalbėjo buvęs premjeras ir opo
zicijos vadas parlamente ‘Yit
zhak Rabin. Jis yra Darbo par
tijos pirmininkas, buvo’ Izraelio 
ambasadorium JAV, o laike še
šių dienų karo — kariuomenės 
štabo viršininku. Politinių ste
bėtojų nuomone, jis gali būti se
kantis Izraelio premjeras.

Y. Rabin pareiškė, kad jei 
prezidentą Carterį išrinktų ant
ram terminui, tai dalykai taptų 
dar sunkesni ir labiau kompli
kuoti. Jo įsitikinimu, jei prezi
dentu būtų išrinktas Ronald Rea
gan, tai Izraeliui būtų lengviau 
derėtis su respublikonų admi
nistracija. tačiau ar laimės vie
nas, ar kitas, Izraelio laukia 
sunkūs laikai.

Jis pakaltino premjero Begi- 
no administraciją, kad neįtikino 

' Amerikos administracijos, jog 
I okupuotos Jeruzalės miesto da
lies prijungimas prie sostinės 
yra neginčijama Izraelio valsty
bės teisė. Tuo tarpu Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje JAV 
delegacija to klausimo nevetavo. 
Saugumo taryba nusprendė, kad 
prijungimas yra neteisėtas veiks
mas, gi Egipto parlamentas ant
radienį išnešė rezoliuciją, kad

rytų Jeruzalė yra palestiniečių 
sostinė. Jis patarė premjerui 
Beginui prieš prezidento rinki
mus suorganizuoti Amerikos 
žydus.

Pirmadienį premjerą Mena
chem Beginą, parlamente klau
sant debatų apie vyriausybės par 
siūlytus ankstyvus rinkimus, iš
tiko lengvas širdies smūgis. Gy
dytojai paskelbė, kad jo sveika
tos stovis yra geras, o po pen- 
kių savaičių galės grįžti j akty
vų politinį gyvenimą. Premjeras 
Beginąs vra 66 metu.

PROTINGAS BALSAS JUO
DŲJŲ KONFERENCIJOJE 

"MIAMI BEACH, Fla. — NAA- 
CP konferencijoje kalbėjo Mar
vin Dunn. Floridos Tarptautinio 
universiteto psichologijos profe
sorius ir kovotojas už civilines 
teises. Jo kalba pasižymėjo ob
jektyvumu, ko negalima pasa
kyti apie kitus kalbėtojus ir kon
ferencijos laikyseną.

Prof. M. Dunn pareiškė, kad 
ne už viską yra kaltintini bal
tieji dėl juodųjų amerikiečių. 
Tikrumoje patiems juodiesiems 
reikia pasiimti dalį atsakomy
bės. “Amen”, atsiliepė pritaria
mai vienas iš apie 300 konferen
cijos dalyvių.

PRANCŪZAI NEMĖGSTA
PREZ. CARTERIO

PARY’ŽIUS, Prancūzija. — 
Prancūzų vyriausybės sluoksniai 
ir didžioji Prancūzijos spauda 
nemėgsta prez. Carterio. žurna
listai tvirtina, kad prancūzai ne 
mėgsta prez. Carterio, kaip jo 
nemėgsta Reagano šalininkai.

Kai Prancūzijos prezidentas 
Valery Giscard d’Estaing grįžo 
iš Venecijos konferencijos, vie
toj pasidžiaugti vieningo nuta
rimo alsiekimu, jis pradėjo 
reikšti nepasitenkinimą prezi
dentu Carleriu, būk prezidentą 
negali vadovauti Vakarų pasau
liui, kada kyla grėsmė ne tik iš 
Sovietų Sąjungos noro išplėsti j 
savo sienas, bet taip pat ir nuo 
vis sunkiau spaudžiančios ener
gijos krizės.

NUO KARŠČIO MIRĖ 
VIRŠ 70 ASMENŲ

Teksas ir aplinkinėse valstijo
se karšto oro banga padarė daug 
nuostolių: išdegė pasėliai, suga
dinta daug kelių, pakilo nusi
kaltimų skaičius. Nenormalūs 
karščiai yra ne tik Teksas, bet 
ir Oklahoma. Arkansas, Kansas, 
taip pat Missouri valstijose. 
Trečiadienį buvo dešimtoji karš
čiu diena. Virš minėtose valsti
jose iki antradienio nuo karščių 
mirė 71 asmuo.

— Ekspertai tyrinėja sąlygas, 
ar galima nenešioti laiškų šešta
dieniais. Kongresas yra prieš tai.

klausė Schmidto' pranešimo, bet ne]ainlės dažnėja, 
nė vienas nepasakė, ką jie tuo
reikalu galvoja. Pats Brežnevas’ Siekiama įstatymo, kuris lieps 
prašė Schmidtą pasakyti susi- Padėti į kalėjimą bent dešim- 
rinkusiems. tas pačias "mintis, čiai dieneų kiekvieną vairuoto- 
kurias lanksčiau jam .buvo* pa-; 44’ kuris pirma išgeria, o vėliau 
reiškęs* - ; nor> P^ts važiuoti namo.
, J t ' _________________________________

Antradienį Brežnevas ir vėl' PATARĖ MASKVA! NEKELTI 
pradėjo pokalbį su kancleriu H. į jAy VĖLIAVOS 
Schmidtu, bet jis nieko neužsi- j 
minė, ką Sovietų valdžia rengia-; MASKVA, Rusija. — Ameri- 
si daryti su Sovietų karo jėgo-; kos ambasada Maskvoje oficia- 
mis, įsiveršusiomis į Afganisla-, ^ai pranešė Sovietų Sąjungos 
ną. Pokalbio metu Brežnevas' užsienio reikalų ministerijai, kad 
Schmidtui pasakė, kad Sovietų ’ Maskvos olimpiados metu nie
kalo vadovybė jau atšaukė 105 < kur nebūtų iškabinta JAV vėlia- 
Sovietų tankus iš Afganistano,! va- Amerikos sporto organizaci- 
bet nieko' nepasakė, ar Sovietų Į Ios Maskvos olimpiadoje neda- 
kariniai vadai atšauks daugiau • tyvaus, todėl JAV vyriusybė ne- 
akriu iš Afganistano. j nori, kd bet kur būtų iškabinta

Tuo tarpu Brežnevas pradėjo Amerikos vėliava, 
tartis su Schmidtu apie galimy
bę sumažinti karo jėgas Euro-' piados 
poje. Pasikeitus keliomis minti-į visur iškabinti ne tik Amerikos, 
mis, Brežnevas atvedė į pasita-ibet ir kitų valstygių vėliavas, 
rimus Sovietų maršalą Dimitri-j Po oficialaus pranešimo, ma
jų Uslinovą, Sovietų Sąjungos; no m a, kad rusai Amerikos 
karo minister}, ir patarė tartis > liavos Maskvos olimpiadoje 
apie galimybes karo jėgoms su-Į dėlto nekels, 
mažinti Rytų Europoje. Kol So-j 
vietų karo’ ministeriu buvo mar-j 
salas Grečka, tai gen. Ustinovas; 
vadovavo visoms Sovietų atomo! 
jėgoms. Jis tvarkė atomo dirb-j 
tuves, specialistų mokyklas ir 
atomo energijos taikymą kovos * 
laukams. Gen. Ustinovas kiek
vieną dieną informuodavo mar
šalą Grečką apie atominės So
vietų galios augimą. Grečka ge
nerolą Ustinovą įtikinėjo, kad 
jis, Grečka, gavęs modernius 
atomo ginklus, valdysiąs visą 
pasaulį. Giečkai mirus, Brežne
vas gen. D. 
energijos specialistą, pakvietė! 
visoms Sovietų karo jėgoms va
dovauti, o netrukus Ustinovą 
pakėlė į maršalus.

Maršalo Lstinovo ir Helmut 
Schmidto kalbų metu paaiškėjo, 
kad Sovietų karo vadovybė, pa
tyrusi apie amerikiečių pastan
gas apginkluoti Vakarų Europos 
karo jėgas naujais atomo gink
lais, pasiūlė sumažinti kelias 
atomo ginklų rūšis, žinią apie

Pasirodo, kad Maskvos oiin.i- 
organizatoriai planavo

SUNKIAI SUSIRGO 
POVILAS KESIŪNAS

vė- 
vis

CHICAGO, III. — Sunkiai 
sirgo ir išvežtas į gydymosi 
mus ilgametis mokytojas 
‘Tarp žalių palapinių’’ autorius 

I Povilas Kesiūnas.
Mokytojas būtų labai dėkin

gas, jei kas galėtų pas jį užeiti 
ir skausmo valandoje paguosti.

Ligonį galima bet kuriuo lai
ku aplankyti American Nursing 
Home, esančiame pietinėje Chi- 

. Icagoje, Oak Lawn, 95-tc’j gatvėj t stinova, atomo; , , J. .. * . . Į prie U-tos sankryžos.
Lietuvoje rašytojas Kesiūnas 

buvo išleidęs dramą “Vergijos 
griuvėsiuose” ir “Liūdna gegu
žinė”. Jo raštų kalba vra labai 
gyva ir stilius žavintis.

su-
na-

ir

marš. Ustino'vo pokalbį su Hel
mut Schmidtu paskelbė Sovietų 
agentūra Tass. Ji nieko nepasa
kė, ar abiem vyram teko bent 
kuriuo klausimu susitarti.



RAMUNĖ TRICYTĖ

1980 M. GINTARO BALIAUS ĮSPŪDŽIAI
Dažnai tenka dalyvauti įvai

riuose minėjimuose ir parengi
muose, kuriuos ruošia po antro
jo pasaulinio karo atvykę lietu
viai.-Ant jų lūpų vis pasigirsta 

žodžiai. Jie baiminasi, 
kad lietuviškąją veiklą perda
vus jaunosioms generacijoms 
/ali pranykti tautos meilė. Iš
giję kaip jaunimas kalba lietu- 
vškai, jie jaučiasi nugalėti sve
timo k. aš'o aidomosios jėgos.

Nors pati esu jaunosios kar
tos atstovė, vis dėlto rūpinuosi 
savo tautos gyvybe ir esu sle
giama ateities abejonėmis. Bet 
nesenai susidūriau su Įdomia 
grupe žmonių, kurios veikla ma 
ne nudžiugino. Toje grupėje lie
tuvių kalba labai silpna ir ma
žai naudojama, b aprangoje ir 
elgesyje stipriai jaučiasi ameri
kietiška įtaka. Deja, pasirodo, 
kad iš tikrųjų žmogaus išorė la
bai nedaug apie jį tepasako, nes

susipažinus su šios grupės veik
la pasirodė karšta meilė viskam/ 
kas lietuviška ir taip pat pastan
gos tą meilę ugdyti ne tiktai dva 
sine prasme, bet ir praktiškąja.

Grupės vardas — Čikagos Lie 
tuvių Moterų Klubas. Jos narės 
— daugumoje Amerikoje gimu
sios lietuvės moterys. Klubas, 
susiorganizavęs 1923-čiais me 
tais, pasišventė puoselėti lietu
viškus kultūrinius siekimus ir 
užlaikyti lietuviškas tradicijas. 
Per tuos 57-nis metus jis yra 
aukavęs stambias sumas įvai
rioms amerikiečių ir lietuvių šal 
pos ir kultūros organizaci
joms. Moterys yra surengusios 
paskaitų apie Lietuvos praeitį, 
kalbą ir tradicijas ir yra atsik- 
vietusios paskaitininkų iš Ne
priklausomos Lietuvos ir kitų 
kraštų.

Prie klubo veiklos ypatingai 
daug yra prisidėjusi Lietuvos

Generalinė, Konsule p, Juzė, 
Daužvardienė, kuri dabar turi 
garbės pirmininkės titulą. Ly
giai prieš dvidešimt metų jai ki
lo mintis surengti gimnaziją be
baigiančių lietuvaičių priėmimą 
į lietuvių visuomenę. Jos planai 
virto tikrove, dabar visiems ge
rai pažįstamo Gintaro baliaus 
pavidalu.

Panašūs baliai jau seniai yra 
rengiami kitų visuomenių, bet 
lietuviu Gintaro balius yra pir
masis debiutančių pristatymas, 
surištas tautinėmis tradicijomis 
ir nuspalvintas tautiniais moty
vais. Šitą naujenybę jau yra pa
siskolinę lenkai, kurie per me
tus ruošia net du debiutančių 
pristatymus.

Gintaro baliaus metų debiu- 
tantės dėvi kabantį gintaro pa
puošalą, pridovanotą joms Či
kagos Lietuvių Moterų Klubo. 
Gintaras yra pagrindinis į balių 
įpintas motyvas, nes jis yra ma
tęs lietuvių protėvius ir pergy
venęs lietuvių tautos praeitį. Jo 
amžius tiek pat ilgas kaip lietu

vių meilė jiųošavai žemei, kal
bai ir tautosakai. Gintarėlių 
puokštėse ir stalų papuošimuose 
matosi trispalvė.

Balius kasmet yra pradeda
mas Amerikos ir Lietuvos him
nų giedojimu, šiais metais tai 
pareigai atlikti buvo pakviesta 
solistė Praurimė Ragienė. Nors 
šokiai, kuriuos šoka gintarėlės, 
jų palydovai ir buvusios debiu- 
tantės yra sustilizuoti, jie išlai
ko lietuvišką dvasią- P. Geno
vaitė Maluškienė jau šešioliktą 
kartą apsiėmė šokius sukurti ir 
juos išmokinti.

Labai daug savo laiko pas 
ventė p. Denise Vaikutienė, ku
rios užduotis buvo balių suor
ganizuoti. Įdomu, kad p. Vai
kutienė nesenai įstojusi į klu
bą, o jau savo darbu atsidavusi 
jo tikslams.

Kiekviena gintarėlė yra pris
tatoma Konsulės J. Daužvardie- 
nės, kuri apibūdina kiekvienos 
talentus, organizacinę veiklą ir 
ateities siekimus. Gaila, kad dėl 
silpnos sveikatos, š. m. balius

yra paskutinis, kuriam p. Dauž
vardienė sutiko šią garbingą pa
reigą atlikti. . *

1980-tųjų metų Gintaro balius ; 
įvyko birželio mėn. 7 d. Conrad 
Hilton viešbūčao “Grand Ball-, 
room.” Dalyvavo astuonios gin- ' 
tarėlės: Rita Dana Bazytė, Ca- i 
reline Laimutė Kaušaitė, Sha- 
ron Frances Kostrubalaitė, Mary 
Oksaitė, Neris Maria Pupiūtė, 
Vilija Rita Butkutė. Ramunė Ri- ‘ 
ta Tričytė ir Judith Ann Vai- j 
kutytė. Kiekviena turėjo po du 
palydovus.

Dvdešmtai baliaus sukakčiai 
paminėti buvo sukviestos visos 
buvusios gintarėlės. Ne visos ga
lėjo dalyvauti, bet peržiūrėjus 
jų pavardžių sąrašą, pasirodė 
kelios, kurios dabar stipriai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje- Jų 
tarpe yra Vilija ir Svajonė Ke- 
relytės, Kazė Brazdžionytė, Jūra 
tė Jasaitytė, Giedrė Čepaitytė 
ir kitos.

Man pačiai šiais metais atite
ko garbė tapti gintarėlė, to
dėl turiu progos apie balių pa-

"s '"a-

TričyteRamunė

Standard Federal offers 
more than a big strong 
vault.
The real safety and strength" 
of a financial institution is 
determined by its reputa
tion, reserves and assets. 
When it comes to assets, 
Standard Federal ranks 
among the top 200 saving 
and loan associations in 

. America. Over seventy one 
years of conscientious and 
reputable service has 
helped us build an impres
sive reserve structure; 
substantially more than re
quired by law. Serious savers really appreciate our 
reputation for full and personal service, conserva- 

;------ 30 month Certificate-------------------------

sakyti daugiau negu eiliniai sve 
čiai ir viešnios. Pats balius de- 
biutantėms ir jų palydovams bu 
vo kaip iškilminga užbaiga po
ros mėnesių sunkaus darbo re
petuojant ir kitais būdais ruo
šiantis pristatymui. Repeticijos, 
kurios vyko bent du kartus į 

j savaitę, buvo puiki proga susi- 
! pažinti ir susigyventi su lietu

viško jaunimo atstovais ir iš
mokti daugiau apie lietuviškas 
tradicijas. Įvairios liaudies me
lodijos gal ir nenorom įstrigo į 
galvą pakartotinai repetuojant 
šokius.

Gintarėlėms ir jų motinoms 
Į buvo suruošta arbatėlė Conrad 
! Hilton viešbučio “Imperial Sui- 
I te.” Per šį subuvimą susidarė 
daug naujų pažinčių ir viešnios 
matė skaidres ir praėjusių ba- 

j iiu. Gegužės mėn. 14-tą dieną, 
: Beverly Country Club patalpose 
i įvyko priešpiečiai, kurių metu 
gintarėlės turėjo progos parody
ti savo talentus Čikagos Lietu
vių Moterų Klubo narėms ir jų 
viešnioms. Mergaitės pasirodo 
galinčios groti įvairiais muzikos 
instrumentais, dainuoti, šokti ir 
rašyti poeziją. Po programos, 

i Konsule J. Daužvardienė pasa
kė prasmingus žodžius apie gin 
taro reikšmę lietuviams ir pas
katino gintarėlės įvertinti savo 
tautos garbingą praeitį. Tuomet 
buvusios Moterų Klubo pirminin 
kės kiekvienai debiutantei ant 
kaklo užkabino gintaro papuo
šalą, vėliau dėvimą baliaus me

tu.
Prieš piečių metu taip pat bu

vo pristatyti studentai, gaunan
tys stipendijas. Šiais metais Gin 
taro baliaus metu apdovanoti 
buvo Birutė Tamulynaitė, Rim
gaudas Kasiulis ir Arūnas Ka
minskas. Įdomu pastebėti, kad 
Moterų Klubas pirmą kartą sti
pendiją davė ne tiktai mergai- 

I tems, bet ir studentams vyrams. 
‘ Šis jau antras kartas, kad klu
bas apdovanojo jaunimą, ištrū
kusį iš ok. Lietuvon Pernai sti
pendiją gavo Dana Juodvalky
tė irLąųryna ^'Vaičekauškaitė, 
o šiais metais jų pėdomis pase
kė Rimgaudas Kasiulis, buvęs 
ansamblio “Lietuva” narys.

Svarbu paminėti, kad Gintaro 
baliaus pelnas yra visuomet į- 
dedamas'T'stipendijų^^; "Šiuo 
būdu balius yra ypatingai įpras 
mintas ir Moterų Klubas, padė
damas nusipelniusiam jaunimui 
atsiekti mokslo, patarnauja vi
sai lietuvių visuomenei.

3= * *

Turėdama progos tapti ginta- 
rėle, noriu pasakyti, kad ja bū
ti mergaitei, pradedančiai studen 
tės gyvenimą, yra nepaprasto 
grožio dovana. Toks iškilmingas 
pristatymas lietuvių visuomenei 
man davė pasitikėjimo ir ryžto 
tvirtai žengti tolyn moksle ir lie
tuviškoje veikloje. Tikiuosi gin
tarėlės vardą savo ateities dar
bais įprasminti, o gintaro papuo
šalą nešioti savo širdyje.

©.50%
Current Rate thru July 9, 1980 Current Yield

Minimum Deposit $1

tive management and financial strength...come 
under our wing, we care what happens to you.
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We care what happens to you.
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KĄ KITI RAŠO
Reaganas savo klaida greit pamate

Kai kurie lietuviai, visai be 
blogos valios, tik dėl informaci
jos stokos, abejoja Ronald Rea- 
gano kandidatūra j Baltuosius 
Rumus, nes jis kadaise yra pa
reiškęs simpatijas komunistams. 
Tą trumpą laikotarpį aprašo stu
dentų, jaunimo ir jų rėmėjų or
ganizacijos Young Americans 
for Freedom savo žurnalo “New 
Guard” pavasario numeryje at
spausdintoje išsamioje Reagano 
biografijoje. Joje yra ir toks 
skirsnelis:

Kapitonas Reaganas buvo pas 
kirtas administracijos karininku 
į vienintelę kariuomenės bazę 
Hollywoode, vadinama Fort Ro
ach, kuri buvo užangažuota ke
letui slaptų projektų. Labiau
siai svarbus buvo pagaminimas 
Tokijo miesto miniatūros mode
lio, kurio fotografijos parodyda
vo miestą skrendant bet kokia
me aukštyje ir bet kokiu grei
čiu. Filmą aiškino R. Reaganas 
ir išgelbėjo nuo mirties daugelį 
lakūnų.

baigiantis karui, Reaganas 
norėjo grįžti į aktyvų aktoriaus 
dąrbą. Tačiau Hollywoodds jį 
užūngažavo svarbiems santykių 
palaikymo tarp samdinių ir sam 

. dytojų darbams, taip pat poh-

■ tikai.- Dar prieš karo pabaigą 
Hollywood© unijos kovojo dėl 
penkių bilionų dolerių per me
tus. Ypatingai aktyvūs šioje by
loje buvo komunistai. Jie norė
jo kontroliuoti ne tik filmų in
dustriją, bet ir žinių institucijas. 
Reaganas prisipažino, kad tuo 
laiku buvo naivus komunizmo 
atžvilgiu. Jis pareiškė: “Aš ma
niau, kad artimiausi komuniz
mui kovoja prie Stalingrado”. 
Tačiau Screen Actors gildos 
streikas atvėrė jam akis- Jis ta
po griežtu prieškomunistu.

Aktorius Sterling Hayderi pa
sakojo Kongreso priešameriki- 
nės veiklos komitetui, kad jis 
buvo įtrauktas į komunistų są
mokslą dominuoti Hollywoodui. 
Kai jis buvo paklaustas, kas tai 
sukliudė, nedvejodamas atsakė: 
“Mes susidūrėme su vieno žmo
gaus batalionu, vardu Ronnie 
Reagan”. r

1952 m. Amerikos Laikraščių 
Sąjunga ji apdovanojo žymeni
mis ir pažymėjimu .užyvaįkvvą. 
vimą kovai pries kon&hig do
minavimą ^HollywotWe'ynjl Re
aganas buvo išrenkamas 5 ter
minus • Artistu Sąjungos^prezi- 
dentu.

K. Petrokaitis I
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Palaidojom pulk. Sakalo žmoną Viktoriją I
Gyveno Brighton Pąrke. Po 

sunkios ligos mirė birželio 26 d. 
Priklausė Šaulių, Balfo, Pensi
ninkų ir Dukterų draugijoms. 
Laidotuvėmis rūpinosi G. Gied
raitytė, jos motinos rašytojo 
Giedriaus žmonos sesuo. Liko 
giminės Australijoje, okup. Lie
tuvoje ir Amerikoje.

V. Sakalienė buvo pašarvota ( 
D. Petkaus koplyčioje. Laidotu
vių. išvakarėse prie gėlėmis ir 
vėliavomis papupošto karsto 
šauliai pamainomis nešė garbės 
sargybą. Maldas sukalbėjo kam 
V.'Zakarauskas. Atsisveikinimui 
vadovavo Vytauto Didžiojo rink
tinės valdybos, narys J. Macko
nis Jis pirmas prabilo apie ve-

kas J. Mackevičius: Ji rūpinosi « 
vargstančių brolių vargana, be- '■ 
teisių gyvenimu ir sielojosi! 
jiems padėti...

Pepsininkų draugijos vardu 
atsisveikino pirm. St. Vanagū- 
nas, tardamas prasmingus prisi
minimus.

Po maldų sugiedojome “Mari-1 
ja. Marija”. Salė buvo perpil
dyta.

Birželio 27 d. 9 vai. kan. V-
1 Zakarauskas koplyčioje sukal

bėjo maldas, atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė gražų pamokslą. Sau

“tsiandięri tenka; atsisveikinti- 
su iškeliavusia amžinybėn mūsų 
rinktinės nare, Viktorija Saka- 
liene.

Kiekvieno amžinybėn iškelia
vimas sukelią savųjų tarpę, gilų 
skąusmą ir liūdesį, tuo labiau 
mūms; šauliams, apleidus mūsų 
gretas gerbiamai narei a.a. Vik
torijai.’Velionė, buvo pavyzdin
gą; šaulė, visa siela prijaučianti 
it remianti šaulišką veiklą, my-' 
Įėjo'; savo-tėvynę ir rūpinosi'jos 
išlaisvinimu iš pavergėjų jungo, 
puoselėjo; lietuviškas tradicijas 
ir. gimtąją kalbą. Tad mes šau
liai velionės prisiminimui dar 
daugiau sųglauskime savo gre
tas, kad tęstųme Užsibrėžtą ve
lionės tikslą — išlaisvinti tė
vynę.

VytąiitO' Didžiojo Šaulių rink
tinės vardu reiškiu gilią užuo
jautąvelionės motinos dukros 
draugei šaulei Grožvydai Gied
raitytei,; kuri rūpinasi jos laido
tuvėmis, sesers dukrai Danutei 
Giedraitytei,: gyvenančiai Aust
ralijoje, velionės seseriai Mar-

liąi nešė garbės sargybą.
Į kapines palydėjo apie 30 ma

šinų. Kapinėse šaulių vardu po 
maldų Vytauto Didžiojo rinkti
nės vadas VI. Išganaitis nuo j 
karsto nuėmė vėliavą ir perda- i 
vė giminaitei Gr. Giedraitytei 
kaip tėvynės meilės simbolį.

V. Šimaitis pasakė puikią atsi
sveikinimo kalbą, perpintą poe-Į 
tinėmis frazėmis. Visi buvome! 
sužavėti tokia puikia, negirdėta! 
ir neįprasta kalba. Laidotuvių} 
apeigos baigtos tautos himnu. į

Tradicinėms vaišėms pakvietė 
į Gold Coast restoraną 71-oje 
gatvėje. V. Šimaitis sukalbėjo 
maldą-

Pabaigai prabilo agronomas, 
miškininkas J. Kriščiūnas, Vik
torijos klasės draugas. Jis pri
minė jos gabumus, tėvynės mei
lę, gamtos grožį Gelgaudiškio

’apylinkėje, kurioje Vktorija au- 
' go ir įsisavino poetiškus niuan
sus ir Dievo meilę, kuri lydėjo} 
ją visą gyvenimą. Tai buvo kil-! 
nios sielos moteris. Tebūna jai; 
lengva ši svetima žemė!

Prie-stalu sėdėjo apie 80 as-} . .... , .„ . . *. . vis dėlto papasakosiu,menų. Padėkoję, skirstemes, pa- j * * #
lydėję Į amžino poilsio vietą | 
aukštos dvasinės kultūros mo- i

K. Paulius

Tamošaitis Iliuzija" (Tapyba)

toriui, nes tas, vienaamžis su ma
nimi Jonelis, nepraleisdavo nei 
vienos kaimo jaunimo vakaruš
kos nepasipešęs. Pramoko neblo 
uostęs su vienu siuvėju žydeliu, 
persikėle į Kauno priemiesti —- 
Aleksotą, ir ten sutiko pirmąją 
okupaciją. Rusu neapkentė, ir 
gavęs iš ma^ięs devinto kalibro 
perą vokišką mauzerį, paliko 
Aleksotą ir grįžo į savo ūkelį. 
To ginklo panaudoti jam neteko, 
nes, karui prasidėjus, jau ant 
rytojaus pasirodė vokiečiai. Ta 
da ginklą jis kažkur paslėpė.

Pradėjus žydus varyti į getą, 
io buvęs bendradarbis žydelis 
pabėgo ir pasislėpė Peštuko ūke 
lyj. Vokiškos kilmės kaimynui 
A. Krygeriui paskundus, Veive
rių policija, su vienu vokiečiu 
saugumo kareivių padarė šeš
margio ūkelyj kratą ir, užuot 
žydą pagavę, surado mano jam 
padovanotą mauzerį. Peštukas 
tuoj pat buvo areštuotas. Jo gy
vybei grėsė pavojus. Tokiai pa
dėčiai susidarius, du jo kaimy
nai pasiryžo “kriaučiuką” gel
bėti.

MŪSŲ SPAUDOJE
Naujienoms reikia naujy skaitytojy

1 Stepas Paulauskas iš Cicero, čiurinskas, dailininkai Šileikis 
spaudos bendradarbis* SLA ir su Tričiu, mokytojai Juškevičie 
Valstiečių liaudininkų veikėjas, 
Tėvynės 5 nr. parašė jaudinan
tį straipsnį “Gelbėkime savo 
žūstančią spaudą”. Pradžioje 
jis apgailestauja, kad naujieji 
ateiviai daugumoje paneigė se
nų Amerkos lietuvių įsteigtas 
organizacijas ir įkūrė savas. To
liau apie kai kurias iš jų taip 
rašo, kartu primindamas lietu
viškos spaudos padėtį.

“Senosios kartos lietuviai pa
seno, nebepajėgia nei savo or
ganizacijų, nei namų išlaikyti. 
Dėl to jos likvidavosi, o Cicero- 
je Liberty namai parduoti sve
timiesiems. Kaip skaitome spau 
do’e likvidavosi namai ir orga
nizacijos ir kitose kolonijose.

Ilgus dešimtmečius čia ėjusi 
lietuvių spauda neranda tinka
mos paramos ir pergyvena di 
delius sunkumus arba ir visai 

i užsidaro, štai, neseniai Bostone 
užsidarė Keleivis. Šiuo metu la
bai didelė krizė ištinka Naujie
nas, nes prieš jas varoma neš- 

TT-^-z.r- i .. ,. , . .. vari propaganda, o sovietai ir juJLOZAS ŽEMAITIS i no tėvelio kaimynus su teveliol , s.,- ... .. . . •, ... TT. ... .... f pasėkėjai pila didelius pinigus,* t . ___ ____ _ laišku. Visą reikalą smulkiai ap- \ . ... ., T,T *
A. A. ADVOKATAS JONAS NAŠLIŪNAS j^sa“s'ndi?o.'“‘os

, - , • 100% šias organizacijas remia,jau buvau du ; ■ .., .1 tad dedamos pastangos Naujie

Viena dieną grįžęs iš darbo, 
prie mano buto durų sutikau 

! du netikėtus svečius — du ma-

(Tęsinys)

Apie vokiečių okupacijos lai
kotarpį nėra ko ir kalbėti, nes 
tą laikotarpį visi mes, vyresnio
sios kartos žmonės, kurie ištrū- 

I kome iš antrojo rusiško košma- 
i ro’, gerai atsimename. A.a. Jono 
j Našliūno ir tada buvo daug nu- 
i veikta. Visko išvardinti čia ne
įmanoma, bet kai ką svarbesnio

ceTei- okup. Lietuvoje ir visiems 1 terį. 
kitiems giminėms ir artimie
siems. O Tau, miela Viktorija, .

. amžinio poilsio Aukšęiausio prie- komitetas pasiūlė sumažint JAV 
giobstyjel'
i'Balfd'vardu jautrų žodį tarė

Bąlfo 5-ojo skyriaus pirminin.- kūnų skaičių.

— Senato Ginkluotųjų pajėgų

karių skaičių 25,000 vyrų ir to
kiu pat skaičiumi padidinti la-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS
WŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

1 Vokietijos kariuomenei Lietu
vą okupavus ir kiek vėliau į ją 
Zivilverwaltung’ui a t s ikraus
čius, stiprus lietuvių ryžtas vėl 
atstatyti nepriklausomą Lietu
vą, žingsnis po žingsnio, vokiškų į 
nacių vis kas kart buvo slopi-1 
namas. Priviso visoj Lietuvoj 
įvairaus plauko esesininkų, ku
rie, tęsdami rusų enkavedistų

6 ? pradėtą Lietuvos naikinimo dar- 
! j bą, Lietuvą taip apiplėšė, kad 

pradėjo trūkti ne tik būtinų reik1 
menu, bet net ir maisto. Tokia 
susidariusi padėtis pagimdė juo
dąją rinką.

Įsisteigus Kaune Kooperatyvų 
Sąjungai “LINUI” (tai buvo 
apie vieneri metai prieš pirmą
ją rusų okupaciją), jos direkto
riui T. šidiškiui mane pakvietus, 
palikau neblogą valdišką tarny
bą ir nuėau dirbti pas lininin- 
kus. Ten dirbo vienas- gana jud
rus ir apsukrus jaunuolis. Visko. 
trūkstant ir juodajai rinkai ple
čiantis, tas jaunuolis pradėjot 
daug kuo linininkus aprūpinti, * 
net ir mūsų centrinės valdybos 
pirmininką prof. dr. J. Krikš- 
čiūną-

Vieną rytmetį suskambo ma
no telefonas. Pakėlęs ragelį, tuoj 
pažinau mūsų pirmininko balsą.

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ____________________________________
Adresas _______ ___________________________ __ _______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytoj as. Priede —_ dol. 
Pavardė ir vardas______________________

kuris
? ■

Adresas____________________________________________

Sponjoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _____________________________________ __
Adresas ---------------------------------------------------------------------------------------

j svarsčius, neliko kitos išeities,! 
j kaip vėl pamėginti tuos pačius} 
i

Už poros sekundžių buvau jau 
jo kabinete ir išgirdau ne kokią 
naujieną — mūsų maitintojas 
pakliuvo Garliavoj į policijos 
rankas. I Krikščiūno kabinetą; 
buvau pakviestas tik pasitarti 
ar nebūtų kokių galimybių tą 
jaunuolį išgelbėti nuo žiauraus 
vokiečių kaceto, nes jis iš kaž
kur girdėjęs, kad aš pažįstąs 
kokį tai Lichtenšteiną, buvusį 
Lietuvos advokatą, o dabar esan 
tį Kauno prokuroru..

Tą prokurorą aš labai mažai 
pažinojau, bet .užtai žinojau, kad j

kelius, kuriais 
kart ėjęs, ši painiava buvo jau 
gerokai keblesnė, kaip kad dvi 
pirmosios, bet, Jonui tarpinin
kaujant, per Lichtenšteiną pa
siekėme Kauno gestapo dideli 
pareigūną kapitoną Schleicherį, 
kur jau didelę rolę suvaidino 
suvalkiečių kumpiai ir žąsys.

nas uždaryti. ■
Balandžio 9 d. Chicagos Tau

tiniuose namuose įvyko Naujie
nų rėmėjų susirinkimas. Ji suk
vietė daugiausia dr. Z. Danile
vičiaus pastangomis. Jame daly 
vavo kan. V. Zakarauskas, gen. 
št. pulk. Dabulevičiųs, dr. K.

nė su Serapinu, Vaičiūnas, Pleš- 
kys, Antanas Balčiūnas ir visa 
eilė kitų žinomų veikėjų.

Susirinkusieji vienbalsiai nu
tarė, kad Naujienas reikia gel
bėti ir remti. Išrinktas laikina
sis komitetas, į kurį įėjo: dr. V. 
Dargis, 3 inžinieriai Adomaitis, 
Dubauskas, Kožica, ponios Ja- 
siūnienė ir Repšienė.

Čia pat Naujienoms sumesta 
$3000 pinigais ir apie $2000 pa
sižadėjimais.

Prašome ir kitų vietovių tau
tiečių paramos, kad Naujienos 
daugiau nebeturėtų finansinių 
sunkumu.

Sudarytasis Fondas Naujie
noms remti galės kontroliuoti 
Naujienų pajamas ir išlaidas. 
Kol kas 'is veikia Naujienų ad
resu: 1739 So- Halsted St./ Chi 
cago, II. 60608, tad į čia ir pra
šoma siusti Naujienoms gelbėti 
aukas’’.

Viskas yra labai gražu ir ge
rai. Tačiau nereikėtų pamiršti 

! vieną? is’ svarbiausių veiksnių 
laikraščio egzistencijoje — skai 
tytojus. Jų kaitai vykstant, rei
kalingi nauji. Naujienos yra pa
skelbusios platinimo vajų ir 
siunčia dienraštį naujiems pre
numeratoriams 4 mėnesius už 
10 doleriu. Aš manau, kad di- 
džiausiąs naujų skaitytojų kon
tingentas gali būti SLA organi
zacijoje.'

K. Petrokaitis

tasai esąs gania igeruose santy-J nę rolę, juos begelbstint. Esu gir

“Kriaušiuko” gyvybė buvo iš-| šidlauskas< LAS veikėj’ai Vini 
gelbėta, nors kaip vėliau is Li-* . T_, .. . . T. x. ’ x . .. x .. fcas Kaciriskas, Kaulemene, Jo-cntensteino patyriau, jis turėjo ~ ,v._ . , T J, _x. . , . , . .. . . J nas Balčiūnas ir kiti. Is Indianosbūti kartu su žydais sunaikintas.

Tai tik keletas pavyzdžių kur
a. a. Jonas Našliūnas, papuo-
lus jo tautiečiams į labai pavo
jingą padėtį, suvaidino pagrin-

— Ateinančiais metais Egip
tas rengiasi praplėsti Suezo ka
nalą,' kad didesni laivai galėtų 
praplaukti.

| kiuose su advokatu Našliūnu. 
Nei kiek nedelsdamas, tuoj susi- 
rišau su mano visuose reikaluo
se sponceriu, išdėsčiau visą rei
kalą ir ant rytojaus jaunuolis 
buvo išgelbėtas. Visas reikalas 
buvo taip užtušuotas, kad iš še
šių cukraus' maišų, kurie buvo 
gabenami iš Marijampolės cuk
raus fabriko, du jų atkeliavo į 
Liną, du nukeliavo pas proku
rorą Lichtenšteiną, o du išgara
vo. Nei jaunuolis nei jo šioferis 
nenukentėjo, nes pavertus tuos 
du cukraus maišus į pinigus, nie 
kas nuostolių neturėjo. Tai vis 
advokato Jono* nuopelnas.

Arba, kad ir kitas toks neti
kėtas įvykis, šalimai mano te- 

į viškės, Suvalkijoj, turėjo mažą 
V j ūkelį toks šešmargis Jonas Pet- 

rušis, kuris nuo pat jo jaunys
tės dienu buvo pramintas peš
tuku, ir ta pravardė pavirto į 
tikrą pavardę, kad net jo kai 
kuriuose ir asmeniškuose doku
mentuose jis- buvo užrašytas tie 
šiai Jonas Peštukas. Ta naujoji 
pavardė tikrai atitiko jo charak-

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

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

Atdara šiokiadieniais nno

Sekmadieniais nno 9 vai ryto iki 8:30 vaL rak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

AiMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos | krašto politiką. 102 pal. Kaina fl.50.

Knygos bus išsiųsto*, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, j

173> So. Halsted St, Chicago, IK.
11 L IIL“Ti Jirr ...

dėjęs ir daugiau panašių atsiti
kimu. 1

A. a. Jonas Našliūnas nebuvo 
koks garsus politikierius, kurie, 
kaip įprasta, dažnai dideliai iš
garbinami. Bet kada nors grėsė 
pavojus, nežiūrint ar jis buvo 
tautininkas, ar krikščionis demo 
kratas, ar valstietis liaudinin
kas, ar socialdemokratas jis vi
sada jam ištiesdavo savo ranką. 
Betkokiuose subuvimuose jis 
tubj pasidarydavo centrine fi- >| 
gūra, nes jo gyvumas, iškalbin
gumas it mandagumas’; tuoj už
kariaudavo ‘ visų dėmesį- .

šie mano išminėti ą. a. Jono 
charakterio bruožai teliečia jį 
tik Lietuvoj gyvenant. Kada ir 
jam, kaip, ir main, teko mūsų tė
vynę palikti, mudviejų keliai 
dešimčiai metų išsiskyrė. Jis iš
vyko Austrijon— į Vieną, o aš 
— į Vokietiją — Ansdbrfan. Vė
liau.likimas jį nubloškė į Bra
ziliją — Rio de Jeneiran, o aš 
atsidūriau Amerikoj ir visą lai
ką gyvenu Chicagoje, Apie šį 
Jono gyvenimo laikotarpį aš ži
nau labai mažai, gal geriau sa
kant — nieko. Po kiek laiko, kai 
jis atsirado Amerikoj, vėl mudu 
pradėjom dažniau pasikalbėti, 
bet tai jau nebuvo ta kalba, ku
ri kadaise mudu rišo.

Kiek vėliau pamėginsiu vėl 
ką nors apie jį parašyti, jam 
šioj laisvoj pramušgalviškoj 
Amerikoj begyvenant. ,

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans That means MOMENTUM 
gives you 50% more pan rehever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes! There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

*' 
S1

I

Volare Premier Coupe

.Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijcfs, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 23-1 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujiencfse, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

— NAUJUMO!, Chicago *. ILL Thursday, July 3, 1980
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Iš tų šiaudų nebus grūdų

-i
nio amžiaus žmonės, o kitus du trečdalius sudarė viduri
niosios ir jaunosios kartos atstovai. Jie yra Įsitikinę, kad 
didesnis suvažiavusių skaičius kuriamai partijai duoda 
daugiau galios. Jie būtų palikę didesnį įspūdį, jeigu būtų 
parašę teisybę. Nuolatinis Washingtono gyventojas, ret
karčiais Naujienoms parašantis straipsnius, pranešė, kad 
minėtoje inž. Gečio konferencijoje buvo tik 71 žmogus. 
71-uoju buvo tas pats informacijos autorius. Jis atėjo 
pavėlavęs, bet jis dalyvavo visoje konferencijoje.

Inž. Gečys, ar jo propagandos organizatoriai, nieko 
būtų nepralaimėję, jeigu būtų parašę teisybę. Dalyvių 
skaičius galėjo būti dar mažesnis. Svarbu, kad jie būtų 

l buvę pasiryžėliai, kad skelbiamom idėjom jie būtų tikėję, 
tai būtų paliktas kitas Įspūdis. Jeigu suvažiavo tik 70, tai 
negalima jų versti tikėti, kad susirinko 150.

Bet inž. Gečys melu grindžia ir kitą labai svarbų 
savo partijos pagrindą. Jis tvirtina, kad “vilkiniai” ir 
“altiniai” netiksliai informavę lietuvius apie Amerikos 
teikiamą pagalbą Lietuvai ir lietuviams išgelbėti iš sovie
tinės vergijos. Jeigu jie tokius tvirtinimus būtų skelbę 
lir pasakoję, tai būtų galima kelti viešumon dr. Pijaus 
Grigaičio ir Leonardo šimučio padarytas klaidas. Nė vie
nas jų tokių idėjų neskelbė. Jie ragino ir kitus tokių min
čių neskelbti. Dr. Grigaitis kun. Krupavičių ir Karolį 
Valkauską ragino pertvarkyti turimus planus ir pasi
ruošti ilgai kovai.

Nei dr. Grigaičio, nei Draugo redaktoriaus Leonardo 
Šimučio negalima taip lengvai sumenkinti, apmeluoti ir 
bukapročiais apšaukti. L. šimutis nespėjo savo skaity
tojų Įtikinti skelbiamomis idėjomis, todėl ir nenuostabu, 
kad kelios davatkos ir Amerikos lietuvių gyvenimo neži
nantieji keli kunigai konferencijoje galėjo reikalauti jo 
rezignacijos, bet su dr. Grigaičiu niekas panašiai negalėjo 
pasielgti. Dr. Grigaitis, dėstydamas svarbesnes mintis, 
savo skaitytojus Įtikino pačiomis svarbiausiomis kovos už 
Lietuvos laisvę idėjomis, o suvažiavimuose jo skelbiamas

.’t-

JONAS TRICYS Laivai pajūryje

KAZIMIERAS BALTRUKONTS

MACEINOS TEOLOGINĖ GRAŽBYLYSTĖ

Visi žinome, kad inž. Algimantas Gečys, frontininkų 
ir Fronto Bičiulių remiamas ir daugelio politinių nesu
brendėlių sekamas, šių metų birželio 8 ir 9 dienomis buvo 
sušaukęs JAV Lietuvių Bendruomenės politinę konfe
renciją. Jon buvo suėję visi Washingtone ir jo apylin
kėse esantieji šios neaiškios politikos pritarėjai ir suva- 
žiauvusieji iš didesnių Amerikos lietuvių kolonijų žmonės.

Jie bandė sudaryti Įspūdį, kad iš inž. Gečio, V. Kut- 
kaus, inž. Vytauto Kamanto ir kelių kitų JAV L. Bend
ruomenės veikėjų jie galės sudaryti galingą politinę jėgą,. „
kuri paveiks Amerikos lietuvius ir padės jiems sudaryti P^ėjas Kyhę. Ne tik inz; Gečys, su Kamantų galėtų pasi- 
JAV LB politinę partiją. Suruoštomis paskaitomis jie 
bandė sudaryti didelės konferencijos organizatorių Įspū
di, kuriems pritaria 150 suvažiavusių vyresnio ir jaunes
nio amžiaus lietuvių, visuomeninių mokslų nestudijavu
sių, bet su atsakingais valstybės atstovais pakalbėti pa
jėgiančių daktarų, inžinierių, profesrių ir kitokiais titu
lais pasipuošusių žmonių. Jie bando nuteikti galvojančius 
Amerikos lietuvius, kad toje Washingtono konferencijoje 
buvusieji jaunuoliai ir keli vyresnieji sudarys galingą 
politinę partiją, kuri vėliau .pačiam inž. Gečiui ar'kitieięs 
jo padėjėjams padės pavergtos Lietuvos reikalus tvarkyti.

Bet mums atrodo, kad iš tų šiaudų nebus glūdų. 
Jeigu jie per 20 metų nepajėgė suorganizuoti tolerantin
gos Amerikos lietuvių bendrumenės, tai jie nepajėgs su
daryti didelės ir galingos lietuviškos politinės partijos. 
Jeigu jie būtų pajėgę sudaryti pasiryžusių jaunuolių 
stiprų branduolį, tai būtų galėję turėti šiokių tokių vilčių 
veikėjų grupei sucementuoti. Bet inž. Gečys nepajėgė ir 
tokios grupės sudaryti.

Nei inž. Gečys, nei inž. Kamantus, nei Fronto Bičiu
lius už nosies vedžiojantieji keli frontininkų vadai ne
žino vieno dalyko, būtent: negalima politinės partijos 
suorganizuoti melais. Lietuvius dar sunkiau suorgani
zuoti, nes lietuviai melui labai jautrus. Jeigu jie pastebi 
vieną aiškų melą, tai jie nebetiki ir dalina teisybe, o kar
tais ir visa pilna teisybe. Jie neturėjo, drąsos paskelbti 
tikro Washingtono konferencijon suvažiavusių atstovų 
skaičiaus. Jau minėtame Draugo Įžanginiame jie rašė, 
kad konferencijon buvo suvažiavę 150 žmonių. Jie tvir
tino, kad apie trečdalis konferencijos dalyvių buvo vyres-

ti linkčioja valdžios galybei, tre
ti ekskursuoja dangaus orbito
je, nejausdami žemės po savo 
kojomis ir užmiršta žmogišką 
realybę, ketvirti kuria fantas
tiškas teorijas bei sistemas, pre
tenduodami į jų teisingumą bei 
amžinumą, dar kiti tampą kny
gų graužikais ir nutolsta nuo 
poreikių žmogiškos’ prigimties.

Antanas Maceina Draugo 5. 
24. 80 laidoje pasirodo prieš skai
tytojus rašiniu KRISTUS: AS
MUO AR REIKALAS. Rašinys 
įdomus ne tik problemų svars
tymu bet stiliumi, logika ir pa
mokslininkui būdinga gražby
lyste.

Jis teigia, kad mąstymas esąs 
dialektinis, su būdingais taip ir
ne. Hėgelio mąstymo įtakotas, Tuo tarpu realaus gyvenimo ra- 
jis, jog Kristui negalima tarti tai rieda savais keliais, nepaisy- 
tik taip ir Bąžnyęiaį tik ne. Kas darni nei teologų, nei filosofų, 
taip darąs, esąs atsilikėlis, kai- nei žaviai kalbančių gražbylių.

Maceinos minimas Hėgelis bu-
Daug mokytojų Maceina yra I vo kada modemus, bet ne dabar, 

turėjęs. Iš žymesniųjų minėti- | Jis glostė Prūsijos imperializmą, 
nas St. saĮkauskis, pasišovęs Iš jo mokėsi Marksas. Jis daug

bas senoviškai.

į mokyti iš dr. Grigaičio1 kalbų ir Naujienose rašytų poli
tinių straipsnių,'bet ir šiandieniniai Draugo redaktoriai 
galėtų daug pasimokyti iš buvusio redaktoriaus Leonardo 
Šimučio politinės linijos ir vestos kovos.

Jeigu iki šio meto veikusios Amerikos lietuvių par- 
Į tijos arba jų suorganizuoti sambūriai netinka ir gyveni- 
mąs liepia juos keisti, tai reikia nurodyti tikrus faktus, 
kurie jau yra atgyvenę, jų vieton reikia pasiūlyti geres
nius, ir tada Įtikinėti jaunimą stoti kovon. Kol nebus Įro
dyta, kad ALTa yra negera organizacija, rĮęoĮ nesimątys, 
kad ALTa negali prisitaikyti prie kiekvieną dieną besi
keičiančios kovos, tai nėra reikalo ALTos stumti Į šalj ir 

įsteigti ką nors naujo. Tą patį galima pasakyti ir dėl 
VLIKo. Jeigu VLIKas gina Lietuvos teises ir atkreipia 
viso pasaulio dėmėsi Į lietuviams rusų daromas skriau
das, nereikia VLIKo niekinti, bet naudotis jo patirtimi 
ir tęsti darbą. Visa eilė diplomatų pripažįsta ji Lietuvos 
tautos išlaisvinimo Įrankiu, tai tą minti reikia giliau skie
pyti, kol jis taps tokiu komitetu, kokiu Antrojo Pasau
linio karo metu buvo išsikovojęs generolo Charles de 
Gaulle vadovaujamas komitetas.

Nei ALTai, nei VLIKui inž. Gečys jau nepakenks. 
Stiprios partijos jis nesuorganizuos. Jis gali dar nu
traukti didoką dali laisvės kovai skiriamų aukų, bet ir 
šie amerikiečių šaltiniai jiems išdžius. Jie atsistos Į eilę 
kitų politinių ir ideologinių partijų, turės ir su kitais 
skaitytis. Vadizmo gadynė baigiasi Vokietijoje ir kitose 
Europos kraštuose, neprigis ji ir Amerikos lietuvių tarpe.

. Vienas kitas daktarėlis, stojęs Į apolitinės kovos eiles, 
privalės trauktis, nes lietuviai žino gimtinio krašto ne- konferencija iškriks kaip Grigo bitės.

ką suklaidino.
šiais laikais religiniai vėjai 

vienus stebina, kitus juokina, 
trecius piktina. Vieniems Kris-

įjungti visą Lietuvą • į ideologi
ją .“Visą atnaujinti Kristuje”. 
Rusų Vladimir Solovjov, pali
kęs nemažą antspaudą jo sielo
je ir galvosenoje. Vakarų Eu-1 tuš tik žmogus, visa galva auks-
ropos teologai ir mąstytojai eks- * čiau iškilęs už minių žmogų, 
kursavo jo mąstymo orbitoje.; Kitiems jis dangaus pranašas, 
Visų jų įtakoje Maceina iškilo I spinduliuoją idėjomis, sklindan- 
kaip talentingas veidrodis, ge- čiomis iš dangaus. Kitiems jis 
bąs reflektuoti tai, ką koks te
ologas ar religinis filosofas tei
gė ir įrodinėjo apie Kristų kaip 
Dievą-žmogų. Anksčiau, kiek 
švystelėjęs kaip liberalus kata
likų mąstytojas, imponavo skai
tytojus. Senstelėjęs dar gana 
produktingas, bet atrodo jau ge
rokai pradedąs stingti knyginės 
filosofijos archyvuose. Tuose, 
kurie svarsto Dievo problemas 
ir žmogaus santykius su juo.

Mąstantis žmogus turi būti 
labai atsargus su teologais ir 

’filosofais. Vieni jų, naudodami 
įgimtą talentą mąstyti, suklum- Į monstruojąs save prieš skaity- 
pa prieš laiko reikalavimus, ki- tojus.

čiomis iš dangaus. Kitiems jis 
'Dievas, įsikūninjęs -žmoguje. 
Šiems priklauso ir Maceina. Sa
vo: svarstymuose ' neatlaidus, 
griežtai įsitikinęs..

Pats lengviausias menas — 
filosofuoti apie Dievą. Įsistojus 

. Į Evangelijos kurpaites, Įkvėpi
mas automatiškai žmogų Įjun
gia į tokią sferą, kurioje pats 
Dievas “prašneka” į žmogų. Tie
sa “nušvinta” kaip vaivorykštė 
danguje- Ir niekas tada nesti 
toks protingas bei šviesus, kaip 
katalikas, krikščionis. Toks at
rodo ir Antanas Maceina, de-

laimę ir jiems aišku, kad be atkaklios ir vieningos kovos 
nieko naudingo nepadarys.

Jeigu inž. Gečys iš anksto neparuošė politinių rezo
liucijų ir nepasiūlė suvažiavusiems, tai jo “150” atstovų

“Kristaus mokinių žygiavimą 
per pasaulį ir šį paties Kristaus 
buvojimą kartu su jais mes va
diname Bažnyčia. Yra labai pri
mityvu Bažnyčią laikyti šven
tove su klebonija ir kleboną su 
šeimininke. Bažnyčią galima su
prasti tik ryšium su Kristumi”. 
Taip patetiškai teigia Maceina. 
Tik jis užmiršta ar nenori žino
ti, kad realybė yra dviejų pusių 
medalis. Vienoj pusėje teorija, 
kitoje praktika. Žmonės’ ir isto
rija Bažnyčią pažįsta iš prakti
kos. Tikroji gi realybė ir yra 
praktika. Jos kita pusė, teorija 
yra mažai reikšminga. Bent tam, 
kas praktiškai su Bažnyčia su
siduria. Karštos galvos teolo
gams Bažnyčia yra šventa. Blai
viai galvai ji .yra nuodėmingų 
žmonių bendruomenė, su auto
ritetingais,' bet irgi nuodėmin
gais dvasiškiais’ nors jie būtų 
ir šventais titulais vadinami. 
Nieksriš tos Bažnyeiosmeišjungs 
nei klebono, nei jo gaspadinės, 
nei liuksusinio gyvenimo dva
siškių. Neišjugs iš jos ir Bažny 
čios, veikiančios per dvasiškius, 
agresyvių pastangų dominuoti 
pasaulyj^- ir primesti, savo ^va
lią minioms. Taip buvo istori
jos bėgyje, taip esti dabar, taip, 
galimas dalykas, bus ir ateityje. 
Kristaus buvojimas Bažnyčioje 
— fantazija tikinčio. Jo idėjos 
ir dvasia gali pasireikšti tik tuo
met, kai Bažnyčia eis Kristaus 
nėdomis. Ne teoretiškai, bet prak 
tiškai. O tai jau svajonė. Graži, 
bet tik svajonė.

Maceina cituoja vieną karštą 
teologišką galvą: Ryšium su 
Kristumi Bažnyčia esanti “die- 
važmogiškosios jo esmės reiški
masis istorijoje”. Norėčiau su
šukti: Dieve, užmerk akis prieš 
tą reiškimąsi istorijoje! Jis bu
vo kruvinas, skausmingas, pa
vergęs naivius tikinčius.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAISS
(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE

— Jūsų nužemintas tarnas! — sparnu rėžė 
Kojeliūnas, iš karto susižavėjęs naują viešnia, 
kuri čia pat parodė, kad nei su vietiniais papro
čiais, nei su neginčytinais rangais nemano skai
tytis. Ji išsitraukė sprindžio ilgumo kandiklį, už
sidegė cigaretę ir paleido dūmus tokiu sriautu, 
kad dažnas vyras rūkorius pavydėtų. Tuo tarpu 
ponas Inkštiraitis palankiai šypsojos, iš manda
gumo nerodydamas, kaip jis dabar didžiuojasi. 
Tai buvo minkštų raudonų rankų, trumpakojis 
vidutinio amžiaus vyras, gudrus, už savo pras
čiokiškos šypsenos paslėpęs praktiškuosius, taip 
vykusiai jo panaudotus, sugebėjimus.

Tutulas ypatingai stengėsi būti malonus Inkš- 
tiraičiui ir jo naujai žmonai. Paslaptis čia yra ta, 
kad Inkštiraitis vienintelis asmuo, kuriam Tutu
las dar buvo likęs skolingas iš namų statybos lai
kų. Šis Tutului trumpai pasakė:

- Dėl šios skolos miegok ramiai. Aš supran
tu reikalą. Svarbu, kad pakankamas apdraudi
mas būtų ir tinkami nuošimčiai. O nuošimčiai 
šiais laikais, kai kreditas suvaržytas, turi būti 
atitinkamL.. pats supranti

Tutulas vis tik laikė Inkštiraitį savo, neva,.' 
geradariu ir šiandien pasikvietė jį lyg ir atsi-' 
dėkodamas. Žinoma, jei šis staigiai skolos parei
kalautu? ...

0 Inkštiraičio žmona, kurią jis Kaune susi
rado su pirmuoju vyru išsiskyrusią, ne tik čia, 
šiame priemiestyje, naujokyne galėtų nemenką 
efektą padaryti ir savo garbanom, ir auskarais, 
ir viską niekinančia šypsena.

Inkštiraitis pagalvojo, jeigu aš ją Į savo mies
tą parveščiau, tai visi išsižiotų! O ji? Tur būt jai 
kitos išeities nebuvo (nes tinkamos tarnybos ieš
kodama jau sugaišo pusmetį ir nieko nelaimėjo). 
O, be to, jos draugė jai pasakė:

— Inkštiraitis, tu nežiūrėk, kad nedidukas ir 
auliniais batais nešioja, jis pinigų “kaip šieno” 
turi — ...

Jeigu taip, jei “pinigų, kaip šieno”? — gal
vojo ji. Tiesa, galvojo ji labai trumpai. Jie tuojau 
susituokė. Ir atėjo laikas, kada Inkštiraičio ma
nymu visi čia turėjo išsižioti. Jis atsivežė žmo
ną, kokios jam galėjo daug kas pavydėti. Ypa

tingai čia tame priemiestyje, kur tik greitomis 
gatvės buvo nutiestos, kur namai tik statėsi, ta
me naujokyne Inkštiraitienė sudarė didelę staig
meną. Kailiai, auskarai tokie ilgi, kad pečius sie
kė, žiedai ir toji laikysena, lyg ji savo pagrindinę 
profesiją apibūdina vienu žodžiu: “gražuolė”.

Kojeliūnas nusprendė parodyti, ką jis gali,

taukšterėjo kulnais, linkterėjo 
mojui bei komplimentams, kas, jo nuomone, dabar 
buvo visų svarbiausia. Tad jis ir pradėjo:

— Aš žiūriu, kad čia šviesiau pasidarė. Tai 
jūsįėjot!...

— Panašius dalykus jau girdėjau, nesisten- 
kit! — pakėlė smakrą Inkštiraitienė. Ji lygiai ir 
jos vyras gerai žinojo, kad jie pinigų turi dau
giau, negu tie visi valdininkai su nedidelėmis al
gomis. Inkštiraitis atsiminė tuos laikus, kai šie 
panašūs valdininkai išdidžiai Į jį žiūrėdavo ir 
pats Inkštiraitis buvo priverstas jiems lenktis ir į 
visokių malonių prašinėti. Bet pasikeitė laikai! 
Ir tiesa, nors jis buvo pripratęs reikalus atlikda
mas su visais būti lipšnus ir malonus, bet jau 
nejučiomis prasiverždavo naujas Inkštiraičio bū
de bruoželis — išdidumas. “Kas iš to, kad jie 
mokyti? O kokie jų uždarbiai? Aš, va, tik pra
džios mokyklą lankiau, bet tu paimk mane!” At
rodė, kad net diadžiavosi jis šia aplinkybe.

Kai Inkštiraitis atsivežė šią ponią iš Kauno, 
pa buvo paskutinis jo kozyris prieš tuos visus, 
kurie pirma buvo tokie išdidūs ir jį, vargšą, nie
kindavo, kur tik galėdavo.

Niekam Inkštiraitis neprisipažino, kad jis ne
maža nusivylimų su ta savo žmona jau tūrėjo. 
Jis jau sunkiai kosėjo Kaune, kai paaiškėjo, jog 
Ji šauni poniutė, dabar jau jo žmona, skolų, skolų 
turėjo irgi, galima sakyti, “kaip šieno”. Jis mo

ir pasiruošė są- kėjo pagal vekselius manufaktūros krautuvėms, 
siuvėjoms, net garsiam plaukų šukuotojui Laisvės 
alėjoje ir šiaip Įvairiems Įtartiniems vertelgoms. 
Savo reikaluose jis turėjo ir uoslę ir neblogą nusi
manymą. Bet moteris jam buvo naujiena. Tad jis 
pats sau vienas pagalvojo: “Ištraukiau ią iš to-
kios bėdos, apmokėjau skolas, tai dabar ji man 
bus dėkinga ir ištikima.” Jam, kaip savininkui, 
tai buvo svarbu. Na, o be to — visi išsižios...

— Ot Inkštiraitis, tai Inkštiraitis, — sakys 
aplinkui. ..

Dabar štai, kai tik Inkštiraičiai pasirodė ve
randoje, visos ten buvusios moterys savo nosimis 
viena paskui kitą padarė tokį savotišką garsą, ku
ris susidėjo iš neišvengiamo nusistebėjimo ir būti
nos paniekos. Tiesa, tas garsas nebuvo girdimas. 
Bet jeigu šis garsas, kurį visos pavydinčios, mėgi
nančios niekinti, bet vis tik nustebusios penios 
padarė, būtų kokiu nors būdu nugirstas, tai grei
čiausia jis būtų panašus Į plonytį:

— Pnn... — lyg lengvai užgautas kamer
tonas.

(Bus daugiau)
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MOKINIŲ MINTYS
ir varpų 

skambėsimas palydės kiekvieną 
amžinybėn.

D. Pranskeuięiūtė, VIII B kl.

KOKIA YRA TAVO RELIGIJA? (Tęsinys)
Religiniai įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, ’ -Meilės kelionėje” poetas lai- seni.

Liuteronais, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas: Ar tavo i<0 D^va savo draugu ir sako, I 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulio ir pašventino Dievui? Ar ji kM ta draugystė nedings. Pas-' 
pasiekė tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė kutinės dvi eilėraščio eilutės:kutinės dvi eilėraščio eilutės: 

“Dieve. Dieve, pas Tave mes ei- 
'•;m visą amžių taip abu kartu",

4 mano galvojimu tai sustiprina,
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pašau- Jis palygina Dievą su oaze “Mū 
liu”. Tikra religija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie- su maldoje": “Ten sušalę grįž- 
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, i t a—e sušdti" ir “Tik tenai pail- 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra i susios kiūtinės atsigaus". Die- 
pasakęs: “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 1 v.-»s sMi mus sustiprinti ir prie 
turi mario įsakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas I -.o gal:ma pailsėti. Dievas yra 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi- Į ^itn-c frėrio. nepyksta ant mūsų 
reikšiu”. — Jono 14:15,21.

geresnį ir šventesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškam Tėyui patinkanti religija yra “šelpti naš-

c) Meilė Lietuvai iš tolo.
Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais,—
Iš tolo meilė neprapuola
Po balto marmuro namais.

(“Lietuva iš tolo”)
Kai skaitau patriotinius B. 

Brazdžionio eilėraščius, matau 
— jaučiu atsispindintį poeto šir
dies jausmą, kuriuo jis liepsnojo, 
rašydamas šiuos žodžius. Nors

Savo karstui rinko lentą bal
to uosio,

Sau laimingo myrio Dievą 
melsdami.

Visas gyvenimas vyksta vi
sais metų laikais: pavasį taip 
pat žmonės gimsta, veda, myli, 
miršta. Tačiau, nors jie miršta, 
yra tiktai perkeliami į kitą gy- p“trio7hiis motyvai jo*“poez’ij^

tV. RAITO TYRINĖTOJA*
Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N, Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AM.U0ĖRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

5449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Buildins) T.L LU 5-6440 
Priima ligonius pagal ansitarim.

£ “Lietuvos Aioai
■m KAZĮ BRaZDZIONYTB

Program**

DR. PAUL V. DARGIS) 
.GYDYTOJAS JR. CHIRURGAS 
Weefohecter Community klinikos 

Medicinas direktorius

VALANDOS: 3—0 darbo dieoonua ir

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viioa laidos iš W0PA ftotia*. 
banga 1480 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM banga

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

Į ir atleidžia mums. Dievas yra 
kiekviename gyvenimo atodū
syje ir momente. Be Jo nieko 
nasiekti negalima. Aš manau, 
kad Dievas ir religija yra didelė 
ir svarbi Brazdžionio gyvenimo 
dalis. Tai atsispindi ir jo kūry
boje.
Arūnas Pabedinskas, VIII B kl.

* * *
b) PARALELIZMAS TARP 

ŽMOGAUS GYVENIMO 
IR PAVASARIO

i

TEL. — M 3-5093

venimą. į naują pasaulį. Nors 
ne išnyksta iš šio pasaulio, jų 
sielos gyvens amžinai.

Vi seme eilėraštyje poetas ly-

je pradėjo pasireikšti tik nuo 
1940 m., kai bolševikai pirmą 
kartą okupavo Lietuvą, tas mo
tyvas yra pagrindinis ir svar- 

i eilėraščiugina gyvenimą su pavasariu, j bus Jo patriotinių _______
Jis parodo, kad gyvenimas nuo- tiįslas buv0 sustiprinti, raginti,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS

1729 South Halsted Street, Chicago

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

lat keičiasi: kai paliekame vie
ną savo gyvenimo laikotarpį pra 
eity-'e, mūsų laukia kitas laiko- 
tarpis-naujas gyvenimas.

Rūta Kulytė, VIII B kl.
♦ * ♦

Kaštanų žydėjimas gegužės 
mėnesį lyginamas su vaikų žai; 
dimu. Pavasaris pro juos prake
liavo, nešdamas gyvybę tary
tum dievaitis. Du jaunavedžiai 
po berželiu leido laiką linksmai, 
kaip du balandėliai. Pavasaris 
praėjo ir pro jaunavedžius, puoš 
damas medžius pumpurais. Po 
žilvičiais du seneliai pasirinko 
uosio baltas lentas karstui, lauk 
darni mirties. Mums visiems 
ateis laikas - mirti, kaip tiems 
seneliams- Gyvenimas prabėgs

šaukti tautiečius į kovą
tautai daromas skriaudas.

Gailė Antanaitytė, VIII
* * *

Eilėraštyje “Lietuva iš

prieš

A kl.

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tėl. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

tolo” 
išreikšta gimtojo krašto meilė ir 
ilgesys, taip visus lietuvius pa
bėgėlius kankinęs. Pabėgę į Vo
kietiją nuo bolševikų okupaci
jos, lietuviai nesitikėjo, kad taip 
ilgai negalės j savo tėvynę su
grįžti. Jie pradėjo Lietuvą dar 
labiau branginti ir mylėti, nors 

tolo.
(Bus daugiau)

Pavasaris yra metų laikas, kai 
viskas aplink mus atgimsta ir 
pradeda naują gyvenimą. Vis
kas keičiasi. B. Brazdžionis yra 
parašęs labai gražų eilėraštį apie 
pavasarį, šiame eilėraštyje, pa
vadintame “Pavasario kelionė”, 
poetas kartu aprašo ir žmogaus 
gyvenimo laikotarpius.

Kai pavasaris ateina pirmą 
kartą, vaikai žaidžia ir su jais 
kartu žaidžia švelnus pavasario 
vėjelis. Pavasaris pats yra vai
kas, tik pradėjęs žemėje savo 
gyvenimą — pilnas laimės ir 
džiaugsmo.

Po kaštanais žaidė vėjas tar
tum vaikas,

Po kaštanais žaidė kūdikiai 
maži...

Pavasariui tolyn keliaujant, 
matome jaunuolius, meilėje pas 
kendušiuš:

.. .Po berželiais du jauni jau
navedžiai.

Kaip balandžiai du baltais sap 
nais gyveno,

O sula tekėjo tyliai ir saldžiai.
Jie yra labai laimingi ir pasi- 

luošia pradėti savo naują gy
venimą kartu. Pavasario tolimes 
nė kelionė pasiekia porelę pase
nusių ir arti mirties:

.. .Du seneliai po žilvičiais, du

iš

TUS PARAGINK SKAITYT] 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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Tol. WA 5-0003

West 63rd SL. WL
Telef.: PRwpect <-5ftS4

PERKRAUSTYMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGŲ* 

3907 W«rt 103rd Straot 
Valaodoa pagal auaitarim*.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

WITH StEEP-EIE* 
TOU CAN REST EASY. 
Sleep-Ezd contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night's sleep. And 
isn’t that all you want9 Use 
only as directed.

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

RADIJC 421MOA VALa.NDOs

VI*** t»rojirdnM»& '4

14« ML A.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
»*1. ryto.

Vedėta Aldona Daukus

Tale*: 4-MU

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. .1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telefu 448-5545

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA, ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKLNIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, 111. 60454

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJA* IR OMIRUROAS 

Bendra praktika, spec. MOTERĄ Kace.
Oflaaa 2652 WEST Sfea FrSfllT 

Tol. PR 0-1223
OFISO VALu piraL. aatnuL, tročiad. 
tr penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. fcitadiv-1 
tdai* 2-4 v*L popiet ir kits .

_ nagai gyriui rimą

P ŠILEIKIS. O. P.
'OBTHOPEDa»PROTEZISTAS 

Aparatai r Protezai. Med. ban- 
dažai. Speciali papa Hm IOImm.

r* ' Arch Support) ir L t.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMSTRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 5t. Tel. 737-514* 

Tikrina akia. Pritaiko akiniua ir 
“contact lensea'*

VaL asai coaitarimą. Uždaryta treč.

T

ALBERT A. JAKŠYS

Tek: OLympic 2-1003

Tel: LAfayette 3-3572

3354 So. HALSTED STREETPassbook Savings.
4 —

AMBULANSO
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4 \ 
(Minimum S500)

Certificate

Chicago^

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArdi 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

BUTKUS - VASALUS
1446 Sb. SOth Avė, Cicero, III.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hill*, BL 974-4410

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138 -1139

5 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Thursday, July 3. 1980

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Apdremto* pedtnmtyme* 
H (vairių stotumv.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 374-1 arba 37M994

Gyv. Westlawn apylinkėj, Chicago, Ill.

Mirė 1980 m. liepos 1 d., sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Gimęs Chicd^o, III.

Paliko nuliūdę: žmona Helen (Sabonaitis), motina Jose
phine Palilionis, švogeris John Sabonaitis su žmona Maiy 
ir kili giminės, draugai bei pažįstami. ,

ĮVėlibhis buvo sūnus a.a. Charles Jakšio ir posūnis a.a. 
Charles Palilionio.

Priklausė Amerikos Legio’no Dariaus-Girėno postui, 
Hawtliorrie Pionierių klubui ir D.A.V. antrai kuopai.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 1 vai. popiet Pet
kaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St., Chicago.

šeštadienį, liepos 5 d., 11 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Alberto A. Jakšio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, motina, švogeris, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

^1*4 '• 2533 W. 71st Street
J M tf 1410 So; 50th Avė., Cicero
* Telef. 476-2345

Nuo

1914 metu

Midland savings aptar
nauja taupymo u .^rru; 
paskolų reikalus visos m ir 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaitą* apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062.

6929 SO. HARLEM A v E. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

n
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

ALDONA SUKEVICH
(KRENCIŪTĖ)

Mirė 1980 m. Iie|>os 2 d., 7:30 vaL ryto, sulaukusi (ii me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Jurbarke.

Anjerikoje išgyveno 13 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, dvi dukterys —Jean Ruddy 

su vyru John, ir JoAnn Rossi su vyru Robert, 9 anūkai — 
Jack, Jenctc, Mary Kay, Suzanne, Robert, Lizabeth Ruddy 
ir Lisa, Karen ir Robert Rossi. Lietuvoje liko sesuo Liuda 
česnienė su sūnumi Vitu, ir brolis Mečius Krencius su žmona 
Petronėle ir šeima, l>ci kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kurias pašarvotas Eagan laidotuvių koplyčioje, 3700 W. 
63rd SI. lankymo laikas prasidės 5 vai. popiet.

šcšladienj, licj>os 5 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į St. Xicdlas of Torentinc parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Aldonos Sukcvich giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ų- atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
vyras, dukros, žentai, anūkai, giminės,

laidotuvių direktorius Lagan. Tel. LU 2-2(MXI.

i
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— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės - piknikas
įvyks liepos 13 d., sekmadienį, 

Į1 vai. popiet šaulių Namuose, Į 
2417 W. 43rd St„ ChicauoieJ
Veiks virtuvė, baras ir daug įvai

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

G scimos išvykas į gamtą J 
Tekalbant apie skautų stovy k-j 
las ir iškylas, vaikai prisimena?! 
visą gyvenimą. Ruošiant pirmą j] 
ją šeimos išvyką, atsimintina:|j

— Maistą ir jam gaminti įranį 
kius padėti lengvai pasiekiamoj; 
vietoj. Gendančiam maistui nau-:. 
doti ledaunę ir pirmiausiai jį su-; 
naudoti.

— Nepamirština pasiimti cuk
raus. druskos, pipirų, pieno mil
teliu, sausainių ir kitų kasdien 
vartojamų produktų.

— Labai naudingas išvykoje/ 
yra tvirtas aluminijaus rolis —į 
heavy duty aluminum foil. Jį- 
galima panaudoti daugeliui daly,' 
kų: 1) puodų bei keptuvių už J 
dengimui. 2) Pagaminti siet 
nusausinimui išvirtų produktų 
išbadant atitinkamo dydžio sky-į1 
les. 3) Pagaminti indelius pada-: 
žui. 4) Reikalui esant, žemėje; 
išskopti norimo dydžio kiaury-;

1 ja įtiesti aluminijaus lapą,< 
ir naudoti kaip atsarginę lėkštę. į 
5) Pamiršote keptuvę? Ją gali-? 
ma padaryti iš vielos lankelio ir 
aluminijaus lapo. ;

— Kepant daugelį produktų^ 
ant rinkių virš žėruojančių ang
lių ar brikečių, suvyniotina į 
aluminijaus lakštą.

— Važiuojant namo, pagautą 
šviežią žuvį suvynioti į alumi
nijaus popierį-

O Agrikultūros departmentas 
nepataria vartotojams pirkti ar 
naudoti Banquet firmos paga-

irievartą ir būsi. ląikomas pa
prastu “nosies kaišiotojo ne į sa
vo reikalus’’. i

— Nepamokslauk. Jeigu žinai 
rimtą sprendimą, kuris padėtų, 
sakyk tiesiai. Neįsileisk į ilgus 
aiškinimus, kaip tu apie tai gal
voj. ■ |

— Nenumenkink kito asmens 
problemų. Nepagelbsti sakyti 
paliestam problemų asmeniui 
“O, dėl Dievo meilės, čia nieko 
rimto. Žiūrėk, kas Y-kui atsiti
ko“.

rių laimėjimų, šokiams gros 
Kosto Venckaus orkestras.

Kviečia Valdvba
— Dengiame ir taisome visų 

rūšių stogus. Už darbą garan-i 
tuo jame ir esame apdraustą 

ARVYDAS KIELA, 434-9655 :

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neccs^ 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N’ 
STATE St., Rm. 1717. Mes kaU

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR Si.LS

_ Namai, Žemi —■ Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

2212

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

D£L VISŲ INFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas *

Tel. Virginia 7-7741W. Cermak Road Chicago, HL

— Būk diskretiškas. Gerai pa- .
galvok prieš kalbėdamas ki- ' 

i, tiems apie tau patikėtas proble- Į 
mas- Žmonėms nepatinka, kai • 
jų problemas sužino visas mies- ■

Į tas. . ■
.■ — įeik kito asmens padėtin. . 
’ iį Daugumas problemų yra pana- , 
šios visiems. Paklausk savęs, I 
kaip jauteisi pakliuvęs į panašią “ 
situaciją.

— Padaryk ka nors konkre-i
taus. Jeigu asmuo, kuriam tu< ~ Ned^mskas,
bandai padėti yra sukaustytas r2° ^n’ 1 lsrels'ė pasiti- 
gedulo ar neramumo, neklausk, ke^ ^J'enoms, pratęsda- 

-----  _ . . . 1 mas prenumeratą iki 1983 metų 
j pradžios ir pridėdamas $5 auką. 
! Dėkui už tai ir už gerus linkė
jimus.

— Dėkui V. Sakavičiui, Co
tas jausmų, primink jam, kadjlumbus, Ohio, už $10 auką, at- 
tai yra laikina, kad taip blogai 1 siųstą kartu su metine prenu- 
nesijaus visą laiką. Įtikink, kad Į merata. Taip pat dėkui Kleve- 

i už platinimo 
vajaus palaikymą užsisakant

i ar tu gali pagelbėti. Paimk jo, 
(rūbus išplauti, pavedžiok jo šu- Į 

nj. pasirūpink maistu, ar pada- * 
\ ryk kas tik būtų reikalinga.

— Jeigu kas nors yra sukrės

viską pergyvens, nežiūrint kad j lando tautiečiui 
situacija baisiai atrodo.

— Primink paliestam bėdų as Naujienas trečdaliui metu, 
mintų šaldytos kalakutienos pi e- 5 meniui geruosius jo bruožus. Gi
tų “Manpleaser” kol nebus iš
tirta, ar jie nėra apnuodyti diel- 
drim nuodais, naudojamais prieš 
įvairius kenkėjus. Tokių pietų 
firma yra pagaminusi apie mi
lijonus ir jie yra verdami celiu- 
loido maišeliuose.

I liai sukrėstas asmuo dažnai pa- 
j siekia tašką, kai jis galutinai pa- 
1 siduoda. Nuo to apsaugoti, rei- 
I'kia jam priminti, kas gerą'-: jo 

gyvenime ■ 
bas, bendruomenės respektas 
ir t. t. .

— Padėk planuoti ateiti. Pav., Į j 
- * W ’ - z / V •» • T 1 1 _ 1 ’ A ” a

— Antanas Bartašiūnas, So. 
Į Boston, Mass., Lietuvos kariuo- 
1 menės kūrėjas-savanoris, be ra
ginimo pratęsdamas prenume-

- šeima, namai, 'dar- parėmė Naujienų leidimą

e Vietoje konservavus kai ku 
riuos vaisius ar daržoves patar
tina užšaldyti jų sultis. Pomido
rų sultys užlaiko geresnį skonį 
negu konservuoti pomidorai. 
Reikia nuplauti norimą kiekį po
midorų, perpiauti juos į 4 da
lis, užpilti aptektinai vandeniu 
ir užvirus, virinti ant mažos ug 
nies 10 minučių. Po to iškošti per 
sietelį, šaukštu sutrint pomido
rus ir įdėti po pusę valgomo 
šaukšto druskos kiekvienam 7 
uncijų kiekiui, supilstylti į apie 
tokio pat tūrio indus ir, atšal
džius, laikyti ledaunėje.

e žinomas Amerikos Sociali
nės Psichologijos profesorius 
dr. Koenig Tulane U-te duoda 
keletą patarmų, kaip pagelbėti 
artimam asmeniui jausminės kri 
zės metu:

— Užsitikrink, ar tikrai Tavo 
pagalba pageidaujama. Jeigu 
siūlysi pagelbėti, kai to nenori-i žodį agentui, kuris man jį par- 
ma, atrodys, kad veržiesi per davė.

$10 auka. Dėkui už ją ir už ge
rus linkėjimus.

jį— Vincentas Lengvenis, Kear- 
sakyk, kad “žmai, dabar atrodo jįjį, N.J., prie metinės prenume- 
viskas prastai, bet vėliau tu it|r£tos pridėjo $5 auką. Dėkui, 
aš galėsim eiti pasimokyti plau
kioti, ar dviračiu. važinėti..-”
Taip kalbant, darosi lengviau, Į New Buffalo, Mich., už ankstv- 
nes yra atkreipiamas dėmesys į prenumeratos pratęsimą ir 
ateitį, ir kad tu visada būsi ge- ųz $5 auką.
ras draugas.
...... (O. Lašas, “NLW” 24 nr.)

■ Į, j — Dėkui Donatui šukeliui ir 
” j žmonai iš Michiana apylinkės, 
i>*New Buffalo, Mich., už anksty-

ba me lietuviškai. 782-3777 oii 
»25-83;l2. Professional Membeii 
Xmerican Federation of Astro; 
ogers. (Pr.) I

i
— Teisininkas Algirdas Budj 

rėčkas išleido 32 psl. studiją iij 
spaudoje tilpusių straipsnių ap:ė 
mūsų kultūrinio gyvenimo’ nuoj 
sinūkj Antrojo Pasaulinio karo 
pasekmėje. j

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• HOTAR1ATAS • VERTIMAI. .

VISŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

B
the best wsy to

Coaipauaded
Quarterly

OUR SAVINGS

Hickory Hills apylinkės Grožio 
karalaite. Rinkimus organizavo 
Prekybos Rūmai. Ji yra baigusi 
Kr. Donelaičio lituanistinę mo
kyklą, priklauso skaučių orga
nizacijai. :

— M. R. Grinius iš Hamiltono, 
tarnavęs užsienio reikalą minis
terijoje, paskirtas Kanados am
basados Imigracijos skyriaus; 
sekretoriumi Bangkok e, Tai-; 
landė.

— Frank Zapolis ir ponia 
Margi Maukus rezervuoja vietas 
Į tautinių šokių pirmūno Vytau
to Beliajaus pagerbimo banketą 
liepos 3 dieną Martinique res
torane.

NEW YORKO ŠAULIAI 
IŠLEIDŽIA VERTINGĄ 

KNYGĄ

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 

rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 63-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.I

_ , ii* MŪRINIS BUNGALOW Brighton
Dr. Algirdo Budreckio paruoš-1 Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 

... ----- . _. . •' duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Taiman Avė. * 
Te!. *27-3559 \

ta monografija Didysis Lietuvoj 
kunigaikštis Algirdas jau atiduo-į 
ta į spaustuvę. Į

šis platus istorinis veikalas;: 
gausiai iliustruotas, virš 400 psl.,i 
kietais viršeliais bus atspaus-į 
dintas šių metų rudenį, ši knyj 
ga bus didelis įnašas Lietuvoj 
istorijai papildyti. Ji turėtUį; 
puošti kiekvieno lietuvio knygų1! 
lentvna.

Šių dienų sąlygose knygų iš-j 
leidimas yra labai brangus ir be| 
visuomenės paramos neįmano-s 
mas. Tad ir šiam veikalui išleistiu 
yra reikalinga finansinė parama,! 
kad jis išvystų dienos šviesą ii į 
numatytu laiku. |

Kviečiame būti tos knygos rė į 
mėjais — mecenatais su nema I 
žiau kaip $100 auka arba jof* 
garbės prenumeratoriais su nfe-l 
mažiau kaip $30. Mecenatų iri

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

GENERAL REMODELING
Alumin, langai, durys, medžio 

apmušimai. • Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGiS CONSTRUCTION> 

7152 So. Kedzie Avenue 
Tel. 776-8505 • -

— H. Lapas išrinktas Toronto 
Lietuvių namų Visuomeninės 
veiklos komitete? pirmininku, B. 
Bedarfienė 
Chvedukas 
čius ir M. Yčas 
rrais.
12 d. paskyrė stambias sumas!
bendrinėms ir kultūrinėms or-1 garbės prenumeratorių pavardė? 
ganizacijoms. Iš viso paskyrę]bus atspausdintos šioje-knygo 
$3,512 devynioms organizaci-jje, kurią jie gaus su autoriau? 
joms bei vienetams. Dabar LN parašu.
valdybą sudaro: A. Senkus —
pirm., S. Kuzmas — vicepirm., i meruoti šią knygą iš anksto til. 
J. Slivinskas — ižd., T. Stanulisluž $12, nes atspausdinus jos kai 
-— sekr. Namų remonto komisi-} 
jos pirmininku išrinktas O. Del- 
kus, nariais — B. Jackus ir

- vicepirm., H. 
sekr., A. Pacevi- 
i,r— valdybos na- 

Lietuvių Namai birželio

. — Marytė Krasauskaitė, 20 m.
Į biologijos studentė, išrinkta M. Yčas.

© Jei planuojate laikyti spin- i ■ 
tose ar klozetuose skalbinius, 
nenaudokite prosijant krakmolo, 
kuris yra patrauklus kandims. .1} 
Nepatartina vilnonius dalykus 4 
dėti prie rayon medžiagos dra
bužių, nes vilna kenkia tos me
džiagos spalvoms.

M. Miškinytė

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NOREIKIENfi

2603 West 69ta 8L, Chicago, E. 60625 « TeL WA <473?

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Kviečiame taipgi užsiprenu

na bus $15.
Prenumeratas ir pinigus siųst: 

iki š.m. rugpiūčio’ 31 dienos, če 
kius arba Money Orders rašyti: 
“National Guard of Lithuania ir 
Exile — New York” vardu ii 
siųsti šiuo adresu: Kazys Ba
rauskas, 8-55 86th Ave., Wood 
haven, NY 11421.

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

auomoti ar apdrausti savo nuo- 
f j savybę Chicagoje ar bet kur 

Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 5. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

PRIE LITHUANIAN PLAZA j 
COURT IR CAMPBELL mūri
nis 6 butų. Geras investavimui. 
Tik $75,000.

VAINA REALTY
Tel. 925-6565

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas tr Taisymas 

2646 Wast 6<Hh Street 
Tet. REpublie 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 11L 60622. ,Tel. YA 7-5980

M. ž I M X U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

NEATMOKĖTA SKOLA
— Kiek esi skolingas už sa\^ 

vo automobilį? | C.
— Tiktai pykčio ir keiksmo («i

see us for 

financing 
P AT OUR 10W RATS

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

rij vour irvtoMf

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOtS SKM
Dill Kawucsui, PntUzat Ptutnei Virgiui* 7-7747

DOOTSi )ton.Ta«.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

Cosmos Parcels Express Corp. 
Marquette gift parcels servics 

2501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629. TeL WA B-2737

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui ?

Dr. A. Gussen MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ........ ...... ............

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais- viršeliais....... ................... .....

Minkštais viršeliais, tik............... ...........
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAL’RCS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

ŠAULIŲ VEIKLA

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės tautinių šokių grupė Vytis 
ir uniformuoti šauliai liepos 4 d. 
vyksta Į Aurorą. Ten jie daly 
vaus JAV nepriklausomybės mi
nėjime. Vytis išpildys ir progra
mą. šauliai vyksta autobusu ii 
nuosavomis mašinomis.

Liepos 28 d. uniformuoti šau
liai su vėliavomis dalyvaus Da
riaus-Girėno minėjime. Vytis ii 
ten išpildys programą.

Rugpiūčio2 d. šokių grupė Vy
tis duos programą Rockfordc 
tautybių pasirodyme.

Tautinių šokių grupė Vytu 
jau pasiekė aukšto tobulumo 
Grupei vadovauja jauna, ener 
ginga vadcK'ė Violeta Atkinson

P. Venclova

world on fire

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

J. D. ELECTRIC
\'ew construction & remodeling. 100 
imp. services, 220 v. comm. & res. 
immediate service, quality, work, rea

sonable rates, free estimates.
Licensed — Bonded — Insured 

482-3130, anytime

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomd- 
:amas 2 kamb. butas su šilima iri ’ i
baldais, 1-me aukšte. $130 mė

nesiui. Tel. 737-6152 j

NESUPRANTA
antBerlyno rytinėj zonoje 

tvoros buvo didelėmis raidė
mis užrašyta: “Go heme’’.

— Ką tai reiškia?— klausia 
vienas berlynietis kitą.
— Tai Angliškai “eik namo”,

— paaiškina antrasis.
—Nesąmonė, — sako pirma

sis. — Juk rusai vis tiek nesu
pranta, ka čia parašyta.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenl 
JWz W. 95th St 
Evetg. Park, III,

<State Farm f tie and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, 111. 60629

DENTURE WEARERS
, A major > , 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days
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