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RUSAMS
IRANO REVOLIUCINĖ VALDŽIA

ĮSAKYMĄ PALEISTI DAVĖ DIKTATORIUS 
• ‘MULA CHOMEINI"

TEHERANAS, Iranas. — Dik- -=r= ===== 
tatdrius mula Ruhiollah Chomėi- 

,ni įsakė paleisti Amerikos am
basados Teherane tarnautoją 

^Richard Queen iš New Yorko, 
kurio ^tėvai gyvena Camden, 
Maine valstijoje, nuo ; praeitų 
metu lapkričio 4 d. laikomą įkai
tu kartu su kitais 52 JAV amba
sados tarnautojais. Irano radijo 
pranešimu, paskutiniu metu-jis 
buvo gydomas vienoje Teherano 
ligoninėje. Nėra nustatyta ligos 
pobūdis, taik sakoma, kad jis yra 
kritiškoje - padėtyje. Manoma, 
kad jis serga stipriu nervų su
krėtimu ir jo; kojos yra parali- 
ŽUOtOŠ. t - - ■

1 ' f'- ' 7Ėjęs vicekonsulo pareigas R.
,Queen penktadienio rytą perduo
tas Šveicarijos ambasados Tehe
rane globpn. Jis tuojau buvo- pa
talpintas j Swissair lėktuvą, ku
ris 4:40 vai. ryto Chicągos laiku 

— ^arŪbuvcrZūricho aėrpdromej— ' 
’’ ? Bulgarijos kilusi jo motiną 

Jėanne Queen pareiškė kores
pondentams, kad jai nėra žino
ma-sūnaus ligos pobūdis, tačiau 
brolis Alex -pateišlįėį kad pasku
tiniu mėta-jįjaūti ąš .Richardo 
laiškai.pasireiškė į. rūpesčiu ir 
baime dėl savo gyvĄ’bėšl t ■;

-Raudonojo: Kryžiaus delegaci
ja lankė įkaitus balandžio mėn. 
Delegacijoje buvusio .gydytojo 
pranešimu, R. Queen buvo svei
kas ir geroje nuotaikoje.

28 mėtų Richard Queen užau
go New Ybrko valstijoje,. 1973 
metais baigė Hamilton^ kolegi
ją ir. įstojo į Michigan uhiyer- 
sitetą, Ann Arbor, Mich. Balkanų 
istorijos .studijas rbaigė magistro 
laipsniu j.Iis .norėjo'pirmą j ą kon- 
sularinę tarnyba į pradėti Pakis
tane, bet vietoj; to, liepos mėn. 
1 dieną paskirtas jis išskrido į 
Teheraną.

HUA GUOFENGAS PASI
TRAUKS Iš PAREIGŲ

PEKINAS, Kinija. — Premje
ras Hua .Guofengas vos spėjo 
grįžti iš Tokijo o jau oficialus 
pranešimas sako, kad nuo rug- 
piūčio mėnesio Hua Guofengas 
pasitrauks iš premjero pareigų.j

Paaiškėjo, kad nutarimas vice
premjerui Tengui Hsiadpingui 
pasitraukti iš vicepremjero pa
reigų ir Hua Guofengui pasi
traukti iš premjero pareigu bu
vo padarytas tame pačiame va
dovybės posėdyje. Valstybės kas
dieninius reikalus jau tvarko 

-generolas žao Zijana, bet jis vi
sa tai daro vicepremjero Tengo 
priežiūroje. .

Prieš tris metus padaryti su
sitarimai buvo davę labai dide
lės galios -Hiia Guofėngui, nes 
keturi -politinio biuro sąmoksli- 
ninkai norėjo' pašalinti Guofengą 
ir visą tuometinę vyriausybę. 
Hua Guofengas buvo Tengo prie
šas, bet jis pranešė apie ruošia
mą pęrvęrsmą, ėmėsi-priemonių 
mat :g<suimti ię-Tšmokp
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ĮRODYTI MASKV

.. ’ , Millian Lithuanian 
Cijų D&The United States

BIJO, KAD ATVYKI UŽSIENIEČIAI į 
NEUŽKRĖSTU PATENKINTU RUSŲ

.LUit

Sovietu valdžia įvedė Maskvon tūkstančius policininkų, kad neįleistų į sostinę rusų iš kitų 
miestų, sustabdytų vagiliavimą, sandėlių plėšimą, organizuotus puolimus prieš užsieniečius.

HELMUT SCHMIDT TARIASI SU PRAN
CŪZIJOS PREZIDENTU V. G. D’ESTAING

PREZ. CARTERIS,-PAŽUVAVĘS PENKIAS VALANDAS ;'mas. 'šskri<kl iš^ Japonijos ir kel- 
ALIASKOJE, GRĮŽO I WASHINGTON* j "rta?len! lėktuvas nusileido

J Aliaskoje. Malūnsparniu prezi- 
sis ir padės kitiems apsigink-Į dentas buvo nuvežtas į gretimą 
luoti.

I—

ALIASKOJE PREZIDENTAS 
ŽUVAVO 5 VALANDAS

FAIRBANKS, Aliaska. — Pre-

MASKVON SUVEŽĖ TŪKSTANČIUS MILICININKŲ 
TVARKAI SOSTINĖJE PALAIKYTI

MASKVA, Rusija. — Nuo pra
eito ketvirtadienio Sovietų: val
džia suvežė į sefstinę tūkstančius 
milicininkų, tvarkai sostinėj pa
laikyti visą olimpiados metą.

Maskvos olimpiada prasideda 
šių metų liepos 19 d.; o Sovietų 
valdžia jau dabar ėmėsi priemo
nių, kad būtų išvengti glaudes
ni ryšiai tarp Maskvos gyvento
jų ir iš kitur atvykstančių turis
tų ir sportininkų, taip pat iš ki
tu miestu i atvvkstančiu rusu. C- A. *- 4-

Maskvos olimpiadon neva
žiuoja kelių didžiųjų valstybių 
organizuoti sportininkai, bet čia 
atvyksta didokas skaičius pavie
nių sportininkų, kurie žaidynėse 
negalės dalyvauti, bet norės pa
sižiūrėti, kaip tos žaidynės vyks
ta. Sovietų valdžia nenori, kad 
į Maskvą a t vykstantieji užsie
niečiai turėtų kontaktus su į sos
tinę dideliais kiekiais besigrū-i J

SCHMIDTO KARČIAUSI 
ŽODŽIAI MASKVAI

LONDONAS, Anglija. — Nie
kas nepavartojo tokių karčių 
žodžių Maskvai, kokius pavarto
jo Vokietijdis kancleris Helmut 
Schmidt, — pareiškė Londono 
dienraštis Evening News. — 
Hitleris savo kalbose būdavo la
bai griežtas, bet jis nedrįso Sta
linui pasakyti tiesą tokiais žo
džiais, kuriais pasakė kancleris 
H. Schmidt.

Kancleris pirmiausia išdėstė 
savo mintis pačiam Brežnevui, 
o šis paprašė pasakyti tą pačią 
kalbą vakare sukviestiems sovie- 

Į tinės vyriausybės įtakingiems 
nariams, tai kanclerio parinkti 
žodžiai buvo dar taiklesni ir 
griežtesni.

Kaip Sovietų karo jėgds įsi-
zidentąs Carteris, patarėjų Jydi- dančiais rusais. Kaip pati Sovię-.į veržė^ j. Afganistaną — Sovietų

gas Nesutiko aflęŠ^Mao Čėtšn^ 
gui, beteis patikėjotįlua irt kar
tu dįrb$. -Hua pasilikš?KomįAis- 
tų partijos .piriTuninku.Ą_ ’’į

— Ketvirtadienį Maskvos po
licija sulaikė 4,500 blogai apsi
rengusių rusų, norėjusių patek
ti į miesto centrą. Jie buvo su
imti ir išvežti.

— Šveicarijon atvežtas iš Ira
no paleistas amerikietis pagul
dytas ligoninėn temperatūros 
priežastims nustatyti.

IRANE RUOŠĖ DAR;
VIENĄ PERVERSMĄ

TEHERANAS Iranas. — Ket
virtadienį policijai dar kartą pa- 
vyko/išaiškinti-ir sustabdyti dar 
vieną karių perversmą.

Pranešimas sako, kad karių 
grupė’ norėjo pagrobti kelias ka
reivines, nužygiuoti į Teherano 
šiaurinę dalį, kur dabar gyvena 
mula; Chomeini, ir ten jį suimti. 
Chdmeinio sargai suėmė šio per
versmo rengėjus ir visus sušau
dė. Vėlų ketvirtadienio vakarą 
britas, sekantis pranešimus iš 
Irano, klausė prezidento Bani 
Sadr kalbos, kurioje jis papasa
kojo apie šį paskutinį pervers
mą prieš mulą Chomeini. Prezi
dentas pareiškė, jog tai buvo šeš
tas pasikėsinimas.

— Nuo nepaprastai didelio 
karščio JAV-se per pustrečios 
savaitės mirė 228' žmonės.

KALENDORĖLIS

Liepos 12: Mardjona, Jasonas, 
Skaidrė, Margis, Žadvydas, Gi
neitis.

Liepos 13: Mildreda, Henri
kas, Austina, Vytenis.
: Liepos 14: Justa, Kąmilis, 
Sunmyiė, Miglovara, Vidutis.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:23.

Oras šiltas, gali lyti.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security

, Affairi Adviaer

Zbigniew Brzezinski, prezi
dento patarėjas krašto sau
gumo reikalams, buvo kartu 
su juo nuvykęs į Tokijo ir 
tarėsi su Kinijos krašto ap

saugos specialistais.

PARYŽIUS, Prancūzija.— Vo- 
kięjij ’̂yjąncleri^ H. Schmidt 
v&fcaf.Zkėhiš valandas kalbėjęsi 
StY.'prancūzų prezidentu Valery 
Gfscard d’Estaing. Jiedu abu bu
vo Anksčiau atskirai, tarėsi su 
Brežnevu. Kaip vienam, taip ir 
antrajam Brežnevas siūlė įvai
rias priekybines nuolaidas, bet 
vėliau, kai visos valstybės Ve
necijoje nutarė -reikalauti at
šaukti Sovietų kariuomenę iš Af
ganistano, tai pasikalbėjimas su 
G. d’Estaing tapo bevertis.

Prieš kurį laiką prezidentą 
V. G.' d’Estaing informavo Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teris, bet prezidentas norėjo as
meniškai išsikalbėti su kancle
riu apie pokalbį su Brežnevu. 
Abu valstybės vyrai lygino savo 
pokalbių notas ir vienas kitą 
formavo.

. KANCLERIO VARDAS 
GARSĖJA EUROPOJE

Vokietijos kanclerio vardas 
garsėja ne tik pačioje Vokieti
joje, bet ir visoje Europoje. Bu
vo' susidaręs įspūdis, kad jis va
žiuoja daryti nuolaidų Brežne
vui, bet jis Sovietų valdovui pa
sakė pačią griežčiausią kalbą.

Europos diplomatams kancle
rio Šchmidt kalba yra žinoma, 
bet josios tekstas dar nebuvo 
paskelbtas, šiandien visiems, 
ypač vokiečiams, aišku, kad 
kancleris Schmidt turi labai ge
rą nuovoką apie Sovietų Sąjun
gą ir moką rusams savo nuomo
nę aiškiai išdėstyti.

Europai visai kitaip atrodo ir 
prez. Carteris. Jis ne tik pats 
nesutiko daryti jokių naujų nuo
laidų Brežnevui, bet jis norėjo 
įtikinti ir kitus ministerius ne
daryti nuolaidų rusams.

Prezidento Carterio kelionė į 
Japoniją ir susitarimai su Kini
jos premjeru Hua Guofengu dar 
kartą visiems parodė, kad nuo
laidų gadynė jau baigiasi. Vi
siems aišku, kad JAV ginkluo-

in-

(ežerą, kuri jis penkias valandas, 
pažuvavo. Gamta graži, ežeras 
ramus, žuvies daug. Buvo,jr keli 

į kiti žuvies mėgėjai, bet .jie ne- 
KAIRAS. Egiptas.— Prezidęn-; žinojo, kad krašto" prezMenlas, 

tas Sadatas, kalbėdamas apie j veik niekieno nesaugojamas, ra- 
JAV elgesį su Sovietų valdžia, Į miai žuvavo ež--o.
patarė prezidentui Carteriui būti i Kariu su preziati.*.-- į Japoni- 
griežtesniam. Jeigu JAV nesiims (ją važiavo ir su kiniečiais tarėsi 
griežtesnių priemonių, tai Sovie- j Valstybės sekretorius Edmund 
tų valdovų apetitams nebus galo.Muskie ir saugumo reikalams

Prezidentas Sadatas priminė, 
kad jis pats, atsistojęs nestip
raus Egipto priešakio, Sovietų 
karo jėgas suvaldė griežta kalba 
ir pasiryžimu ginti Egipto teises. 
Kada Sovietų agentai, gavę teisę 
švaistytis egiptiečių tarpe, pra-

SADATAS PATARĖ
GRIEŽČIAU ELGTIS

patarėjas Zbigniew Brzezinski 
bei visa eilė kitų.

KETVERIUS METUS KE
LIAVĘS, PRIVARGO

WASHINGTON, D.C. — Prieš 
ketverius metus į erdvę paleis-

dėjo kurstyti Egipto jaunesnius jas “Vikingas I” pasiekė Marsą, 
stojo į šios planetos orbitą ir ket- 

paviršių
karininkus nuversti valdžią ir
kariuomenės vadovybę, prezi-j verias metus sukosi, paviršių 
(lentas Šariatas, nuodugniai su- fotografavo ir geriausias foto- 
sipažinęs su tais faktais, pasi- grafijas siuntė į Kalifornijos la- 
kvietė Sovietų karo vadą, jam ^oratoriją. Gal praeis keli me- 
išdėstė Sonetų agentų elgesį ir Įaį į^i specialistai galės nuodug

niai išnagrinėti visas atsiųstas 
Marso fotografijas.

Bet po ketverių metų Vikingas 
privargo. Jis jau baigia naudoti

davė jiems 48 valandas išsi
kraustyti iš Egiptd.

Sovietų karo vadas apgailesta
vo, kad tokie dalykai dėjosi, pri
žadėjo

tų valdžia sako, ji nori Maskvon kariuomenės vadai žino, bet 
suvažiavusius rusus ajisaugoti (kancleris Schmidt jiems papa- 
nuo užkrečiamų idėjų. Sovietų! šakojo, kaip jie privalo pasi- 
valdžia žino, kad olimpiados me-(traukti, jeigu nori taikiai su 
-tu į Maskvą privažiuos įvairių laisvuoju pasauliu sugyventi, 
agitatorių, kurie bandys paveik Patys rusai tvirtina, kad niekas 
ti atvykstančius rusus. jiems tokios aštrios teisybės ne-

.. . . ,. .. . drįso i akis pasakvti. Kancleris
atsisakė pasirašyti Brežnevo pa
kištą naują prekybos sutartį.

(i atvykstančius rusus.

nusikaltėlius nubausti, paskutinius savo kuro lašus, i ,
bet Sadatas jam aiškiai pasakė,'Tai ne gazolinas, bet specialus' valgyklose. Provincijoje to nėra.

Maskvos izoliacija prasidėjo' 
liepos...10 dieną, o ji pasibaigs 
rugpįūčio 10 dieną, vieną savai
tę po olimpiados, kai išvažiuos 
visi užsieniečiai.

Sovietų valdžios nutarimas 
sutraukti į Maskvą daugiau po
licijos ir nutarimas uždrausti 
rusams visą olimpiados laiko
tarpį įžengti į Maskvą neliečia 
užsieniečių, o tiktai rusus. Mask
voje gyvenantieji rusai galės ir 
toliau ten gyventi, bet jie kiek-į 
vieną kartą policininkams turės 
parodyti liudijimą, kad jie yra 
maskviečiai.

Tvirtinama, kad yra kitos 
priežastys, kurios verčia vyriau
sybę apsisaugoti nuo iš kitų' 
miestų atvykstančių rusų. Pas
kutiniu metu maisto klausimas 
taip pat darosi svarbus. Provin
cijoj trūksta mėsos, pieno-, net 
ir duonos. Maskva geriau aprū-(kas skaičius rusų, bet estai jų 
pinta maistu, kad suvažiavusie ! nemėgsta. Rusai bijo, kad patys 
ji užsieniečiai galėtų savo aki-; estai nepakenktų rusams, ban- 
mis matyti maistą krautuvėse ir

— Vokiečiai tvirtina, kad da
bartiniu metu vokiečių kilmės 
piliečių užsienyje yra 8.2 milijo
no. Afrikoje ir Australijoje yra 
po 100,000 vokiečių.

— Ankaroje JAV Valstybės 
sekretorius Edmund Muskie pa- 

i reiškė, kad šiaurės Atlanto Są
jungos valstybės yra pasiruošu
sios tartis su Maskva, jei ji at
šauks karo jėgas iš Afganistano.

imsis tų pačių priemonių ir Ta- 
linui. Sovietų valdžia nutarė bu
riavimo ir plaukiojimo žaidynes 
surengti Taline, nes ten yra pa
čios patogiausios sąlygos plau
kiojimo sportui. Taline yra dido-

dantiems vogti Taline ir jų apy
linkėse.

kad turi išsikraustyti, ir jie išsi
kraustė. Be griežtos kalbos So
vietų karo jėgos iieišssikraustys.

KUNIGAI TURI VENGTI 
POLITIKOS

FORTALEZA, Brazilija. 
— Popiežius Jonas Paulius 
apvažiavęs visas svarbiąsias 
Brazilijos provincijas ir išsikal
bėjęs, kiek laikas jam leido, su 
vyskupais, klebonais ir vikarais, 
patarė Brazilijos kunigams ne
sileisti į vietefe politinį gyveni
mą. Jis įtikinėjo dvasiškius 
kreipti daugiau dėmesio į apaš
talavimą ir dvasinius tikinčiųjų 
reikalus. Juo stipresnė bus jų
dvasia, tuo geresni piliečiai jie piežius patarė nesikišti į politi- 
bus ir pradės siekti visų ger- nius reikalus, bet sekti Katalikų 
būvio. bažnyčios dėsnius ir siekti ger-

Popiežiui buvo duota viena būvio įtikinimo priemonėmis.

II,

skystis, tapęs varomąja medžią-. Iš tolimų vietovių rusai važiuoja 
ga erdvėje. Apskaičiuota, kad i j Maskvą, kad galėtų nusipirkti 
kuras pasibaigs liepos 16 dieną. J įvairių produktų.
Jeigu jis viso kuro neišleido, lai 
galės dar pakeliauti kelias die
nas, bet ne vėliau liepos 30 d.

1976 metais iš Canaveral lau
kų, Floridoje, Vikingas buvo iš
keltas į erdvę, o dabar jis galės 
suktis apie Marsą iki 2019 metų, 
o tada, apskaičiuojama, jau kris 
į Marso paviršių.

Maskvos gyventojai nieko ne
žinojo apie valdžios nutarimą 
neįleisti provincijoje gyvenančių 
rusų įvažiuoti į Maskvą, bet ru
siški provincijos laikraštėliai jau 
praeitą savaitę turėjo didelius

— Aukso uncija penktadienį 
kainavo $651.

proklamacija, kaltinanti dabar
tinę vyriausybę, vartojančią jė
gą prieš nekaltus žmones. Po-

Maskva būtų galėjusi kitaip 
tvarkytis, jei prezidentas Carte
ris nebūtų sustabdęs grūdų 
pardavimą Sovietų Sąjungai tuo-' valdžios pranešimus, draudžian- 
jau po invazijos į Afganistaną, čius provincijų gyventojams nuo 
Valdžia maitina karo jėgas ir jų liepos 10 dienos įkelti koją į 
šeimas. Daugelį galvijų Sovietų Į Maskvą.
valdžią įsakė išskersti, nes neturi Į Maskvą nevažiuoja Ameri- 
lauktų javų. kos, kelių Azijos ir Vakarų Eu-

Sovietų valdžia nenori, kad įropos valst\-bių sportininkai, to- 
įvairių maisto produktų neturim; dėl Sovietų valdžia nutarė įleis
tieji žmonės įsiveržtų į Maskvą i ti pačios Rusijos sportininkus 
ir pradėtų plėšikauti. Valdžiai į olimpiados miestelį. Jie apgy- 
būtų labai nesmagu, jei olimpia-i vendinami tudse namuose, ku
dos dienomis būtų apiplėšti alie
jaus, riebalų ir duonos sandėliai, 
praneša United Press korespon
dentas.

Manoma, kad Sovietų valdžia

riuose turėjo būti apgyvendinti 
neatvykę užsieniečiai. Ret tie at
vežtieji nišai sportininkai nega
lės vykti į Maskvą. Policija 
jiems draudžia.
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PRANAS ŠULAS

Į Liepos 12, 1980

VALGIARAŠČIO PAVYZDYS VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONĖMS

I Senatorijų sąlygomis, nesant kontradikacijų, be die-
'tinio, medikamentinio gydymo, galima skirti visą kom- 
j pleksą fizinių gydymo priemonių. Tai ir klimoterapija, te- 
| renkuras, ir mankšta, ir vandens procedūra, ir įpinerali- 
■ niai vandenys. Sanatorijoje besigydęs asmuo, gali išmok
ti specialių mankštos pratimų ir pan. ,

Ambulatoriniam gydymui ligonis turi būti psicholo
giškai nuteiktas, nes čia gydymo efektingumas ir trukmė 
priklauso nuo jo pačio.

Nutukimo gydymas, ypač kai jis genetiškai apspręs
tas, gali tęstis savaitėmis, mėnesiais, metais, kartais ir 
visą gyvenimą. Net pavienės dietinės režimo pražangos 
sutrikdo neurohumoralinę koreliaciją ir reikia labai daug 
pastangų, norint tęsti gydymą.

‘ Norėdamas išlaikyti optimalų svorį, ligonis privalo:
i 1) reguliariai sekti svorį,
i 2) reguliuoti mitybą ir fizinį aktyvumą taip, kad 

kad su maistu patenkanti energija būtų mažesnė 
už fizinio aktyvumo,

3) visiškai nevalgyti: a) produktų iš lengvai įsisa
vinamų angliavandenių — saldainių, šokolado, 
konditerinių gaminių, sviestinukų, uogienės, me
daus, ledų, cukraus ir kt. saldumynų; p) pikan
tiškų, keptų, sūrių valgių, pipirų, garstyčių, 
krienų; c) alkoholinių gėrimų, stiprių arbatų ir 
kalvos. ’

to Remember) — 50 centų. Kadangi patalpos yra ribo
tos, todėl pavieniais asmenys arba grupės turi iš anksto 
rezervuoti vietas. Prašoma paskambinti draugijai tel. 
642-4600, ext. 39. ' pr. f.

| mą, kuris savo ruožtu tuos ga
rus per plyšius spaudžia į že
mes paviršių.
Apžiūrėjome vadinamų Lea

der Poole geiserį.. Čia karštas 
vandens šaltinis yra pasikei
timo būklėje. Jo išsiveržimo 
pasikeitimas . sakoma, galis 

t įvykti žemės drebėjimo Tnetu. 
transportacijos priemonėmis. Tas pakeitimas lie-j Vadinamas Hebgen Lake že-

Rp. Fuci vesicllosi . .
Stig. Haydis
Rad. Bardąnaę? ’
Flor. Calencfuiae aa 50,0
M. f. spec.

D. S. Valgomą šaukštą užpilti stikline verdančio 
vandens, ataušus iškošti ir gerti po 2 valg. šaukštus 
prieš valgį.

ba 13%.
Social Security adinSųistra- 

cija sako, kad 1980 in„ 65 m. 
pensininkas, kuris mokėjo au
kščiausius Soc. See. mokesčius, 
ir išėjo poilsiu,dabar galės gau 
ti benefitų $572 per mėnesį, 
(vietoj $533 pr. 1979 m.).

Pensininkas nuo .65 m. iki 
71 m. galės papildomai 1980 
m. uždirbti $5,000 (1979 m. ga 
Įėjo uždirbti $4,500), nepraras
dami išskaitų iš savo benefitų.

Jaunesni, negu 65 m. pensi
ninką! per 1980 m. tegali už
dirbti tik $3,720 (1972 m.' tega
lėjo uždirbti $3,480 per išti
sus metus). pr. pelitas

Chicagos Istorijos Draugija ruošia vyresnio am
žiaus asmenims ir nedarbingiems žmonėms specialią pa
rodą, excitement of the 1933.34 Century of Progress 
Exposition.

Liepos 10 d. 1:30 vai. p. m. muziejuje bus iškabintos 
pasaulio parodų originalūs žemėlapiai, fotografijos, pie
šiniai ir įsidėmėtini paveikslai. Bus parodytos žiūrovams 
skaidrės apie “Ateities Nemuš” (“Hous of Tomorrow”) 
su šeimos lėktuvo garažu ir kt.

Programa tęsis dvi valandas, kurios metu žiūrovai 
galės atsigaivinti saitais gėrimais ir galės*”dalyvauti ne 
formaliose diskusijose ir pareikšti savo nuomonę apie 
tą parodą.

KL Pasakykit kiek šiais me 
tais rėikia mokėti Medicare 
mokesčių? , L. G.

ATS. Už Medicare, vad.Part 
B mokestis padidintis nuo p. 
m. $8.70, dabar š. m. reikia mo 
keti $9.60. Part B apmoka gy
dytojams sąskaitas ir kai ku
riuos ateinančių ligonių išlai
das. Bet nereikia mokėti mo
kesčių už Medicares Part A, 
kuri apmoka ligoninių sąskai-

zerio. .varai susideda iš 
lies dvideginio jr savyje 
hydrogeno slfido. Tie 
į žemės paviršių išsiveržia i 
žemės gelmių per esamus ply 
šius.
, šio geizerio garai susidaro 
iš lietaus ar ištirpinto sniego 
^andens, patenka i labai karš
ių akmenų zoną Žemės gel- 
jąiėse. Žinovai sako, kad garai 
lemės gelmėse* išsiplečia iki 

v savy kiekiu, tuo 
šūdu pndidinadidelį spaudi-

Ta pačia progra reikia pasa
kyti, kad nuo š. m. Soc. See. 
mokesčiai 14,9 mil. Amerikos 
darbininkams— arba 13 pro
centų visos darbo jėgos—nu
matoma surinks daugiau, ne
gu $22,900.

Tai buvo uždarbio bazė, So
cial Sec. mokesčių 1979 m., bet 
1980 m. ta bazė bus $35,900. 
Mokesčių rata pasilieka ta 
Pati — 6.13%, bei mokestinė 
bazė padidinama nuo $1.401

VALGIARAŠČIO PAVYZDYS (1700 
NUTUKUSIEMS ŽMONĖMS

Pirmieji pusryčiai: salotos su mėsa (70 
sos mėsos, 50 gr. bulvių, 15 gr. raugintų agurkų, 25 gr. 
konservuotų pomidorų (tomeičių), 30 gr. buolių, 30 gr. 
konservuotų žalių žirnelių, 30 gr. kopūstų, 10 gr. ropi
nių svogūnų ir 20 gr. grietinės), kava su pienu (6 gr. 
natūralios kavos, 50 gr. pieno ir sacharino iiki tinkamo 
saldumo arba 10 gr. ksilito, arba 30 gr. sorbito.

Antrieji pusryčiai: 10 gramų varškės, stiklinė 
kėtuogių nuoviro.

Pietūs: pusė lėkštės vegetariškų barščių 
gr. šviežių kopūstų, 2 gr. pomidorų - tomeičių, 35 
morkų, 65 giv bulvių, 15 gr. ropinių svogūnų, 15 gi 
lierų. 5 gr. aliejaus ir 20 gr. grietinės), 250 gr. virtos 
vištienos su šviežių kopūstų, 5 gr. svogūnų, 25 gr. grie
tinės, 1'4 kiaušinio, 5 gr. miltų ir 10 gr. sviesto, drebu
čių (želė) su arbata (3 gi-, želatinos, 15' gr. ksilito arba 
30 gr. sorbito arba sacharino iki tinkamo saldymo.

Vakarienė: 150 gramų žuvies filė su bulvėmis 
ii' 50 gr. salierų).
(10 gr. bulvių su 15 gf. aliejaus, 5 gi*, ropinių svogūnų 

1—2 vai. prieš miegą — išgerti 1 stiklinę kefyro.

BINGIESIEMS PIGIAU VAŽINĖTI AUTOBUSAIS
Washington, D. C. - Šiomis dienomis Senatas priė

mė JAV senatoriaus Richard S. Schweiker (R. Pa.) pa
pildymą, kurio pagalba 25 milijonai Medicare kortelių 
laikytojai turės galimybę sumažinta kaina važinėti ma- 
minės 1 
čia senjorus ir nedarbingus asmenis, gyvenančius šiame 5
1^2^ metais, pakeitė šį prūdą (vad.

Tas papildymas (amendment) panašus į Senatoriaus j P°^- žemės drebėjimą 
R. S. Schweiker pasiūlytą įstatymo projektą, kuris buvo| Far šilumos. Po žemes drebe- 
įteiktas Senatui praeitais metais. Tas įstatymo projek- Į jįnio prūdo vandens tempera- 
tas yra Urban Mass Transportation Authorizing biliaus tūra padidėjo iki virimo taško. 
(S. 2720) dalis, pagal R. S. Schweikerio pasiūlymą.

Kaip žinia, daugelyje šio krašto valstijų masinės 
transportacijos įstaigos sumažina seniorams ir nedar
bingiems asmenis važiavimo kaina,, bet reikalauja išsi
imti iš jų identifikacijos .karteles. Pagal.senat.Schwei- 
kerio papildymą ašmens tapatybei įrodyti pakaktų Medi
care^lęortęiės, kąd išvardinti asrtiens galėtų gauti papi
ginta' trahsporraci ją.

Medicare kortelės jau dabar priimamos kaip identi
fikacijai atžymėti šiuose mieštuose: Las Angeles, Atlan
ta, Miami, Philadelphia, Pittsburghe ir Milwaukee. Šis 
papildymas suteiks tokių pat teisių seniorams ir nedar
bingiems asmenims, gyvenantiems kituose miestuose, 
būtent: Chicagoje, Washingtone, D. C., Detroite, Balti
more je, Houstone ir St. Louis.

Senat. Schweiker tuo reikalu pridūrė, kad josįst. pa- 
pilymas padarys masinę transportaciją ne tik daugiau 

į patogią senjorams ir nedarbingiems asmenims, bet įga
lins šia masine transportacija daugiau pasinaudoti, tuo 
būdu bus prisidėta prie energijos taupymo. p. petitas

Gydantis tokiu būdu, kai 1—2 kartus per metus 1 
— 2 mėnesius laikomasi griežtesnės dietos, nevartoti 
duonos, cukraus ir kitų saldumynų, makaronų patieka
lų, kruopų, bulvių/ vynuogių, kriaušinių, arbūzų ir kitų 
saldžių vaisių.

Leidžiama valgyti daržovių sriubos, mėsa arba žu
vį, tačiau tik virtą arba paskui išvirtus kiek pakeptą, 
1 — 2 kiaušinius per savaitę.

Valgymo laikas pritaikomas darbo sąlygoms.
Pirmieji pusryčiai (9 valandą): mėsos paštetas 

(100 gramų mėsos ir 19 gramų sviesto), troškintų ko
pūstų (100 gramų kopūstų, 5 gramus pomidorų, 
sviesto, 10 gr. grietinės) ir 1 stiklinė arbatos.

Antrieji pusryčiai (12 valandą): 100 gramų 
kės su 15 gr. grietinės.

Pietūs (3 vai. p. p.): pusė lėkštės daržovių sriubos 
(100 gramų daržovių, 5 gr. sviesto, 5 gr. grietinės, vir
ta, paskui pakepta mėsa (100 gramų mėsos, 100 gramų 
daržovių, 10 gr. grietinės, 1/3 kiaušinio, 100 gramų 
obuolių). . , '■

Pavakariai (5 vai. p.- p.): vienas obuolys (100 
gramų).

Vakarienė (7 vai. vak.): varškėčiai (100 gra
mų varškės), 10 gr. aliejaus, 10 gramų grietinės ir lz8 
kiaušinio), daržovių šutinys (100 gramų daržovių, 10 
gramų sviesto, 5 gramus pamidorų - tomeičių) ir 1 stiklas 
arbatos.

Vieną valandą prieš miegą išgerti 1 stiklinę rūgu
sio pieno. .

ARBATOS APETITUI MAŽINTI SUDĖTIS

(198° Far.), tuo būdu panaiki
no kavinės spalvos vad. algae 
augalus.

Netoliese esamas, vadina
mas Red Spouter Pool susida
ręs po Hebgen žemės drebėji
mo. Sakoma, kad jis ■ keičiasi 
pagal esamą sezoną. Vasaros 
metu jis išleidžia dūmus (va
dinamus fumerole), bet nuo 
vėlyvo rudens iki vasaros pra
džios jis išleidžią briliantišką 
raudoną vandenį. Tačiau: ikr 
dabar jis negavo pakankamai 
vandens, kad virstų prūdm

' M ag d. Šulaitienė

ATOKIEJI GYDYMO REZULTATAI IR 
. PROGNOZĖ

Lengvų nutukimų formų atveju patenkinamus ir ge
rus rezultatus duoda ir vienas stacionarinio, sanatorinio- 
kurortinio ir ambulator, kompleksinio gydymo kursas. 
Stasionare sureguliuojami neurohumralinės koreliacijos 
ir medžiagų apykaitos procesai, pagerinama visų organų 
ir sistemų funkcinė būklė, ligoniai praranda vidutiniškai 
iki 14 kgi (apie 30 svarų) svorio.

Sunkių formų atveju reikalingi pakartotini gydj'mo 
kursai, daug intensyvesnis gydymas ir režimas visuose 
etapuose. . .. uix'<

Gydytojo ir ligonio atkaklumas\alimęnBiriųės?meta- 
bolinės nutukimo fonuos atveju,visada turi duoti gerų re
zultatų. Vienas gydytojas aprašo atvejus, kuomet 2 metų 
laikotarpiu, kvalifikuotai ir atkaklią! gydant, pavyko, že
miai
vejų, stabilizuoti jį optimaliose ribose, atstatyti rebalų 
apykaitos reguliacijos fiziologinį automatizmą.

Asmenų, sergančių III laipsnio nutukimu, darbingu
mas dažnai priklauso nuo darbo pobūdžio apribotas.

Asmenys, segantieji IV laipsnio nutukimu, — visai 
nedarbingi.

Antrinio nutukimo formų atveju prognozė priklauso 
nuo pagrindinės susirgimo eigos.

Alimentarinio-metabolinio nutukimo atveju, kaip 
rodo gausi klinikinė patirtis, gydant kvalifikuotai ir at
kakliai, — prognozė gera.

(Medžiaga paimta iš Kauno Medicions Inistituto 
1974 leidinio: Nutukimas).

NACIONALINJ YELLOWSTON PARKĄ 
SU GEIZERIAIS APŽIŪRĖJUS

(Tęsinys)
Yicliowston Parke matomos 

uolos yra daugiausia vulkani
nės prigimtiem thyolitas, ir la
bai panašios į granitą. Mine
ralo, vad. kaolinite, čia yra 
daugiausia, šis mineralas yra 
baltos spalvos,,Jtada esti šya_ 
rus, bet pasikeičia oranžinę, 
rausvą ir rayrlopą spalvas, kai 
užsiteršia ir susijungia _ąų gele
žies oksidais. r

'Apžiūrėjome vadinamai Fu~į2,000 kartų 
marole*HT<TeTj~ geizerį, šio gei

JŪS KLAUSIATE, 
—MES ATSAKOME
TESTAMETO SU PATIKĖTI

NIAIS REIKALAU -i' • ■ -v -
KL. -Skaitant Naujienas, ra 

dau straipsnį su patarimais 
pensininkams dėl palikimo, 
testamento. Aš čia esu viena, 
neturėdama jokių giminių, iš
skyrus Lietuvoje. Lietuvoj yra 
daug vargstančių, bet aš noriu 
užrašyti vienai šeimai, kuriai 
daugiausia reikalinga pagalba 
ir jųjų vaikams. Bet tie vaikai 
dar yra mokyklinio amžiaus, 
■jie neturi Social Security nr. 
Kaip tai galima būtų: padary
ti, kad palikimą jie gautų be 
Sovietiškų advokatų? Pinigais 
siunčiant, mažai giminės te
gaus. Girdėjau, kad siunčia 
kažkokius kuponus ar čekius, 
Bet tikrai, tai nežinau, nes an
gliškai negaliu susikalbėti, nef 
suprasti. Lietuvio advokato 
mano apylinkėje nėra ir ben- 
rai Ičia lietuvių nėra, kad ga
lėčiau pas ką tuo reikalu suži
noti. Prašau, gerbiamieji, pa
tarti, kaip tai būtų lengviau
sia, ramiausiai, be vargo ir di
delių išlaidų tai padaryti. Kie
no vardu turėtų būti taupomo
ji kųygutė? Ar tik mano vie
nos. N. skaitytoja iš N J.

ATS.Mumg atrodo, kad jums 
geriausia būtų, jei sudarytu
mėte testamentą su .patikėti
niais (in trust). Tik tokiu bū
du jūsų palikimas nepatektų 
į Sovietų vaįklžios įstaigas. Jęi- 
gu jūsų apylinkėje nėra lietu
vio advokato _ teisininko, tai' 
atsiųskite ^Socialinio apdrau- 
dos skyriui (Pr. šulo) vardu 
papildomų informacijų, bū-Į 
lent: jūsų vardą, pavardę, gy.

venamą vietą (adresą), esamų į $1,588, vad. padidinta $184 
giminių vardus, pavardes, gy
venančių Lietuvoje ir pagei
daujamų patikėtinių (trustis- 
tų) vardus, pavardes, pavadi
nimas taupmenų bendrovės 
(banko), kur jūsų pinigai ran
dasi; be to, jei turite nekilno
jamą turtą (namus, žemės 
sklypą),/nurodant kur jis ran
dasi. Tuomet mes jums paruo
šime testamento užpildytą for
mą su patikėtiniais, pr. šulas

.VLADOS
Du vagys sėdi tavernoje ir 

kalbasi:
Turiu būtinai susipažinti 

su vyriškomis madomis šiems 
.pietąrus, ■— taria ąįenas

—■ O.ką? Ar rengiesi pirkti 
naują kostiumą?

— Ne, tik norėčiau patirti, 
kur bus kišenė* naujuose švar
kuose.
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(Tęsinys)

mėje yra labai artima. Gorki 
rašo': “Liaudis ne tik jėga, 
kurianti visas materialines gė- 

vienintelis ir neišse- 
iamas dvasinių vertybių šalti- 

Geriąusi didžiųjų visų ša-

Šioje vietoje tenka pabrėžti, taravimų tarp tarybinių ir išei- 
kad veik visi, Donelaičio kritikai, vijos literatūros žinovų, savo es- 
tiek tarybiniai, tiek išeivijos, pri
kergia Donelaičiui pietizmą, ku
rio Idėjomis ir dvasia buvo per
sunkti “Metuose’’ didaktiniai rybes, ji 
pamokymai ir moralės skiepi j 
Inai. Peržvelgę visus Donelaičio ( nis. 
raštus, imtinai iki privačių laiš- lių poetų kūriniai yra pasemti 
kiį.jy užrašų, niekur neužtenka
me mažiausios užuominos apie 
piefistusl Jęf pomirtiniame nek- 
rėloge, “parašytame precento
riams K. ’V. Schulzo, buvusio jo 
ilgamečio; bendradarbio, tarp 
kitko pasakyta: “Be to i (buvo); 
sąžiningas neiškreipto krikščio
niško mokslo gerbėjas ir moky 
tojas”., Taigi/ nepasidavęs nei 
s e k tantizmui; nei? Apšvietos 
skleidžiamam skepticizmui ir li- 
befalizmui.

-L Gineitis teisingai pažymi, 
kad “Apšvietą pietizmas smer
kė sū didžiausiu atkaklumu, kar
tų pietistai befikotavo ir meną, 
kaip “piktosios dvasios išmonę”. 
Nebuvo išskiriamas .ir liaudies 
menas. Pietizmo įsigalėjimas 
Rytį : Prūsijoje T buvo didelis 
smūgis. Jietuvių tautybes etno
grafiniam savitumui.. . pietistai 
žalingai veikė į pasaulinę Rytų 
Prūsijos .; lietuviu literatūrą”

Iš kur tuomet Donelaitis sėmė 
savo kūrybinę: galią ?</ Į tai veik 
vienu balsu atsako visi literatū- 
rosjkritikaii iš lietuviškos liau
dies, iš kurios pats poetas buvo 
kilęs įir. kunigaudamas Tolmin
kiemio parapijoje buvo visa sa
vų'siela ir meilę suaugęs su ja. 
Ties šia pažiūra verta sustoti, 
ndsfyrk paviršutiniška ir klaidi, 
įkertanti suprasti Donelaičio 
kūrybinį genijų ir jo dvasinį ir 
idėjinį palikimą, /
. T M. Gorkis gal geriausiai rep
rezentuoja . liaudinę filosofiją, 
kuri, nežiūrint ideologinių prieš-

liaudies kolektyvinės kūrvbos lo-' 
byno” (Raštai,'XVIII t.j.

Štai kur ieškoma Donelaičio 
kūrybos šaknų, gal tik su tuo 
skirtumu, kad tarybiniai kritikai 
daugiau dėmesio kreipia į sočia-1 
linius momentus ir bręstančią! 
klasinę kovą, o išeivijos — į tau
tinį sąmonėjimą ir kovą prieš 
svetimą priespaudą.

Bene pirmas išeivijoje,dr. F.! 
Jucevičius išskyrė tautinę kul-| 
’turą nuo folkloro, kuris gali pa-' 
tarnauti, bet nebūtinai, savotiš-| 
ka žaliava nacionalinės kultūros} 
ir literatūros kūrybai. Kas tai 
panašaus pirmą kartą pasigirdo 
ir tarybinėje kritikoje. Alg. Rad
zevičius, sąryšyje su Donelaičio' 
200 meti] mirties sukaktimi, pa
skelbė intriguojantį straipsnį: 
“Ar buvo Renesansas lietuvių, 
-literatūroje?” Ten skaitome:

“Nekalbama apie Renesanso 
epochą lietuvių literatūros rai- 

;doje. Renesanso epochos negali
ma įsivaizduoti be nacionalinės 
literatūrinės kalbos, kurią tik ji 
ir įstengė sukurti, duodama 
džią nacionalinėms kultūroms 
apskritai. Raštijos lietuvių kal
ba atsiradimas, kaip žino'ma, 
yra neatskiriamai susijęs su Re 
formacijos judėjimu, pagim- J savo vertės supratimą. Donelaitį 
džiusiu pirmąją lietuvišką kny- ‘ 
gą — Mažvydo “Katechizmą’ 
1547 metais.- Nuo šios istorinė- 
datos prasideda tikrasis lietu
vių literatūros formavimasis 
trukęs daugiau kaip du šimtme
čius ir galutinai pasibaigęs su 
Donelaičio “Metais”.”

ALEKSANDRA NAVICKAI CĖ-BODNER Veranda (aliejus)

LAIŠKAS .REDAKCIJAI
Dr. J“. Valaitis J 1 
5204 EDington t ‘ 
Western Springs, III. 60558 

' ' ‘ ■ -1980.7.3

Ponui M. Gudeliui
Naujienų Redaktoriui
Prašau Naujienų Redakciją 

patalpinti-į Naujienas mano at
sakymą į Jūsų laikraščio veda
mąjį straipsnį, tilpusį 1980 i m. 
liepos men. 1 d. numeryje.

Atsakydamas į Naujienų lie
pos mėn. 1 d. vedamąjį, katego
riškai atmetu visus man padary
tus kaltinimus. ■
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1. Neardau tai, ką Amerikos 
lietuviai dešimtmečiais yra pa
darę, bet savo trisdešimt metų 
visuomenine veikla Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse tikiu, kad 
esu visuomeninėse, kultūrinėse, 
profesinėse-organizacijose ir sa
vo šešiolikos metų veikla ALT’e 
prisidėjęs prie Amerikos lietu
vių pastangų siekiant Lietuvos 
laisvės- ; . ,

šiau pasitaręs su ALT’o vadovy
be ir ALT’ą sudarančiomis orga
nizacijomis. .

5. Statuto projektai ne vien 
tik liečia ęentriniu organizacijų 
atstovavimą, bet taip pat ir sky
rių atstovavimą ir ALT’o orga
nizacinę struktūrą; Šiems pakei
timams padaryti buvo pasiūlyti 
ne vienas, bet trys projektai, 
kad išpildžius skyrių; centrinių 
organizacijų ir pavienių ALT’o 
Valdybos narių pageidavimus. 
Po svarstymų statuto komisijo
je šie projektai bus patiekti 
ALT’o vadovybei. ,

6. Atstovaudami ALT’o vi
suomeninę komisiją pasitari
muose su Amerikos Lietuvių 
Bendruomene Rochester, N.Y. 
nei vienas iš pasitarimuose daly
vavusių susitarimų nepasirašė
me, bet aptarę abiejų organiza
cijų bendradarbiavimo galimy
bes, jas pateikėme abiejų orga
nizacijų vadovybėms patvirtinti.

Su apgailestavimu turiu kons
tatuoti, kad Naujienų laikraštyje 
apie mane patiekta informacija, 
kaltinimai ir mano asmenį lie
čiantys nepagrįsti užmetimai 
yra klaidingi.

Su pagarba,
Dr. Jonas Valaitis

MŪSŲ SPAUDOJE
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SKELBIA JAUNIMO VAJŲ
SLA vadcfyybė paskelbė Tė- tebevykdomas ne tiktai . naujų 

vyn’ėš 6 mimeryje Jaunimo va- narių verbuoti, bet ir sudaryti 
jų. Atsišaukime tarp kita yra progą esamiems nariams iki 70 

metų amžiaus savo apdraudas

Toliau A. Radzevičius rašo:
“Svarbu neužmiršti, kad per 

religinių pirmųjų lietuviškų, raš
tų autorių pastangas, silpniau ar 
stipriau prasimuša būdingos Re
nesanso epochos tendencijos ir 
siekimai — tautinės ir žmoniš
kos savigarbos brendimas, gim- 

i tosios kalbos teisiu gynimas, pra-: . ,. ,. ’ .1 realaus liaudies gyvenimo at
spindžiai”_

“Renesansas iškėlė individuą- 
] lybę, išskirtinumą iš gamtos ir

nio atgimimo pradininkų ir ne-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
j lTŽvi)EšiMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
u; T ; ČIAM0S TREČDALĮ METŲ!

>rVisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa

žinti Ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
?. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati* 
mino vajaus talką!

NAUJIENOS 
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

domina tautinis, socialus ir žmo
giškasis lietuvių liaudies prabu
dimas, .jo vadavimasis iš dvasi
nės viduramžių. priespaudos”...

“Valstietis poemoje ne aklas 
dieviškosios valios vykdytojas, 
ne dulkė ir ne kurmis, jis jaučia 
savo moralinę vertę ir dažnai 
pranašumą prieš ponus, prieš 
svetimtaučius kolonistus... jam 
suteiktas būtinas asmeninės lais
vės minimumas... Iš čia svar
bus žmogaus vertinimo poemo
je matas — “viežlybumo”, t. y., 
garbingumo, taurumo kiterijus”.

“Tad Donelaitis, kuris užbai
gė ir į dideles menines aukštu
mas iškėlė josios amžių litera
tūros raidą, prasidėjusią su Re
formacijos judėjimu, matytume 
galutinai išsprendė tuos pačius 
uždavinius, kuriuos Vakaruose 
realizavo Renesanso literatūra” 
(“Literatūra ir Menas”, No. 24, 
16JV.1979 m.).

Patiektos ištraukos iš Radze
vičiaus straipsnio, kuris vėliau 
sulaukė piktos kritikso tame pa
čiame “L ir M” žurnale, įrodo, 
kad pagaliau atsiranda lietuvių 
tautoje literatūros žinovų, kurie 
vakarietišku požiūriu įstengia 
suprasti ir atidengti gilias Done
laičio idėjas, nepastebėtas tauti-

Radzevičius nekalba apie.; kokį; 
tai pietizmo poveikį ar pigų liau
dinio meno pritaikymą, bet aiš
kiai apie Reformacijos idėjų įsi
kūnijimą pačioje poemoje. Tuo 
pačiu Radzevičius pirmas išaiš
kino Liudviko Rėzos įvadiniame 
žo'dyje pasakytą mintį: “poetas 
genijaus sparnais pakyla į tie
sos ir grožio karalystę”. •

Tenka konstatuoti liūdną] 
faktą, kad daugumoje Donelai
čio kritikai ir tariami žinovai te
mato jo raštuose kariais 
smulkmenų, .patiektus poeto 
vaizdus ir fakįųs, bet neįstengia 
pagauti meninėje kūrinio for
moje pačių idėjų, kurios ir ap
sprendė Donelaičid dvasinio pa
likimo nemarumą ir reikšmin
gumą mūšų laikams. Kiekvie
nas literatūros žinovas privalėtų 
žinoti, kad didžiuose meno kūri
niuose, idėjinguinas yra paslėp
tas’.pačioje meno ’išraiškos for
moje, nes rhenininkas siekia pa
siekti ne žmogaus protą, bet jo 
sielą, kurioje gema ir formuo
jasi žmogaus asmenybė;, charak
teris, idealizmas ir kitos dvasi- 
nio gyvenimo apraiškos.

Atiduodami šioje vietoję pa
garbą A. Radzevičiui turime pri
minti, kad visai panašiomis 
mintimis, kalbant apie Lietuvos 
Reformacijos dvasinį ir kultūri
nį palikimą, jau daug kartų bu
vo rašyta lietuvių išeivijos pro
testantiškoje spaudoje ir išleis
tose Devenių Kultūrinio Fondo 
knygose, kuriose-'Donelaitis bu
vo paminėtas, kaip vienas iš di
džiausių Reformacijos idėjų reiš
kėjas. 'A- ’

Turime pasidžiaugti, kad pa
našios sampratos, visai nepri-

2. Neardau ALT’o, bet prie
šingai, nuo 1964 metų būdamas 
ALT’o valdybos narys, Vicepir-. 
mininkas ir Pirmininko pava
duotojas, esu pozityviai prisidė
jęs prie visos eilės ALT’o darbų.

3. ’ Man nereikėjo dabartinę 
ALT’o komisiją įtikinti būti šios 
komisijos pirmininku. Statuto 
komisijos pirmininku sutikau 
būti, ALT’o Valdybos Pirminin
kui ir komisijos nariams pagei
daujant. Iš savo pusės, į pirmi
ninkus siūliau tos komisijos na
rį, diplomuotą teisininką. ' •

4. Statuto projektus paruo-

taip rašoma
“Vykdant SLA seimo nutari-' padidinti, šio vajaus metu įsira- 

mus,'ir pasiteiravus pas aktua-, šautieji gauna net 50% nuolai- 
rus,- Susivienijimas skelbia ypa- j j _ 
tingą Jaunimo vajų.

Jaunimo vajaus ' šūkis yra
“Investuokime penkiolika dole-1 sidrausti iki $5,000 net 
rių ateičiąi, apdraųskime jau
nuolį už $5,000 f”; Taip, Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje yra 
pajėgus .pasiūlyti .lietuviškam 
jaunimui $5,000 terminuotos ap- 
draudos polisą už tik $15 į me-

dą nuo.pirmų metų mokėsčių. 
šio vajaus metu nariai ir nauji 
aplikantai gali -Susivienijime ap- 

ir be svei
katos patikrinimo, šios lengva
tos ' siūlomos visiems lietuviams 
iki 70 metų amžiaus.” ;; ,

Iš patirties žinauj kad lietu
viai neįvykdo daugelį gerų daly
kų, atidedami juos vėlesniam 

Be didelių formalumų Su-I laikui, šį kartą taip nepadary- 
vaikus,’ kime

• Iš anksto be raginime? pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas . . _____________________
Adresas ___________ __  ._____ '____________

# Užsakau Naujienas kaip dovaną ^savo 
yra nauju skaitytojas. Priėdę
Pavardė ir vardai______ ____________
Adresas ________________- _____

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

klausomai nuo mūsų pareiški-' 
mų; gimsta ..tarybinėje Lietuvo
je, kur viešpatauja socrealisti- 
nis dogmatizmas ir liaudiškumo 

įįj kultas, kai tuo tarpu išeivijoje 
dar tebeklesti naivus romantiz
mas, liaudinis sentimentalizmas 
ar viduramžinė dogmatinė pa
žiūra į meną. ‘ •

Nors Lietuvos Reformacijos 
tiesioginiai palikuonys, atsidūrę 
Vakaruose, susipažinę su Rene
sanso,. Humanizmo ir Reforma
cijos idėjomis ir į jų poveikį su
sidarant Naujųjų amžių epochai,' 
bet. jų dėtos pastangos paveikti 
lietuviškos.-; išeivijos galvoseną, 
liko be didesnės sėkmes. A. Rad-' 
zeviciausj/k^Iiauibs nąintys gal: 
pasieks bent liberalinius išeivi- 
• * i,, .literatūros •''kritikus, kurie 
įstengs' ateityje pariiošti rimtas: 
studijas apie Donelaitį, jo epo
chą ir jbeudirąi vafešrietiškomis 
kategorijomis peržvelgs . visą 
Lietuvos istoriją ir; jos dvasinį 
bei kultūrim palikimą.

Grįžtant' prie temos J teks, ap
tarti, kaip Reformacijos idėjos 
rado atspindį Donelaičid kūry
boje. .Kaip žinome, Donelaitis 
buvo baigęs Karaliaučiuje Hu
manistinę kolegiją ir Albertinos 
universitetą, kur* originaliose 
kalbose buvo susipažinęs su anti
kiniais klasikais, iš kur pasėmė 
literatūrinės kalbos formas, ku
rių dvasioje kūrė lietuvių nacio
nalinę raštiją, perdirbdamas iš 
liaudies tautosakos paimtą gy
vąjį lietuvninkų žodį. Jei Ddne- 
laitis būtų atpasakojęs vien kai
mo buitį, kaip tai matome pas 
žemaitę ir kitus. Didžiosios Lie
tuvos rašytojus, tai jis niekuo
met nebūtų tapęs didžiuoju poe
tu, o tuo labiau genijum.

(Bus daugiau)

siviemjimas savo narių 
vaikaičius .bei kitus lietuvių kil
mės-jaunuolius priima į narius 
su $5,000 apdrauda.

Į * • v ) < 7 : ‘
. Jaunimo vajus oficialiai pra

sidės 1980 m. rugsėjo 1 dieną. 
Tuo metu SLA. kuopų finansų 
sekretoriai ir organizatoriai bus 
pasiruošę kreiptis į lietuvių vi
suomenę ; šiuo ypatingai ekono
mišku bei šeimynišku pasiū
lymu. >‘‘1, ; .

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis pas kuopų fi
nansų sekretorius arba į SLA 
Centrą šiuo adresu: • 

Lithuanian Alliance 
i of America 
.307, Wes t 30hh Street 
New York, NY 10001

, , [telefdnas: 212-563^2210]

rašykime tuojau.
K. Petrokaitis

BANDR ĮSPĖTI
Mažas Albertukas sugrįžo iš 

mokyklos, nešinas po ranka nau 
ją knygą. 1 .

— Gal gavai dovanų už ge
rą atsakymą? — klausia moti, 
na.

— Taip, pirma dovana, — 
tarė jiš išdidžiai.

■— Už ką gavai?
— Už gamtos istoriją. Mo

kytoja klausė manęs, kiek ko
jų turi strausas, ir aš atsakiau 
— tris.

— Bet strausas turi dvi kojas.
— Žinau, mamyte, bet kiti 

vaikai šakė, kad turi keturias 
kojas, ir kadangi inanoatsaky- 
mas buvo arčiausias prie tiesos, 
už tai gavau šią knygą dovanų.- SLA -jiarių pageidavimu, Su-

sįvienijimas Lietuvių Amerikoje
taippat-pratęs.a dabartinį ,PIRKITE. JAV taupymo bonus 
naujiems nariams jrasyti. Vajus

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės,? Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus , ir V. 
Meilaus • straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

( ■ - t ’ ■

• DAINŲ ŠVENTES 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 $2.

Sponuoriaus pavardė, vardas ir vietovė _______________ ___

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas __________________________ ____________
Adresas ____________________ -r.._________________ _

'• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _ _ ___ _____________________ _ ________
Adresas ------- -- - f

K

< -
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D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa Ii e tūrių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 p«l. Kaina flAO.

Knygos bus Išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1733 So. HalMed SU CMcnąs, UL

WPOMTAXT JOS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM’ Sr, 
50% stronger than Doan s.
Before you take Doan’s Mis for 

nxmXar backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pafo reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain. soothe inflammation 
SO rrusdes loosen—you can move more 
freely in minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets, take only as directed.

• 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 
vitctvąrdžių pavadinimai ir jų vej-tinįąį į vokiečių kalbą. Ųąbai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių‘žemėlapio. Kaina $6.

minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskcf knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Hals ted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Prie šios sąjungos prezidentas Carteris bandė įtraukti 
ir Japoniją.

Prezidento Carterio įsitikinmas, pareikštas japo
nų radijo bangomis, kad trys galingiausios pasaulio val
stybės pajėgs sustabdyti Sovietų karo jėgas, pagrobu
sias Afganistaną ir besirengiančius užimti Pakistaną 
bei Iraną. Tokijo mieste paskelbti prezidento žodžiai nu
stebino visą Aziją. Jie džiaugiasi, kacTĄmerikos prezi
dentas drįso viešai ir aiškiai paskelbti savo pasiryžimą 
kovoti prieš Sovietų karo vadų užsimojimus.

Prez. Carterio pareiškimas buvo drąsus, bet Vokie
tijos kancleris Helmut Schmidt paskutinę birželio dieną 
nuvyko į Kremlių ir patarė Brežnevui planuoti atšaukti 
savo karo jėgas iš Afganistano. Brežnevas buvo iškvie
tęs kanclerį Schmidtą naujai prekybos 's sutarčiai pasi
rašyti, tuo tarpu kancleris ne tik nesutiko pasirašyti 
naujos sutarties, bet patarė Brežnevui, kafp greičiausiai 
atšaukti Sovietų karo jėgas iš Afganistano. Jis pridėjo, 
kad su Sovietų tankais iš Afganistano privalo trauktis 
ir Babrakas Karmalas, atsiradęs Kabule Sovietų karo 
jėgų įsiveržimo dieną. Jis neatstovauja Afganistano gy
ventojų ir jis nėra Afganistano valdžios atstovas.

Šitas Helmuto Schmidto pareiškimas tiek sukrėtė 
Brežnevą, kad jis paprašė paskelbti tas pačias mintis 
Kremliaus karo vadams ir . gabesniems politikams, kad 
jie žinotų laisvojo pasaulio nuomonę apieS Sovietų-įsiver
žimą į Afganistaną ir planus'grobti kitas tautas bei val
stybes. Vokietijos užsienio ministeris Gerscher ir vokie
čių diplomatai Maskvoje buvo pakviesti į Kremlių', kad 
galėtų pasiklausyti kanclerio kalbos.

Kancleris turėjo drąsos pasakyti Sovietų Kremliaus 
“smetonėlei”, ko jie siekia ir kad veda pasaulį prie naujo 
karo. Prezidentas Carteris įtikino ne tik kanclerį Hel
mutą Schmidtą, kad jis nesirengtų vesti atskiros politi
kos su Brežnevu, bet atstovautų visą laisvąjį pasaulį. 
Kremliaus |>anketo eigą ir kanclerio Schmidto aštrius 
žodžius jau žino visos svarbesnės vyriausybės. Jiems aiš- 
<u, kad Vokietijos koncleris yra drąsus kovotojas už 
laisvę. Jie taip pat žino, kad prezidentas Carteris, nieko 
nevyniodamas į bovelną, pasakė Kremliaus valdovams, 
su kokia jėga jiems teks susitikti.

Ką kancleris Schmidt pasakė, prezidentas Carteris 
šiomis dienomis pasakė .Kremliaus valdoyams, tą patį 
lietuviai pasakė Stalinui, o vėliau Chruščiovui ir ki
tiems, kad negalima pavergti laisvai gyvenusių Rytų 
Europos tautų, kad rusai negali prievarta prisijungti 
laisvai gyvenusios lietuvių tautos; 'r

i Sen. Paul Douglas, glaudžiai bendradarbiaudamas 
su Dr. Piju Grigaičiu, tarptautinės teisės daktaru, kelis 
kartus perrašinėjo įstatymo projektą, įtikinantį JAV 
Kongresą priimti Pavergtų Tautų Savaitės įstatymą. 
Kongresas priėmė Įstatymą, kuris liepė sustabdyti ko
munizmo politiką. Komunistinės vergijos nesustabdysi 
vien tiktai pastangomis jį sustabdyti. Reikia .diegti 
žmonių tarpe norą gint laisvę.

Pats senatorius pareiškė, kad lietuviai daug prisi
dėjo prie Pavergtų Tautų Savaitės įstatymo pravedimo. 
Pirmaisiais metais lietuviai su ukrainiečiais sukūrė pa
čias didžiausias maršuojančių ir protestuojančių Ameri
kos piliečių gretas. Teisybė, vėliau lietuvių tarpe atsira
do keli Pavergtų Tautų Savaitės idėjos priešai. Jie at-

Laisvės pavergtoms tautoms
Prezidentas Carteris, susisodinęs grupę geriausių 

patarėjų, paskubomis išskrido, į Japoniją, o Baltieji Rū 
mai išsiuntinėjo prezidento pasirašytą Pavergtų Tautų 
proklamaciją. Prezidentas paskelbė Pavergtųjų Tautų 
Savaitę, patardamas visiems krašto gyventojams prisi
minti, kad didelė pasaulio dalis yra pavergta, ir kad vi
siems amerikiečiams reikia rūpintis pavergtiesiems 
išlaisvinti.

Prezidentas Carteris, išskrisdamas į Japoniją, rū
pinosi tais pačiais reikalais, kuriais buvo susirūpinę 
nuo 1956 metų. Lietuviams šis klausimas rūpėjo nuo So
vietų karo jėgų įsiveržimo į- Lietuvą ir kitas Pabaltijo, 
valstybes, bet lietuvių judinamas klausimas išsivystė į 
plačios apimties klausimą, kai apėmė ne tik Lietuvą, 
bet ir kitas Sovietų pavergtas kaimynines tautas.

Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai važinėjo į Wa- 
shingtoną pavergtos Lietuvos reikalais, tuo tarpu Kon
greso atstovai norėjo, kad būtų rūpinamasi Latvijos, 
Estijos, Gudijos, Ukrainos, Gruzijos, Azerbeidžiano ir 
kitomis pavergtomis tautomis. Tada lietuviams" labiau
siai rūpėjo Sovietų karo jėgų įsiveržimas į Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, o dabar visam pasauliui labiausiai- rūpi 
Sovietų tankų ir aviacijos įsiveržimas Į Afganistaną. 
Tais laikais Valstybės sekretorius Dulles Sovietams aiš
kiai pasakė, kad jų melagingi tvirtinimai apie pačių lie
tuvių norą įsijungti į Sovietų Sąjungą turi būti patik
rinti. Buvo sudarytas Kersteno komitetas Sovietų karo 
jėgų okupacijai ištirti. Tiktai gyvi liudininkų pasakoji
mai liudijo Kongreso komitetui apie kariuomenės ir 
policijos pavartotą prievartą prieš, lietuvius, Sovietų 
karo jėgų planus prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjun
gos. Kongresas išleido dvi knygas apie Lietuvos parei
gūnų liudijimus, iš pagrindų griaunančius Sovietų val
džios pretenzijas į pavergtą Lietuvą. Į

Bet šiandien nepakanka Kongreso nutarimo pas
kelbti Pavergtų Tautų Savaitę, šiandien pats prezi
dentas Carteris turėjo pasiruošti į Tokijo, tartis su bi- kalbino skautus ir kitas grupes dalyvauti demonstraci- 
lijoną žmonių turinčia Kinijos tauta ir bandyti suda- jose. Netrukus turės būti išaiškinti, kas buvo vadai be
ryti bendrą kovos frontą prieš tuos pačius Sovietijos tuvišką jaunimą ištraukti iš Pavergtų Tautų Savaitės 
komunistus, pavergusius Lietuvą, bet taip pat paver- gretų.
gusius ir Afganistaną. Jam teko tartis su kiniečiais dėl Bet lietuviai privalo atminti, kad šiandien Pavergtų

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
Bedirbdamas jis pradeda galvoti, kad gal 

būt, kai jis pirmą kartą čia atėjo, tai kaip tik 
šioje pačioje vietoje stovėjo, kur ir dabar stovi. 
Tuščia buvo. Kimšai, varnalėšos, dilgėlės. Tuo 
tarpu jis jau spėjo verandą' išluoti. Permėtė ve
randą išsiblaškusiu žvilgsniu: ji tuščia, kaip ir 
pirmą kartą. Lyg nieko nebūtų buvę. Lėtai jis iš
eina į kambarį stipriai užtrenkia verandos du
ris, rūpestingai apžiūri, kad durys savo vietoje, 
gražiai prisiglaustų, kad neliktų kur plyšių...

Anuomet, kai aš į dirvonėlį ateidavau, kiek

(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
Priešais stovi kėdė. Tutulas žiuri į tą ne vie

toje pamestą paprastą lenktą, vadinamąją vie
niškąją kėdę. Ir taip pamažu ir nejučiomis kyla 
vis stipriau, vis neįveikiamiau jau visai aiškus 
noras, Noras pakelti tą kėdę, kiek tik gali į vir
šų, pakelti ir smogti, kiek tik jo jėgos, visos jė-lbuvo vilčių. Prisimerkdavau ir savo'akyse maty- 
gos neša tą kėdę į grindis! Ir mato jis savo vaiz
duotėje visai aiškiai, kaip kojos, lankeliai, atra
ma ir skylėta, lyg rėtis, sėdynė ištiško po visą 
kambarį, po visus kampus. Rankos pačios tiesia
si įvykdyti šį keisčiausią norą, jis net krūpteri, 
nes jam ima rodytis, kad jis tikrai paims tą kė
dę, pakeis kiek gali į viršų ir iš visų jėgų smogs 
į grindis, kad subyrėtų į šipulius, į mažus ga
balėlius.

— Ką aš čia dabar? — Pasipurto Tutulas, 
nubarstydamas tas nepageidaujamas mintis. 
Nieko jau nenorėdamas, jis eina į verandą ir pri- 
. Įdeda prie tvarkymo darbų. Viską daro nė žo
džio nesakydamas. Paskui jis nueina į virtuvę ir 
paėmęs šluotą, pats šluoja verandą, čežėdamas, 
svetimos iš kaimyno paskolintos ir Kojėliūno su
daužytos, lėkštės skeveldromis. . ' , . ~

davau vakarinės saulės apšviestus jau gyvus na
mus, kaip kokiame paveiksle. Matydavau raudei 
nais atspindžiais tvykstančiuS — lieksnojančiuš 
langus, matydavau šviesius kambarius, skam
bančias grindis, tą gerą jaukų sienomis, langais 
ir lubomis nuo svetimos erdvės atitvertą, tą mie
lą, jau man priklausantį orą . . .

Tuo tarpu jis,dar smarkiau trenkė duris.Už- 
rakino jas. Ištraukė raktą. Ilgai delne paliko 
tas raktas, nes Tutulas užmiršo pagalvoti, ką jis 
turėtų veikti su tuo dabar jau nereikalingi rak
tu. Liūdnai jis nusišypsojo, atsiminęs, kaip kai? 
miškas statytojas — meisteris, kuris didžiavosi 
kleboniją ir kapinėse koplyčią pastatęs, jam at
virai pasakė:

— Žinoma, apsieina žmonės ir be verandos. 
Gyvena. Neblogai gyvena. Bet jetgu ponas j^f

Ponų Karaičių “Gintaro” vasarvietė Union Pier, Mich.

K. TAURAGIS

POLITINIU DARBU DVIVEIDIŠKUMAS
Lietuvių Bendruomenės įvy-1 vergijos junga, yra persekiojami, 

kusios politinės konferencijos) teisiami, tremiami ir net nužu- 
Washingtone š.m. Vl.8-9 dieno
mis kitaip skaityti ir vertinti ne
galima, kaip tik politiniu dvi
veidiškumu. Bėgiojimas už akių 
VLIKo VI.21 d. šaukiamai su 
Lietuvos Diplomatine Tarnyba 
konferencijai - pasitarimams,

domi. Pasirodėme ne kitaip, kaip 
politiniu veidmainiškumu, solis- 
tinių- veiklos momentų iškamšo
mis, lietuvio vardo ir pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimo kovos be
verčiais didybės manijos šoke- 
riuotojais. Išeivijos lietuviams 

gražiausiai pavaizduoja jų pačių į pristatytose solistinės konferen- 
išvadose: “Šiai veiklai vykdyti' cijos išvadose prirašyta labai 
nepakanka solistinių veiklos mo- J daug garbingų žodžių minčių, 

prašymų, siūlymų, pažadų ir 
priesaikavimų, kuriuos gyveni
mo darbų eiga turi vertinti tik 
politinės didenybės isterišku 
veidmaniavimu, savo siekių ir 
veiklos dabar ir ateity pasmer
kimu, ■ tautos išlaisvinimo kolos 

I gretoms nugaros atsukimu — 
.išdavystės sinonimu ;— veidu'į 
Lietuvą. ‘ b ■

Į kokią Lietuvą? Gal dabarti- 
rię? KV puoselėjama ir įkyriai 
siūloma mintis..veidu į Lietuvą 
buvo atsiradusi seniai. Neradusi 
visuomenėje pritarimo, dingo ir 
buvo pamiršta.

Šūkis Veidu į Lietuvą buvo 
sugalvotas ir pradėtas skleisti 

. Amerikos . pažangiųjų: bimbi- 
nihkų, andruliukų, karošieni ą 
'ir kt.

Kodėl praėjusioji LB politinė 
konferencija Washingtone ir vėl 
pasirinko - atgaivino pažangių] ų 
sugalvotą šūkį Veidu į Lietuvą, 
reikėtų paprašyti' pasakyti ir pa 
aiškinti frontininkų ideologui.

mentu”. Ar čia nėra politinis 
veidmainiškumas, sustiprintas 
solistinės veiklos momentais? 
Ar čia nėra viešas pademonstra
vimas ir baslių kaišiojimas Lie 
tuyos Vyriausio Išlaisvinimo Ko
miteto veiklai, darbams?

Skaudu skaityti, ’kad prie to ’ 
veidmainiškumo prisidėjo šį sy
kį ir taurioji Kanados Lietuvių 
Bendruomenė. Tikėkime, kad tai 
Kanados LB vadovybės neapsi
žiūrėjimas ir įtraukimas į pink
les, kurias ne nuo šiandien raiz- 
go persimokinę ar nedasimoki- 
nę JAV LB vadukai, tikėdami,- 
skelbdami ir kitus apgaudinė
dami, kad juos remia Amerikos 
lietuvių/dauguma.

Minint Lietuvos pavergimo ar 
okupacijos 40 metų sukaktį, išei
vijos lietuviams reikėjo parodyti 
okupantui kiečiausios vienybės 
ir solidarumo' kumštį,, prabilti į 
pasaulio opiniją ausis kurtinan
čiu balsu. Ar mums ne gėda, ką 
mums turėtų pasakyti paverg 
tos Lietuvos broliai ir sesės, ku- paslaptingų ryšių puoselėtojui 
rie ketvirtą dešimtmetį velka KV. Niekas ir niekam nędrau-

Tautų skelbtais obalsiais, paskelbtais prieš porą dešim
čių metų, jau domisi ne tik pavergti lietuviai, latviai ir 
estais bet kancleris Schmidt, prezidentas Carteris ir di
delė laisvojo pasaulio, dalis.

... Reikią tikėtis, kad šiais metais Pavergtų Tautų Sa
vaitės šventės dieną savo protestą pareikš žymiai didės 
nis lietuvių skaičius, negu buvo praeitais metais, kad tą 
dieną lietuviškas jaunimas nebus išvedamas Į miškelius 
ir paplūdimius.
... Kada mūsų mesti laisvės obalsiai taps viso laisvojo 
pasaulio obalsiais, okupantas bus priverstas trauktis iši 
visų pavergtų kraštų, tame skaičiuje ir iš Lietuvos!

labai norit — padarysime veranda. Mes, — jis 
taip kalbėjo apiė save vieną, — mes viską galim 
padaryti. Mums tai nedidelis dalykas.

Ak, tiesa! Rankoje'raktas. Tutulas prieina 
prie stalo, atidaro savąjį stalčių, kur sudėti tik
tai jo vieno daiktai. Tie smulkūs asmeniški daik
teliai: skustuvas, sena sulamdytu, nubruzgusiu 
viršeliu užrašų knygelė su nebereikalingais ad
resais .ir reikšmės netekusiomis pastabomis. Šio 
sklypo tūtele susukas planas, o taip pat dėžutė 
iš vaistinės su meškeriojimo kabliukais, ranko
galių sagom ir dar anais senus laikais jo paties 
surinktais senoviniais pinigėliais. Ten ir veran

dos raktas.
Jis apsidairė aplinkui, užmiršo, ko jis dabar 

ieško. A! Jam reikalingas popieriaus žabalas. Ir 
tuo pat metu jis pamažu sau vienas ga’vnja apie 
tai, kad jis vis kažko iš savo gyvenimo laukė, 
kad tikėjosi kažko pasiekti. Jis visados troško 
iš savo gyvenimo laukė, kad tikėjosi kažko pa
siekti. Jis visados troško šio to ypatingo pasiek
ti. Ak, štai laikraštis! Gerai! Atplėšia gabaliu
ką,, sulanksto jį, sumaigo tarp pirštų ir 
galvoja:

— Ko jis agli sulaukti ? Juk, tiesą pasakius, 
jis net pats sau žodis žodin nebuvo pasakęs — ko 
jis trokšta iš savo gyvenimo? Tik aišku, kad 
negali taip būti, kasdien vaikščioti į tą savo ma
žą provincijos mieste rastinę. Amžinai ta pati

dzia palaikyti ryžius su paverg
tos Lietuvos lietuviais, savo gi
minėmis, draugais, pažįstamais. 
Kiekvieno išeivijos lietuvio" yra 
šventa pareiga bendrauti su sa
vo broliais, siųsti jiems paramą, 
lankytis pavergtoje Lietuvoje ir 
apsilankymais pataikyti su jais 
ryšį ir juos stiprinti. Ijabai ge
rai, kad giminės vežasi į paverg
tą Lietuvą ir savo vaikus, kurie 
ten gali nors trumpai pabend
rauti su savo giminaičiais.

Kam tas rašomas nepagrįstas 
melas, kad kažkas draudžia lan
kytis pavergtoje Lietuvoje. Rei
kia laikytis tautinės drausmės ir 
nebendradarbiauti sd Maskvos 
pastatytais valdžioje Lietuvoje 
lietuviais komunistais, nors iš jų 
gali pasitaikyti ir taurus, savo 
kraštą mylintis asmuo. Tautinė 
išeivijos drausmė reikalauja ne
bendradarbiauti ar bendrauti su 
“Tėviškės” draugijos agentais, 
Lietuvos komunistų partijos ar
ba su Maskvos komunistų parti
jos Lietuvoje skyriaus nariais, 
kurie dabar valdo ir persekioja 
lietuvius savo krašte. Smerkia
mi ir negali pasiteisinti tie išei
vijos lietuviai, kurie yra Ameri
koje veikiančių organizacijų va
dovai, bet sutinka ir keliaują Į 
pavergtą Lietuvą ir ten bendra
darbiauja su Maskvos staty
tiniais. a

Negali pasiteisinti ir tie išei
vijos lietu via, kurie globoja ir 
šokinėja, padeda suruošti kon
certus specialiai atsiųstiems 
Maskvos parinktiniams lietu
viams dainininkams, mo’kslinin- 
kams ar kitokiems “lietuviams 
svęčįa’mš”. Su tokiaiš bendradar- ' 
biavimas ar kreipimas veidu į 
Lietuvą, žinoma, tik i pavergtą, . 
nėra joks Efenėfcavimas su pa- į 
vergtos Lietuvos broliais ar se
sėmis, bet su Maskvos statyti- į- 
niais, atseit, pritarimas ir švelni
nimas išeivijos vedamos paverg
to krašto išlaisvinimo ^kovos. i?

Nuostabu, kaip rašo kv., kad x 
Washingtono LB' kofnfereneijoje f 
kalbėjo ir davė pakrausimus kon
ferencijos dalyviai (gaila, nera
šoma kaip daug tokių buvo), ku
rie nulėmė ar sudarė kv nuo
monę, kad veidu Į pavergtą 
Lietuvą buvo konfereųcijos dau
guma, ar pusė, ar kiek daugiau 
kaip pusė. -

Tautiniuose namuose vienas 
paskaitininkas į paklausimą at- K 
sakė, kad veidu į Lietuvą keis- L 
tinas veidu j Lietuvos išdaviką, 
šis sūkis tikrai atitiktų LB poli- 
tinės konferencijos solistinės 
veiklos momentus, nes jie dėl 
bendravimo ar bendradarbiavi
mo su pavergta Lietuva'laikosi f 
velniškai sukto nusistatymo, ku- || 
ris rimtai galvojant ir lyginant ' 
yra lygus visokio bendravimo li
ar bendradarbiavimo pritarimui, į 
net ir organizuotoms veikiančių 
Amerikos organizacijų kelio
nėms.

dulkina raštinė ir jau daugiau nieko lig pa
baigos- !

Tutulas kurį laiką žiūri į tą popierio gaba
liuką, matyt, sprendžia, kad tai paskirčiai’ ku- į 
riai jis numatytas, jis dar per didelis, tad dan- Z 
timis jį suspaudžia vieną sykį, paskui pakeičia 
kitą pusę, vėl suspaudžia. •

Atsiemna Tutulas, kad anais senais laikais 
jis mėgo sau vienas prisimerkęs įsivaizduoti sa
ve tolimoje ateityje, kaip jis tada atrodys. Pa
matys save patį iš tolo . . .

Tutulas prieina prie verandos durų, pasilen
kia ir pažiūri pro rakto skylutę, turinėdkmas, 
kaip čia ją taip užkimšti, kad kai ateis ruduo ir 
žiema, prasidės vėtros, šalčiai, sniegas, kad per 
tą rakto skylutę nesiskverbtų į kambarį tas sve
timas šiurpus žiemos oras. > ----

Staiga Tutulas net piktai sumirksi. Taip jis 
šį momentą nustemba! Visai nelauktai jis pama
to, ko lig šiol kažkodėl nebuvo pastebėjęs.

Kaip tik priešais duris ant baltais aliejiniais 
dažais nudažyto verandos stulpelio -koks vaikė

zas šiandien nupiešė, labai paprastai - vaikiškai, 
vos keliais brūkšniais tokį žmogėną.

(Bhs daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
i K1BCVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS
Esamąjį laiką Sv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir 

pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir lauk- 
dajiii to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” 
(Luko 2T:2B). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra 
mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose. 
Todpl nebijosime, nors ir žemė drebėtų” (Psal. 46:1). “Viešpats 
geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” 
(Nąųmo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats 

bUS< ąu jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite 
. Ąo jie bijo ir nejšsigąskite. Kareivijų Xdangaus pulkų) Viešpatį 

laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs- j 
tis”. Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku Į 
nu^sdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi 
išgelbėjimo”. — PiL 1:28. ‘

PETRAS PLEŠKEVIČIUS

iv. RAITO TYRINĖTOJAI
JJ Įtaikant, 195 Vaa Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

PIRMOJO PĖSTININKU SAVANORIU 
PULKO KŪRIMASIS

(Tęsinys)

DR. K. G. BALUKAS
mlUBMUA IR MOTBRŲ LIGOS 
GĮHSKPLOGINB CHIRURGIJA 

t**-, - i

A “Lietuvos Aidai’
— -KAZĮ BRAZDŽIONYTt

M>di(il į^illdine) T»L LU 5-6444 
ftiunA ItEooius Dažai msitariisa. 
ėi oMtnafyiaT374-89M

Program** vadėla

DR. PAUL V. DAUGIS;
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Mbctidnoc traktorius

VALANDOS:3—9 darbo dienom t, ir

te

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ū WT1S stoties 1110—AM ban**.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60623 

Telef. 778-5374 
f

Iš Meškučių į Alytų buvo apie į ar tik neateinu užsirašyti sava- 
24 k’lomętrai. Tad nearti. Jau noriu. Nudžiugau, pritariau 
gerokai po pietų aš atsiradau klausimui, pasakęs — taip ir 
ties Domantonių kaimu ir čia čia pat su nerimu paklausiau, 
mane, ties kapinjmis, prisivijo ’ "--------- ‘ -~s—2
pažįstamas žmogus iš Pptąronių 
kaimo. Krištopavičius, kuris pa 
siūlė mane pavėžyti. Mięlai sų-

} tikau ir greit mes iš Merkinės 
vieškelio, apsodinto keliomis ei
lėmis senų beržų, leidomės į vii 
ninį Alytų. Aš privažiavau tiks 
lą ir išlipau. Krištopavičius nu
važiavo sau toliau, o ąš likau 
prieš pat Pontono kareivines,

ALYTAUS
KOMENDANTŪROJE

TRL; — BB 3-5*93

GYDYTOJAS 1* CHIRURGAS 
SPICiALYBB AKIŲ LlGo*

Valandai pt&U

OPTOMETRISTAS 
KALBA UEFŪV1SKAI 

W..71.H TtL 737-514? 
Tikrina akie. Pritaiko akinta 

“contact lenaea^
ir

VaL Bgal ana tartim. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
1 INKSTŲ,"PŪSLĖS IR 

-PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rabdensijos telef.: 448-5545 

----- ------- - - ■

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAI CHIRURGAS 

Sandra praktika, tpea. MOTBRŲ Ilgo-. 
Oflw 3452 WSST 3Wa rrROlT

• ~ t , , .

ar kažin dar savanorius priima, 
ir kaip tenai?..
~ Sargyoinis nusijuokė ir pa
sakė, mano nuraminimui, kad 
netik mane vieną, bet ir visą 
šimtą, jei tik aš juos būčiau su 
savim atvedęs. Pasidarė leng
viau.

Sargybįnis paklausė iš kur aš 
kilimo. Atsakiau — iš Meškų-, 
čių. Sargybinio būta iš Sąmū- 
niškių, Merkinės parapijos. Tai 

i buvo Lepęška Julius, kuris tu- 
J rėjo Meškučių kaime giminių ir 

Iki šiol man rūpėjo ištrūkti pažįstamų. .Visai linksma pasi- 
i iš namų ir atsidanginti Alytun. ęjarg

i

j Tai padariau. Pirma vijo mane 
■ baimė, kad mane tėvai pasivys 
j ir parsivarys namo, dabar kiįo 
baimė prieš įžengiant į kareivi
nių rajoną — ar mane priinĮs 
kariuomenėn, o -gal ir ne. O kąs 

tada? |
j Nedrąsiai artinausi prie kaj- 
i reivinės, vadinamos Pontoninė- . ' v. ii mis. Visur aplink mačiau ganp. 
Į s'.arr.bią tvirtovės tipo plieninę 
tvorą, per kurią perlįsti buvp 

! neįmanoma. Ant vieno vartų 
f i stulpo gana ryškiai buvo lietu- 

Į viškai parašyta: “Alytaus apš- 
— Egiptan atskrido 12 JAVĮkrities Komendantūra”. Var- 

karo lėktuvų dalyvauti egiptie-; tuose stovėjo lietuvis savanoris 
čių aviacijos manevruose. į su šautuvu ir žiūrėjo į manė.

RADIJO ŽIEMOS VALAM DOS

Visos rwr‘ir*i ii WOPA

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
raL ryto.

Vadė|a Aldona Daukus 

Tala'j HBmiack 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

bę.ženklų. Buvo tai viršila Mor 
kus Ž. Jis ir ankščiau buvo ru
sų armijoje feldfebeliu ar vyr. 
puskarininku — sužinojau vė
liau. Pirmas jo klausimas, ar tik 
rai, kad aš atėjau savanoriu į 
kariuomenę. Tvirtai ir neabe
jojamai atsakiau — taip. Pati
ko. Nusišypsojo plačiai, apžiū
rėjo mane nuo viršugalvio iki

I apačios ir paklausė linksmai:
—Su tėvų leidimu ar be jo.., 
Mat, ąš inprs buvau jau 18 

metų, bet buvau smulkaus su-, 
dėjimo ir atrodžiau labai jau- . 
nas- i *

Man lyg kas basliu per galvą , 
būtų sudavęs. Sumišau išgirdęs 
tai, ko labiausiai bijojau. Mor
kus Ž. atspėjo mano pabėgimą. 
Mėginau jam pasakyti gana 
tvirtai, kad su tėvų leidimu.

Mus apspito “seni” kareiviai, 
kalbėjosi tarp savęs garsiai ir 
leido mano adresu visokių aš
trių žodžių (o mūsų bernai įg
nybti moka).

— Gerai, duokite tėvo raštą...
—Mano tėvas beraštis... — su-

— Na tai ant rytojaus ateis 
ir patį išsives... — pastebėjo. 
. — Kad man aštuoniolika, kuo 
ne devyniolika metų-1. — mė- 5 
ginau priešintis, o. aplinkui juo- : 
kėši visas lietuviškas “vaiskas”. 
Bet ir mane pigiai jie negalėjo- 
paimti. Laikiausi savo. Morkus 
perdaug prasikišančias pasta-. 
bas ir juoką sudraudė. f

— Ną, pažiūrėsim. Kartais f. 
bernas dvidešimties vienų me- | 

-tų, o tėvai ateina ir parsivaro -
namo, kaip meitėlį... i

— Na, su manim to nebus...'’!.
:— tvirtinu. '

— Ną, tai gerai, pasijieškok 
sau lovą ir nakvok, o rytoj sut- . 
varkysime visus formalumus, k 

— Pasakė man Morkus ir parei- Į 
kalavo atiduoti pasą. Mielai aš. 
jam pasą atidaviau.

Tą vakarą aš nėjau nei pasi
imti vakarienės. Turėjau ka 
valgyti pats, be to, neturėjau ■ 

‘ r->z,: VoItIIitVa YlAl šaukšto kuo ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI!
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄTemo. Lepeška man parodė, 
kur turiu kreiptis. Aš įžengiau 
į kareivinių rajoną ir nuėjau 
tiesiai kelių, Nemuno pusėn, pa
gal išsirikiavusias medines, il
gas rusiško tipo, apvalių rąstų, 
vieno aukšto kareivines — ba
rakus. Paskutinysis buvo — Aly 
taus Komendantūros pirmosios 
kuopos kareivinės.

Įžengiau vidun; Patalpos bu
vo erdvios, nešiltos, su dideliais J nei katiliuko, nei šaukšto kuo 
langais, kuriuose dalis stiklų 
buvo išimta ir pavaduota len
telėmis, skaruliais. Kareivinėse 
nebuvo perdaug svaru, bet ne
buvo ir perdaug purvina, nes 

, visiems lovų neužteko, dalisII Jis buvo vidutinio ūgio; jauną^ miegojo ant grindų, ant šiaudų.
i i._._ ~~~ j", Kūrenosi didelė rusų, kareivi-— Vakarų Vokietijos kanele- bernas, kaip ir aš, apsirengęs ci-

j ris Helmut Schmidt patarė Brež-; vTišku paltu, iš po kurio matę-| ĮjpOj aukšta krosnis, apva- 
nevui priimti kovojančių afga- si rusų kariškos kelnės; dėvėjo’ 
nistaniečių vyriausybę ir pradėti batus, o ant galvos buvo pilką 
pasitarimus su ja, bet nebrukti kepuraitė su geltonu lankelių.
Babrako Karmalo valdžios. ; i Man buvo aišku, kad jis ma- 

----- ne be pasiaiškinimo neįleis. Sąr 
■■ — Kanadoje yra 23 milijonai gybinis vis žiūrėjo ir šypsojosą.

te pcakt. 2-4 ir B-B raL rak. ititadlr-J gyventojų. Jis pats pirmas mane paklausė,

P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDas-PBOTEZISTA£ 

k Aparatai - Protezai. Med. ban- t dažai. Spadatl patalba kolona.

Teltf.: 8-5M4

FLORIDA

Mielam kolegai 
MOKYTOJUI, RAŠYTOJUI ir TEISININKUI

POVILUI KESIŪNUI

Ii, aptraukta aprūdijusia skar
da- Prie jos spietėsi ir rūkė gru 
pė savanorių. Sutemos slinko 

■iš visų kampų, ir buvo gan ra
mu. Pajutę atėjusį naują kan
didatą visi sugužo prie manęs 

:ir apstojo, kląųsdami iš kur, ko, 
kas ir panašiai. Sužinoję, kad 
esu naujas savanoris, tuoj pra- 
nešė kam reikia. Po trumpo 
laiko atėjo į kareivines kiek

X žemiau vidutinio ūgio karys, 
apvalus ir linksmo .veido, svei

ki kas ir stiprus- 'Buvo aprengtas
į seną rusų karių uniformą, tik čiams žemės.

sriubą valgyti. Tad sėdau ant 
vienos tuščios lovos, be šiaudų, 
išsiėmiau savo maisto iš ryšu
lėlio ir ėmiau valgyti- Čia pat 
buvęs viršila Morkus Ž. man 
pasakė, kad ryt aš gausiu via 
ką, kas šiuo metu esamą jų dis 
pozicijoje, tai yra kepurę, kati
liuką, šaukštą, bliūduką ir gink 
lą. Girdi, savanorių neužtenka 
nei sarbyboms eiti, tad kol kas 
ir užsiėmimų nedaroma. Ryt aš 
būsiu paskirtas sargybom

(Bus daugiau)

—-Mula Chomeini, Korano dės
niuose radęs patarimą paleisti, 
ligonį, įsakė tuo’jau išleisti rim
tai sergantį JAV ambasados 
tarnautoją Richard Queen.

— Popiežius patarė vyriausy
bei duoti neturtingiems brazilie-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-17.4L—1.742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

* ’ •*

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P E T K U S
TĖVAS JR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

g

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ..

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

PSRKRAUSTYMA1

MOVING 
Laldtmai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

3354 So. HALSTED STREET1739 So. HALSTED-ST., CHICAGO, IL 60608.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

-------- ,------ ,—

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA ĄVE. TeL: LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
. (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, DL 974-4419

rųirus, 
nuoširdžią užuojautą dukrai LILLIAN AI, anū
kui ir giminėms reiškia ir kartu liūdi —

DR. LEONAS ir DALIA ŠULAI ir 
MAGDALENA ir PRANAS ŠULAI

Brangiai motinai, sesutei ir močiutei
V ... IDAI B.UDGINIENEI

(Sinkytei)
po ilgos ir sunkios ligos mirus, 

visai jos liūdinčiai šeimai — Budginanus ir Sinkiains 
reiškiu užuojauta ir esu kartu su jais jų skausme.

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

susirūpinimą ..  -.................... $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais.............................. $1.00
Minkštais viršeliais, tik.......... —....... — $3.00

Dr. A. .1. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik----- $2.00
Galima taip pat užsakyti paštų, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

G |v»lriv arfstvmv.
ANTANAS VILIMAS 

Tat 376-WM ar*. 576-5994

A A

A. A, IDA BUDGINIENE-SINKYTE 
v

mirė liepos 7 d. po sunkios ir ilgos ligos.
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 

31 metus. *
Giliame skausme liko senulė motina, sūnūs Edvardas, 

Leonas, Augustas ir duktė Gerda su šeimomis, brolis Emilys 
Sinkys su šeima., daug draugų ir artimųjų.

Laidojauįa Sąlt Laite City, Utah.
šią skaudžią žinią -iranešame ir Į rašomo 
ją atsiminti maldose.

.. Liūdinti šeima

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

C

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagoa 

lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: lArdj 7-3401

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

Telef. 476-2345

TeL Y Arda 7-1911

šcštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, July 1

I I
II

■



SENJORU PIKNIKAS

Atsiųsta paminėti

ae:

JEI GALVOJATE

kai, 6247 S. Kedzie. Tel. 776-87CįĘ>

5 doleriai.

DENTUREWEARERS

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

VASAROTOJAI IR
ATOSTOGAUTOJAI I

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

★ Saharos dykumoje yra po 
žeminių upių, kuriose veisiasi 
žuvys.

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

CHICAGO, ILUNOB
Ffeooei Virusia 7-7747

Thur.9-8 Šit. >>X

ŠNUOMOJAMAS gražus 4 kam 
barių butas Marquette Parke. 

737-7200 arba 737-8534

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Ilgametis patyrimas
Jei ruošiatės keliauti

aj? Notary Public 
? * * r • * .

Insurance, Income Tax

7ERAS INVESTAVIMAS! Šiltame ir 
sausame klimate, kur nėra artritų ir 
eumatų, skubiai parduodamas trijų 
nieg. mūro namas su orandžių ir figų 
ned- kieme, 5Vt% morgičius. $375.00 
nuoma. $123.00 m. Įnašas.
3600 N. 6th Ave., Phoenix, AZ 85013

Tel. (501) 279-3321. Barr.

Tuo reikalu jums gali daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą.
WELLS peržiūrėt;
Šleista knyga su legališkomis 
brmomis.

Knyga su formomis gauna. 
739 South Halsted St., Chica* 
na Naujienų administracijoje, 
to, ILL. 60608. Kaina $3.00.

M. ž I M X U S ■-

Notary Public
INCOME TAX SERVICE >ž 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Teip pr? daromi vertimai, jiminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

teisėjo Alphonse
Sūduvos’’

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 6C.632. Tel. YA 7-5980

. — Adv. Jonas’Gibaitis, civifi- 
nių ir kriminalinių bylų specia
listas, nukėlė sav# ofisą į antika 
aukštą, kad vyresnio amžiais 
žmonėms būtų lengviau jį'pse- 
siekti. Jo įstaiga užima du na-i

• Tomas Edisonas išradc 
kalbančią lėlytę 1888 m. Pas. 
kutinį išradimą jis užpatenta
vo būdamas 81 metų.

★ Ajnerikos ūkininkas ne 
tik teikia maista 45 amerikie
čiams, bet duoda pagrindinius 
maisto produktus 15-kai užsie
niečių. Savo pasėlių apsaugai 
jiei naudoja įvairius chemika
lus prieš kenkėjus. Pastaruoju 
metu pradėta nesveika kam
panija prieš tuos chemikalus.

■ Nawiij, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

see us for 
jįjį financing 

AT OUt 10W tATB

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLATTIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

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

Namai, žemė — Pardavlt I ji 
REAL ESTATE FOR SAJ.l

ELECTROS TRENKSIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sa Hningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3.559

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

Tel 776-5162 arba 776-5163 
2649 We»t 63rd Street 

Chicago, DI. 60625

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus adresas:
‘7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629 

ii?Knygos kaina

— Horoscopes or Astrologies 
, Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 

Įstate St., Rm. 1717. Mes kal-

— Našlių, Našliukių ir Pavie^ 
nių klubas liepos 12 d. Vyčių 
salėje ir sodelyje, 2455 W. 47th 
Street, ruošia linksmą gegužinę, 
į kurią kviečiami visi nariai ir 
svečiai gausiai atsilankyti ir.pra
leisti linksmai laiką. Bus skanių 
valgių ir bufetas, šokiai, loteri
ja ir kiti įvairumai, gros puikus 
orkestras šokiams. Įėjimas 81. 
Tad iki pasimatymo gegužinėje.' 
Pradžia 1 vai. popiet. (Pr.)

— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės gegužinė - piknikas 
įvyks liepos 13 d., sekmadienį, 
1 vai. popiet šaulių Namuose, 
2417 West 43rd St., Chicagoje. 
Veiks virtuvė, baras ir daug įvai- 

šokiams gros

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
L 6»tkSL, Chicago, ffl. 60629. — TeL WA 1*2767 

V. V AL ANTIN AS

GENERAL REMODELING 
•: Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. ♦ Sta liaus darbai, -ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTIONT-i 
7152 So. Kedzie Avenue 

~ Tel. 776-8505

sąžiningas darbas
kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
' 9727 S. Western Ave, Chicago, Bl. 60643

TdeL 312 238_>787

e Nemota mas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones Į Lietuvą ir kitus tuštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas vjsais kelionių reikalais.
_ e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik veizia rezervuoti rietas 
____ _.j — prieš 45 - 60 dienų. •

užėmusi stalus ir išstačius! tau
tines vėliavėles- Pasitaikė šau
lės kaitroje, tai vėliau teko pa- 

( bėgti į pavėsį.
Reikia manyti, kad buvo apie 

Į 16,000 asmenų. Stalai parenii, 
Į kėdės sustatytos. Įeinant kiek- 
> vienam dalyviui davė krepšflį 
į su maistu: du sumuštiniai, kį- 
į nukas 7-Up, apelsinas ir prfc 
j skonių įdėta. Dar ne viskas: qįt- 
■ skintose punktuose duoda lediįs, 
f Coca-Cola, pieną, kenūs sriubai 
[ ir pan. , ,
, Pastatytos milžiniškos palapi- 
, nės, kuriose leidžiama žaisti bin- 
; go ir kitais lošimais, kurių aš ne- 
; suprantu. Didelės eilės stovėjo 

prie kortų lošimo. Žiūriu, jau- 
. nas dailininkas piešia vienos po- 
enios paveikslą. Pastebėjau, kad 

figūra labai panaši. •
Milžiniška estrada. Ten grojo 

muzikantai, protarpiais juodu
kai šoka, sakyčiau; pusiau lau
kinius-šokius. Gretimai estrados 
ir kai kurie iš publikos šoko.

Loterijos bilietus gavome prie 
įėjimo. Girdėjau, tęleviziją, ra
dijo aparatą ir-vieną kitą laik
rodį kas tai laimėjo.

Atvyko miesto burmistre ir 
sveikino senjorus: “It is my 
pleasure to welcome you to Chi
cago’s annual Senior Citizens 
Day Picnic. I sincerely hope 
that you enjoy the day’s events.’ 
(Tokį sveikinimą su burmistrės 
Jane Byme parašu kiekvienas 
buvome gavę • .su maisto mai- 
šukais.) Po jos sveikinimo, jai 
kėlime’ovacijas.

Virtinės autobusų, kurie su
vežė ,«en jovus. Po 2 vai. muzika 
nurimo ir pradėjome skirstytis.

★ Tigriukus nustoja globoti 
motinos tik trečiaisias me
tais. ’

Quarterly

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

antri metai Marquette Autobusai išsirikiavę laukė sen- 
ir kainftyninių rajonų* joru pa* vežti į namus.

Kain ten bebūtų, verta pagar- 
; nuėsto administracija už su- 
anizavimą panašių piknikų.

4 bus daugiau kitose miesto

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

y v;- A major r 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds < 
comfortably up to 4 days

. ATSIPRAŠĖ
St Petereburgo paplūdimyje 

per toli nubridusi pouiulė ėmt 
skęsti ir pagalbos šaukti. Vie- 
has drąsesnis vasarotojas po- 
niutę -ištempė į krantą. Ji pa- 
prašė išgelbėtojo vardo, pavar 
dės ir adreso. Grįžusį.į,^^mo 
liepė savo vyrui mrg^žiuoji ir 
jos vardu išgelbėtojui padėkot. 
Vyras padarė, kaip buvo įsa
kyta. » v

— Buvai pas ji? — prau
sė žmona, vyrui grįžus.

— Buvau.
— Na, ir ką jis atsakė?
— Jis mane . atsiprašė...

D t M E $ I-O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimais pensininkams 

Kreiptis: į
A. LAURAITIS ’

4645 So. ASHLAND AVI. '" 
523-8775.' V

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS •_ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2223

Suprantama, brangiai kąinuo- 
Ija surengti tokius piknikus, su
telkti masę žmonių, pamaitinti, 
paruošti programą, suvežti sta
lus. kėdes ir vežti atgal į san
dėlius. Apšvarinimo reikalas — 
nemaža problema.- Žinoma, tak
sų mokėtojai sumokės.

Kaip ten bebūtų, 
moga 
karas.

graži pra
pažmonys pensinin- sė prenumeratą ir ta proga at- 
dėkingi!. . siuntė $5 auką už kalendorių-

'i X. Pati liūs ?• Adelė Laužikienė iš Atlantic
——------- ---- < > Beach, N.Y., atsiuntė $3. Dėkui.

■" "j1 . ■ "■ — IZ/inois valstijos loterijoje

PIRKTI AR PARDUOTI, 
įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
kinetikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savuegularty!

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

F. ZapoliSr Agenf 
tt08/ž W. 95th St ‘ 
Evarg. Park, UI. 
40642, - 424-8654 \

WsH help you make the right move.

. • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
, namu ir įrengimais Marquette Parko 
(rajone. Labai geras biznis, lengvos 

pirkimo sąlygos.
J • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
1 Maplewood. Labai tinka giminingoms 
I šeimoms.

. • MŪRINIS BUNGALOW Brighton
j Parke, 15 metu. Reikia skubiai par

duoti. Neaukšta kaina.

ŠBIAITIS REALTY:

22U WEST CERMAX ROAD
Pxm KizAxivtru,

BOORSi Mon.Tua.Fri.9M

SEBTOiG CHICAGO SND SVBUBBS SINCE 1905

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA,: 434-9655

• J. Andriaus sudarytą Lietu- mo aukštus, dirba keli teisimi

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių traternalinė or- 
gantadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba.

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS-MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na* 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali ** 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment, 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiais 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. _

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
|l,000 apdraudoe sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N»w York, N. Y. 10001 

807 W. $0th $t.
T»L (112) 542-2218

DUKTĖ PRIŽIŪRĖJO 
SERGANTĮ TĖVĄ

Adv. Joųas Gibaitis praneš:, 
kad ponia Lelija Saxon, moky
tojo ir teisininko Povilo Kesiūnp 
duktė, ligonį visą laiką prižiūit- 
jo, o iš ligoninės Į Americana 
Nursing . Home perkėlė pag: .l 
geriausių gydytojų patarimų. 
Pasitaikiusį netikslumą prašom#? 
neskaityti Įžeidimu. N. Red.

quette Parko be raginimo pratę- Kultūrinių Fctndo, gailina jsigy ; 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūpinis Fondai.. 
P.O. Box 10782, St. Petersburg. 
FL 33733. Kaina $f> -f- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

Siūlome vasarą praleisti sau|- 
lėtoje Floridoje, gražioje Trea
sure Island Efficiency, vienas ar 
du miegamieji, virtuvės, vonios 
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis
tema, spalvota televizija- kieki- 
viename bute. Galima išnuomoti 
metams arba bet kuriam laikui 
Vasaros mėtų „didelė nuolaida j 
Laivų prieplauka. Galimybė iš] 
plaukti su buriniu laivu į Mek] 
sikos įlanką.

iArti restoranai, valgyklas,' 
krautuvės ir apsipirkimo cent-f 
ras. švarus balto smėlio paplūdi] 
mys, maudymasis, ir kiti malo
numai. šeimyninė nuotaika, di
delė aikštė automobiliams pa
statyti.

Dėl informacijos ar rezervaci-j 
jos rašyti ar skambinti: EI Reri 
— EI Nor Efficiency Apartment,į 
240 108tr Ave., Treasure Island, 
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813) 367-2177.

Kalbame lietuviškai, prašyti i 
Rasa-Terry. Į-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ELG1EB4S TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAD J.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:* *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas '

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virgin! g4 7-7743

Jau 
Parko 
senjorams Chicagos miesto me
ro ofisas surengia piknikus su bos 
programa ir pasivaišmimais. j orį. 
Piknikas vyksta Western 
Archer gatvių sankryžoje (par- dalyse, 
ke ežero link).

Buvo skirta liepos 9 d., bet dėl 
lietingo oro nukelta į liepos 10 d. 
Prasidėjo '10 vai. ryto. Mar
quette Parko Lietuvių Pensinin-

Naujafe “Lietuvių Dienų” 
-numeris

į ‘*!jfituvių.r>ietių"Egegužės m- 
. meris.įkirtas.Hamiltono mer

gaičių chorui “Aidas” ir jo d: - 
bartiniam vadovui muzikui Jo- 
nui Gcvedui.atžymėti. Viršelyje 
telpa Joną Gąvedo, fc^d^ąfijj, 
o tekste Jeranirųo t’Įeinjo’, išsi - 
mus straipsnis apie Čn8ro vęikk. 
Telpa !daiig nuotraukų' iš chor > 
gastrolių Pietų Amerikoje, ,-Eu- 
ropoje, JAV. ir Kanadoje.'

Šio nuirferio: vedamąjį'-‘Kodėl 
tūrirfie'liętųviaį^Vpa-

sRiriaihaŠ čia gim'ugiąųi jauni
mui. ‘rašo
apie .Pęęzįjoą!ĘMenį^ Ghįtaįgoje. 
Telpa įdomus pasikalbėjimas sti 
poetą Nadu Ra^HiuP^ra atžy j 
n^Įma B.’ Bacevičiaus nuotrau- 

I komis ^ųriipųioį ‘/ansamblip 
komp. X. MiKuislci^ sulcakL 

'jjafeiriSjiin^s Clėvėiąnife. Tolia: 
spausdinama Prano’ Pusdešric 
veikalo ‘^vjesą; niję Jiąlųo” tę j 
sinys.;'1 ;p- '

Anglų isgki^joje ;^ęlĮ>į'Margie 
Matulionio „ straipsnis “Bilin
gualism and Intelligence”, red i 
Rūta Skiriutė, duoda platų past 
kalbėjimą su kino artiste Rūta 
Lee. Kiti paminėtini straipsniai 
yra “1980 Free Olympiad”, “So] 
viets demand stage and film 
propaganda”, “Artist describes 

{ mounting Oppression in Lithua 
. ma . r

“Lietuvių Dienas” jau virš 3C | 
i metų leidžia Antanas Skirius:] 

4364 Sunset Boulevard, Los An 
j gėlės, C A 90029. Prenumeratos 
j kaina 818, Kanadoje $20. - 
i Susipažinimui vienas numeris. 
I siunčiamas nemokamai. Į

laimėjo 814414. Lucky Stars lo
šime laimėjo 16, 88, 210, 436 ir 
28253.

I — Pavergtu Tautu demoonst- 
racijos bus liepos 19 d. vidudienį 
Daley Plazoje. Ruošia Pavergtų 
Tautų komitetas. Lietuviai kvie. 

j čiami gausiai dalyvauti.

— Gertrūda B. Dargienė iš
Pittsburgh© įrašė SLA organi- 
zacijon 15 naujų narių, Juozas 
Gedmintas iš Los Angeles — 13, 
Albina Baškauskienė iš Brock- 
tono, ponia Nellie Bayoras iš 
Pittstono ir Edvardas P. Šulai- 
tis iš Cicero įrašė po 11, Liucija 
Sperauskienė iš New Yorko įra
šė 10 naujų narių. Vajus tebe
vyksta. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į artimiausios SLA kuo
pos organizatorių arba į SLA 
centrą: 307 W. 30 St, New York, ’ rįų laimėjimų 
NY 10001. {Kosto Venckaus orkestras.

— Felicija ModestaviČienė iš Kniečia Valdyba
Marquette Parko kiekviena pro
ga paremia Naujienų leidimą.
Dėkui už ankstyvą prenumera
tos'pratęsimą, gerus linkėjimus 
ir už $10 auką.

— Dėkui Stasiui Neniškiui iš bame lietuviškai. 782-3777 oi 
Brighton Parko už gerus finkė- 925-8392. Professional Member 
jimus ir už $10 auką, atsiųstą American Federation of Astro- 
drauge su metine prenumerata. Išgers. (Pr.)
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Naujie
nas trečdaliui metų ir įteiku
siam.$2 už kalendorių, bet- pa
vardės prašiusiam neskelbti.
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
lietuviai kviečiami su jomis su
sipažinti ir jas užsisakyti.

— Jacob Trautrimas. Omaha, 
Nebr., kartu su metine prenu- 
merataxatsiuntė $5 .auką. Dėkui.

— Petras Dambros iš Mar-

HOMEOWNERS POLICY

ne Farm Ftre and Casualty Compart

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Fedrai 
avings and Loan

-




