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PRAŠO TOKIJO NESI
ŠEŠTOJI LIETUVIU TAUTINIU 

ŠOKIU ŠVENTĖ
Tautinių šokių šventę š.m. Iie-r dr. Leorią Kriaučeliūną. šiuo sa- 

pos 6 dieną organizavo Lietuviui vo elgesiu jis visiems parodė li- 
Bendruomenė.;. Rengimo komite- guistą kerštą prie tautinių šokių 
to pirmininkas J, Talandis, pro- švenčių daugiau prisidėjusiam, 

negu pats Kutkus. šitoks elge
sys sukėlė pasipiktinimą svečių 
tarpe.

Matyt, kad toks Kutkaus elge
sys paveikė ir jį patį. Vienų są
moningai nepaminėjo, o kitų, 
kuriuos norėjo paminėti, užmir
šo pavardes. Norėjo padėkoti 
muzikui Faustui Stroliai, bet 
pastebėjo, išsiblaškė ir pavardės 
neprisiminė. Tiktai vėliau, kai 
pavardė jam buvo pakišta tai 
padėkojo ir muzikui Faustui 
Stroliai.

gramos vadovė N< Pupienė, mu
zikos .vadovas F. Strolia ir kiti 
talkininkai.

Sekmadienį Marquette Parko 
šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje buvo, pa
maldos. Šv. Mišias atnašavo vys
kupas V. Brizgys su šešių kuni
gų asista. Labai gražų pamoks
lą pasakė klebonas A. Zaka
rauskas. Buvo įneštos vėliavos. 
Bažnyčia buvo perpildyta žmo
nių. Taip ■ pat buvo pamaldos 
Evangelikų - Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje. Pamaldas 
atlaikė kun. A. Trakis.

Kas automobiliais, kas autobu
sais vykome į' Amfiteatrą, Hal- 
šted ir 43-oji gatvė. Spūstis ne
paprasta.

* programa prasidėjo po 2 vai. 
--įneštos vėliavos. Sugiedota Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Prista
tyti garbės svečiai.

Kardinolas J. Cody sveikino ir 
riet lietuviškai palinkėjo 
mybės 
cage’s

Ra- 
visiems’’.. Sveikino Chi-

_ miesto burmistre Jane 
Byme. Kalaitėmis palydėjome jų 
kalbas- Garbės, svečių tąrį>e buvo 
vysk.rV. Brizgy’S, genatorfus Fr. 
Savickas, . geri; .konsule’ Juzė 
Dąužvardienę, aldermanas F. J. 
Brady ir kiti. . ' . Į ■

Po oficialios dalies garbės sve
čiai perėjo į ložes. Plakatais ne
šini šokėjai užėmė vietas. ;

Šventės Vadovas pranešė, kad 
šioje šeštoje Tautinių šokių 
šventėje dalyvauja, apie 14,000 
asriienų, tarp, jų 2,300 šokėjų. 
Salė papuošta vėliavomis.

Iš viso šokių prieš pertrauką 
buvo pašokta 11/o po pertrau
kos — 9.

šokius reikia asmeniškai ma
tyti. Negali atpasakoti. Žavėjo 
visus. Plojome. Vadovai ir šokė
jai įdėjo daug darbo, širdies ir 
meilės tautiniams šokiams. Tiek 
vadovai, tiek šokėjai verti dide
lės pagarbos, nes jie pasitarnavo 
mūsų pavergtiems broliams ir 
Tėvynei.

Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas V. Kutkus dėkojo vi
siems dalyviams, šokėjams. Pri
statydamas pirmesnių šokių 
švenčių vadovus, parodė netak
tą ir kerštą. Jis paminėjo pir
mos ir antros šokių šventės pir
mininkus, bet sąmoningai “už
miršo” paminėti trečios ir ket
virtos šokių šventės pirmininką

KALENDORĖLIS

Liepos 8: Priscilė, Eugenijus, 
Danga, Aguona, Pušinis, Tau- 
ragis.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:26.

Oras šiltas, debesuotas, gali 
lyti. . ___ _ ,
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Šventė praėjo gražiai, tvar
kingai, jei neskaityti šio kerš
tingo LB pirmininkų elgesio. To 
negalėtume pasakyti apie vaka
rienę. Kutkaus sugadintos nuo
taikos nepavyko pataisyti. Tvar
kingai pravesti šokiai baigti ne
tvarka. ■ K. P.

DYKUMOJE UŽTROŠKO 
13 SALVADORIEČIŲ

AJOj Arizona. — Praeitą šeš- 
tadie^;ipąšrąščių sargai’..-rądo.

dykumoje užffplfeg^ių, įą^rii^ 
o sel^jądięriį, dari.yre-
nuolšw.jpękurnhntaj Wdo, 5įad 
jie Buvo sahiadoriečiari-. baide 
nelegaliai pereiti jsneną ir\apsi- 
gyventi JAV-se. ’1

šeštadienf pavyko-’.išgelbėti 
10 ir sekmadienį tris.'. Iki šiol 
surasta 13 u^troškusių lavonū ir 
13 pergyveno kaitrą ir troškulį 
ir buvo išgelbėti.’:Xęturt randasi 
ligoninėje. Išlikę gyW papasako
jo, kad meksikiečių grupė suti
ko juos įvežti į JAV už atlygi
nimą. Jie buvo sugrūsti į sunk
vežimį, nuvežti į dykumą, ten 
apvogti ir palikti. Arizonoje pa
kraščių sargai dar ieškojo dau
giau salvadoriečių, bet jau nėra 
vilties juos gyvus surasti, kai 
temperatūra dykumoje sekma
dienį siekė iki 150°F.

Tuo tarpu Meksikos 
ieško vežikų, nelegaliai

policija 
nuvežu

sių žmones į dykumą ir juos 
palikusių.

ten

SUN-TIMES ĮDĖJO 
TRIS FOTOGRAFIJAS

CHICAGO, Ill.—Chicago Sun- 
Times dienraštis savo pirmadie
niu laidoje, trečiame puslapyje, 
įdėjo tris fotografijas, vaizduo
jančias praeitą sekmadienį vy-' 
kusiu Tautiniu šokiu šventę.

Vienoje fotografijoje matosi 
bendras šokėjų vaizdas. Toliau 
matosi publika ir iš paveikslo 
galima pastebėti, kad visos kė
dės buvo užimtos. Kitas paveiks
las vaizduoja dvi šokėjas, per
traukos metu juokaujančias ir 
siekiančias šiek tiek atsikvėpti.

Trečias paveikslas vaizduoja 
Chicagos arkivyskupą, kardino
lą John Cody, atvykusį į lietuvių 
suruoštą tautinių šokių šventę. 
Greta jo stovi miesto merė Jane 
Byme. Kaip kardinolas Cody, 
taip ir miesto merė gieda Ame
rikos himną.

Chicagos merė Jane Byme šeštadienį dalyvavo Mar
quette Parko Lithuanian Piaza Court iškilmėse, paskelbė 
Lietuviu Tautiniu šokiu šventės diena ir suvažiavusiems 

į šokių šventę lietuviams ir kitataučiams pasakė 
—gražią kalbą.

GERIAU BŪTI AMERIKOS KALĖJIME, 
■ NEGU GYVENTI KUBOS LAISVĖJE

. LAIKOMŲ JAV KALĖJIME KUBOS
TREMTINIŲ PAREIŠKIMAI

STEILACOOM, Washington 
(AP). — JAV Kalėjimų biuro 
viršininkas Norman Carlson ve
džiojo korespondentus po McNeil 
Island kalėjimą, kuriame laiko
mi 354 kubiečiai, įtariami kri
minaliniais nusikaltimais. Tokių 
yra apie tūkstantis, atvykusių 
Laisvės flotile kartu su kitais 
tremtiniais bei politiniais pabė
gėliais.

McNeil kalėjimas yra labai se
nas, statytas prieš 113 metų, o 
rugsėjo 1 d. buvo numatytas už
daryti ir nugriauti. Jo celės yra 
mažutės, jose patalpinta po du 
kubiečius. Jų elgesys buvo labai 
geras ir jie noriai atsakinėjo į 
korespondentų klausimus.

Dauguma kalinių pasakojo 
i’ apie savo nusikaltimus ir pa- 

X I r I r r J ■ I A 1 T* . Ir Y4”reiškė, kad maisto ir kitokių 
reikmenų yra didelis trūkumas 
ir vienintelė galimybė juos įsi
gyti yra įvairūs nelegalūs būdai 
— kriminaliniai nusikaltimai. 
Tokioje santvarkoje yra sunku 
atskirti, kur baigiasi peflitika ir 
prasideda nusikalimas. “Visas 
mūsų jaunimas dabar yra kalė
jimuose”, pareiškė vienas, o ki
tas jam išreiškė pritarimą.

Vienas jaunas kalinys tragiš
kai pareiškė, kad šiame kalėjime 
yra daug geriau būti, negu gy
venti Kuboje badaujant būnant 
baimėje ir nuolat jaučiant prie
spaudą. Jis nė kiek nepyksta ir 
nesistebi patekęs į kalėjimą. Ku
bos kalinių niekas nevertė vykti 
Amerikon: jie atvyko čia, kaip 
ir kiti tremtiniai, savo noru, 
pradėti naują gyvenimu.

’“uTguS prezidentas pasimatys SU NAUJAIS 
JAPONIJOS PAREIGŪNAISPLAINS, Ga. — Prezidentas 

Carteris, prieš išskrisdamas į Ja
poniją, nutarė praleisti porą die-J 
nu savo gimtiniame ūkyje ir pa-1 
ilsėti. Į Plains atskrido du spe
cialistai, turį žinių apie Hua Guo- 
fengą, i

JAPONIJOJE PREZ. CARTERIS SUSITIKS SU HUA 
GUOFENGU, KINUOS KOMPARTIJOS PIRMININKU

WASHINGTON, D.C. — Pir- ------------ ---
jie supažindins prezi-Į madienį ir antradienį preziden- 

dentą su įtakingo komunisto gy- tas Carteris pasakys kelias poli- 
venimu, darbu ir papročiais.

Pasirodo', kad ne tik viceprem-j s,ai į Tokijo, kur aptars abi 
jeras Teng Hsiaopingas praeitais valstybes heičančius klausimus, 
metais nutarė sumažinti savo 
pareigas ir apmokyti jaunesnius 
žmones apie visus svarbesnius 
administracijos reikalus. Dauge
lis kiniečių nustebo, kai vice
premjeras Hsiaopingas pasiėmė
Šanchajaus karo apylinkės vadą įminti dabartinę automobilių sta- 
į Pekiną. Jis nieko nedarė, bed b^os būklę. Pasakojama, kad 
tiktai dirbo kartu prie vieno sta- prezidentas yra pasiruošęs pra- 
lo su Hsiaopingu. Tiktai vėliau syti japonams, kad kurį laiką jie 
paaiškėjo, kad jis mokėsi valdyti negabentų į Ameriką tokiais di- 
karo apygardas, kaip tai savo deliais kiekiais pagamintų ma

šinų. Amerikos automobilių pra-laiku darė Tengas.
Prez. Carteris patyrė, kad ir

tines kalbas, o vėliau skris tie-

Prieš išskrisdamas, preziden
tas antradienį bus Detroite ir 
tarsis su svarbiausiais automo
bilių pramonės atstovais. Tvir
tinama, kad prezidentas prieš iš
skrisdamas į Tokijo’, nori išsiaiš-

V. BAKŪNAS IŠSKRIDO 
Į KALIFORNIJĄ

CHICAGO, Ill. — Vladas Ba
kūnas, Los Angeles lietuviškos 
radijo valandėlės vedėjas ir nuo
latinis Naujienų bendradarbis, 
buvo atskridęs į šokių šventę. 
Jis dalyvavo šokių šventėje ir ta 
pačia proga jis pasimatė su dau
geliu senų savo pažįstamų, gy
venančių Chicagoje ir suvažia
vusių iš kitų kolonijų į Chicagą.

Pirmadienį VI. Bakūnas pasi
matė su M. Mackevičiumi, Ame
rikos Lietuviu teisininku drau
gijos pirmininku., Teisininkų 
draugijos vicepirmininku išrink
tas teisininkas Algirdas Budrec-

monė turi suprasti, kad ir ame- kas> nepriklausomoje Lietuvoje 
Hua Guofengas taip pat noris1 rikiečiai negalės pardavinėti sa- 
išsiti atsargon. Hua Guofengas |Vo mašinų Japonijoje.
tuo tarpu pianuoja pasilikti par-j Prezidentas yra pasiryžęs pra- fcnvgelę “Nuosmukio apraiškos”, 
tijos pirmininku, bet jis nori ’ erti japonų pramonę- padėti sun- ’ VL Bakūnas Šiandien, antra- 
atidžiai sekti,, kaip keičiasi vai- Lesnėje ekonominėje padėtyje ((jjenį, išskrenda į Los Angeles, 

esantieRls amerikiečiams. JeiguįCalif Jis infOrmuos radijo klau- 
auto’mobibų pramonei pavyks j svtojus apie chicagoje vvkusią 

j f". P_r™de^x_S"Sltarti’ šokių šventę, o vėliau, kai pail-

, . . T įMĮzicijas.
'‘‘Prezidentas planuoja pirmiau- 

’j šia pasiekti Tokijo. Jam labiau
siai rūpi išsikalbėti su Japoni- 
jos parlamento nariais ir įtakin
gesniais politikais. Prezidentas!

ėjęs teisėjo pareigas, o šiomis 
dienomis Amerikoje išleidęs

VL Bakūnas šiandien, antra-

džios valdymo aparatas.

ŠIRDIS SPAUDŽIA TEO
DORĄ LLINSTRUBĄ j japonams išdėstys amęrikiečių. SgS> Įai- paru0§ pOra reportažų 

CHICAGO, Iii.
Lietuvių Tautininkų Sakingos 
veiklų narį Teodorą Blinstruba 
ištiko-širdies priepuolis. Pradžio
je buvo pasakojama, kad jį iš
tikęs labai lengvas širdies prie

[apie. įvairius Tautinių" šokių 
šventės įspūdžius.

IZRAELIS NESIRENGIA
ATIDUOTI JERUZALĖS

JERUZALĖ, Izraelis.— Dabar-
puolis, bet dabar paaiškėjo, kad'7^°’ 'IaP°"1-’0^ gy',en^0Jų ■ tinė Izraelio vyriausybė šiandien
. . ,. . . i dauguma vra linkusi bendradar-tas priepuolis yra zvmiat sun- *IAV i -j .. - ... ■ biauu su .JAV, bet prezidentaskesms, negu pradžioje manyta. I ................

PATARIA SAUGOTIS
ATVYKUSIŲ OLIMPIADON
MASKVA, Rusija. — Sovietų 

radijas ir televizija įspėja Mask- 
vos gyventojus ir Maskvon at-' 
vykusius rusus saugoti užsienie- Mažeika, 
čių, pasiryžusių sėti rusų tarpe 
neapykantą prieš Sovietų val
džią ir tvarką.

Politbiuro narvs Viktor Gri-į

paskelbė planą Jeruzalei atsta
tyti. Visiems aišku, kad Jeruza-

Praeita šeštadienį T. Biinstru- n°ri susitart! su parlamento va- lės atstatymas kainuos daug pi- 
*■ c MO1C IT* ITTVI i 11- X ’ l-krkr' n I-ir., .e , r.dais ir vvriausybės atstovais.

Oficialiai paskelbta, kad tre- i tuos pinigus investuoti.
čiadienį bus pagerbtas nuo šir-j Svarbiausia, niekas negali iš- 
dies smūgio miręs buvęs Japo- aiškinti, kuriais sumetimais Iž- 

atvykęs sąjungos pirmininkas! nUc5 premjeras Masajoši OhiraJ raelis nori tokias dideles sumas 
___  Dabar premjero pareigas laiki-i įdėti į Jeruzalę. Paprastai to- 

t> . . n«d eina Masajoši Ito. Jis buvoikiems klausimams atsakymus
asitanmo metu blinstruba, giau(jus premjero Ohiros bend-' kišenėje nešiojasi premjeras M.

. radarbis. bet jis nemėgdavo vie- Begin. Anksčiau jis noriai su 
i šai kištis i visuomeninius rei- užsienio žurnalistais kalbėdavo-

bas dalyvavo Tautininkų Srjun
gos pasitarime, vykusiame Chi- 
cagos lietuvių Tautiniuose na

šliuose. Ten buvo iš Kalifornijos

Pasnarimo metu Blinstruba 
suspaudė skausmai krūtinėje. ’ 
Jis nenorėjo skustis, bet arti

nigų, bet izraelitai yra pasiryžę

šin per radiją pasakė kalbą, i Pa are užeiti į igonin^ h ka|us jani i)UV0 ipalcfniau dirb-isi, bet šį kartą ir Beginąs atsi- 
įspėdamas visus rusus būti labai j eiS 1 sPeeia istams patikrinu. su energingu premjeru, negu ’ skyrė nuo’žmonių. Pradžioje bu- 
atsargiems su užsieniečiais, ai-,' e uvo Pa8u (I ®ir*( pačiam vadovauti. Jis yra gerai ( vo kalbama, kad Bogino širdies 
vykusiais pasižiūrėti olimpiados. ( .inin 8 - 0 'a^ar SM informuotas apie Japonijos ūkio priepuolis buvęs silpnas, tuo tar
ne, jTTiv+.nn L-nzi Vod-vcn a-t-wAx ° e onu ęl 11 1* ’°j reikalus, bet jis pats, kaip atro-j pu pirmadienį jis perkeltas į ki-

, , , . : do, viešai nenori kištis. Prezi- ta kambarį ir visai atskirtasT. Bhnstrubas baigė Kauno . i " .‘ ,. , . , , s dentas vis dėlto turės su prem-lnuo zmomu. Taip žurnalistamsuniversitetą, kun laika mokvto- • , l4. ................ . ,. '• . , ,. ... ... .* " - > jeru Ito plačiai issikalbeti apie ir nepavyksta gauti tikslesnių
----------- Jus. Bus paliesta ir Ja-! žinių apie tokios didelės sumos 
ponijos automobilių pramonė ir; Jeruzalei paskyrimą, 
mašinų pardavinėjimas 
rikai.

Jis tvirtina, kad Maskvon atvyks 
grupė ČIA agentų, kurie bandys! 
paveikti rusus, kad jie pareikš
tų nepasitenkinimą savo vy
riausybe.

Dar pavojingesni, jis sako, 
yra tie, kurie Anglijoje išeina 
specialius kursus rusų kalbai 
mokytis ir aiškinti rusams, kas 
negero sovietinėje santvarkoje. 
Sovietų valdžia negali kontro
liuoti visus atvažiuojančius, bet 
įspėjimas gvventojams gali būti 
naudingas. Be to, radijas pata
ria, kad sužinojusieji praneštų 
apie tuos, kurie ieško specialių 
žinių. ,

SALVADORE VIS~DAR 
NERAMU

javo gimnazijoje, o paskutiniu Qkio reika]
metu buvo gimnazijos direk
torius. !

Amerikoje. Jų tarpe yra ir pa- 
Bet svarbiausias prezidento ties Hsiaopingo sūnus. Kinijoje 

jis yra geras fizikas, bet jam la
bai patinka Amerika. Jis aiškins 
tėvui, kad mokytis kiniečiai 
gali tik iš Amerikos.

Partijos pirmininkas Hua 
Guofengas džiaugėsi, kai Kinijos 
vyriausybė nutarė keisti užsie
nio politiką ir glaudžiau bendra
darbiauti su JAV. Hua Guofen
gas turėjo progos išsikalbėti su 
viceprezidentu Walter Mondale.

Prezidentas Carteris nori ap
tarti ne tik Afganistano. Pakis
tano, Irano ir kitus reikalus. 
Amerikai ir Kinijai yra svarbus 
ir Tailando klausimas. Preziden
tas Carteris jau pasiuntė tris 
lėktuvus amunicijos Tailando 
policijai ginkluoti. Kinija taip 
pat rūpinasi Tailando saugumu.

Carferio pasitarimas. Tokijo 
mieste įvyks ketvirtadienį. Jis 
jau iš anksto yra susitaręs susi
tikti su Hua Guofengu. Prezi
dentas informuotas apie dabar
tinę Kinijos ekonominę padėlį, 
bet jam labai svarbu išsikalbėti

ŠIJITŲ DEMONSTRACI-
' JOS PAKISTANE

■16,000 Pakistano šijitų de
monstravo prieš prezidentą Zia 
ul-Haq ir jo valdžią, reikalau
dami panaikinti naujai uždėtus 
mokesčius. Susirėmime su armi
ja žuvo vienas demonstrantas.
Vyriausybei pranešus, kad mo-’su jaunesniu komunistų parti- 
kesčiai šijitų nelies, nes jiems, jos vadu. Prezidentui teko dau- 
religija -draudžia mokėti, de-' giausia išsikalbėti su Tcngu 

kuris dar ir šian
dien yra tikrasis Kinijos valdy
tojas. Jis susitarė su JAV atsto-

— Irano šachas sunkiai ser-jvais įvesti elektrdniką į Kinijos

monstrantai šūkavo “Lai gyvuo- Hsiaopingu. 
ja prezidentas Zia”.Sekmadienį automatais gink

luoti teroristai nužudė 14 asme
nų dviejuose San Salvadoro res
toranuose, esančiuose neturtin- ga. šachas guli Egipto karo ligo-' pramonę. Tengas Hsiao-pingas 
gų apylinkėje. Manoma, kad tai ninėje. Jį prižiūri geriausieji j susitarė ir atsiuntė didoką gru- 
buvo dešiniųjų teroristų ataka? Egipto daktarai specialistai, bet P? gabesnių fizikų, kad galėtų 
nes neturtingų apylinkių gyven-Į šacho kvėpavimo negali šutvar-į susipažinti su pagrindiniais fizi- 
tojai palaiko kairiuosius ir jų'kyti. Prie ligonio ilgas valandas kos dėsniais. Nuo praeitų metų 
teroristus. prasėdi jo žmona ir vaikai. * grupės jaunų kiniečių mokosi



TORTĄ SVEIKATA - PASTOVI
y.r-

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Kaip tvarkomi Vasario 16 gim
nazijos reikalai

.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
--------- JONAS ADOM AVIMUS, M. D. ---------  -------- £ --------

JAU» ARTUMAS IR TOLUMAS

viškos visuomenes. Jis

šitaip elgiasi vadovai Jaunimo

Negi tikrai nėra tų dva-

Tu< visuomeniška visuomene turi teisę gy
vuoti. (Popiežius Jonas Paulius II)

Jauninus suruošė spektaklį salėje, dargi koncerto metu. Jau- 
Jalinimo Centre, pavadintą Vl-^nimo centras priminė menkiau- 
VA EUROPA. Jis tuomi dar ar- sios rūšies smuklę. Blogiausia, 
čau priartėjo prie mūsų - prie’kad niekas nevisuomeniškų as- 
kultūi ingos-visuomenišltos lietu- menų nesukontroliavo: leido sau 

tame kenkti ir kitus kankinti per rū-
spektaklyje užsiminė, kad bū- kymą ir girtavimą.
darni lietuviukai Vokietijoje bu
vo' taip arti ir kartu taip toli nuo centro — dvasiškiai. Jiems Po- 
Lietuvos. Kitą Jaunimo kongresą1 piežiaus vakarykštis tvirtinimas 
jie tikisi galėsią rengti laisvoje j meko nereiškia, d jis daug ką 
Lietuvoje. Ačiū visiems prie to! pasako: visuomenė, kuri yra ne- 
spektaklio prisidėjusiems. Taip visuomeniška ir nesistengia to- 
veiklieji jaunuoliai artinasi prie kia būti, pati sau neria virvę ant 
kiekvieno kultūringo asmens, kaklo.
Eikime visi losangeliečių pėdo- ( siškių taipe bent vieno visuome- 
mis, taip kūrybingame -take' niško asmens, kuris mėgintų 
įmintomis. j saugoti nevisųomeniškai besiel-

Kultūringo jaunimo kūrybin- į giančiuosius Jaunimo centre nuo 
gumas dar labiau išryškėja prieš j sau kenkimo ir kitų skriaudimo 
akis turint nekultūringą - nevi- per rūkalus ir gėralus koncer- 
suomenišką jaunuolių elgesį: j to metu.
rūkymą ir gėrimą koncerto sa-j Niekada jaunimas nesubręs į 
Įėję. Niekur kultūringi-visuome- 
niški žnic'nės koncertų salėse ne
rūko ir negirtauja. Lietuvoje 
opera tęsdavosi iki keturių va
landų: nė vienas nerūkė ir ne- 
girtavo — ir nieko blogo jiems 
nenutikdavo. Priešingai, jie išei- ne jaunuolis, tvarkęs technišką- 
davo iš operos atgiję visapu-jją spektaklio dalį, buvo nuogas 
siškai.

Šį kartą dalis jaunimo tolo nuo cigaretė, kitoje — 
vi uomenišku mūsiškiu savu ne- ū *

Kuratorijos narių susirinki
mas įvyko š.m. kovo 22 d. gim
nazijos patalpose. Dalyvavo 13 
narių. Pirmininkavo dr. J. Nor
kaitis, sekretoriavo tėv. dr. 
Konstantinas Gulbinas. Priimta 
14-os punktų darbotvarkė.

Kuratorijos valdybos pirmi
ninkas tėv. Alf. Bernatonis pra
nešė, kad gimnazijoje šiuo' metu 
mokosi 58 mokiniai (18 iš šiau
rės ir Pietų Amerikos, 16 nese
niai atvykusių iš Lietuvos) ir 
dirba 34 tarnautojai bei darbi
ninkai. Vieno mokinio mokymas 
ir išlaikymas kainuoja apie 
1.200 DM per mėnesį. Nuo š.m. 
kovo 1 d. mokestis už bendra
butį (maitinimas, kambarys, 
švara, priežiūra) pakeliamas iki 
250 DM per mėnesį. Bendrabu
čių ir klasių pastatai laukia re
monto.

Gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, M.A., 
žangių moksle 
mokinių stoka.

N1AGARA LAUKIA TURISTU

Niekada jaunimas nesubręs j 
visuomeniškus asmenis, jei jų 
veikla nebus atstatc'ma Į visuo
meniškas vėžes: turime liautis 
sau kenke ir kitiems sveikata 
alinę per tuos rūkalus ir gėralus.

Minėtame spektaklyje, balko-

iki juosmens, vienoje rankoje 
gėralas. Ir 

taip per visą vaidinimą. Prie jo 
visuomeniškumu, rūkant ir gir- j kiti — irgi rūkė. Salėja prie pat 
taujant. Mėlynavo dras nuo dū- Į scenos kilo dūmai, kaip cigare 
mų. Riedėjo grindimis bonkos ■ fabriko darbininkių būryje jų

darbo pertraukos metu Carmen • 
operoje. Taip nevisųomeniškai 
elgėsi dalis jaunimo' ir senimo. 
Kaip piktžolės tie nevisuomeniš- 
kieji užgožė teises visuomeniš
kųjų, tvarkos prisilaikančiųjų 
tame spektaklyje buvusiųjų.

Žmogus suauga į visuomeniš
ką asmenį, tik trejopas jo augi
mui sąlygas išpildant: jį reikia
mai mylint, jo elgesius kontro
liuojant ir leidžiant jam laisvai-1 
natūraliai vvstvtis. Vienos iš 1 
sąlygų neįgyvendinant,

Visi norime laimingai tęsti sa
vo amžių. Mūsų norai netaps gy
vu kūnu tol, kol kiekvienas ne- 
visuomeniškas asmuo nebus at
statytas į visuomeniškas vėžes. 
Todėl ateityje visi atsakingas 
vietas užimantieji privalo būti 

, : visuomeniški asmenys. Tada tik 
1 jie pajėgs kontroliuoti nevisuo- 
ineniškuosius. ' To nuoširdžiai 
linkime minėto’ spektaklio vado- 

I varas ir Jaunimo centro tvarky
tį J tojams.

visos

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Minkšta gaiva — 
kieti viduriai

Klausimas: Prašau Gerb. Dak
tarą paaiškinti, kas man daryti 
su mano žmona:'ji turi kietus

nusiskundė pa
ir gero elgesio 

Mokytojų yra 
ir 11 vokiečių.

Pastarųjų tik 1 pilnai įdarbintas, 
o lietuvių — 7.

Iždininkė dr. Alina Veigel - 
Plechavičiūtė pastebėjo, kad 
gimnazijos ir bendrabučių paja
mų bei išlaidų sąmatos įteiktos 
visiems nariams prieš suvažiavi
mą. Praėjusią žiemą labai paki-

su mano žmona: ji turi Kietus j0 gUro išlaidos, kurių dalį pa- 
vidurius — išsituština kas ketu-Į 
rios dienos gabaliukais. Dažnai 
ima vaistus vidurių suminkšti
nimui, kartais net klizmą prisi- įarė palyginamąją 1977-1979

dengė vokiečių įstaigos.
Kontrolės komisijos vardu 

pranešė dr. J. Norkaitis. Jis su-

eina pavartoti. Jai aš ir jos gy-
Miela buvo stebėti dytojas patariam daugiau skys-į 

pastangos eina niekais: žmogus kultūringas pastabas mūsų jau-'čių gerti, o ji tik siurbtels vieną
-- - _ - !• nimo šiame spektaklyje. Visų kitą gurkšnį, ir jau atsigėrusi. sįo vaiJniens

Atsakymas: Kai žmogaus gal-į

Išvada:

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6%%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest' 

i period, beginning on f 
k ;or after June 1,1979. lake

So you see,

I

išauga į nevisuomenišką asmenį.
Nuo tokių kenčia visi žmonės sudėtinis triūsas atnešė malo- 
bet kur besiranda. i nias prošvaistes.. Tai tikras su

— jaunimu suartėjimas, saviškiu 
jaunimu pasididžiavimas buvo 
didesnis, negu nuo jaunimo atsi
tolinimas. ,

Taip gera, kad buvo nepa- 
j kviesta kultūringų svetimtaučių, 
J nes nebūtų buvę kur lietuviš

kų akių dėti dėl kai kurių nevi- 
suomeniškai besielgiančiųjų tiek 
jaunų, tiek pagyvenusiųjų. Tvar
kytis turime visi: tada jauni
mas ims labiau gerbti pagyve
nusiuosius, tada atsiras “pašau
kimų” į dvasiškių eiles, tada vi
suomeniška publikos dalis ne
kentęs nuo nevisuoineniškųj ų.

, Ne kiekvienas jaunas žmogus 
Į yra vertingas: toks yra tik as-i 

menybe suovisuomeniškėjęs jau
nuolis. Tokio gėrio kiekvienas 
— tiek jaunas, tiek pagyvenęs 
stenkimės susilaukti.

Pastaba sjiektžiklio rengėjams: 
1) Kiaurus triukšmas ardo svei
kata: sušvelninti,’ sumažinti, iš- 
lyginti plokštelių muziką; 2) So- 

' listui su pianistu atliekant savo 
. programą, neblaškyti klausovo- 

žiūrovo dėmesį nuolat besikei
čiančiais skaidrių paveikslais, 
rodomais ant abiejų sienų šalia 

, scenos; 3) Sukontroliuoti nevi- 
suomeniškus elgesius kai kurių 
nevis uoineniškųj ų personalo 
tarpe.

i

i J

m. pajamų ir išlaidų lentelę. Jo 
nuomone, mokymo įstaigoje lė
šos neturėtų vaidinti svarbiau-

Diskusijos lietė daugiausia fi- 
va suminkštėja, tada jo viduriai Į nansinius klausimus. Išsiaiškin-

ta, kad rėmėjų būrelių aukos 
sumažėjo po gimnazijos gera
dario kun. Suginto mirties ir dėl 
dolerio kurso kritimo'.

Bonds are getting better all the 
time. This new 6%% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the v • 
Bond- a-Month Plan where you- 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

V. If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 

(this is the kind of news that 
should increase your 

interest.
£ Bonds are a better
į CZLbuy than ever before.

fu^Ąinerica-

* ♦ *

Narkotikai nepadeda 
artritu negaluojančiam

Kkusimas: Kodėl man dakta
ras neprirašo Darvon kapsulių 
nuo artrito. Mano draugė turi 
lokį gydytoją, kuris jai duoda 
tas kapsules ir ji nejaučia skaus
mo. Ji man davė tokią kapsulę, 
aš ją parodžiau savo daktarui ir 
prašiau recepto, o jis man jd ne
davė. Man rankos dešinės plašta
ka sutinusi ir pirštai išsukinėti 
ir sutiną jų sąnariai. Ačiū iš 
anksto.

Atsakymas: Todėl nedavė Dar
von nuo artrito, kad tą ligą rei
kia gydyti trejopai: aštrioje sta
dijoje ramiai užlaikant sąnarius,! šymo atrodo, kad sergi sunkia 
o vėliau juos masažuojant (pa-| artrito forma: reumatoidiniu ar
čiam ligoniui ar kito asmens pa
galba), juos kaitinant vandeny
je, parafine ir reikiamus vairūs 
vartojant bei atsakančiais maiti
nantis. Narkotikas Darvdn nie
ko gero neątueša pacientui. 
Tamstos draugė turi keisti gy
dytoją.

sukietėja. Yra visokių nesąmo
nių, įsikalusių žmonių galvon. 
Jie jas nešasi karstam O galėtų 
gyventi sveikiau ir linksmiau bei 
kitus mažiau kankinant. Jau 
taip ir vargsi — neši tą save j ■ 
kryžių: įsisenėję klaidingi Įsiti
kinimai labai sunkiai duodas' 
prašalinami.

Tačiau niekada vilties nerei-i Pedagoginės komisijos prano
kia nustoti: mėgink jai nuolatĮšimą pateikė jos narys dr. J. Gri- 
priminti, kad kietėja viduriai J 
dėl to, kad nėra pakankamai I 
skysčių žarnose. Todėl kaip vais
tus reikia gausiai gerti pasukas, 
rūgusį pieną, vaisių-daržovių • 
sunkas, įvairias sriubas, ypač 
karščiuose šaltibarščius naudin
ga. Pagaliau, vien skysčių van
dens pavidale reikia gerti.

Kaip vaistus tegul ji išgeria 
ant tuščios (dar lovoje gulėda
ma, jei ji yra sutingusį) dvi stik
lines gerokai šilto vandens. Pc 
pusvalandžio ar panašiai tegul ji 
valgo pusryčius naudodama ru
piai maltus javainius (sakysim 
ALL BRAN). Per vidurdieni ir
gi kaip vaistą jai reikia išgerti 
dvi stiklines vandens — jis jau 
gali būti šaltas. Tas pats einant 
gulti: irgi dvi stiklines vandens: 
Tos šešios stiklinės vandens kaip: 
vaistas jai turi būti. Žinoma, gy
dytojas ištyrė, kad jos vidurį v 
kietumas nėra atsiradęs dėl ko
kios tokį vidinių stovį sukelian
čios ligos. ,

Patvirtintos 1979 m. pajamų- 
1 išlaidų apyskaitos: gimnazijos 

538.483 DM ir bendrabučio 
1305.113,34 DM sumos; priimtos 
11980 ir 1981 m. sąmatos.

Nenaudotini visokie vais
tai artritu sergant

Klausimas: Aš neseniai atvy
kau j šj kraštą. Pradėjo iš geros 
valios (neužgavau) skaudėti 
abiejų rankų viduriniai sąnariai. 
Jie patinsta. Lankiau daktarus. 
Jie man davė įvairiausių vaistų, 
bet jie nieko nepadėjo. Kas man 
toliau daryti?

Atsakymas: Visų pirma reiki 
diagnozę nustatyti: kokios rū 
šios artritu negaluoji. Iš apra-

• trito. ši liga skaitosi labai sun
ki, bet ji nevienodai pasireiškia 
pas kiekvieną žjnbgų; Viena Ui ji 
lengvai pasiręj.šiia’, kitą. — tikru 
invalidu padaro. Eik pas gydy
tojo vardo vertą žmogų ir žinok 
vieną dalyką šioje ligoje: aspiri
nas (be jokių priemaišų) yra ge-

I

nius. Jis rašęs gimnazijos vado
vams mokinių auklėjimo bei el
gesio, mokytdjų savitarpio ir 
mokytojų su mokiniais elgesio 
klausimais ir siūlęs: uždrausti 
mokiniams laikyti motorizuotas 
susisiekimo priemones, talkų 
gimnazijos aplinkos pagražinimo 
metu įjungti ir mokinius į dar
bus, sustiprinti mokytojų draus
mę, ypač per pamokas. Į visus 
Pedagoginės komisijos siūlymus 
susirinkimas atsakė teigiamai.

Perskaitytas direktoriaus V. 
Natkevičiaus nuo š.m. rugsėjo 
1 d. pasitraukimo iš pareigų raš
tas. Kuratorijos valdyba papra
šyta surasti naują direktorių.

Statybos ir remonto klausi
mus referavo A. Šmitas. Į patal
pų atnaujinimo komisiją Kura
torijos atstovu išrinktas inž. J. 
K. Valiūnas, Vokietijos LB val
dyba paskyrė inž. J. Sabą, Su tei
se pasikviesti trečią asmenį — 
statybos darbų žindvą.

Į naują Kuratorijos valdybą 
išrinkti tėv. Alf. Bernatonis ir 
A. Šmitas. Gimnazijos direkto
rius įeina į valdybą ex officio. 
Jie taip pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas tėv. Alfonsas Ber
natonis, vicepirmininkas V. Nat
kevičius ir iždininkas A. Šmitas.

Rėmėjų būrelių vadovė O. 
Zailskienė, pranešdama apie pa
sitraukimą iš pareigų, per savo 
atstovę dr. A. ’Vei^UPlechavi- 
čiūtę atsiuntė dvi dovanas: lie
tuvišką lėlę ir dail. Zapkauš ta
pytą paveikslą. Į poilsį pasi
traukiančiai 0. Zailskiehei pa
reikšta padėkąAif jos pasiauko
jantį darbą ir už dovanas,. .Per
skaitytas naujo’rėmėjų būrelių 
vadovo Zalatoriaus laiškas, ku
riame jis pageidauja tampres
nio ryšio su gimnaziją.

Pabaigoje iškeltas Kuratorijos 
statuto keitimo klausimas, pa
didinant jos narių skaičių už jū
rinių lietuviškų institucijų at
stovais.

(VLB Informacija)

Atsiųsta paminėti
• Algirdas Budreckas, NUO

SMUKIO APRAIŠKOS, 32 psl., 
pusiau kietais viršeliais, auto
riaus leidinys. Jame telpa aktua
lūs straipsniai: Bitnikai — tautų 
nelaimė, Meno “šedevrai” ir hi- 
pokritai, Abstraktą nebūtinai 
suprask, bet prie jo priprask, 
Menas ir premija, Paminklo 
prasmė, Hipokrizmas ir deka- 
dentizmas. Knygelės pabaigoje 
yra 7 autdraius eilėraščiai — 
satyros.

Pratartyje autorius tarp kita 
taip rašo: “šiandien abstrakti
niame mene, poezijoje viešpa
tauja absurdiškas cliaošas ir me
las. .. Visa tą stebėdamas rašiau 
lietuviškoj spaudoj, norėdamas 
atkreipti savo straipsniais visų 
dėmesį, kad mūsų kultūringa ir 
galinga savo praeitimi lietuvių 
tauta neliktų tų absurdiškų reiš
kinių palydove ir išliktų tų visų 
negerovių kuo mažiausiai pa
liesta”. Kas to nori ir siekia, tu
rėtų susipažinti su to leidinio 
mintimis.

iausias vaistsa prie šios ligos. 
Tai pigiausias ir geriausias tos 
ligos gydymas — aspirino dide
lėmis dozėmis vartojimas. Tą 
tiesą turi gerai įsikalti galvon, 
nes kitaip būsi gydytojų vėto
mas ir mėtomas. Mat, eilinis gy
dytojas nenori aspirino prirašyti 
žmogui: pacientas pamanys, gir
di, kad gydytojas nieko neišma
no. Todėl tokie gydytojai pri
rašo' vienokių bei kitokių vais
tų, juos keičia ir taip pacientas 
esti alinamas, liga užtęsiama.

Jei eisi, sakysim, į universite
to reumatologijos skyrių, tai ten 
gydytojai patars aspiriną vartoti 
didelėmis dozėmis. Žinoma, rei
kia atsakančiai jį priiminėti. Jis 
erzina skrandį, kai kuriems 
žmonėms gali skrandyje opelės 
atsirasti ir žmogus imti krau
juoti. Už tai visada aspirinas 
imamas su ma’istu, arba sugrūs
tas bei košėn Įmaišytas. Reikia 
prisilaikyti gydytojo nustatyto 
mti aspirino kiekio. Ims ūžti 

galvoje — lai ženklas, kad aspi
rinas pradėjo veikti. Jokie aspi
rino pakaitalai netinka šioje li
goje vartoti ilgesnį laiką.

Gydytojai dabar mėgsta pri
rašyti vąistą Motrin. Vienok, 
tikri reumato ligos žinovai aspi
riną laiko pagrindiniu vaistu Mr. A. Budreckas, 2712 W. 43rd 
nuo reumatoidinio artrito. SL, Chicago, Ill. 60632.

Autorius Alg. Budreckas yra 
teisininkas ir Teisininkų S-gos 
c.k. vicepirmininkas, taip pat 
aktyvus šaulių organizacijoje ir 
visuomenėje. Knygos kaina ne
pažymėta. Ji gaunama rašant:

They call it 
“The Overnight WonderM 

for constipation. •
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? .Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates yovr system's 

morning, you’r'*

...

wn natural rhųrtim. Overnight. "S* Wr-the 
back on th«> bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is "The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax' Pills. That’s right -pills from 
Ex-Lax. Look for the u/Mte box.

Use onh? as directed.
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i TAUTYBIŲ FESTIVALIS HART PLAZOJE

DETROITO NAUJIENOS

V Detroito Lietuvių Organizaci- tel. 382-5730. Kultūriniam na- 
jų Centro valdyba yra įsiparei- mėliui vadovaus Stefanija Kau- ’
gojusi kasmet su kitomis tauty- nelienė.
bėmis dalyvauti festivaly. Toks 
festivalis šįmet įvyks liepos 
mėn. 18 19 ir 20 dienomis Hart 
Plaza, Detroito vidurmiestyje, 
prie upės kranfd tarp Fordo Au
ditorijos ir Cobo Hali naujai 
įrengtoje vietoje požemyje ir po 
atvita dangumi. Keturiuose na
mukuose bus’ išdėliotas lietuviš
ko skonio maistas ir rodomas 
lietuvių menas. - # - J
//Organizacijų Centro vadovybė 

maldniai prašo visus tautiečius 
bęnt vieną.karią metuose prisi
dėti ir paremti maistu ar kitu 
būdu.. Labiau pageidaujamas 
mgistas: kugelis koldūnai, ba
landėliai, įvairūs kitokie kep^ 
niai ar pyragai. Prašoma ir tal-

Dar vienos Joninės
Š.m. birželio mėn. 28 d. Lie-’ 

tuvių namuose, Dariaus-Girėno' 
klube, įvyko dar vienos Joninės 
ir paparčio žiedo ieškojimas. Į 
Buvo pasveikinti kone visi Det
roite gyvenantieji Jonai.

Tai labai gražus paprotys. 
Per abi radijo valandas .keturis! 
kartus savaitėje, girdėjom daug, 
sveikinimų. Sveikino pavieniai, '• 
sveikino grupėmis, kartais net 
po 50 ar daugiau. Tas gfažus 
paprotys, kurį visi labai mėgs-J 
ta, visada parėmė radijo valan-| 
das, kurios iš to' tik ir išsilaiko.

Remkime ir sveikinkime vie-
kos pardavinėjimui maisto bei ni kitus kiek tik begalime, bet 
gėrimų. Aukojamą maistą atvež-i nepamirškime ir spaudos, be j 
kite į festivalį, arba bus paima- kurios taip pat neapsieinama.!

Mes džiaugiamės, kad mūsų var- ] 
dą pagarsino oro bangomis, beti 
tuo ir. baigiasi. Spaudoje pagar-j 
sinimas pasilieka ilgesniam lai-j '

Švitri

4 :

GėlynuoseM. Šileikis

KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS 
MOKINIU MINTYS

(Tęsinys)
me du labai paklydusius inteli-“Užkeiktuose vien uoliuose’

mes matotae žmonių godumą ir gentus. Nors abu turi pakanka- 
savanaudiškumą. Turtingi vie- mai pinigų ir išėję mokslus, jie 
nuoliai net piršto nepajudina vis tiek yra paklydėliai. A. Vie- 
gelbėti savo žūstančiai šaliai. Jie j nuolio apysakos Jonas Budrys 
savo turtą nori paslėpti kalnuo- ir L. Pelėdos Petras Jonaitis abu 
se. Jie net nužudo nekaltą pa- ilgai gyvenę Rusijoje. Jonaitis 
siuntinį, kuris mirdamas juos Į vedęs rusę, kuri jį visai pakeitė, 
prakeikia. Vienuoliai negalvoja 
apie tėvynės gerovę, o tik apie 
savo asmenišką laimę.

Renata Variakojytė, 
VU kl.

* * *

INTELIGENTAI PAKLYDĖ
LIAI REALISTŲ RAŠYTOJŲ

l KŪRYBOJE

Jis tikėjo, kad žmona priims lie
tuvių papročius, kalbą ir tikybą, 
bet taip neatsitiko. Ji net priver7 
tė savo vyrą gyventi Rusijoje.

| Budrys ir Jonaitis jaučiasi tė-
Į vynei nusikaltę, nieko gero jai 
nepadarę. Jonaitis kaltina savo 
žmoną rusę, bet ne tik ji kalta

' — taip pat kaltas ir jis. Jis galė- 
Lietuvio inteligento gyveni- jo vesti lietuvaitę ir paaukpti 

mas 19 a. pabaigoje nebuvo pa- savo mokslą Lietuvos naudai, 
lankus. Į jį veikė įvairios sąly- Gal net Jono ir Petro tėvai kal- 
gos: rusų valdymas, spaudos ti, kad neskatino savo sūnusi 
draudimas, I-sis pasaulinis ka- dirbti Lietuvai, o išleido į Ruši-
gos: rusų valdymas,

m’as iš namu. Už aukas DLOC 
valdyba iš anksto nuoširdžiai 
dėkoja, a... ,

■Festivaliui5 šįmet vadovauja

ŽEMAIČIAI! - rias pagamino p. E. Petkūnas ir ras, Lietuvos atgimimas ir di- ją. r. , . 1 J':.;; ___ ____ _______ 1____  Ip. R. Didžgalvis i džioji rusų revoliucija su komu-'

1 - Birželio 18 d. p. A. Kojak sve- 
_ 1 tainėje, 4500 So\ Talman Avė., 

; žemaičių Kultūros klubas turėjo 
į savo pusmetinį susirinkimą. Vi
sai valdybai ir nariams susirin
kus, pirmininkas J. Skeivys ly
giai 1 vai. popiet pradėjo posėdį.

Pirmininkas pranešė, jog tai 
neeilinis susirinkimas ir galima 

kviesti VLB Valdybos pirmojo ’daugiau ką daryti negu papras- 
pdsėdžio š.m. balandžio 27 d.,tuose susirinkimuose.
taip pasiskirstė pareigomis: Rin-į Žemaičiai turi savo susirinki- 
kimų komisijos pirmininkas R. i mams nusistovėjusią darbotvar- 
Hermanas, vicepirmininkas J. - kę, pagal kurią ir šiuo kartu bu- 
Pauliukevičius, sekretorė J. Ba-į vo vadovautasi.

Miunchene — Ludwigsfelde, P. 1 rasaitė ir nariai — P. česūnas ir

abu DLOC valdybos vicepirmi-! kui,. taigi nepamirškime spau 
ninkai — Bernardas Brizgys, Į dos. Ant. Sukauskas

Iš protokolo paaiškėjo, kad 
praeitame susirinkime buvusi 
viešnia ir svetainės savininkė

■ ■ . . rlniztao įsigalėjimu. Tuo laiku
Taip pat prie vaisių prisidėjo profesijų pasirinkimas buvo 

ponia Raila su skaniu tortu prie sUnkus_ Jaunuolis kuris. norė]cr 
kavutės. Ir ponia B. Juraška-pr^ t- Lietuvojej Iėj

buvo

o
tęl. \ 282-5755, ir Alfas Šukys,

i Vokietijos LB Tarybos rinkimai
■< Vokietijos LB Valdybos iždi

ninkas inž. J. Sabas ir reikalų 
vedėjas J. Lukošius dalyvavo 
pirmajame Vokietijos LB Tary
bos rinkimų komisijos posėdy, 
įvykusiame balandžio 27 dieną

česūno bute. Po posėdžio Rinki
mų komisija išsiuntinėjo visetas 
Vokietijos- LB apylinkėms band- 
rąrąštj Nr. 1. Jo turinys:

• ^--VLB Taryba š;m. kovo 8 d. 
sudarė Rinkimų komisiją iš šių 
Mūncheno apylinkės narių: Jū- 
rątės ■ Barasaitės, Petro česūno, 
Richardo Hermano, Vytauto 
Paškausko ir Jurgio; Paliukevi- 
čiaus. Išrinktieji asmenys, šu

V. Paškauskas.
Rinkimų komisijos adresas: 

Petras česūnas 
Opalstr. 10/1 
8000 Mūnchen 50

Rinkimų komisija tame 
čiame posėdyje nutarė ir skel-i

Po atidarymo ir įžanginio žo- 
; džio', pirmininkas pakvietė sek- 
j retorę Rožę Didžgalvis perskai- 
j tyti praeito susirinkimo nutari- 
į mų protokolą. Protokolas buvo 
į teisingai surašytas ir aiškiai per- 
I skaitytas. Jis priimtas be pa- 

Pa (aisu.
I »■ I I *■

įvyks 1980 m. lapkričio 22 d. j VLB apylinkių vadovybės tao- 
korešpondenciniu būdu. Į jau sudaro rinkikų sąrašus tri- 
—------------ . 1 juose egzemplioriuose. Rinkikų

i sąrašuose įrašomi visi pilnatei-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!
. ...i 3 » ■. .' « i vardus, nario knygelės numeri,> - j ’ O - v 7

>UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN j gimimo datą ir adresą. Sąrašo 
■' * ‘ gale pažymima jo atskleidimo

data (nevėliau š.m. rugsėjo 13). 
ir skundimo tvarka bei terminai, 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susina- Rinkikų. s^us pasirašo Apy- 
ir na a m^iaa Vnrin hnkės pirmininkas ir sekreto-

rius. Viena rinkikų sąrašo kopi
ja pristatoma Rinkimų komisi

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 3ai ikJ;nK birželio 30 d'
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS ............................. ..
UŽ 10 DOLERIŲ. ' ■ •

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

VLB apylinkių vadovybės ma
loniai prašomos rinkikų ’sąrašų 
sudarymo neatidėlioti (dažnai 
pamirštama) ir kiek galint anks
čiau pasiųsti Rinkimų komisijai, 
vėliausiai, kaip minėta, iki š.m. 
birželio 30 d.

R. Hermanas, - -
Rinkimų komisijos pirm. 
Jūratė Barasaitė, 
Rinkimų komisijos sekr.

(VLB Informacija)

•. H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _____________________________________
Adresas ----------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovana savo ______ _____ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas..... .......      —----------------
Adresas----------------------------------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovO----------------------------

• 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 —------------- ----------------------------------------------------

Kitoje A. Vienuolio apysako
je “Grįžo” aprašomas lietuvis, 
kuris nebuvęs Lietuvoje apie 
30 metų, grįžta į savo tėviškę. 
Jam Lietuva atrodo labai apleis 
ta ir apgriuvusi- Jis prisimęna 
savo jaunystę, kaip viskas bu-

i. ‘“Pa-

p. Anelė Kojak yra užkvietusi sidejo pne narių pavaišinimo. pasirinkti dvi profesijas: kuni-
----- x—JaU ne pirmą kartą ji paskyrė ( -■ 
kurortą Lake Villa papiknikauti. tam reikalui $10. Pasivaišinę na-j įOJ-ai; buvQ siunčiami j Rusiją. f«pa
Prie ta-punkto šiuo kartu kiek- linkta, skirstės. Į nantu- D jaunuoiių norėjo tikti Lie- QS

žemaičius atvykti į jos turimą

ilgiau apsistota, sudarant išvy
kai organizuoti komisiją, nusta
tyti laiką ir tuoj buvo pradėta 
sudarinėti sąrašą norinčių vykti 
į minėtą kurortą. Bilietų važia
vimui pardavinėti ir pinigams 
dėl autobuso surinkti pavesta 
A. Kizlaičiui ir A. Brokevičiui, 
o norinčių važiuoti registracija 
rūpinasi sekretorė p. R. Didžgal
vis (vakarais jai galima paskam
binti tel. 927-8660).

Išvyka ruošiama liepos mėn. 
23 d. Nuo susirinkimų svetainės 
(4500 So. Talman Avė.) bus iš
važiuojama 10 vai. ryto punk
tualiai. . -

Taip pat buvo, pasiūlyta pasi
imti truputį užkandžių, nes gra
žioj gamtos apylinkėj, prie eže
rų, gali atsirasti geresnis apeti
tas užkandžiauti ir skistymėlio

Jau ne pirmą kartą ji paskyrė go arba gydytojo. Net ir gydy-

čius 3 vai. popiet. ;
Juozas Skeivys tavoje, todėl pasirinkdavo kuni- ’ ir su5ukcį. 

gystę. Tuo laiku mokslus daug
■ kas baigė svetimuose kraštuose.

Dovanok!
Rūta Stroputė, VII kl. 

. * * ♦
L. Pelėda.ir A. Vienuolis savo

ni s f
ATSIŲSTA PAMINĖTI Ten jie susipažindavo su svetim

T _ „ < .tautėmis mergaitėmis ir sukūr.\^u"e" n£įrinėja to meto
LIETUVIŲ DIENŲ žurnalų davo sų jomis šeimas. Tuo būdu 

balandžio mėn. nuipęris jau.iš- daug kas nutautėjo, o tai Lietu- 
siuntinėtas skaitytojams. vai buvo didelė skriauda. .Lietu-

44'

lietuvio inteligento gyvenimą. 
Abu rašytojai vaizduoja tuos 
inteligentus neigiamai. L. Pėlė-siuntinėtas skaitytojams.

šis “Lietuvių Dienų” numeris i .
yra skirtas Lietuvos Vyčių orgą-į nii ° ios _nyk° svetimose ; jamas inteligentas, kilęs iš kai- 
nizacijos veiklai ir jos Cenlroj padangėse. Todėl rašytojai Laz- kun*s turį gerą darbą, bet 
valdybos pirmininkui Philip Ska- dynų Pelėda ir Antanas Vienuo- ( nuklysta, vesdamas ne lietiivab 
beikiui pagerbti. Daug miotrau- Prigiamai atsiliepia apie tuos Į
kų iš Vyčių veiklos ir iš priva-'

lllLUlIgUlAlUO

vos atgimimo metu reikėjo jau-, dos apysakoje “Klaida” vaizduo-

tę, o miestietę svetimtautę. Šis 
vyras galvojo; kad jo žmona pa
sidarys lietuve, bet jo svajonės 
neišsipildė. Žmona ne tik nemė
gino pažinti vyro kraštą, bet dar 

; bjaurėjosi žmonėmis ir papro-

jaunuolius, kurie, matydami Lie 
taus P. Skab'eikio ir jo šeimos tuvos Padėti ir nor3 išsivaduoti 
gyvenimo.

Ten pat randam kun. J. Pruns- Negalime sakyti, kad visi jau-
i . A ■ . ■ — ’ .. ° ’ •'j uiauxeiusi xiuviidiiio ii uo.iji.v-kio operų Carmma Burana ir -nuoliai bėi?o iš savo krašto Bu-1 - - T -x- • j ■r> • . X • T-l • ,nuoi,ai sa\o Krašto., nu č Jonaitis gailėjosi vedęs
Pajacai aptarimą. Lietuvių.R.| vo labai daug tokių, kuriems’ 
Katalikių Moterų Sąjungos 65 m. buvo svarbus Lietuvos atgimi- 
sukakties paminėjimo straipsnį, mas ir j6s iajsvė. Kaip pvz., Vi-

iš rusų priespaudos, paliko tė
vynę ir sukūrė mišrias šeimas.

tas uzKanaziauu-ir sKisiyuieiiu T 7 ru
nara^auti Vietai bus salima kai1 paru0Šla: JHhJ°s Macki Pranas ktutė ir dr. Antanas iš Šatrijos t 

ka i”nusinirkti i Pusdešris iš Adelaidės Australi- Raganos apysakos “Viktutė”,
P ‘ joje patiekia sceninių .variacijų] kurie dėjo visas pastangas, už. £

P-asamdytas autobusas talpina 
44 asmenis, o susirinkimo metu 
jau 20 narių užsiregistravo.

Valdyba ir nariai buvo ragi
nami pranešti ir susirinkime ne
buvusiems nariams. Autobuso 
neišpildžius, bus kviečiami ir 
narių artimieji prieteliai su že
maičiais paiškylauti gryname 
ore, gražioje gamtoje prie žu
vingų ežerų.

Prašoma kiek galima anks-

KristąusrKalnd palaiminimų ’ te
momis: “šviesa nuo Kalno”, ša
lia to visokeriopa lietuviška 
veiklą pailiustruota nuotrauko-i 
mis. ' •’ .. 

’ . .1 1

Anglų kalbos dalyje P. Skabei-

tėvynės laisvę.
Andrius Švabas, VII kl, 

* * *

A. Vienuolio “Idealiste” ir L.
Pelėdos “Klaidoje” mes randa-

miestietę, o ne savo kaimo mer- 
gaitę, su kuria jo gyvenimas bū
tų buvęs naudingas Lietuvai.

t šeima būtų buvusi lietuviš
ka. L. Pelėda vaizduoja Jonaiti 
kaip bevalį žmogų, o Vienuolis 
savo raštuose inteligentus apra
šo kaip didelius svajotojus. Jie- 
galvoja, kad pasiseks su svetim
tautėmis žmonomis įsijungti į

i (Nukelta į 5 psl.)

čiu organizacijos įsikūrimą ir jos i . . •. ........ ....... x ......I NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
pradžioje. '• - - 7

’ n: . ■. .< . . • LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo
Knygų apžvalgoje Živilė Gim-( ^954 m..metraštis.. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

ciau registruotis ir pas valdybos bu tarta Recenzuoja dailininkų Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Štankos,
narius: J. Skeivys 778-6536,- A. 
Kizlaitis , (Cicero) 863-5228, Fr. 
Puddžiukas: 778-1624.

Susirinkimui besibaigiant, bu
vo pranešta, kad sekantis susi
rinkimas bus rugsėjo mėn., tai 
yra, po atostogų.

Nariams suruoštos vaišės, ku-

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

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

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN. B.S., Beglrtmota. valutininka.

TeL 476-2206

I
lšėjuai Ii tpaudos Ir galima gauti knygų rinkoj t

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakos I kraite politiką. 102 p*l. Kaina flAO.

Knygos bus išsiųsto*, jei f 1-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

ji NAUJIENOS,
| 1737 So. HabtM St, Chk*c«, DSL

Tamošaičių knygą apie Lietuviu j Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
>. tautinius drabužius ir^ audinius. I Meilaus straipsniai bei studijefs, iliustruotos nuotraukomis ir 

Keletas ištraukų is ;ELTOS g. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
biuletenio apie Sovietų -invaziją poveikslais. 365’ pilsi, knyga kainuoja tik $3.
j Afganistaną, ir kiti aktualūs 
straipsniai. DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau-

“T-tXb-vi’n ląienaą” įpidžia An- šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
tanas Skirtas. 'Adresas: 4364 šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
Sunset Blvd Los Angeles, CA > ii€lns> gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis
tanas Skirtus. f Adresas

90029. Prenumeratos kaina: 
Amerikoje $18, Kanadoje $20.

— Pasaulinio banko preziden
tas Robert McNamara išeis at- 
sargon 1981 m. -birželio 30 d. 
Banko prez.idento;pareigoms mi
nimas Cyrus R. Vance arba Wil
ly Brandt.

T*

WPORTAMTNEWS 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 Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sb muscles loosen-you can nove more 
freely m minutes* There's no stronger 
backache medcation you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

*

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 $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
jdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui: Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 23-1 puslapius,
bet kainuoja tik $3.

• 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 jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
e SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 

vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.
Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 

IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms*

maujiiWO<Fhicago a. ilu Tuesday?July 8, 1980
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Dviejų veikėjų nuomonės
Praeitą sekmadienį Chicagos Lietuvių Tautiniuose 

namuose įvyko dviejų veiklių vyrų dvi paskaitos. Chica- 
gon suvažiavę Amerikos lietuviai tautininkai prieš tai 
posėdžiavo ir aptarė visą eilę savo grupės reikalų, o 
trečią valandą paskaitė įdomią paskaitą inž. Vytautas 
Čekanauskas, Lietuvos garbės konsulas Los Angeles 
apylinkėje ir Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmininkas.

Dr. Bobelis gyvai ir plačiai informavo apie ruošia
mą Madrido konferenciją, kur .turi suvažiuoti JAV ir 
Kanados atstovai bei 33 Europos valstybių, dalyvavu
sių’Helsinkyje, atstovai. JAV Senatas ir Atstovų Rū
mai priėmė dvi rezoliucijas, įpareigojančias Madrido 
konferencijoje kelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos liki
mą. Sovietų valdžia, susitarė su Hitleriu ir Ribentropu, 
užėmė visas tris Pabaltijo valstybes, prievarta prisi
jungė jas prie Sovietų Sąjungos, o dabar vengia kalbėti 
apie šį žiaurų prievartos veiksmą.

Dr. Bobelis nori, kad prezidentas Carteris Madri
de leistų JAV diplomatams kelti karo metu pagrobtų 
trijų nepriklausomų valstybių ir tautų likimą visu 
griežtumu. Jeigu šitas klausimas Madride nebus kelia
mas, tai geriau, kad Madrido konferencija neįvyktų.

Dr. Bobelis bijo, kad prezidentas Carteris, norėda
mas rasti bendrą kalbą su Sovietų valdžia, nepadarytų 
nuolaidų ir pabaltiečiams svarbaus klausimo nekeltų. 
Dr. Bobelis pridėjo, kad visa eilė Europos valstybių at
sakė Į VLKo laiškus, kuriais buvo prašomos Europos 
valstybės užtarti Sovietų valdžios pavergtą, apvogtą ir 
išprievartautą Lietuvą, prisijungė prie Sovietų Są
jungos. Belgijos užsienio ministeris teigiamai atsakė Į 
VLKo prašymą padėti pavergtai lietuvių, tautai atgau
ti nepriklausomybę ir savarankiškai tvarkyti visus eko- 
nminius, ir kultūrinius reikalus. Belgijos ministeris pa
dėkojo už suteiktas informacijas apie Lietuvą ir priža
dėjo VLIKui padėti.

Olandijos užsienio reikalų ministeris taip pat pa
dėkojo už žinias apie dabartinę padėtį pavergtoje Lie
tuvoje ir prižadėjo pagalbą. Šveicarijos valdžia net du 
laiškus parašė;kuriuose dėkoja VLIKui už suteiktas ži
nias ir prašė VLIKą informuoti apie Lietuvos teisinę ir

ekonominę padėtį. VLIKas gavo dar trijų valstybių lai
škus, kuriais prižadėta VLIKui ir visiems lietuviams 
padėti atgauti laisyę pavergtai Lietuvai.

Dr. Bobelis labiausiai yra susirūpinęs prezidento 
Carterio palinkimu daryti nuolaidas komunistinei So
vietų valdžiai, bet čia pat pastebi, kad prez. Carteris 
visdėlto užėmė griežtą poziciją Afganistano klausimu. 
Prancūzijos ir Vakarų Vokietijos vyriausybės buvo 
pasirūpinusios pradėti pasitarimus su Sovietų valdžia 
Įvairiais ginklavimosi klausimais, bet prezidentas Car
teris Venecijos konferencijoje įtikino visas suvažiavu
sias septynių valstybių galvas nedaryti rusams 'jokių 
nuolaidų, kol Sovietų karo jėgos nebus atšauktos iš Af
ganistano.

Prezidentas Carteris ir kitos Venecijoje dalyvavu
sios valstybės Įpareigojo kanclerį Helmutą Schmidtą 
Sovietams aiškiai pasakyti,kad negali būti jokiskalbos 
apie prekybos padidėjimą, jeigu Sovietai neatšauks vi
sas savo karo jėgas iš Afganistano ir neleis afganista- 
niečiams nepriklausomai tvarkyti savo-reikalus.

Dr. Bobelis taip pat priminė, kad prez. Carteris ne 
tik nesiunčia JAV organizuotų sportininkų, bet įtikino 
Amerikos elektronines bendroves nesiųsti į Maskvos 
olimpiadą jokių elektroninių Įrankių, kurie padėtų So
vietams mechaniškai kontroliuoti olimpiados įvykius. 
Be to prezidentas Carteris pasirašė įstatymus, kurie 
skiria dideles sumas pinigų naujiems lėktuvams ir mo
derniems elektronikos ginklams.

Inž. V. Čekanauskas, Lietuvos garbės konsulas Los 
Angeles apylinkėje, labai gyvai papasakojo apie savo 
patirtį diplomatiniame darbe. Jis parėdė didelio susi
rūpinimo augančiu lietuvišku jaunimu,' mažai tesirūpi
na Lietuvos nepriklausomybės reikalais. Jis papasako
jo kelis įspūdžius iš savo darbo praktiko®, pasirodo la
bai lėtai stumiamas .Lietuvos vadavimo vežimas. Kiek 
vienais metais vis mažesnis žmonių skaičius tą vežimą 
stumia, o dažnai pasitaiko ir tokių, kurie kišą kuolus į 
ratus. Vežimas sunkiai . stumiamas į kalną, o dar 
mažiau, kai ratai vietoje sukasi.

Inž. Čekanauskas džiaugiasi, kad dabartiniu metu 
yra vis dėlto didelis žmonių skaičius, kurie Lietuvos 
laisvės klausimą judina. Jį kelia mokykloje, jį kelia 
spaudoj ir vis dažniau jis keliamas Washingtone, Anks
čiau buvo siūlomos Įvairios rezoliucijos, bet paskutinės 
turi žymiai didesnės svarbos. Inž. Čekanauskas mano, 
kad Lietuvos bylai geriau,-jeigu didesnis lietuvių ir ne
lietuvių skaičius vis dažniau pavergtos ‘Lietuvos klau
simą kelia. Būtų labai gerai, jeigu Lietuvos nepriklau
somybės klausimas būtų keliamas ir Madrido konferen
cijoje. Tam darbui lietuviai privalo pasiiTiošti.

Inž. Čekanauskas aiškiai pasisakė, kad privalome 
vengti “veidu į Lietuvą” politikos, kurt Washingtone 
buvo paimta politinės grupės pagrindan,; nei kelionės į 
“kapsuko kursus”, nei kelionės į sovietinės mokslo įs
taigos nieko lietuviams naudingo neduoda, nes pa
vergtoje Lietuvoje susitinkama su okupanto agentais, 
o ne su pavertgais lietuviais.

Pasibaigus paskaitoms, buvo duota proga susirin
kusiems paklausti kelis klausimus ne tik naujai naujai 
paskirto Lietuvos garbės konsulo, bet ir VLIKo pirmi
ninko. Klausimai buvo labai gyvi, o atsakymai nau
dingi Paskaitas tautininkai nemanė, kad susirinks 
toks didelis Lietuvos laisvės klausimais besidominčiu 
ne tik čikagiečių, bet ir suvažiavusių iš kitų Amerikos 
kolonijų.

Visiems buvo aišku, kad lietuviškas kovos vežimas, 
kad kartais ir lėtai, bet rieda pirmyn.'

Vladas Rasčiauskas su giminaite prie Trakų pilies.

. SVILONTS

KELETAS PASTABU DĖL KUNIGO 
JURGIO ŠARAUSKO PASKAITŲ

(Tęsinys)

Gaila, kad jis nepasako, pas, kad tie, kurie atlieka gerą dar
ką popiežius pasitikėjimą laimė bą, turi pasisekimą, dėl to jiems 
tų? Nejaugi, Jurgio Šarausko i pavydime ir juos apšmeižiame. 
asmeny? Toks jo pareiškimas * Ar šitoks jo pareiškimas nėra 
parodo jo tik didelę drąsą kai-j tik grynas plepalas?
bėti, bet žinoma, kad vien tik • Arba ir vėl. Jis porina: “Mes 
drąsos pademonstravimas yra j neturime savo tarpe jaunuosius 
dar ne viskas; eikia ir daugiau j apsunkinti mūsų neurotišku *ir 
ko. O' kas tas daugiau, manau, ’ ligotu elgesiu, kad neduotume 
kad Jurgis Šarauskas jau tiek I jiems priežasties atitolti nuo lie- 
žinos. Ateitininkas, baigdamas tuvių tautos”. Bet tai jo tikras 

-rašyti jo paskaitos įvertinimą,;1 svaičiojimas. Kadangi jis nepa- 
priduria: “kur čia viską-išrašy- aiškina, kas gi tie, pagaliau ne
si, kiek jis ateitininkams tokių urotikai, kurie sudaro grėsmę 
svaičiojimų prišnekėjo”. Bet bū- jauniesiems atitolti nuo lietuvių 
dingą, kad jis tokius ir panašius 
svaičiojimus ir toliau skleidžia.
Žinoma, juos išreikšdamas tik 
kitais žodžiais.

II
“Pasaulio Lietuvis” skirtas va-

tautos, tai tą jo toki pareiškimą 
reikėtų vertinti tik neurotišku 
svaičiojimu.

III
Draugo korespondentas iš Phi 

. ladelfijos rašo, kad' ten kun. Jur-
sario — kovo mėnesiams. LB- į gis Šarauskas skaitė ateitinin- 
nės oficiozas, taip pat paskelbė i kains sendraugiams paskaitą 
jo paskaitą, skaitytą New Yor
ke, ALTos suruoštame Vasario 
16-sios minėjime. Jis ten kalbė
jo apie kvailą ir iškraipytą pat
riotizmą. kurio vardan ardomi 
vienų kitų darbai- Neaišku, ko
dėl jis tokia proga sumanė pat
riotizmą vadinti kvailu ir iškrai
pytu? Iš viso neaišku, kada, jo 
manymu, patriotizmas būna 
kvailas ir iškraipytas, jis to ne
paaiškina. Nejaugi jam patrio
tizmas kvailas tada, kai išeivija 
kovoja prieš okupanto pastan
gas per jo įkurtą “Tėviškės” 
draugiją, kuri meluoja, kad oku
puotoje Lietuvoje yra pražydęs 
gerbūvis ir kultūrinė veikla. Ar
ba ir vėl. Jis kalbėjo, kad vyks
ta tarpusavės peštynės dėl to,

čiam korespondentui, kad jo pa
skaita kontroversinė, pesimistiš
ka. Jis rašo: “Klausant paskai
tos savotiškai skambėjo metami 
kaltinimai senesniajai kartai”.. 
Tikrai, turėjo savotiškai skam
bėti, nes kaltinimai bei priekaiš
tai buvo nukreipti į tėvus, kuni
gus, vyresniąją kartą, būk jie 
nepakankamai kreipia dėmesio Į 
dvasines vertybes. Kas jam gale 
tų pritarti, kad toks bendras jų 
visų apkaltinimas yra teisingas? 
Juk keistai skamba jo ir toks 
pareiškimas: “Mano didžiausias 
rūpestis ne lietuvybė, bet lietu
vių krikščionybė”. Nejaugi ge
ram krikščioniui, ir .dar kunigui, 
turėtų būt svetima lietuvybė, ir 
ja nesirūpinti? Man rodos, ge
ras lietuvis vertina krikščionybę 
ir lietuvybę. Nejaugi ji nėra su
derinama su krikščionybe? Lie
tuviui krikščioniui rūpi ir jo 
lietuvybė, ir jis ją laiko didele 
vertybe.

Kun. Jurgiui šarauskui nepa
tinka, kad stovyklose daug kal
bama apie pasaulėžiūrologiją, 
bet mažai apie teologiją. Neži- 
.nau, kaip kalbėtojas, kalbėda
mas apie krikščionišką pasaulėž 
valgą, gali išvengti teologijos- 
Matyt, jis tokį priekaištą taiko 
ateitininkų stovyklų kapelio
nams. Šis jo priekaištas-neturi 
pagrindo, nes ateitininkijos pa
saulėžvalga remiasi teologija. Ar 
kun. Jurgiui šarauskui atro
do-, kad krikščioniškoji pasaulė
žvalga nesiriša su teologija? Juk 
kai tik paliečiama krikščioniško
ji pasaulėžvalga, tai tuo pačiu 
susiduriame ir su teologija, nes 
ji yra-teologijosvišdava.

Jam nepatinka; kad; pamoks
luose daugiau užsimenama apie 
Lietuvą, nėgu apie dvasines ver
tybes. Čia jis kartoja tą pačią 
mintį, kurią jis pareiškė savo 
paskaitoje, New Yorko, altinin- 
kams. Jis ten kalbėjo apie kvai
lą ir iškraipytą patriotizmą. Bet 
norėčiau jo -paklausti.-ar tėvy- 
nės meilė nėra dvasinė vertybė, 
dėl kurios kartais yra aukoja
ma net gyvybė? Ar Kristus ne
verkė dėl tragiško savo-tėvynės 
ir tautos likimo? Ar pamoksli
ninkui neturėtų rūpėti jo tautie
čių kančios, jų persekiojimas, 
naikinimas jo tautos dvasinių ir 
kultūriniu verivbiu?

Jis priekaištauja ir kunigams, 
kad jie bijo ar nemoka pristaty
ti šių dienų naujesnę teologiją 
jaunimui. Reikia tik nustebti, 
kad Jurgis šarauskas turi tiek 
drąsos pristatyti tokią “teologi
ją", kokią jis pristatė Clevelan- 
de ateitininkams. Pristatė tokią, 
kokios Bažnyčia nemoko. Jo pris 
tatyta teologija buvo daugiau 
pasisavinta iš liberalų, kurie 
neatstovauja Bažnyčios moky
mo. Bet apie tai jau esu minėjęs 
šio straipsnio pradžioje. Ten jis

a o sa-

(žiūr. “Draugas” geg. 17 d.). Ko
respondentas pateikia apie jį ke 
lėtą trumpų biografinių žinių. 
Sumini, kad jis praėjusiais me
tais iš 1300 jaunų žmonių prašy
mų, norinčių dirbti su JAV Vy
riausybės pareigūnais, buvo at
rinkta 17. ir jų tarpe minėtasai 
paskaitininkas. Šiuo metu jis, 
yra padėjėjas Valstybės sekre
toriaus pavaduotojo. Korespon
dento manymu, tai aukštos pa
reigos. Jis mano, kad jam gali 
tekti vykti Madridan.

Palikime tas jo “aukštas” pa
reigas reklamuoti Draugo ko-1 
respondentui, bet atkreipkime dė1 ši_ _ E_ JIE _. T
mesį į tai, ką jis prišnekėjo Phi- Į pristatė ne naują teologiją 
ladelfijos ateitininkams. O priš-, v0 pasimetimą teologijoje, 
nekėjo daug, nes atrodė ir pa- i (Bus daugiau)

PETRAS TARULIS

(Tęsinys)

[ pėsi ji šiuosyk i Mėlynienę, — o iš ten pirma lekia 
■ šilkine palaidinuke, paskui ridikiulis, o dar vė
liau lekia raudona, kaip iš pirties tokia nieko sau 
apskrita poniutė. Įėjau ir drebu. Bus ir man tas 
pats. Bet nieko, apsiūrėjo, receptą parašė. Ste
buklingas, sakau, daktaras. Jis sako: “Čia skau
da?” — Skauda, sakau, “Ir čia?” Ir čia. — sa
kau. Viską žino, viską atspėja.

Taip pat ir kiti, kadangi daugiausia žmonės 
buvo pagyvenę, kalbėjo apie ligas ir apie gydy

tojus, kurie arba tuojau, kaip ranka ligą atima, 
arba nepagydo, neišmano kaip gydyti. Retkar
čiais jie pasiginčydavo: vieni tvirtino, kad štai 
jų daktaras geresnis už visus, o kiti sakė: “jis 
nieko neišmano”. Tada atsirasdavo koks nuolai
dus pilietis ir visus sutaikydavo, sakydamas: 
“Kiekvienam pasitaiko apsirikti”.-

Nė vienas nenorėjo atsilikti ir stengėsi pa
pasakoti apie kokią nors savo ligą. O tas, kurs, 
vargšas, nebuvo turėjęs kokios “geros” ligos, tai 
bent išpasakodavo apie savo tetą ir jos jaknas. 
Kaip toji teta savo jaknas gydė,kaip daug jai kai
navo ir kur tik nebuvo nuvykusi. Taipi, brangi 
toji teta su savo jaknonris!

Tutulas ir Monika jautėsi nekaip, vis sten
gėsi bendrą kalbą užmegzti, bet toji kalba ištirp
davo tarp visų ir jie vėl vieni pasilikdavo. *■*

Tada kažkin kam atėjo galvon mintis:

ĮVYKIAI verandoje
Prasidėjo kvietimas ir raginimas išgerti. Visi 

stengėsi kaimyną priversti būtinai ištuštinti stik
liuką. O kas mėgino atsisakyti, tai sulaukdavo 
tokio aršaus puolimo, kad retas rasdavo moralių 
jėgų atsilaikyti. Ypatingai stengėsi Kojeliūnas. 
Tiesa, dėl savo artimiausios kaimynės — Inkšti- 
raitienės jis rūpesčių nėturėjo: ji ir paimdavo Į 
ranką stiklelį taip, kad iš karto galėjai spėti, jog 
jai čia "paprasta brasta”. Kojeliūnas manė, kad 
jo pareiga, kad jis tam ir paklėstas — visus iš
judinti ir nuotaiką pakelti. Jo balsas skambėjo 
be jokios atvangos. Jis taip Įsisiūbavo, kad net 
pamėgino poniai Niumienei mirktelėti ir tuo pat 
metu pakelti savo stikliuką. Vertas pagyrime 
Niurnienės mandagumas — ji nepanoro net pa
stebėti Kojeliūno išpuolio.

Kain tik dabar ji pasakojo. Mėlynienei ir ki
tiems artirr^sniems kaimynams apie savo kelionę 
i Kauną gydytis ir apie savo vizitą pas garsų 
profesorių.

— Atsidaro durys, mano brangieji, — krei-

— Jūs, Kojeliūnai, padainuotumėt, ar ką.
— A! Jūs dainuojat? —nustebo Inkštiraitie- 

nė. — Ak, Kaune aš tiek artistų pažinau. Mano 
draugai, galima sakyti.

— Jeigu jūs man įsakysit, — savim galuti
nai sužavėtas pasakė Kojeliūnas.

— Aš prašau. . .
— Ne, įsakykit, Prašau, miela poniute, įsa

kykit! — nesiliovė Kojeliūnas, vis manydamas, 
kad ir jo kalba ir jo elgsena yra žavi.

— Nemėgstu prašinėti. Nenorit, nereikia.
— Klausau! Laikau savo paeriga išklausyti 

kiekvieno jūsų noro.
Kojeliūnas,atsistojo, neužmiršo išplėsti krū

tinę, pamėgdžiodamas vieną garsų artistą, pa
darė vieną laisvą judesį pečiais ir kairiąją koją 
truputį į priekį atstatė:

—...“juokis paja-cai savo laimę... (čia jis vie
nai akimirkai visai užgęso, parodydamas, kokia 
aistringa kančia plėšo jo dryžu švarkeliu apvilk
tą krūtinę) ...pra-ra-dęs!— ištarė jis jau visai 
tragiškai. Žmogui nebebuvo kur dėtis.

Kojeliūnas taip garsiai sudainavo, kad nie
kas susikalbėti nebegalėjo. Todėl jam baigus dau
guma paplojo.

— O! Jūs visai, kaip artistas, — pagyrė jį 
Inkštiratienė.

— Man siūlė į operą eiti, bet aš nesutikau...

Man ir tai pgerai, ar ne tiesa?
Liko ne visai aišku, ar ponui Kojeliūnui siū

lė Į operą eiti bičiulis prie bokalo alaus, ar pats 
peros direktorius buvo jo balsu sužavėtas. Ko j e- 
liūnas spindinčiu veidu, reikšmingai tuo savo il
guoju žvilgsniu pažiūrėjo Į Inkštiratienę, kuri 
kaip nusirpusi kriaušė štai turi jam į paruoštas >• 
rieškučias nukristi. Jis vienu pirštu pabraukė 
per savo pakirptus ūselius, reikia manyti, pa
mėgdžiodamas kuriai nors sutiktai jo gyvenime 
Įžymybei.

Nežinia kas čia Įvyko. Ar toji ponia Inkšti- 
raitienė jam po stalu paspaudė ranką, o gal tik 
savo petį prie jo lengvai priglaudė, bet tik Koje
liūnas staiga nutilo, susikaupė ir puolė savo au
ką jau neabejojaučio nugalėtojo žvilgsniu.

Jis veikė greit, apgalvotai, neleisdamas jai 
besišypsančiai aukai atsigauti. Tuojau pripylė 
jai ir sau stikliukus, atsigrįžo tiesiai į ją ir savo 

j anuo, kaip jis pats buvo įsitikinęs, neleidžiančiu 
prieštarauti, saldžiu ir kietu, įsiskverbiančiu į 
širdį ir švelniai glostančiu balseliu jau įsakmiai 
prašė:

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*V. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Jono 1:14 mes skaitome: “Tas žc'dis buvo padarytas (stojosi) 
kūnu, ir gyveno tarp mūsų. Mes matėme jo garbę, garbę kaip 
vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, pilno malonės ir tiesas”. Tasai 
Logis buvo padarytas kūnu, perkeltas nuo savo priešžmoginio 
gyvenimo į žmogiškąjį gyvenimą. Biblija parddo, kad toks buvo 
pagrindinis Dievo planas. Skaitydami žydams 2:9,14 mes suži
nome, kad Dievo buvo nutarta, kad Jėzus turėjo numirti kaip j 
žmogus už pasaulio nuodėmes.

Jono 6:51 pats Jėzus aiškina tą dalyką ir sako, kad jis davė j 
savo kūną už pasaulio gyvybę, šita Jėzaus žmogystės auka buvo
atpirkimo kaina už gyvenimą, kurį prarado tėvas Addnas. Povi
las kalba apie tai šitokiu būdu: "Kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti” (1 Kor. 15:22). 1 Timotiejui 2:6 
Apaštalas aiškina, kad Jėzus davė save kaip “atpirkimą” už visus, 
ir išverstasis žodis “atpirkimas” graikų kalboje reiškia “atitin
kanti kaina”.

DR, K. G. BALUKAS 
aaUiERIJA IR MOTERŲ LIGO» 

GINEKOLOGINE CHHIŲRGUA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-644E

374-8004

DR. PAUL V. DARGISj 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WetMmter Community klinikos 
Medicinos ^rektorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

TU____ BE 3-5193

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wart 103rd Street 
Valandos pagal anaitarima

DR. FRANK PLECK AS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
24U W. 71 St. ToL 737-5149 

Tikrina aiū. Pritaiko akiniu* 
“contact lenses”1 

VaL asai susitarimą. Uždaryta

Ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—1 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, ntac. MOTERŲ 
Oflaae WEST 59ta SYR3BT 

Tol. PR S-1S23
OFISO VAL.: pirn- antr«L, tračiaa
ir penkt. 2-4 ir e-8 t«L Tik. AOtedir Ipo ° centus-

The Ace Of Club Sandwiches

p” SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY MMHG
I

PERKRAUSTYMAI

• Tahiti sala yra tropikinia- 
me klimate, bet ten temperatū
ra labai retais atvejais teprašoka 
94 laipsnius Fahrenheit©. Karš
čiausia ten būna vasario ir ko-

Dilia 2-4 vaL popiet ir kita USr

one

P ŠILEIKIS, O. P.
OMHOPTOas-PBOTEZISTA 
Aparsiai - Protezai. Med. bar 
d>UL Speciali peteliu t 
(Arcb Support*) ir t t

ttSO Wwt Urd VL Mtž?
T*M.: PlUipecf

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Leidimai — Pilna epdreuda 
ŽEMA KAINA 

MOVING

GEORGE F. RUDMINAS J
3319 So. LITDANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139 I

tt (vairip aMvmp.
ANTANAS VILIMAS 

TeL 374-1EM erhe 376-5994

£ “Lietuvos Aidai’
leL. KAIS SRAZDtlONYT#

Programos veOejL

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

Visos laidos iš W0PA rtotiea. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
is WT1S stones 1110—AM barnia

2646 W. 71st Street
Chicago, Ulinoia 6062>

Telef. 778 5374

RADIJO IŠIMOS VALANDOS
Visa* W3FA.

1498 kiL A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedė|a Aldona Daukui 

Tele*4 Hlmteek 4-Z433 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

• Amerikoje propaguojama 
idėja, kad nesidaugintų žmonės 
ir kiekviena pora turėtų ne dau
giau, kaip du vaikus. Tuo tarpu 
Pietų Amerikoje, Azijoje ir Af
rikoje beveik pusę gyventojų 
sudaro 15 metų ar jaunesni.

• Kai 1937 metais pastatė 
Golden Gate tiltą, atsirado daug 
norinčių jį pereiti pėsti. Jie už 
tą malonumą turėjo sumokėti

i

Psst . . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
Jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them FiasU Stack-Ups. a surf bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
14/2

12 
6 
6

i

18

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slices* 
toasted ** 

ham slices 
tomato slices

6 
12

For each wndwich, spread 
dressing; top with ham slice, 2 
cabbage, second slice of toast. 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with ' 
6 sandwiches

' Prezidentas Smetona" Šventosios uoste 1939 m. gegužės men.

Mirė Povilas Kesiūnas
Mokyto as, literatas ir lietu

vių kalbos specialistas bei meni
ninkas Povilas Kesiūnas, sulau
kęs virš 80 metų amžiaus, š. m. 
liepos 5 dienos rytą mirė Ameri
cana prieglaudos namuose. Ten 
i į nuvežė vienintelė duktė, ne
turėjusi kantrybės sergančio ir 
mirštančio tėvo prižiūrėti.

Ligoninėje jį lankė Kesiūno 
mokinys, mokęsis iš jo ne tik 
vietos ir Rokiškio mokykloje, 
bet vėliau ir Kaune. Kesiūnas 
dėstęs lietuvių kalbą ir kitus 
mokslus ne tik Kauno lietuvių, 
bet ir žydų gimnazijose.

Kesiūno mokinys ir ilgametis 
draugas, aplankęs ištroškusį li
gonį, atnešė vandens. Ligonis 
kelis kartus skambinęs patar
nautojams, prašydamas vandens 
troškuliui nuraminti, bet jo ne
susilaukė. Atvykęs svečias jam 
davė net keturis vandens stik
lus. O vėliau nuleido skambutį,

KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS 
MOKININIŲ MINTYS

Atkelta iš 3 psj.

lietuvišką darbą, bet dėl žmonų 
neapykantos lietuvybei, tokie 
inteligentai atitrūko nuo savo 
krašto. Trakiškiausias likimas 
yra Janulio apysakoje “Grįžo”.
Jis gi Įžta Lietuvon, nustojęs svei /ron}ka pamiįte Juozelį, kuris

Jis miršta apleistoje tėvų -ą myl— Tačiau Juozelis
odyboje- Liūdniausia, kad Ja- j§vafįuoja į Ameriką, pažadėda- 
•~iS buvo klajoklis visą gyve- mas yerOnikai atsiųsti laivakor-

kates.

nui;s
•įima. Jis net nebuvo vedęs.

Gimtas Bu'mevičins, VII kl

LIETUVOS KAIMO TAMSU
MAS IR VERONIKOS TRA

GEDIJOS PRIEŽASTIS
| ZflllL/111 Lį 11 AA1V I\A4/IUUa V •

Antanas Vienuolis yra gimęs; njejęas nepasiseka ir pagaliau 
1832 m. netoli Anykščių. Jis mi
rė 1957 m. Lietuvoje. Vienuolis 
daug rašė apie miestiečius. Vie
na jo realistinė apysaka apie Į^ajmo žmonės taip elgėsi, nes

■

cupu shredded cabbage 
summer sausage slices 
ffreen pepper ringi t 
Kraft jalapeno pepp« 

singlet pasteurized 
process cheese food 

slice of ttrnst with saUd 
tomato sTices, 1/4 cup 

I

kad ligonis galėtų patarnautoją 
prisišaukti. Jis dar vieną van
dens stiklinę atnešė-

Menininkas Kesiūnas buvo 
Dailininku draugijos narys. Pa
liko 30 išbaigtų paveikslų. Jis, 
yra parašęs didoką pluoštą gy
venimiškų feljetonų, lietuvių 
kalbos studijų, vertimų ir dido
ką pluoštą atsiminimų, liečian
čių Rokiškį, Kauną, tremties 
dienas Vokietijoje ir gyvenimą 
Chicago j e. Jis paliko pinigus 
savo atsiminimams ir kūriniams 
išleisti, tiktai nežinia, ar jo pali
kimą tvarkantieji panorės tiems | 
raštams duoti knygų formą. Ke
siūnas turėjo nemaža draugų, 
bet vis rečiau su jais susitikda
vo. Jo žmona mirė prieš treje- 
rius metus.

Mokytojas bus pašarvotas Bie
liūno koplyčioje, o laidojamas 
trečiadienį. Reporteris 

kaimą “Paskenduolė’*. Apysako
je yra aprašoma neturtinga kai
mo tarnaitė Veronika. Ji dirba 
pas Kaikarą, turtingiausią kai
mo ūkininką. Veronika yra visų 
mėgstama. Ji turi daug draugų, 
yra linksmo, giedraus būdo. Ve-

tę- Ji laukia ir laukia Juozelio 
‘ laiško, tačiau nesulaukia. Tada 

ji sužino, kad laukiasi kūdikio. 
Tuoj pat Veronika tampa žmo
nių pajuoka. Ji pasidarė labai ne 
laiminga ir nutarė pasislėpti nuo 

' žmonių ir meldžiasi Dievui. Jai

Veronika pasiskandina.
“Paskenduolėje” mes matome 

nelaimingą mergaitės likimą.

jie nepakęsdavo žmonių, kurie 
nebuvo dievobaimingi ir dori.

Dana Dirlcytė, VII kl.
* * *

Veronika buvo neturtinga mer 
gaitė, todėl ji turėjo dirbti pas 
ūkininką. Ji buvo labai graži, 
turėjo gerą balsą, buvo gera 
darbininkė, todėl visi ją labai 
mylėjo. Veronikai pasimaišė Juo 
zelis ir ji jį pamilo. Tada Vero
nikos gyvenimas pasikeitė: ji 
pradėjo pergyventi vieną trage- vo mėnesiais.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, TU, TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ? 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubBc 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4413

diją po kitos. Pirmiausia Juoze
lis ją suviliojo ir palikęs išvažia
vo į Ameriką. Antra tragedija 
yra, kai Veronika sužino, kad ji 
nėščia. Visi ją paniekina: drau
gai ir draugės išjuokia, o kuni
gas net įrišimo neduoda. Patį 
didžiausią pergyvenimą vis tiek 
ji turėjo, kai tėvas primušė, pa
liko ją pusgyvę ir niekas jai ne
norėjo padėti. Veronika, nebe
galėdama pernešti daugiau tokių 
skausmingų įvykių ir nenorėda
ma gyventi tarp tokių tamsių 
kaimiečių, nusprendė pasiskan
dinti.

Gintas Buinevičius, VU kl- 
Nei už jūrių marių, nei už 

vandenėlių,
Tik kitas mergeles mylėti pra

dėjo. .. (liaudies daina)
“Paskenduolės” tragedijos prie 

žastys buvo dvi: Veronikos el
gesys ir kaimo žmonių elgesys. 
Jeigu Veronika būtų buvusi sti
presnio charaktelio, ji būtų su
siradusi naujų draugų kitame 
kaime. Ji gal būtų galėjusi iš
kęsti pajuoką ir, laikui bėgant, 
vėl bandyti būti maloni su vi
sais. Ji buvo ne pirma ir ne pas 
kutinę mergina, sutikusi tokią 
nelaimę. i

Yra suprantama, kad kaimie
čiai nustebo pamatę, kad ir Ve
ronika turi silpnybių, kad ji nė
ra tikras kaimo mergaitės idea
las. Jie vis gyrėsi tikį į Dievą, 
bet nesilaikė jo nuostatų — ar
timo meilės. Žmogus turi kitą 
žmogų užjausti, pasigailėti ne- , 
laimės metu, tačiau visi Veroni- ' 
ką tik niekino ir smerkė. Jai at- j 
rodė, kad net pats Dievas ją ats 
tumė, neišklauso. Be jokios mei i 
lės Veronika negalėjo gyventi. 
Meilė pagydo žaizdas ir duoda 
vilties ateičiai.

R. Steponaivičiūtė, VII kl.
❖ * Sjc

GAMTOS GROŽIS uANYKŠ
ČIŲ ŠILELYJE’1

Vysk. Antanas Baranauskas, 
vienas iš žymiausių priešaušrio 
rašytojų, pradėjo eilėraščius 
kurti pačioje jaunystėje, dar 
klieriku būdamas. Rašė įvairio
mis temomis, net tėvams laiš
kus rašydavo eilėmis, ypač ke
lionėje į Petrapilio dvasinę Aka
demiją. Šie eilėraščiai pasižymi 
sentimentaliu lyrizmu, nostalgi
ja ir vietomis gana aštriais pasi
sakymais prieš rusų valdžią.

Tačiau pats žymiausias A. Ba
ranausko kūrinys yra “Anykš
čių šilelis”. Tai eiliuotas poeto 
gimtinės miško aprašymas. Anyk ; 
ščių miškas tuo metu buvo iš
naikintas, ir likę, anot jc, tik 
“kalnai kelmuoti.. A. Bara
nauskui, kaip galima lyrikui, 
toks jo tėviškės šilelio likimas 
darė liūdną įspūdį ir prašėsi ap
dainuojamas.

(Bus daugiau)

a

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARL STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
gftggĮĮ/ Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
TeL 422-2000

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMK 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

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

Telef. 476-2345

|
i

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVE. Tel: YArdc 7-3401

!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

Naujienos, Chicago, 8, Ill Tuesday. July X, 19xn



APLINK MUS IR MUSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

© Federalinė Fish Wild- pavasarį kai kurie svogūnai pra- 
life agentūra susirūpino jūrų, deda leisti laiškus. Reikia juos 
kregždelių nykimu. Mor.omv sa-; pasodinti į juodžemio pilną ki
loję, prie Cape Cod, Mass., nori- j birą ar kitokį indą 2 ar 3 coliai 
nia įveisti jų rezeivatą. Jos nuo vienas kito ir juos laikyti 
mėgsta tą salą, tik reikia jas1 šviesioje, bet ne tiesioginių sau- 
apšaugoti nuo žuvėdrų. Begelbė-' lės spindulių vietoje. O kok^rska- 
jaiĮtJūrų kregždeles, toje saloje nūs veliuoniečių šutinys sn tau- 
išnarkinta tūkstančiai žuvėdrų, kinės ir svogūno laiškų padažu!

... . ... . ,. Į Jei svogūnas nėra pradėjęs leis-© Lojolos universiteto studi- . . * .. .. , ;. ■ , , . , . - , , Ii laisvus, tai prieš u sodinant,ja rodo, k?.d daugiausia arbat-į f
pinigių duoda vyrai, kai jie vai-1 
go vieni ir naudoja kredito kor-. 
teles. Jų arbatpinigių vidurkis 
yra 23.7'4 nuo gautos sąskaitos. 
20.3% gauna patrauklios pada
vėjos, nežiūrint patarnavimų ko
kybės. Vidutinio grožio ar pa- 
traūkluųid padavėjos gauna 14.9 
nuėš. už gerą patarnavimą, o tik 
11.9'? už vidutinį ar blogo stro
pumo patarnavimą.

© Mokesčių departamentas 
pra’nešė, kad 1979 metais 316 
amerikiečių tapo milijonieriais.

© Komercijos departamento 
statistika parodė, kad per pas
taruosius 5 metus padidėjo net 
30% moterų valdomų verslovie- 
čių; Praeitais metais moterų 
valdomi 702.000 biznių uždirbo 
$41.5 bilijono.

® Social Security administra
cija praneša, kad 65 milijonai 
dolerių kiekvieną mėnesį išmo
kama pensininkams, gyvenan
tiems užsieniuose. Tokių pensi
ninkų yra virš 30,000: daugiau 
kaip 50,000 gyvena Meksikoje, 
46,000 — Kanadoje. 42,000 — 
Italijoje ir virš 35,000 čekių 
siunčiama į Filipinus.

• Svogūnų laiškus galima au
ginti visą vasarą savo kambary
je iki pat vėlyvo rudens. Anksti

eikia nupjauti viršūnę, kad grei
čiau vykių laiškų leidimo bei 
naujo vaisiaus augimo procesas.

O Ar žinote, kad katytės ne
mėgsta ir neėda saldumynų ? Gal 
dėl to jos yra normalaus svorio? 
Seniau turtingi šunų mėgėjai = 
mėgo mažus savo šunelius lai- ’ 
kyti švarko rankogalyje. Į

G Statistikos duomenys rodo, 
kad vidutinio merikiečio išlaidos 
maistui sudaro tik 17% visų ki
tų išlaidų, o 1950 metais išleis
davo 26%. Vokiečiai maistui iš
leidžia 40/?, o nišai 56%. Apie 
pusė visų

— Cicero respublikonai pa
gerbs J. F. Kimbarką, ilgametį

PASSBOOK 
SAVINGS.., 
the best way to saweguSart/I

Cozpcua&d
Quarterly 

OUR SAVINGS .. 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’8%

valgių ir bufetas, šokiai, loteri
ja ir kiti įvairumai, gros puikus 
Į orkestras šokiams. Įėjimas $1.|
Tad iki pasimatymo gegužinėje.: 

i Pradžia 1 vai. popiet. (Pr.)

labai gerais pažymiais baigė 
Bostono Lotynų akademiją ir 
studijuos Northeastern universi
tete. Jis yra veiklus amerikiečių 
ir lietuvių organizacijose, gerai 
kalba lietuviškai ,nors ir nebu
vęs Vilniaus universiteto lietu- 

I vių kalbos kursuose, kuriuos
ie. komiteto atstovą ir miesto savij reklamuoja ir <luo<ia leidimus

rusu dirba žemės valdybes raštinės šefą, liepos bei rekomenduoja Petroniai til-
16 d. St. Andrews golfo klube, tininkai, už pinigus vykdą Son- 

— Ponia Anna Benzin iš Maf- nen^ei<^o doktriną.
to' produktus paidavinėdavo at- ąuette Parko’ paaukojo 5 metu.
skirose krautuvėse. Buvo kepyk- laikotarpyje 3,000 savanoriško 
lų krautuvės, mėsinės, vaisių bei 
daržovių ir konservuoto maisto 
krautuvės. Pirmoji įvairių įvai- 

i riaušių valgomų prekių krautu
vė atsirado 1930 metais apleis-■ 
tame garaže. Jos savininkas no-1

O Anksčiau Amerikoje mais-

darbo valandų šv. Luko ligoni
nei. Ji buvo pagerbta specialioje 
sueigoje ir įteiktas padėkos 

1 raštas. I
— Terry Balytė iš Marquette 

rėjo pagelbėti depresijos vargi- Parko baigė teismo korespon- 
namiems žmonėms. dentų kursą Triton kolegijoje.dentų kursą Triton kolegijoje. 

Visą laiką ji buvo garbės stu-
o Torpedo žuvis gali išleisti den(ų sąrašuose, 

elektros srove, kuri užmuša art *> 7 I
apsvaigina jos norimą sugauti: 
grobį. Tą ginklą ji panaudoja- 
ir ginantis nuo priešų*

M. Miškinytė

see us for

AT OUR LOW RATS

jMii^ualFederal 
Savings and Loan

222 WEST G2MAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6CS08
Ph«Mi Ybtfala 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1EOUTSj Mon.Tue.Fri.9-4

SEBVING CHICAGO JUTO SUBUBĖS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalmė or- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba 

~ ' *
SLA—išmokėjo daugiav kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, n>* 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. ___ .....

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

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

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėi 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

3Q7 W. TOth St.
Tai. fill) W3-

pos 9 d., trečiadienį, rengia Chi-
cagos miesto pietinės dalies, 
į pietas nuo Congress g-vės, vy
resnio amžiaus asmenims pik
niką McKinley parke prie West
ern ir 38-tos bei 39-tos gatvių. 
Seniorai bus vaišinami įvairiais 
užkandžiais ir gėrimais. Bus 
programa ir kalbos. Lietuvių 
Pensininkų draugijos valdyba 
prašo narius burtis vienoje vie
toje, kuri bus paženklinta tauti
nėmis vėliavėlėmis.

JAU LAIKAS STEBUKLUI

Kris- 
kurie

Išgir-

“Dievo teisumas, kuris teikia-, 
mas per tikėjimą Jėzumi 
tumi; jis tenka visiems, 
tiki”. (Rom. 3:22)

Jūs laukiate stebuklo?
site šią “Gerąją Naujieną Lie
tuviams” 8:45 vai. vak. radijo 
banga 1490 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Parašykite p a r e i kalaudami 
knygelės “Laisvė”. Prisiusime 
dovanai.

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak Lawn, IL 60154

EflL ESTATE
Hemai, Žiunė — Pardavimu) 
REAL E.JFATE FOR SALK

, Namai, Žami — Pardavimui
1 »EAL ESTATE F02 SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, HL Tet Virginia 7’7743

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

! • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 

rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

- • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
1 Maplewood. Labai tinka giminingoms 
į šeimoms.
J • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
J Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
Į duoti. Neaukšta kaina.
1

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559 t

— Danutė D. Kelpša iš Mar
quette Parko' gavo Amerikos 
pilietybę.

— Illinois valstijos loterijoje 
liepos 3 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 193246. Lucky Stars le

isime laimėjo 67, 04, 926, 492 ir 
!63775.

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in- 

j formacijos direktorius, kalbėjo 
į apie padėtį Lietuvoje per WT- 
AQ radijo stotį liepos 4 dieną.

. — Ramūnas A. Ivaška, tre- 
jčios kartos Amerikos lietuvis,

Dialogas tarybų Lietuvoje
Sovietų karininkas vienam lie

tuviui sakė:
— Negaliu suprasti, kodėl jūs 

nuolat sakote “Dėkui Dievui”. 
Ką čia Dievas turi su visais tais 
dalykais bendro?

— O ką jūs sakote, kai jums 
kas nors pasiseka? — klausia 
lietuvis.

— Mes sakome “Dėkui Brež
nevui”, — paaiškina nisas.

— O ką jūs sakytumėt, 
Brežnevas mirtų? — toliau 
raujasi lietuvis.

— Tada... mes taip pat šaky- Į 
tume “Dėkui Dievui”.

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

jei 
tei-

— Marija ir inž. Antanas Ru
džiai, lietuviškos veiklos ryškūs 
darbuotojai ir mecenatai, bir
želio 29 d. savo sodyboje, Monee, 
Ill., paminėjo 40 metų laimingo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Veišėse dalyvavd Chicagos ir 
apylinkių lietuviškos veiklos eli
tas bei artimiausi draugai.

— J. Kanišauskas, A. Urbonas 
ir J. Tamulis išrinkti Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų - savanorių 
Čikagos skyriaus valdybom

— Antanas Saulaitis, Water
bury, Conn., Skautų organizaci
jos veikėjas ir buvęs ilgametis 
“Skautų Aido” redaktorius, sun-»
kiai susirgo. Jį slaugyti išvyko ciją ir tam dalykui naudojo me- 
duktė prof. Marija Saulaitytė - dines kiaurymes bei vamzdžius

;ir tokia konstrukcija išsilaikė iki 
v,- x- v,- , - . šio šimtmečio pradžios. Ameri-— i\ asilu, rsasliukiu ir Pavie- , • . . ,. •koje pirmasis, taip pat medinis, 

vandentiekis buvo Įrengtas 1652 
metais Bostone. Pastebėtina, 
kad medis žemės gelmėje nepū- 
na ir laiko šimtmečius. Paskuti
niu metu vandentiekiui pradėta 
naudoti plastikos vamzdžiai, 
daug tvirtesni už metalinius, nes 
nerūdyja. % J J'

Stankuvienė.

nių klubas liepos 12 d. Vyčių 
salėje ir sodelyje,' 2455 W. 47th, 
Si., ruošia linksmą gegužinę,; 
į kurią kviečiami visi nariai ir i 
svečiai gausiai atsilankyti ir pra
leisti linksmai laika. Bus skaniu . fe

SIUNTINIAI j LIETUVĄ ■.
MxARDA NOREIKIEN2

26C5 We«f estį St, Chicago, HL 60621 « Ttl. WA
Dideli/ pMirinkimaa geros rūiiea Įvairių prekių. r

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ į

< Cosmos Parcels Express Corp.
r tlARQUETTE GIFT PARCEI5 SERVICE

2501 W. Stth St, Chicago, HL 60629. — TeL WA B-27J7

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS JR 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 — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus žekį arha 

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

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

• Senovės romėnai turėjo įsi-IflUomoti ar apdrausti savo nuo- 
rengę vandentieki bei kanaliza-• Chicagoje ar bet kur

j Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome AILS 
ir turime kompiuterį.

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

TeL 767-0600 
faadependently owned ana operated

ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

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

PERSONAL 
Asmeny ieško

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

ATTRACTIVE, educated, mid
dle aged European gentleman 
wishes to correspond with lone
ly, intelligent lady. If you want 
to have a good friend write:

Box Nd. 242

c/o Naujienos
1739 S. Halsted Street
Chicago, IL 60608

“ s '

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. *

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Chica- 
ma Naujienų administracijoje, 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

— Kairioji aktyvistė Angela 
Davis ištekėjo už fotografo Hil
ton Braithwaite, Birmingham, 
Alabamoje. Jie abu yra 36 metų.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai •$120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

GENERAL RE-MODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tol. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDA S, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 6G632. Tel. YA 7-5980

M. JIKXUS

--

■ •

Notary Pvblic
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 21*4-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f

60642, - 42* *654 k
Jtafe: farm 4 we* and* Casualty

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We*t 63rd Street

Chicago, UI- 60629

DENTURE WEARERS
jrs' A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

> / MAUfilNOS, CHICAL t.lLk Tuesday July 8. 1&G




