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J A V UŽDARĖ SAVO KONSULATA HAVANOJEt t

LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 
KANKINAMI BEPROTNAMIUOSE

šįmet sueina 40 metų nuo 
Maskvos įvykdytos Lietuvos! 
okupacijos. Artėja ir didžiųjų 
birželio trėmimų minėjimai. 
Okupantai ' bolševikai Lietuvą 
tebelaiko žiaurioje priespaudoje; 
ką rodo ilgi sąrašai jų kalinamų

SĖKMINGA POPIEŽIAUS 
KELIONĖ AFRIKOJE

KINSHASA, Zaire. — Popie- 
ižiaus kelionė i Centrinę Afrika leoeiaiKu žiaunoje pnespauooje, t , , , : ., . _ . ‘, i -i - v ... , skaitomalabaisekmmga.Popie-ką rodo ilgi sąrašai ju.kalinamu1 v. ... .:L . u- 2_- - v - • t sutiko didokas skaičius juo- Ir ^atanese hgomnese lai-1 ‘

komų lietuvių politinių kalinių. 
Amerikos. Lietuvių Taryba šį 
reikalą seka ir dokumentuoja, 
čia pateikiame sąrašą psichiat
rinėse ligoninėse laikytų ar tebe- 
kankinamų lietuvių, kad prisi
mintume tuos mūsų tauto’s kasi
kinius savo susirinkimuose ir 

/keltame jų kančią kitataučių 
spaudoje, radijuje.

1) Bogdanas, suimtas 1945 
metais, kalintas įvairiose Rusi
jos koncentracijos stovykloje ir 
psichiatrinėse ligoninėse, .1976 
metais dar buvo kalinamas: 
215280 Sriiolenskaya obl., g. Sy- 
cheyka, uch. Ya 0 100/5.

.2) Butkus Donatas, etnografi
nio muzieiaūs,Lietuvoje tarnau
tojas/ orientalistas, sovietinėje 
Ažijoje, tllan Udėje 1972.XI nu
teistas, išvežtas priverstinam 
“gydymui” į nervų kliniką.

3) Cidzikas Petras, g. 1944 m.,
Vilniaus universiteto studentas, 
apkaltintas platininiu patrioti
nių ' eilėraščių, LKB Kronikos, 
antisovietinių lapelių, skatinan
čių grąžinti demokratiją jr ra" 
ginančių pastatyti paminklą sta
linizmo aukoms! 1973 m. užda
rytas į Černiachovskio (Įsručio) 
psich. ligoninę. • ........ .

Grižo. 1979.VTII.23 dalyvavo 
demons t racijose Maskvojė ir’ pa
sirašė 45 pabatliečių memoran
dumą.

4) ‘ Čechanavičius Arvydas; g. 
1919.VI.12, 1973 m. Suimtas 
Kaune už pogrindinės spaudos 
platinimą, kalintas Černiachov
skio L (Įsručio) psicho-kalėjime. 
Po dvejų metų perkeltas į Nau-

. josids Vilnios psich. ligoninę.
1979.1.25 išleistas. 1979.VIII.23 
dalyvavo demonstracijose Mask
voje ir pasirašė 45 pabaltiečių 
memorandumą, 1979.XI.9 vėl 
suimtas už “neteisėtą telefono 
įjungimą savo bute”, uždarytas 
N. Vilnios psich. ligon., 1980 m. 
pradžioje išvežtas į Černiachov
skio spec, psich. ligoninę.

5) Galeckaitė Jūratė, kilusi 
nuo Biržų, 1972 m. sulipta dėl 
to, kad vienoje demonstracijoje 
pasirodė apsisiautusi lietuviška 
vėliava. Kalinama ir “gydoma” 
psich. ligon. Sibire.

(ALT Informacija) • 
(Bus daugiau)

dų katalikų. Jis laikė iškilmin
gas mišias, į kurias susirinko 
šimtai tūkstančių tikinčiųjų.

Malctos vyko, dideliame sode. 
Į minėtą sodą- žmonės galėjo 
įžengti tiktai per stiprius gele
žinius vartus. Spūstis prie tų 
vartų buvo tokia didelė, kad nie
kas negalėjo besiveržiančių su
stabdyti. Prie tų vartų Įvyko di
delė nelaimė. Nuo spūsties žuvo 
9 žmonės ir 72 liko sunkiai su- 
žsti. Apie nelaimę popiežius su
žinojo tiktai pd mišių. Jis ap
gailestavo, atsiprašė nukentėju
sių šeimas , ir prašė vyskupus 
aplankyti sužeistuosius ligoni
nėse. - ‘ A ' >
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Jugoslavijos prezidentas Josip Broz — Tito mirė praeitą sekmadienį. 
Mirusio vieloj tuojau buvo prisaikdintas prezidento, pareigas ėjęs 

Tito' lojalistas Lazar Kolisevski.

MISIJOS DETALĖS

Kongreso. Ginkluotųjų pajėgų 
komi tetas-pradėjo' slaptą apklau
sinėjimą apiė.'.nepasisekusią mi
siją išvadircįtįjkaifus iš JAV am
basados Teherane. Jau apklau
sinėtas miišijos; viršininkas pik. 
Charlie Ęėjcitwit>h.. šiandien, ant
radienį, bife pradėtas ’ klausinėti 
gen. mjrūJamesįVąught, misi
jos parūgštino koordinatorius.

Misija Jbųyo pradėta’, ruošti 
prieš Padėkos "dieną. Daugiausia 
apmokymas vyko Arizonos dy
kumoje. Kariniai ekspertai Bal
tiesiems Rūmams nurodė, kad 
misija tūri būti įvykdyta prieš 
kc'vo mėn. pabaigą, kol Irano dy
kumoje neprasideda.smėlio pū
gos. Balandžio 2-1 d. misija kaip 
tik susidūrė su smėlio pūgomis. 
Tai buvo.didžiausia klaida.

CASTRO NEMANĖ, KAD TIEK DAUG 
KUBIEČIU NORĖS BĖGTI

MIRĖ JUGOSLAVIJOS PREZIDENTAS 
JOSIP BROZ - TITO

J ' ■
JUGOSLAVIJĄ VALDO DEVYNIŲ,ASMENĮ TARYBA, 

VADOVAUJAMA LAZARO KOLISEVSKI

BELGRADAS. — Sekmadienį, 
gegužės 4 d., ligoninėje mirė 
Jugoslavijos prezidentas Josip 
Brpz -t—'Tito, sulaukęs 87 metų 
amžiaus, savo politinę karjerą ir 
tarptautinį pripažinimą laimėjęs 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
kovodamas. pri eš . vokiečius i r 
prieš juos kovojančius Jugosla
vijos nacionalistus, vadovauja
mus gen. Michailovičiaus. Poka
rio metu Tito tapo Jugoslavijos 
prezidentu ir išlaikė komunisti
nę Jugoslaviją nepriklausomą 
nuo Maskvos imperializmo ir 
kolonializmo. Dėl jo mirties iš
reiškė liūdesį bei užuojautą Va
karu ir Rvtu valstybių vadovai, 
taip pat politiniai nesusirišusių 
valstybių galvos.

Patys jugoslavai tėvynėje ir

IRANAS GRĄŽINS AšTOO-
I NIŲ KARIŲ LAVONUS

TEHERANAS. — Irano val
džia sekmadienį paskelbė, kad 

j šios savaitės pradžioje bus grą- 
j žinti Amerikon aštuoniu kariu 
I lavonai. Tie kariai dalyvavo ne- i

užsienyje skirtingai suliko Tito ’ pasisekusioje misijoje išlaisvin- 
mirtį. Serbai ir kroatai siekia, ti įkaitus. Jie žuvo malūnspar- 
nepriklausomybės ar bent auto--mui susidūrus su C-130 lėktuvu- 
nomijos. Jie ir toliau jos sieks. Į tankeriu.
Čikagoje ir apylinkėse gyvena 
apie 150,000 Jugoslavijos ame
rikiečių. Vieniju palaiko Tilo Į (įjįįf^kuri?’juo77tve77Ro- 
bei dabartinį režimą, o kiti sie-.ma ir perduOs JAV pareiąū. 
kia pakaitų. Ypatingu aktyvu-' nams ' '
mu pasižymi serbai ir Amerikos 
serbai bei kroatai.

Jau Titui sergant. Jugoslaviją
valdė 9 asmenų taryba. Sekina-

Lavonai bus atiduoti graiku 
j katalikų arkivyskupui Hillarion

RUSAI NUŠOVĖ 60 AFGA
NISTANIEČIŲ
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dienį įi paskelbta oficialiai. Gin- j NEW DELHI, Indija. — Kel- 
pės pirmininku ir valstybės pre- • virtadienį iš Kabulo atėjusios 
zidentu yra Lazar Kolisevski, į žinios sako, kad paskutinėmis 
66 metų Tito rėmėjas. Sergant; penkiomis dienomis Afganistano 

j sostinėje įvyko keli kruvini su
sirėmimai tarp vietos studentų 
ir Sovietų karo jėgų. Tvirtina
ma, kad Kabule buvo užmušta 
60 jaunų vyrų ir moterų, o apie 
300 sunkiai sužeisti.

j Grįžusieji keleiviai tvirtina, 
į kad susirėmimai įvyko tarp So- 
■ vietų pastatytų karo jėgų ir 

., besimokančių 
universitete, aukštesniose nio- 

..»se ir keliuose kursuose, 
trėmimai buvo palys svar- 

keistų rotacine sistema. j Liausi, jeigu neskaityti vasario
• 6,1 m. serbas Nikola Ljubi- j inėnesį įvykusių susirėmimų

cic, gynybos ministeris ir komu- ■ Kabule, kai žuvo' 300 jaunuolių, 
nistų partijos centro komiteto I ____ _________ _
narys;

• 60 m. serbas Dusan Drago-
savac, nuo 1979 m. einąs kom- i Sovietų Sąjungos ir Irano pasie- 
partijos sekretoriaus pareigas; - --

• 61 m. serbas Stevan Dc- 
ronjski, KP pirminin 
pareigas ėjo pats Tito;

• 60 m. slovėnas gen. Ivan Dol- 
nicar, gynybos ministerio pava
duotojas ir prezidento tarybos! 
gynimo reikalams pirmininkas.;.! tj (\‘v laivų judėjimą B

• 68 m. kroatas Vladimir Ba- yan]<os rajone. Satelitas turi 
karic, ilgametis Tito draugas ir a(omjnį reaktorių, panašų į to

Tito, jis ėjo jo pareigas vicepre
zidento titulu.

Kiti tarybos nariai yra:

• Cvijetin Mijatovic, 67 m., 
Bosnia-Herzegovina atstovas — 
laikinijo prezidento padėjėjas, 
viceprezidentas. Manoma. I 
jis gegužės 16 *d. pavaduos La-}, • 
zar Kolisevskį, kai jau bus pra-Į 5 ^ studentų, 
ėję metai nuo to, kai jis buvo 
Tito paskirtas viceprezidentu ir 
nustatė, kad tarybos nariai pasi- Į gį]si

—JAV žemės drebėjimų cent- 
tras paskelbė, kad sekmadienį

Tas

• 08 m. kroatas Vladimir Ba

K A LENDO Rf LIS

Gegužės 6: Benedikta, Evodi- 
jus, Argą, Gaiva, Rokantas, 
Baltuolis.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 7:53.
Oras šiltas, vakare atvės, ga

li lyti.

Illinois gubernatorius James Thompson praeitą sek
madienį pritarė Ronald Reagan kandidatūrai krašto 
prezidento pareigoms. Gubernatorius taip pasielgė, 

nes Reaganas surinko daugiausia balsų pirmi
niuose rinkimuose. * -

vidaus reikalu valdytojas;
• 55 m. sldvėnas Stane Bo

lone, buvęs kompartijos sekreto
rius ir politinis vadovas;

• 66 m. makedonietis Lazar 
Kolisevski dalyvavo prieš karą 
kartu su Tito nelegalioje kom
partijos veikloje. Laike karo jis 
buvo pasiųstas į gimtąją Make-

nyje, į vakarus nuo Kaspijos jū
ros, drebėjo žemė 6.5 Richterio 

į skalės stiprumu. Nuostoliai ne
paskelbti.

— Sovietai paleido' į erdvę 
naują satelitą, kurio tikslas sek- 

’ersijos 
įlankos rajone. Satelitas turi

satelito, kuris 1978 m. sausio 
mėnesį nukrito Kanadoje.

VIEN TIK PASKUTINĖMIS DVIEM DIENOMIS 
ATVAŽIAVO 3,000 NORĖJUSIŲ PABĖGTI

KEY WEST, Fla. — Paskuti
nėmis dviem dienomis į Florid; 
atplaukė 3,000 jaunų ir vyrės 
šio' amžiaus kubiečių, bet nuc 
pirmadienio Valstybės departa
mentas uždarys JAV diplomati
nę tarnvba, irengta buvusioj 
JAV ambasados patalpose. Dik
tatorius Castro prieš dešimt die 
nu sutiko išleisti kiekviena ku 
bietį, nepatenkintą dabartim 
santvarka ir norintį išvažiuot 
į užsienį.

Kubos valdžia leido krašto gy 
ventojams išvykti į Peru vals 
tybę, bet paskutiniu melu su 
stabdė išvykimą. Leido kubie
čiams išvykti į Kostą Riką, be' 
vėliau ir ten sustabdė. Dėl no 
rinčių išvažiuoti, visame krašte 
kilo neramumai. Tada Castrc 
pakeitė savo nuomonę ir nutarė 
išleisti visus kurie norėtų išva 
žiuoti. Jis pareiškė, kad norįs iš 
leisti visus, kurie pageidaus iš 
vykti. JAV suliko leisti kubie 
ėiams atvykti Į Ameriką, be 
nori, kad jie būtų įleidžiain 
tvarkingai, 
mis ir 
žao.ėla

PUERTORIKIEČIAI NORI 
VYKTI MASKVON

WASHINGTON, D.C.— Puer
to Riko olimpinis komitetas nu- 
'arė siųsti savo delegaciją į 
Maskvą, kad galėtų dalyvauti 
Maskvos olimpiadoje. Jie ne
kreipia jokio dėmesio į prezi
dento Carterid prašymą ir visai 
nesiskaito su Europos valstybių 
sportininkais, atsisakusiais nu
mykti i Maskvos olimpiadą prot
estu prieš Sovietų įsiveržimu 

į Afganistaną.

J Jeigu Puerto Riko olimpinis 
komitetas nori vykti į Maskvą, 
ai jis gali vykti savo pinigais. 
Tespublikonų atstovas Kenneth 
Robinson pataria gerokai apkar
pyti Puerto Riko gyventojams 
skiriamas pašalpos sumas. Da- 

Jar dauguma salos gyventojų 
' uri maisto korteles ir gauna ki
tokios paramos. JAV puertori- 

• ūečiams paremti kasmet išlei- 
ižia beveik $4 bilijonus.

su įvažiavimo vizo 
turėtų palies Castro pri 
lėktuvą išvažiuoti.
tai labai gerai, bet pat: 
nemanė, kad toks dideli 
gyventojų skaičius būt’

M. BEGINĄS PATARIA 
NEKERŠYTI ARABAMS

Castro 
krašto 
norėjęs išvažiuoti. Kai diktate' 
rius patyrė, kad vien tiktai pra 
eitą penktadienį iš Kubos iš 
plaukė į JAV 3,000 kubiečių 
tai jis nusigando ir ėmėsi prie 
moniu išvažiavima sustabdyt; 
Penktadienio popietę prie buvu 
sios Amerikos ambasados susi 
rinkę apie 50 gerai ginkluoti; 
mušeikų pradėjo kietos gurno; 
žiedais mušti kiekvieną kubietį 
drįstantį artėti prie buv. Ameri 
kc's ambasados. Mušeikos laba’ 
smarkiai apdaužė norinčius iš 
vykti kubiečius. Aplinkui buv 
ambasadą buvusieji buvo apdau 
žyli ir sumušti. Kas pajėgė; ta’ 
Įsiveržė į vidų ir prašė užtari 
mo. Mušeikos, parinkti dideli ii 
stambūs vyrai, į buv. ambasadoj 
vidų nėjo, bet mušė esančiu? 
prie jos ir norinčius įžengti 
Ambasados viduje esantiem* 
reikėjo duoti pirmą pagalbą ii 
buvo uždarinėtos visos durys 
Miesto viduje yra dar 100 ku 
biečių, bet diplomatinė tarnyb: 
daugiau nebeįle džia.

JAV sutiko priimti kubiečius 
bet Castro privalo' leisti jiem* 
tvarkingai išvažiuot'. Jeigu jis, 
siuniča mušeikas prie JAV am 
basados ir nenori kisti išvažiuo
ti, tai privalo taip pasakyti 
JAV nutarė diplomatinę tarny
bą uždaryti pirm?dienio rytą 
kad dabar joje esantieji gautų 
reikalingas v’zas išvažiuoti į 
JAV. Jeigu Castro nežino, kas 
tuos mušeikas pasiuntė prie 
JAV diplomatinės tarnybos, lai 
jis privalo sužinoti ir juos su
valdyti.

Šalia Key West uosto yra aero
dromas, kuriame ant greitųjų 
įrengtos palapinės. Jose apgy-

TEL AVIVAS, Izraelis.— Pra
eitą penkatdienį nepažįstami as
menys paleido porą bombų į ei
nančią žydu demonstraciją Heb
ron mieste ir užmušė penkis iz
raelitus, neseniai tame mieste 
ipsigyvenusius.

Izraelio kariuimenės dalinys 
krečia kiekvieną Hebrono namą 
r klausinėja kiekviena šeimą ar 
tariamą arabą. Ar izraelitai ką 

nors rado', ar nerado, tuo tarpu, 
dar nepaskelbta, bet pemjeras 
Beginąs labai susirūpinęs gali
momis pasekmėmis. Jis pataria 
zisam kabinetui ir kariams-ne
būti kerštingiems ir netaikyti 
labai griežtų bausmių. Beginąs, 
matyt, supranta, kad reikia ras
ti bendrą kalbą ir su pikčiausiais 
priešais, nes dabartiniu metu 
tarptautinė padėtis labai įtemp
ta ir griežtos priemonės vėliau 
gali labai brangiai atsieiti.

i------------ *----------------------------
{doniją organizuoti partizanus 

prieš vokiečius. Jis laikomas il
gamečiu ir ištikimu Tito draugu.

Tarybos pirmininkai keisis i
kiekvienais metais rotacinelyendinti keli tūkstančiai kubie- 
tvarka. I čių, šiomis dienomsi atvykusių

ii Miami. Kiekv'eną dieną atva
duoja įvairaus dydžio laivai ir 
laiveliai, atvežamieji išbėgusius. 
Grįžo iš Kubos ir tušti laiveliai, 
’opierių sutvarkymas labai il- 
<ai užtrunka.

Diktatorius Castro žind, kad 
lidelė krašto gyventojų daugu
ma yra nepatenkinta dabartine 
ekonomine Kubos santvarka. 
Didokas skaičius Kubos jauni
mo išsiųstas j įvairiusf Afrikos 
kovos laukus. Daugelis karių 
mūšiuose žuvo, o kiti sužeisti ir 
guli ligoninėse, ('.astro nenori 
>ų išleisti iš ligoninių. Castro 
žino, kad Angoloje, Etiopijoje, 
Mozambike ir kitose vietose 
esantieji kubiečiai labai nepa
tenkinti. Jie buvo išvežti tiktai 
trijų mėnesių laikotarpiui, o da
bar pralaikyti virš trejų metų. 
Tvirtinama, kad jie labai aštriai 
kritikuoja diktatorių Castro. Jie 
rengiasi keršyti žodžio nesilai
kančiam diktatoriui.
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D'IRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMfi
Kūno, proto ir jousmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

tesnis svečias, negu pas vidurio 
amžiaus sulaukusiuosius.

Cukraligės ‘gydymas

Penkeriopai gydomasi nuo 
cukraligės: 1) dieta, 2) table
tes 3l insulino injekcijos, 1) 
darbavimasis, mankšta ir gi m

1 nastiKa, 5) asmeninė higiena, 
lau mes žinome, kad cukraligė 
yra repagydema, bet sutvarko- 
na — sukontroliuojama liga. 
Norint cukraligę sukontroliuoti 
reikia cukraus kiekį kraujuje 

... (. . .vi \ i palaikvti normos ar arti normos(Mediciniška tiesa) .. ;. , .. . .v ' j ribų. Geras ckrahges sukontro-
nekontrcliuoja- iš kūno audinių per daug skys j liavimas prašalina cukraligės 

Ii sukelti rimtų konipli- čių ir kūnas ima sudžiūti (de-j sukeliamus simptomus — ausi- 
kurijų. Viena tokių didžiausių hydration). Jei toks skysčių ne-!skundimus, apsaugo žmogų nuc 
komplikacijų yra didelis kraujo l;k:mas toliau tęsiasi, tai cukri- komplikacijų ir įgalina cukri- 
parūgštėjiiuas (acidosis, nuo’ninkas (diabetikas) nustoja są- ninku vesti beveik normalų 

menės ir apturi comą. Coma gy- venimą. 
loma insulinu, vandeniu ir mi-j 
neralais. Duodama sodos — šar
mų, kurių kūnas netenka, juos 
jungdamas su minėtomis rūgš
timis, kad pastarųjų atsikračius.

žmo-

DAR APIE CUKRALIGĘ
Ne vienas nesigailės, kuris daugiau žinių 
apie cukraligę turės.

Jei cukrali 
r m

žodžio acid rūgštis). Trys 
svarbiausios priežastys gali pri
šaukti acidozę: 1) apsileidimas 
—• nepaėmimas vaistų prieš cuk
raligę; 2) persivalgymas (over
eating); padidėjęs insulino 
pareikalavimas, kuris atsiranda į Negydyta coma baigiasi 
susižeidus ar kokį nors uždegi-1 
mą gavus.

Acidozė yra rimta komplika
cija nesukontroliuolos cukrali
gės. šis stovis išsivysto tada 
kai cukrus kūne negali būti su
naudotas (trūkstant insulino 
dėl kokios nors priežastie^). Ne
galėdamas kūnas sunaudoti cuk
raus ir iš jo gauti energijos, jis 
ima mėginti energijos gauti de
gindamas riebalus ir baltymus. 
Šitokiame riebalų ir baltymų de
ginime (skaldyme kūne) atsi
randa tokio degimo pasėkoje 
rūgščios medžiagos (diacetic 
acid ir acetonas). Tos rūgščios 
medžiagos vienu žodžiu dar va
dinamos KETONO kūnais (ke
tone bodies). Kai tų rūgščių me
džiagų kraujuje prisirenka dau
giau, negu kūnas jas spėja pre 
inkstus su šlapimu prašalinti, 
tai jos Lina gausėti kraujuje. 
Tada kraujas ima rūgštėti (gau
nasi acidosis). Tas rūgštinimas 
yra didelis kūnui nuodas. Toks 
susirinkimas ‘ kraujuje diacetic 
acid ir acetono vadinamas aci
doze bei kelože (acidosis ar ke
tosis). v? ■ ■

Kūnas mėgina gintis nuo mi 
neto parūgštėjimo. Jis ima jung
ti minėtas rūgštis su šarmais 
(jie normaliai kraujuje randa
si). Taip pat daugiau skysčių 
yra reikalinga išplovimui rūgš
čių iš kraujo (per inkstus su šla
pimu). Tada atsiranda didelis 
troškulys ir ima gausiau gamin
tis šlapimo. Pagaliau prasišalina

gaus mirtimi.
Paveldėjimas ir cukraligė

Yra daug davinių, rodančių

M I
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Kauno bazilika

kiekvienas gydytojas ir pacien
tas turi laikyti labai rimta liga. 
Tai didžios nelaimės pradžia.

Nepamirškime, kad toks leng
vas kūno dalies nusilpimas tę
siasi apie dvidešimt minučių. 
Žmogus apsvaigsta (dizzy 
spells), jam nusilpsta raumenys 
veino'je kūno pusėje, ar tik ran
goje 1x4 kojoje, ar veide.

Kiekvienam reikia stengtis eiti

atlian” ar panašaus rūgštumo 
obuolys.

Cukraligės gydymas yra savi 
tai pritaikcui s kiekvienam pa
cientu?. Nė vienas gydymo bū
das negali būti visiems cukri- 
ninkams vienodai pritaikomas. 
Vienok, visada cukraligė esti 
gydoma dieta, kuri suteikia kū
nui reikiamo maisto reikiamą 
kiekį. Priedui prie dietos, dau 
geliui reikia imti arba tabletes.

kad cukraligė, ypač pas vaikus arba leistis po oda insuliną. Tie
du vaistai sumažina cukraus

iekį kraujuje. Taip pat gydant 
Į cukraligę' būtina yra darbas, 

siems kitiems kraujo giminai- J mankšta ir kasdieninė ruoša. 
Hams reikia tikrintis savo svei- j Todėl nereikia cukrininkui bėgti 
kata cukraligės atžvilgiu kiek- j nuo' kūno mankštinimo per dar- 
zienais metais. Kiekvienas krau- 1 ba ar gimnastiką.
:o giminaitis šeimoje, turinčio
įe diabetiką, privalo tikrintis dė higiena yra labai svarbu, gydan- 
cukraligės turėjimo savo svei i Įjs nuo cukraligės, šioje srityje 

i mūsų žmonės labai apsileidžia;
. j vpač pagyvenusieji apsileidžia 

švaroje, baltinių keitime, nagų 
nusikarpyme. Taupoma pinigai

| nežinia kam. Dažnas pensinin
kas pinigą ima laikyti dievaičiu } 
0 kai taip apsileidusį atveža 
greitoji pagalba (ambulance) li
goninėn, tai tik tada išryškėja! 
pagyvenusiojo visiškas apsilei- j kad ne”gana c tik-

pasireiškianti, yra paveldėta ne- Į T. 
gerovė. Jei kurioje šeimoje yrajki 
)uvę cukralige sergančiųjų,

1 T 4 ‘
katą pas savą gydytoją.

Cukrininko kraujo giminaičiai 
būtinai turi sunormucti savr i 
svorį. V ra išdirbtos normalauc ; 
svorio lentelės. Ten jose paga į 
amžių, lygį, ūgį ir kūno sudėt { 
stambumo atžvilgiu paduotos, 
svorio normos. Jų .kiekvienam 
vpač cukralige negaluojančiam 
o taip pat ir cukrininko krau 
jo giminaičiams, būtinai reikia: 
prisilaikyti.

Ilgas amžius neapsaugo 
nuo cukraligės

Taip pat ir asmeninė švara —

dimas higienos atžvilgiu. Tokie 
baltiniai esti kaip autai, toks 
apsileidėlis ar apsileidėlė dvokia 
iš tolo. Nemaloini’ tai priminti 
bet tokie yra' dabartinio mūsų

J !

Darbas: Silkę pamerkti, išva
lyti vidurius, išimti kaulus, bet 
odos, jei ji plona, nelupti. Su- 
ipjaustyti nedideliais gabaliukais 
ir su svogūnais, kiaušinio balty
mais bei obuoliu sumalti.

Sudėti pieno- miltelius, alyvą, 
citrinos sunką, pipirus ir stip
riai ištrinti (mikseriu) iki pu- 

..... . I rumui ir baltumui. Sudėti į stik-.sveiku keliu per visa savo gvve-t',. . . , T,. . .. , , ,.... , , . ; . ., .jlinius indus. Uždengti dangteliuurna, luo labiau turi sveikai*. , ., ,. , ,, ,, . I ir laikyti šaldytuve,pradėti elgtis tas asmuo, kuris* 
sūrėjo laikiną smegenų veiklos 
sutrikimą. O kaip su skleroze 
lydytis, tai daug kartų buvo čia 
minima. Tik reikia mums nu
stoti elgtis taip, kaip tas rusas 
ūkininkas elgiasi, kuris žegno
jasi tik perkūnui'trenkus. Mes 
pradėkime sveikai gyventi ne 
.ada, kai trenkia perkūnas — kai 
paralyžius pusę mūsų kūno at- 
ma. Geriausias nuo visų ligų 
gydymas, tai ligos išvengimas, 
tildydami gydytojų nurodymus, 
lengviau apsisaugosim nuo ligų.

Tamsta atidavei savo vyrą j 
geras ligoninės gydytojų rankas. 
Jie padarys kas yra galima pa
dėti 'tamstos vyrui. O visi ir vi
sos mokykimės iš to vyro nelai-!,p 
mės: liaukimės nesirūpinę ligos nauja valdyba ir kontrolės ko--
išvengimu.

* *

Naudoti sumuštiniams, užkan- - 
džiams prie daržovių, mišrainių, 
bulvių, pomidorų ir agurkų ra
darams.

Pastaba: Ilgu silkės mirkymu - 
nustojame ne tik druskos, bet ir 
kitų joje esamų naudingų dalių. 
Silkė naudinga cinku ir kitais - 
mineralais. Y p a č naudingas 
maisto priedas, šviežios.

CHICAGO BALFO 5SKY 
RIAUS VALDYBA PASI
SKIRSTĖ PAREIGOMIS

BALFo 5-ojo skyriaus meti- ' 
nis visuotinis susirinkimas jvy-. 
ko š.hi. balandžio 27 dieną-šve. - 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijoms salėje, kur buvo išrinkta

misija. .
Naujai išrinktoji valdyba ge

gužės mėn. 1 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis sekančiai:

Juozas Mackevičius — pirm., 
Vladas Paškevičius — vicepinn., 

įGrožvyda Giedraitytė — sekr., 
Juozas Blažys — ižd., Antanas 
Kleiza — fin„ sekr., Jadvyga 
Sasnauskienė — kartotekos ve
dėja, Kostas Repšys —- parengi
mų vadovas.

Rinkliava prie bažnyčios įvyks 
gegužės mėn. 18 dieną.

Rinkliava ir gegužės fantų 
rinkinio bed; kiti bėgamieji rei
kalai apsvarstyti posėdyje. K-. P.

ADELES DUOBLIENES 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTASvo šeimos narių naudai. Dau 
giau apie tai — kitą kartą.

Pasiskaityti: A Guide for the 
Diabetic, Eli Lilly and Co., In
dianapolis, Indiana, 46206. 

* * %

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOT

PARALYŽIAUS (STROKO) 
IŠVENGIMAS

Klausimas: Baisi nelaimė nu
tiko mano vyrui: jis iš ryto atsb 
keldamas pastebėjo, kad neval
do kairės pusės kūno. Jam anks
čiau užeidavo trumpam laikui 

mas — vien paciento dalykas.' nusilpimas kairės kūno pusės, 
prieiname svarbiausią J bet tas greit praeidavo ir jis ne- ■* . Į » Z1T'C1 JI •* i

Dieta priskiriama individualiai 
kiekvienam pacientui. Vienam 
apskaičiuota dieta, paprastai, 
netinka kitam cukrininkui. Nu
statant dieta cukrininkui atsi
žvelgiama j jo atliekamą darbą, 
į dabar turimą ligonio’ svorį ir 
norimą ateityje turėti svorį, o 
taip pat į cukraligės sunkumą. 
Gydytojas ar dietininkė ligoni
nėje nustato cukrininkui dietą 
pagal minėtus davinius. Nė sa-

rininkui žinoti dietiškus nuro
dymus: reikia, kad jis juos pil
dytų. Dietos nustatymas yra gy
dytojo reikalas, gi dietos pildy-

Adelė Duoblienė

'šimtas draugų
— ’ Rusai sako: Neturėk. šim- 

to' rublių, bet turėk šimtą drau- 
gų. Puikus priežodis, tik, žino-T 
ma, Amerikoje jį reikia pakeis- . 
Ii doleriais.

— Kodėl manai ...
— štai gyvas pavyzdys: turiu 

apie 100 draugų, iš kiekvieno 
pasiskolinau po 5, po 10 dolerių 
ir — gera suma!

gyvenimo faktai. čia ir
' Cukraligės gydymas dieta Į kiekvienam žmogui dalyką: jo‘ 

. , I pajėgumą pasisavinti gėri. Šį Tinkamas cukralige sergan-{, ,c .. ' *I karta dietos jinsilaikymas nsa- 
I si su žmogaus asmenybės ner

vinas uiauew suK.uu-1 ,. ,. . , , , I nialumu. Tik asmenybe (jaus- Pagnndims dalvkasl . ...... . ' ,įmais, nusiteikimais) normalus 
Į žmogus pajėgia, pildyti gydyto- 
i jo'nurodymus cukraligės atveju.
Susekta, kad net iki 75% cukri- 
ninkų nepildo jiems prirašytos 
dietos. Tokie einą pas gydytoją, 
išleidžia pinigus, bet vis tiek 
susilaukia cukraligės komplika
cijų, nes neklauso gydytojo nu
rodymų.

Laimė, jei asmenybe sumen
kęs diabetikas turi asmenybe 
normalią žmoną/kuri budi gana 
gerai savo vyro diabetiko sargy
boje; ji jam paruošia valgį pa
gal gydytojo nurodymus ir rei
kalauja, kad jos ligonis vyras 
pildytų. Deja, tokios geros kom
binacijos labai retai pasitaiko. 
Už tai cukrininkai atvyksta ligo
ninėn dėl cukraligės įvairių 
komplikacijų, kai atsiduria aci- 
dozės-comos stovyje, gangreną 
kojoje turėdami, ar širdies ata
kos susilaukę. Mat, cukraligė 
greitina sklerozę, o pastaroji 
daug negerovių žmogui gali su
teikti.

Cukraligė (diabetas) gali 
sirasti bet kokio amžiaus sulau i 
kus. Didžiausias cukrininki j 
skaičius esti sulaukus nuo 10 ik jčiajam maistas yra pats svar- 
60 metų amžiaus. Labai, paly J blausias dalykas diabeto sukon- 
ginti, nedaug cukralige susergu troliavime. J 
kūdikių ir vaikų. Net po 70 me- dietoje — lai parūpinimas ku
tų žmogus gali cukralige su- nui pakankamai kalorijų atsie- 
sirgti. Vienok pagyvenusiųjų kiniui ir užlaikymui normalaus 
tarpe cukraligė būna daug re- svorio (pagal minėtas lenteles).
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sigydė. Tik dabar jis išvežtas 
ligoninėn. Daktarai sakė, kad j c 
stovis gerėja, o šiandien prane , 
še, kad blogėja ir gydytojas — 
smegenų chirurgas nori jam da
ryti kokius tai tyrimus. Prašau

SILKIŲ SVIESTAS
Prop.: 1 didesnė silkė, 1 dides

nis svogūnas, 4 virti kiaušinio

Išvada: Geriausias gydymas 
— apsisaugojimas nuo ligos. Tu
rint cukraligę, geriausiai gydy- 
simės, jei užbėgsime komplika
cijoms už akių. Todėl stenkimės 
visi sukrininkai Susitvarkyti su 
savomis asmenybėmis; tada 
toks susitvarkėliš pajėgs pildyki 
gydytojo nurodymus savai ir sa-

gerb. daktarą paaiškinti, kas bus|^a^^a^ šaukštai alyvo’s, % 
su mano vyru? Dėkoju iš anksto. ]

Atsakymas: žmonės * galėtu 
paralyžiaus (siroko)' vienos kū
no pusės išvengti, jei jie imtų 
gydytis menką nusilpimą vienos 
kūno’ pusės, ar tik vien vienos 
rankos ar kojos, ar tik vienos 
veido pusės. Tas toks menkas 
nusilpimas atsiranda dėl laikino 
galvos smegenyse (vienoj jų pu
sėj) kraujo nepakankamumo. 
Tas gaunasi dėi sniegenų krau
jagyslių sklerozės — susiaurėji
mo. Medicinoje toks stovis va
dinamas laikna sniegenų maža
kraujyste (transient ischemic 
attack, trumpiau TIA).. Toks lai
kinumas nusilpimo vienos kūne 
pusės atsitinka visada, kai sme 
genys negauna pakankamai 
kraujo. Tokiu atveju gaunasi 
paralyžius. Tada, žinoma, kiek
vienas apsileidėlis greitosios 
pagalbos nugabenamas ligoni
nėn. Kiekvienu atveju esti ki
taip: viskas priklauso nuo sme
genų kraujagyslių (arterijų) 
j i eretinio dydžio ir nuo skle- 

komplikacijų (kraujo išsi- 
Uej mo, krešuliu kraujagyslėxS 
užsikimšimo).

Tokia negerovė — paralyžius 
paprastai po pusės metų ateina 
po lengvo nusilpimo vienos kū
no pusės. Todėl lengvą nusilpi- 

imą valdymo vienos kūno dalies

* puoduko pieno milteliu be rie
balų, 1 šaukštas citrinos sunkos, 
truputį pipirų, 1 didesnis “Jon-

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS1

1 " — ... Sybrš K. M.HJLM’

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home FaAiaut, 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors I
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Walls between rooms 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears; 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” which in
corporate^ living, dining and

in food preparation activities in* J 
to one huge space. ?

The spacious “great room* < 
shown here features an eclec- ’ 
tic group of contemporary " 
furnishings. The open-plan ( 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant brick-pattem x 
floor covering. It is GAF’s j 
handsome sheet vinyl in the j 
“Newburgh Brick” pattern in I 
White.

This GAFSTAR Softred | 
floor has an easy-care no-wax i 
surface. The deeply textured 1 
pattern has the look of yį 
real brick, yet . retains ite į .. 
natural shine with little main
tenance. The Quiet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12’ width* 
at your nearest home improve- ’ 
r.xnt center or building supply 
dopier ’ --7* » 'i• «

2 — Naujienos. 1 ucsoay, May (», 1 <48Q



Montrealio lietuviškos mokyklos vadovai
- ■ *

šaukdamiesi mokyklai finan- “Vestuvių muzikantas”.
siriės paramos, Montrealio liet ti
Viškos mokyklos vadovai su 
kvietė -lietuviškąją visuomenę j 
niokyklos Tėvų komiteto? rengia 
nją vakarą, kuris įvyko š.m. ba 
ląndžio 21*. dieną Aušros Varti

Ils tikrųjų, tai nebuvo tik va 
su vakariene ir pasišoki-, 

uju, bet pradžioje Tėvų komitete 
narė Irena Valkienė pranešė, kač 
bus buvusių ir dabartinių šeš
tadieninės mokyklos mokinių 
koncertas. Ir šį kartą koncertu’ 
nębuvd atspausdintų programų 
o pranešant per mikrofoną daž 
nąf ‘ neaiškiai buvo pasakoma • 
tik. dainos pavadinimas be kom
pozitoriaus pavardės. (Kokia 
skriauda kūrėjams!) 

Prasiskleidus scenos užuolai 
dai, pamatėme jmūsų ansaml> 
lip “Gintaro” pačius mažuosius 
‘‘Gintarėlius”, kuriems dabai 
vadovauja seselė Teresė Miecz- 
kbwski.

Trys mažos kanklininkės ir 
pūČiainųjų instrumentų keturi 
berniuaki, išsilaikę tikslioj tona
cijoje gražiai pagrojo liaudies 
dainą “Močiutė mane barė”. 
“Naujienos” ir “Dar tiktai dar” 
(kompozitoriai — ?).
. Vėliau sekė Rasos ir Inos Lu- 

koševičiūčių duetai. Nuo mažų 
metų sesutės dainuodamas sce
noje, pritariant Rašos akompa
nuojamai gitarai, dabar jau už-

1 Didelė naujovė ir montrealie- 
tių džiaugsmas — pradedantis 
lainuoti mergaičių choras, kurį 
nuorganizavo mokytoja Jadvy
ga Baltuonienė, priprašydama 
pergales dainuoti ir, svarbiau-Į 
Ha, gauti tėvų leidimą ir pasi-* 
padėjimą savo mergaites vežioti

: Surinkusi visai dar jaunučių 
20 mergaičių, buvusių mokyklos 
mokinių, jos nelankiusių ir nelt 
nemokančių lietuviškai kalbėti, 
paprašė muzikę seselę Teresę 
būti jų muzikos vadove. Bene! . 
tik trečią kartą scenoje, seselei Į 
Teresei akompanuojant ir diri-. ■ 
guojant, tos jaunos dainininkės,
tikros mergelės—lelijėlės, savo 
švelnučiais balsais padainavo 
dvi liaudies dainas: “Anksti ry-! 
tą” ir “Oi, nėra niekur tekio ber
nelio”.

Kitas tris dainas ir gale pub
likai ilgai plojant, padainavo! 
dar “Raudona rožė”. Nors tų Į 
dainų kompozitoriai ir nežino-J n| 
mi, bet iš dainų melodijų ■
jau galima buvo atspėti, kad jcs> jp vaikus, 
visos buvo okupuotos Lietuvos ■ - - - -
kompozitdrių.

Koncertas turėjo dideli pasi

Moteris (Tapyba)Į PABLO PICASSO

kad mokykla yra svarbi institu
cija visos mūsų lietuvybės pa- 
grindai.

Mes vięną žinokim, kad visi, 
kurie turime lietuviško kraujo, 
nuo lietuvybės niekur nepabėg
sim, ji vysis mus visur, ir mus

' Mes mokykloje laukiame visų 
'vaikų ,ar jie gerai kalba lielu- 
įviskai, ar visai nekalba. Mes mo-

sekimą. Visiems dalyviams ir kGme ne uk Hetuvių kalbos, bet 
dirigentei seselei Teresei daug ; . .... -
plota ir šaukta valio. Visi kon- 
certantai buvo pakviesti ■ scencn j 
ir apdovanoti gėlėmis, o seselė
Teresė gavo didelį gėlių bukietą. z}ėmesį j disidento Tomo Vencio- 

. .. .. _ ; Tėvų komiteto pirmininkas jivos kalba> pasakyta. Ketvirtąją-
įėjusiais, gražiai skambančiais LRomas Verbyla visiems kencer- ,me Pljk jr atstpausdintą “Pa- 

susirinkusiai i
dainas^tėisingai interpretuoti ir/publikai padėkojo už dalyvavi 

mą šiame vakare ir pakvietė mūsų tremtis/kad mūsų iš- 
mokyklos vedėją Maniką Jony-|siblaškymas p0 pasauijf nėra

[Lietuvai bevaisis, kad mes ne-

ir Įdie/ 'ame lietuviškos kultūros 
pagrindus.

Jei kas suabejoja mūsų darbo' 
nauda, aš patarčiau atkreipti

• JURGIS JALINSKAS

UŽMIRŠTOS SUKAKTUVĖS

aūgūsios gražios panelės, sustip-r.

balsais, išmoko dainuojamas į0 dalyviams ir

jausti žodžius, kuriuos labai ge
rai taria. Jos' padainavo: “Plau
kia sau laivelis”, “Prie laužo”, 
^ėiiė” ir “Rėžė”.

Kai publika ilgai joms ploda
ma^nusiramino, į: sceną išėjo 
8-ojo skyriaus mokinės — Vilija 
Liikoševičiūtė, Audronė Verby- 
ląitė. ir Rita Jaugelytė. Labai 
gražiai tardamos lietuviškus žo
džius,Tyg Lietuvoje gimusios ir 
mokslus ėjusios, jos padeklamą- 
vd''Mykolaičio-Putino eilėraštį

šaulio Lietuvio” žurnale šių nie
ktų sausio mėnesi; Joje Įrodoma,

nienę tarti žodį.
štai tas žodis, kuris smigo šir- same jj^vertė masė, o reikšmių 

din kiekvienam salėje esančiam
lietuviui:

jga dvieju kultūrų — Lietuvos 
v ir emigracijos jungiamoji gran-

— Man malonu matyti Jusi(įjs. Kultūros puoselėjimo tęsti-
visus šį vakarą čia susirinkusius 
ir jaustis, kad ne tik męs vieni 
mokytojai ir tėvų komitetas yra 
atsakingi už Montrealio.lietuviš- 
kc’s mokyklos egzistenciją, šį 
vakarą Jūs' atėjote Įrodydami,

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

P CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
< ■ i Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
žinti ir jas užsisakyti. ;
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

numui lietuvių mokykla yra bū
tinybė. Ačiū!

Iš pasikalbėjimo su mokyklos 
v(^eja;:-ŠIemka Johyniene suži
nojau, kad ankstyvesniais lai
kais mokykloje būdavo daugiau 
šimto,mokinių; šįmet yra tik 40 
ir mokytojų. 12. Parengiamoje 
klasėje yra vaikų, jau nemokan
čių lietuviškai. Mokykloje mo
kinama dalykine sistema: lietu
vių kalba, istorija, geografija, 
literatūra, religija, dainos ir šo
kiai. Visi mokiniai, baigę mo
kyklą, lietuviškai labai gerai 
kalba.

Pabaigoje buvo pravestas pi
niginis vajus. Nors žmonių susi-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
pž 10 DOLERIŲ.. į

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

i J

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti' žemiau esančiomis atkarpomis.
NAUJIENOS j
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

j

i
> n

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas------------ .------- ;—_________________ i 
Adresas _---------------------------------------------------------------------

& Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaityto j as. Priede dok !
Pavardė ir vardas------------------------------------
Adresas - -----------------------------------------------

Spon>oriau8 pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.
Pavardė ir vardas--------------------------------------------------------
Adresas —-------------------------------------------- -----------------------

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

t
tinka* ir rapda jugs ‘iau arti
mais, tas gali ir turi dirbti toje 
crgaįizacyoje; kas ne laisvas 
geliąs nsįstoli arba* Įstojus pasi
traukti .ir pasiieškoti kitokios 
sau Artimesnės grupės arba net 
sava kurti.

Bet pas mus yra viena bloga

(Tęsinys)

tai kasdien retėjant, sunyko ar
ba buvo numarinti.

Čia paminėjų 30 metų sukak
tuvių proga tenka mesti žvilgsnį’ 
į lietuvių išeivijos ateitį. Antro 
sios lietuviu išeivijos nariai vi 
są laiką išliko lietuviais ir savo 
nrieaugliu tokiais išaugino. O la 
biausiai išsilavinusios treciosios 
— tremtinių bangos , gyvęnrme 
matome liūdnus reiškinius. Tie
sa. šiandien tebelpmkuliuoja 
lietuviška veikla: suvažiavimai, 
simpoziumai, įvairiaus mihėji- 

[ mai bei įvairiomis progomis su- 
ruošiami pobūviai, paskaninti 
darbščių šeimininkių pagamin
tais gardėsiais ir atskiedžiami 
šaunią nuotaiką sukeliančiais 
skysčiais. Tokiuose narenŲimuo- 
se Sakomos patriotiškiausios pra 
kalbos, pabaigoje lietuviškas dai 
nąs dainuojant.

Būna ir tokių 
kuriuos atsilanko 
kartos jaunimas, 
tarpusąvy’e tesišneka angliškai 
(tokie reiškiniai esti net lituanis- 
tifiiū. mokyklų abiturijentų * iš
leistuvėse/. .!")

Pirmaisiais į šį kraštą atvy
kimo metais (1949 ir dar vėliau) 
vaikščiodamas So. Bostono cent 
rine — West Broadway gatve, 
nuolat girdėdavau lietuviškai 
šnekantis, o šiandien, po 30 me
tų, ten tik pavienių susitikėįių 
pokalbyje’ teišgirsime lietu, kla
bą. Nors, atrodo, So. Bostone ir 
jo apylinkėse lietuvių apsčiai te
besama.

Todėl dar po 30 metų lietuvių 
išeivijos sukaktuvių, jeigu toks 
nutautėjimo procesas vyks šian
dienine sparta, lietuvių kalbą ir 
lietuvišką veiklą prisieis minėti 
panašiai, kaip šiandien romanti
ne prasme Amerikoje minima 
narsioji indėnų giminė ir jos pas 
kutinysis narys Mohikanas..

(Pabaiga)

dyti tai, kas kitų 
kurta. 4 ■’

su

Trečioji lietuvių išeivių 
-—tremtinių banga

Pilną pokarinėje V. Vokietijo
je lietuvių leistų laikraščių ir

I žurnalų sąrašą dabar įgalėtų 
; viešumai paskelbti žurnalistas 
■ kun. J. Prunskis, 1943 (?) me- 
i tais Chicagoje suruošęs tų leidi
ny parodą.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje į Vakarų Vokietiją, Aus 
triią ir iš dalies į Švediją buvo 
a' blokšta fiziniai ir intelektua
liai (moksliniai, meniniai, pada- 
goginiai ir kitais atžvilgiais) pa-1 
fėgiausia lietuvių tautos kamie
no dalis, apėmusi dešimtis tūks
tančių narių. Užtat prisiminda
mi tų tautiečių Įvairiopą veiklą 
1945-1950 metais Vakarų Vokie
tijoje. pagrįstai galime sakyti, 
kad jie buvo ten atkūrę minia- 

1:11 y tūrinį nepriklausomos Lietuvos 
! gyvenimą.

Suprantama savaime, kad ne 
vien lietuvių, bet ir kitų" kraš
tu, pvz-, latvių, estų ir iš dalies 
ukrainiečių pabėgėlių nuo mas- 
kvinio bolševikinio siaubo masės ■ 
negalėjo pasilikti nuolatiniam 
gyvenimui sugriautoje . ir karo ‘ 
sunaikintoje Vakarų Vokietijo- 

! j e. Karą laimėjusios valstybės 
Į — JAV, B Anglija ir Prancūzija 
i turėjo pareigą surasti toms pa-
• bėbėlių arba tremtinių masėms 
laisvqjo Vakarų Pasaulio kraš-

- , -, , . ., ,. tuose pastovias apsigyvenimo’vievieningą judru bei įdomų lie- į, . . . f _ .. .,t ... J ., ' ; tas. Sąjungininkų, rųpesciu.ųr
tuviškąjį vei ą- _ pastangomis tos prieglaudos bu- •

vo surastos pačioje Vakarų Eu- . 
Vopoje:.;V. Vpkietijoje, Austri
joje, Belgijoje, .Prancūzijoje, An

• glijajė ŠVedijoje iruz' atlanti- 
niuose kraštuose-tolįindje Aus
tralijoje,,,N. Zelandijoje, Pietų 
Amerikoje (Argentinoje, Brazi
lijoje, Venecueloje, Bolivijoje,

j ColjUjmbijoje),. o, didžiausią > tų 
Į pabėgėlių’ skaičių sutiko pri- 

1- glausti JAV if Canada. • 
dijo programa Clevelande girdi- < Tie į JAV ir Canada naujieji 
ma maždaug taip, — lyg būtų ’ ateivių jau daug pristeigtų 
iš čia pat — Clevelando. ‘ ateivių rado daug, ^pristeigtų ! 

Šis retas vertingasis lietuvis- draugijų,, klubų,- susivienijimų, 
kasis radijo ryšys-yra ypatingas sąjungų; gausų skaičių Įvairių 
galimumas artimai bendrauti pakraipų laikraščių ir jiems 
Pittsburgho ir Clevelando lietu- spaudinti spaustuvių; lietuviškų 
viams. ’ chorų, vaidybos ratelių, tautinių

. ; • , n -į -n šokių sambūriu ir kitokiu kul- 
v aianue turimu bei meninio pobūdžio

M Spring Hill M., Pitts-į renetų. Vwrwk j juos naupe). 
bZh Pa 15243. Telefonas . įjungę,

s . rnv i lais nepasitenkino ir savo ruoz-:(412) 221-4177. (rt, | y.. .
Į suotinas neįsijungimas į jau vei- 
; kiančius kultūrinius, meninius, 

' švietimosi ar finansinio pobū
džio vienetus turėjo ir teigiamų,

rinko .neperdaugiausia, bet ban
kui ‘ Litui” paaukojus $1,500 ir 
Montrealio Lietuvių studentų 
sąjungai $500, iš viso mokyklai 
surinkta $3,330. i

Koncertui ir vajui pasibaigus, į 
visi vakarieniavome, o vėliau,1 
kas norėjo, pašoko net ir suktinį.

Elzbieta Kardelienė

CLEVELANDE GIRDIMA 
PITTSBURGHO

LIETUVIŠKOJI RADIJO 
PROGRAMA

Artimoje Clevelando kaimy
nystėje nuo seno gausiai lietu
viai gyvena Pitsburghe bei jo . 
apylinkėse. Jie yra veiklūs, turi

Jau 47--metai Pittsburghe vei
kia visoje Amerikoje lietuviš
kajame gyvenime plačiai žino-- 
mo veikėjo Povilo Dargio veda-, 
moji idomi lietuviškoji radijo' 
programa. Ji duodama is galm- 
gos ir toli girdimos WPIT radi
jo stoties AM banga 730, kiek : 
vieną sekmadienį -dienos metu- 
12:30 vai. ■ ;• -L. '

Povilo Dargio lietuviškoji ra

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

t Būr'ESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • *** SAL"
DVMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė ar- J 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
y —.darbus dirba, v v. t . ; .

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MMJČNUS doleriu 
apdraudų savo nariams. 1

SbA _ apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

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

cta__kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite*
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

JC7 W. 30th St. 
Toi. mu $a-ni»

parengimų, j 
ir jauniausos 
bet, deja, jis

— Fr^ežj^itas. Cnrteris nori 
kelias dienžir praleisti su demc- 
krataifc, Į bęsicengiančįais daly
vauti / pirrtiiniū rinkįmų kam- 
panijdje,-. / -

Organizacija ir disciplina
Organizacija ir disciplina yra 

beveik lygiagrečiai dalykai. Or
ganizaciją sudaro ir jos progra
mą nustato grupė žmonių, turin
čių vienodą nusistatymą ko
kiam nors visai grupei rūpinant

>

Are bills turning 
■your life story into “The 
Case of the Disappearing 

^;Pay check”? Does.all: • ” 
your.hard-earned money 

' seem to vanish without a 
i trace left to. save?
1 Then perhaps you 

.. should investigate United 
States Savings Bonds. , 

• Because saving with 
Bonds is so simple, it’s / 
elementary. Especially 
if you join the Payroll' > 
Savings Plan. * .

Once you sign up, -' 
you see, a small part of \ • 
each paycheck is auto- \ 
matically set aside to buy. 
Bonds.

Į Which means as soon 
as you’re paid, you save. 
Before you’re left trying 

' to deduce where it all . 
went, /

.) Buy U.S. Savings -
Bonds through the 1

‘ Payroll Savings Plan, Į . 
And take the mystery k 
out of saving.

tikslui siekti. Prisidėjimas orga- L
nizacijon ir joje buvimas yra i 
laisvos sąžinės ir įsitikinimo da- ' 

; lykas. Kas su jos nuostatais su- f

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

o gal daugiau neigiamų pasėkų. 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco
► . - j---------  •"—-O*? ovjvnota, v 111LV

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, 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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 

■ šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- t. • _ __

Minėdami 30 metų ’trečiosios 
ateivijos bangos sukaktuves, aiš 
kiai tas teigiamybes ir neigiamy

, bes pastebime. Ten, kur naujieji 
ateiviai susirado darnią kalbą

I su ankstesniaisiais emigrantais, 
lietuviška veikla davė gražių re
zultatų, pvz., SLA arba Sanda
ros organizacijose. Vyčių s-go- į 
je ir kt. O kiti vienetai, nesulau- i tie_ms> gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis
kę naujųjų ateivių įsijungmo ir 
veiklos juose, ankstesniajai kar-

ENERGY

Ubnfl um of dlswasMr

•taring meed, and cut 
•xcessJve use of water 
and •lectriclty.

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 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitetvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsb 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 231 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.

• SATYRINĖS 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.
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Edmund S. Muskie — naujas 
Valstybės sekretorius

Senatorius Edmund Muskie prezidento Carterio pa
rinktas Valstybės sekretoriaus pareigoms. Sekretoriumi 
jis taps, kai Senatas jį toms pareigoms patvirtins. Prezi- 
dentas Carteris jau prieš savaitę išsikalbėjo su senato
riumi Muskie, aptarė visus svarbesnius klausimus ir lau
kė tiktai formalaus sekr. Cyrus R. Vance atsistatydini
mo pareiškimo. Gavęs oficialų buvusio sekretoriaus raš
tą, kad jis toliau sekretoriaus pareigų negalėsiąs eiti, pre
zidentas Carteris Į Baltuosius Rūmus sukvietė įtakinges- 
nius vyriausybės ir Kongreso atstovus ir labai nuošir
džiai padękojo Cyrus; A. Vance už sėkmingai eitas sek
retoriaus pareigas-ir už atliktus didelius darbus, pranešė 
visiems susirinkusiems, kad jis priėmęs sekretoriaus C. 
Vance atsistatydinimo pareiškimą ir jau parinktas sen. 
Edmund Muskie Valstybės sekretoriaus pareigoms- >

Sekretorius Vance buvo pasiūlęs sekretoriaus parei
goms savo pavaduotoją Warren Christopher kaip gerą 
derybų teisininką, bet-prezidentas pasirinko senatorių E. 
Muskie, kurio kiti nesitikėjo. Senatorius Muskie, dar ne- 
perėmęs sekretoriaus pareigų, prašė pavaduotojui W. 
Christopher pasilikti departamente ir eiti sekretoriaus 
pavaduotojo pareigas.■ Pastarasis nesutiko.

Senatorius- Frank Church pareiškė, kad sen. Edmund 
Muskie greitai bus patvirtintas Valstybės sekretoriaus 
pareigoms, nes visiems užsienio komiteto nariams jis se
niai yra pažįstamas. Jis pats yra Senato užsienio komi
teto narys,, gerai susipažinęs su Valstybės užsienio rei
kalais, todėl greitai bus patvirtintas. New Yorko sena
torius Jacob Javits pareiškė, kad sen. Muskie esąs jo 
draugas ir gaus iš jo ir daugumos respublikonų prita
rimą. Senato komitetas nuodugniai apklausinėja mažiau 
pažįstamą žmogų, nori patirti jo pažiūras užsienio poli
tikos klausimais, bet senatoriaus Muskie atveju, jo pa
žiūros jau seniai žinomos iš jo veiklos užsienio komitete. 
Senatorius Muskie, be abejo, bus patvirtintas, eis Vals
tybės sekretoriaus pareigas, todėl mums visiems verta 
susipažinti su jo pareikštomis keliomis pagrindinėmis 
mintimis.

Senatorius Muskie, prieš užimdamas atsakingas pa

reigas, išvažiavo Į Waterville, Maine, kaimelį, kad galėtų 
I artimiesiems papasakoti apie labai atsakingas Valstybės 
sekretoriaus pareigas. Prieš išvažiuodamas jis turėjo 
progos papasakoti keliems laikraštininkams savo pažiū
ras keliais svarbesniais užsienio politikos klausimais. Jų 
tarpe buvo ir Chicago Tribune reporteris John MacLean, 
kuris tas mintis jau paskelbė sekmadienio Tribune nu
meryje. Jis šitaip pasakė:

*— Pirmiausia aš noriu pagerinti santykius su Senatu 
bei Atstovų Rūmais, kad užsienio politiką remtų abi par
tijos, ir gauti viso krašto pritarimą. Aš stengsiuos daryti 
viską, kad būtų išspręstas Irano ir Artimųjų Rytų klau
simai.

Sekretorius Vance, kaip žinome, taip pat turėjo Se
nato ir Atstovų Rūmų pritarimą užsienio politikai, bet 
retkarčiais dėl vieno kito klausimo Senato ir Atstovų Rū
muose buvo keliamas balsas prieš Cyrus Vance pareis- 
kimus. Senatorius Muskie bandys visus reikalus taip su
tvarkyti, kad jis turėtų ne tik Kongreso, bet ir krašto

Bendrai paėmus, senatoriaus Muskie užsienio poeti
ka labai mažai tesiskyrė nuo prezidento Carterio užsie

nio politikos. Visa eilė žmonių, kurie paskutiniu metu 
dirbo Valstybės departamente, buvo senatoriaus Muskie 

1 bendradarbiai. Kai sen. Muskie buvo Demokratų parti
jos kandidatas viceprezidento pareigoms, tai Tony Lake 
ir R. Moore buvo senatoriaus Muskie rinkiminės kampa
nijos užsienio politikos patarėjai. Pirmasis tvarkė Vals
tybės departamento planavimo komisijos reikalus, o pas
tarasis tvarkė Valstybės departamento Afrikos reikalus. 
Šie du Valstybės departamento pareigūnai dabar sutiko 
pasilikti darbe ir prie senatoriaus E. Muskie, kai jis už
ims Valstybės sekretoriaus postą. Jeigu senatoriaus nuo
monė būtų daug tesiskyrusi nuo prezidento pažiūrų, tai 
vargu ar prezidentas būtų ji kvietęs sekretoriaus pa
reigoms.

Senatorius Muskie pilniausiai pritaria prezidento 
Carterio pozicijai Afganistano klausimu. Sen. Muskie 
yra Įsitikinęs, kad prezidentas Carteris negali leisti So
vietų karo jėgoms kontroliuoti pasaulio naftos vežimo 
kelių. Sovietų Sąjunga užėmė laisvą ir nepriklausomą 
Afganistaną, kad galėtų pastoti kelią naftos laivų 
kursąvimui iš Persijos Įlankos. Sovietų Sąjungai labai 
reikalinga nafta ir degalai, bet ji už juos nenori mokėti 
tų kainų, kurias laisvasis pasaulis moka. Jeigu rusai pa
grobs naftos pervežimo kelius, tai jie galės reikalauti 
muitą, arba galės grobti naftą pačiuose šaltiniuose. Rusai 
pirmiausia bandys pagrobti Irano naftos (mineralinio 
aliejaus) versmes, o vėliau jie sieks kontroliuoti Persijos 
Įlankos naftos versmes. Jie nesiskaitys su Įlankos vals
tybių šeichais, grobs jų naftą ir mokės jiems tokias kai- .
nas, kokias šiandien moka lenkams už anglis, lietuviams 
už javus, latviams už vaisius ir ukrainiečiams už kviečius. 
Visuose rusų karo jėgų užimtuose kraštuose žemės turtai 
suvalstybinami. Sovietų karo jėgos prižiūri, kad -iš Pa
baltijo valstybių būtų išvežami javai, taip, kaip iš Persi
jos Įlankos valstybių bus išvežama nafta, jeigu rusai pa
grobs naftos šaltinius.

Prezidentas Carteris pareikalavo, kad rusai atšauktų 
karo jėgas iš Afganistano. Senatorius Muskie pilniausiai 
pritarė šiai prezidento Carterio užimtai pozicijai. Jai pri
taria arabų- ir musulmonų valstybės, Įskaitant ir Iraną, 
Europos valstybės, Japonija ir Kinija. Senatorius Muskie 
pritaria prezidento Carterio pasiūlymui nevažiuoti Į 
Maskvos olimpiadą.

Senatorius Muskie turi daugiau žinių, ką rusų karo 
jėgos padarė lenkams. Jis žino, ką rusai daro visoje Rytų 
Europoje, Ukrainoje, Gruzijoje, o dabar Afganistane.

Čiurlionio ansamb is

ČIURLIONIO
VEIKLOS 1

(Tęsinys)

Bolševikų valdžia neleido an
sambliui savistoviai veikti, kaip 
vien tik meno ansambliui. Bū
tinai reikalavo jungtis prie ku
rios nors jų organizacijos arba 
įstaigos. Buvo surasta “nekal
čiausia’’ organizacija — profsą- 
4unga ir. prie tikrojo ansamblio 
vardo teko programose pridėti: 
Profsąjungų Centro LTM Čiur
lionio Ansamblis. Ta. profsąjun
ga ansambliui nei kenkė, nei pa
dėjo. Ansamblio reikalus tvarkė 
meno vadovai su vadovo pas
kirtu ansamblio seniūnu, žum- 
E. Karnėnu, nes tuo* lūžio, me*, 
tu valdybą rinkti buvo pavojin
ga. * .

Bolševikų valdžia buvo pra
dėjus ansamblį terorizuoti. Iš 
repeticijos NKVD išvedė stu
dentą Mykolą Irlikį ir tą naktį 
areštavo namuose teisininką 
Petrą Misiūną ir Juozą Būgą, 
kurį NKVD rūmų rūsyje sušau
dė, o pirmuosius išvežė į Sibirą. 
Nuo masinio išvežimo daugelį
čiurlioniečių apsaugojo gerojo 
likimo galia. Išvežimų dienos 
ankti rytą ansamblis išvažiavo 
koncertui į Kaišiadorius. Ten 
pamatė vagonuose uždarytus 
žmones. Po koncerto, naktį grįžti 
namo nebuvo traukinio, tad te
ko nakvoti. Grįžus namo, ne
vienas čiurlionietis patyrė, kad 
buvo ieškomas išvežti. Taip pat 
ir meno vadovai — Mikulskiai. 
Vadovams teikė didelį pasidi
džiavimą čiurlioniečių patriotiz
mas ir ryžtas. Iš 90 čiurlioniečių 
nė vienas iš ansamblio nepasi-

ANSAMBLIO

vežimų.
1940-44 m. Čiurlionio Ansam

blis davė per 20 koncertų, aplan 
kė ne tik didžiuosius, bet ir ma
žesnius Lietuvos miestelius, 

ypač Vilniaus krašte. Be to, be
veik kas sekmadienį giedojo 
Vilniaus bažnyčiose (1944 m. 
Motinos Dieną pagiedojo mišias 
trrose bažnyčiose)- Veikla nut
rūko 1944 m. birželio mėn., rusų 
bolševikams antrą kartą Vilnių 
okupuojant. Liepos pirmą die
ną, čiurlioniečiams susirinkus į 
geležinkelio stotį . koncertui į 
Šiaulius, numatytas traukinys 
nebeišėjo, ir buvo sužinota, kad 
Vilnius tuoj pat bus evakuoja
mas. Ansamblio vadovas čiur
lioniečiams pranešė, kad jis su 
kanklių ir šokių vadovėm (M. 
Baronaite) pasitrauks į Austri
jos sostinę Vieną, kur lauks iš! 
Lietuvo’s pasitraukiančių ciurlro-* 
niečių.

1944 m. rugpjūčio 28 d. (re
miant kun. F. Gureckui ir kun. 
S. Morkūnui) ansamblis buvo
atgaivintas Vienoje. Spalio 29 d. 
ansamblis turėjo pirmąjį kon
certą Vienos Koncertų Rūmų 
Mocarto salėje, o per Kalėdas 
atliko lietuvių religinių giesmių 
koncertą su Vienos radijo sim
foniniu orkestru ir solistais — 
A. Dambrauskaite ir St- Liepų. 
Trumpai pabuvus Vienoje, po 
to Berlyne ir Kemptene, karo 
pagai gos sulaukta Feldirche. 
Austrijoje. Sulaukęs vokiečių 
kapituliacijos, ansamblis sekan
čia diena davė koncertą Ūmosios 
prancūzų armijos kariams. Po

traukė, nei po areštų, nei po iš- koncerto Lindau mieste armijos

'T

Reikia turėti viltį, kad savo žinias panaudos žmonijos 
laisvei ginti.

karininkams, pirmosios marokie 
čių armijos vadas* (RHIN et DA
NUBE) gen. De Latte de Tas- 
signy (vėliau maršalas) pakvie
tė būti jo armijos teatru, duoti 
koncertus jo armijos kariams, o 
jis ansambliui suteikė visokerio 
pą globą. Ansamblis, įsikūręs 
Dettingen bei Urach, dalyvavo 
penkiuose tarptautiniuose festi
valiuose (Bad Scachen 1945 m. 
birželio 15 d. su Paryžiaus sim
foniniu orkestru, Lubecke 1946 
m. birželio 6, Baden-Baden 1946 
m. birželio 10, Muenchene 1946 
m. rugsėjo 9 ir Schwenningene 
1946 m. gegužės 12), turėjo kon
certus dešimtyje Vokietijos uni 
versitetų ir tarptautiniame stu
dentų festivalyje Plochingene 
1946 m. birželio 17; su koncer
tais aplankė per 150. miestų. Per 

;5 metus buvo- duoti 297 pasauli
nės muzikos ir 122 religinės mu
zikos koncertai, kurių' vien sve
timtaučių klausėsi apie 119.000 
klausytojų (taip jų 30.000 pran 
cūzų)^’

v1945 ’m. Čiurlionior Ansambli s 
įsteigė Nepriklausomos Lietuvos 
Atstatymo Fondą, jam regulia
riai skirdamas dalį savo koncer
tų pajamų. 1947 m. fondas bu-
vo ■ įjungtas į Tautos Fondą, 
veikiantį prie VLIKo.

Už Lietuvos vardo garsinimą 
1947 m. vasario 16 d. VLIKas ir 
Lietu. Vaduoti Sąjunga (JAV) 
ansambliui paskyrė premijas. 
Gi pat C. A. 1951 m. drauge su 
dienraščiu “Draugu" įsteigė Lie
tuvių Literatūros premiją ir dve 
jus metus buvo jos mecenatu. 
1952 m. ansamblis buvo vienas 
iš mecenatų dramos konkurso 
premijai (skirtai Lietuvių Kul
tūros Fondo Clevelande).

Su provizoriaus Stepono Nas-
vyčio ir Clevelando lietuvių pa
galba 1949 m. birželio 18 d. an-
samblis persikėlė į JAV-bes ir 
apsistojo Clevelande.

(Nukelta į šeštą puslapį)

J. KUČINSKAS

j KELIONĖ Į ROMĄ
: (Tęsinys)
K

Tolumoje matosi Vezuvijus. Jo vardas labai 
7 garsus, tačiau matomas jo vaizdas didelio Įspū- 
Z džio nepadaro. Jis dabar ramus ir jokie dūmai 

nesiveržia iš jo kraterio. Jeigu niekas neprimintų, 
« jog čia yra Vezuvijaus kalnas, galimas daiktas, 
Z kad pravažiuotum pro šalį net dėmesio Į jį neat- 
“L- kreipęs. Pats kalnas yra kiek aukštesnis už kitus 

aplinkinius kalnus, bet jokio ypatingo grožio ten 
nesimato. Capri salos kalnynas daug žavingesnis

Artėjam prie Pompėjaus miesto, išsidėsčiu- 
sio Vezuvijaus papėdėje. Senas Pompėjus yra la
vos palaidotas, bet netoli jo yra Įsikūręs naujasis. 
Senasis miestas pamažu atkasamas. Jau iš tolo 
matosi atkasti buvusio miesto griuvėsiai Didesnė 
betgi jo dalis vis dar yra padengta lava ir ant jos 
pavii-šiaus nežemi medžiai auga. Ta paslėptoji 
miesto dalis vis dar laukia tyrinėtojų. Atkasimo 
darbai vyksta labai iš lėto. Yra du miesto atka
si mo metodai. Anksčiau kiekvieną detalę rūpes- 
i.ig.ū atkasdavo ir ją išvalydavo nuo visų nerei

kalingų iav. s įsiterpimų ten pat atkasimo vietoje. 
Tas darbas bu o labai lėtas ir turėjo būti atlie- 
has yra daug sp rtesnis, nes nereikalauja tokio 
didelio atsargumo, kadangi visos detalės būna 

karnas su dideliu atsargumu, kad nesugadinus ori
ginalumo. Dabar gi, atkasę miesto detalę, pir
miausia ją nufotografuoja. Po to ją išvalo nuo 
bereikalingo šlamšto ir, žiūrėdami Į nuotraukas, 
vėl atstato Į pirminę originalią poziciją. Šis dar- 
užfiksuotos nuotraukose.

Vakarieniaujam Pompėjaus mieste. Restora
nas gražus, pilnas turistų. Groja akordeonas ir 
dainininkas dainuoja apie linksmas Sorrento mer
geles ir apie nepaprastą jų grožį. Visų nuotaika 
linksma, visi gerai Įsilinksminę ir triukšmingai 
ploja dainininkui, žinoma, po linksmosios dalies 
visada seka ir rimtoji, kada dainininkas, atkišęs 
kepurę, praeina pro svečių stalelius, mandagiai 
prašydamas tipsų. Visi svečiai meta pinigus Į jo 
ištiestą kepurę.

Pakeliui dar pravažiuojam pro garsųjį vie
nuolyną Monte Cassino. Šis vienuolynas labai pa
garsėjo Antrojo pasaulinio karo metu, kai lenkų 
kariuomenė, daugiau tik dėl prestižo, paaukojo 
tūkstančius karių, kol vienuolynas galų gale buvo 
išvaduotas iš vokiečių rankų. Vienuolynas įsikū
ręs aukštose kalvose, todėl jį atkariauti nebuvę 
lengva, neš ant kalnoįsitvirtinęs kariuomenės da
linys lengvai galėjo apšaudyti visą slėnį ir lipi
mas Į kalną buvęs labai nuostolingas. Ilgai vie
nuolynas buvo tik griuvėsiai, bet dabar pamažu 
jis atstatomas.

Prie kelio atrandam mažą, ramų italų kaime
lį, kuriame gimė garsioji pasaulio artistė Sophia 
Loren. Ji savo tikro tėvo nepažino, nes motina 
ją pagimdė būdama dar neištekėjusi. Nors ar
tistė augo skurde, bet didelis talentas ją iškėlė 
Į aukštybes.

Romą pasiekiam 11 vai. 30 min. nakties. Čia 
gidas visiems primena, kad autobuso vairuotojas 
buvęs labai geras ir paslaugus, todėl turistai ne
privalėtų jo užmiršti. Savaime suprantame: jeigu 
neužmiršim vairuotojo, tai prisiminsim ir gidą, 
kuris taip rūpestingai visur mus vedžiojo ir viską 
sumaniai aiškino. Taigi, išlipdami iš autobuso 
abiems Į ranką Įspaudžiam po porą Amerikos 
dolerių.

Lietuvių kolegijos vartai paprastai būnu visą 
laiką užrakinti. Tačiau iki 10 vai. vakaro skaitosi 
dar judėjimo laikas ir nesunku seseles prisišaukti, 
kad atrakintų vartus. Po 10^ valandos jau prasi
deda poilsio metas, seselės jau eina miegoti ir 
įeiti į vidų jau darosi kiek sunkiau. Tačiau kole
gijoje gyvena jauna studentė iš Suvalkų trikam
pio, kurios kambaryje yra Įvestas durų skambutis 
ir ji Įleidžia visus naktibaldas. Taigi grįžę naktį 
Šv. Kazimiero kolegijoje mes jokių sunkumų ne
turėjom. Tačiau kitur buvo kiek sunkiau. Lietu
vės mergaitės iš Kanados skundėsi, kad nesant 
vietos lietuvių kolegijoje, jos buvusios patalpin

tos pas itales vienuoles. Ten tvarka buvusi labai 
griežta. Joms buvę pareikšta, kad grįžusių po 
10 vai. vakaro Į vidų jau niekas neįleis ir turė
siančios naktį gatvėje praleisti. Vienuolėms taip 
pat nepatikęs jų apsirengimas, jis esąs netinka
mas jaunoms mergaitėms ir joms garbės nedarąs. 
Kun. Jonušas, išklausęs mergaičių nusiskundi
mus, jas perkraustė į viešbutį, kur jokio suvar
žymo jos nejautė.

Sekantį rytą kun. Jonušas nuvežė mus į auk
sinių išdirbinių krautuvę. Krautuvės savininkas 
kunigui gerai pažįstamas ir lietuviams visados 
duodąs gerą nuolaidą. Jo prekės yra gerai pati
kimos ir jokių apgavysčių čia nepasitaiko. Krau
tuvėje prekių gana daug. Jos visos gražios. Par- 
davėjas neįkyrus, leidžia prekes gerai apžiūrėti. 
Mūsų moterys iš karto prie aukso perdaug nesi- 
puolė. Šį tą nusipirkę, nutarė dar kartą čia at
važiuoti, bet likimas kitaip lėmė ir daugiau mes 
šioje krautuvėje jau nepasirodėm.

Vakare važiuojam pažiūrėti operos “Aida”. 
Vaidinimas vyko atvirame ore, Romos griuvė
siuose. Žiūrovų susirinko virš 10,000. Prie lauko 
teatro, tvarka gana gera, visos vietos sunume- 
riuotos ir aiškiai sužymėtos. Daugybė patarnau
tojų žiūrovus išvedžioja į jiems paskirtas vietas.

(Bus daug'au)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Teismu vadinasi tardymas, bylos nagrinėjimas ir tik po to 
ištarimas nuosprendžio. Ap. Darb. 17:31 skaitome, kad D.evas 
nustatė dieną, kurią teisingai teis pasaulį per Vyrą, kurį jis 

paskyrė, o tai patikrino visiems prikeldamas jį iš numirusių”. 
Tasai Vyras yra Jėzus Kristus, nes jis pats yra pasakęs: “nes 
Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi 
gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą” (Jono 5:22, 23). O kadangi šitas 
teismas paliečia visą pasaulį, todėl klausimas, kaip ilga bus. šita 
teismo diena? Atsakymą randame 2 Petro 3:8: “Bet vienas daik
tas tenebūnie jums, mylimiausieji, nežinomas, kad vena (Lena 
pas Viešpatį kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena 
diena”. .Pranašas Izaijas, kalbėdamas apie tą patį teismą ir tei
sėją 11-me sk. sako: “Jis teis ne kaip akims rodosi ir pasmerks 
ne kaip ausims girdisi; bet jis teis teisybe beturčius ir. su lygybe 
darys nutarimą šalies nužemintiems”.

1
*

kad jau kartą apie mane rašė-, 
te.

Palaukite — duokit man pro
gos save pateisinti (žinoma, jei 
sveikata ar pati senatvė nepa
kis kojos), tai jau tada galima 
bus paminėti 50 metų plunksnos 
darbo sukaktį. j

KETURAKIO LAIŠKAS (NE
BAIGTAS RAŠYTI) JUOZUI

AMBRAZIEJUI: I

Mažeika Evans

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradieni, 
gegužės 6 d., 1 vai. popiet Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra svarbių 

j reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

KETURAKIO, AMERIKOS PIRTYJE
AUTORIAUS, ATSIMINIMAI

Didžiai Gerbiamas Tautieti!
Sveiks, drūts Brolau! .Aš lai

mingas jaučiuosi, kad vėl ga
liu skaityti ir rašyti ir kad ga
liu šį laišką Tamstai parašyti. 
Tiesa, raštas pakol sunkokas, 
<mernėzdiškas — mat dėl senat 
vės — ranka šiek tiek dreba, 
bet vis vien rašau, ir gana. '7a- 
notum, prieš apie tris metus; 
mano matymas jau buvo tiek| 
susilpnėjęs, kad su vargu ga
lėjau šiaip taip paskaityti, o to
liau dar vis blogėjo, taip kad 
per žingsnį jau žmogaus nepa
žinau ir skaityti visiškai nebe
galėjau, tik iš kambario į kam 
barį dar galėjau pavaikščioti, 
bet perspektyvq'e visiškas apa
kimas.

Laidotuvių Direktoriai

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

: 5*2-2727 arba 462-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M'RCIALYBR AKIŲ LIGOS 

/ 3907 Wm3 103rd Strwt 
Vaumdoa pagal ausixarun*.

DR. f’RANK PLECKAS
QHTOMETR1STAS

KALBA LIKTU V1SKAI 
261a W. 71 St. Ttk 737-514S 

ištrina aRiA. Pnt&iko akiniu^ 
“contact leases’*

VaL irai HMiiUirimc Uždaryta

ir

tree.

D&JlEON AS SElBUTlb 

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PRO* i Al OS CHtKUKOUA 

; US4 WEST S3rd STREET 
vai- antrai 1—4 popiet.

Apie sveikatą

Vanduo yra vienas iš svar
biausių dalykų, duodančių žmo
gui sveikatą. Žmogaus kūnas 
susideda iš 70 nuoš. svorio van
dens. Reikia kasdien sunaudoti 
bent šešis stiklus vandens. Tas 
nereiškia, kad tai turi būti gry
nas vanduo, galima sunaudoti 
arbatos, kavos ir sodų pavidale. 
Faktas yra, kad skystimai išei
na pirmiau iš vidurių, negu tirš
timai.

Geriausia yra gerti vandenį 
pirmiausia iš ryto ir paskiausia 
vakare. Daktarai pataria išgerti 
šalto vandens stiklą tik atsikė
lus, ir tiek pat vakare šilto ei
nant gulti. Tas pagelbės užlai
kyti kūno sistemą geroje, šva
rioje padėtyje.

Qtiw Niefu 77* "*880
;'RttidėiKllag r»Ktw *4*-554i

ŪK. VYT, TAURAb
GYDYTOJAS IR ^HlKURGAJ 

praktika, spas. MOTSRų ilge..
Ofisas US1 WUT »r« »|RD<> 

i M. FR 8>txa
VAU; aauaU, utdau.. 

a DEUtk 2*4 ir b-e Mudiv
mil 2*4 nu popim ir MU

OvernightWonder: 
Pill for Constipation

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night. in the morning, vou’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably. every time. That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That’s right, Ex-Lax pills! 
For occasional use.
Take as directed. EX-LAX

(Tęsinys)

Taigi kiek čia tų klausimų, sva- 
^ali šposą iškrėsti. •. Taigi kiek 
čia tų klausimų-klausimėlių, s va 
jonelių, ir ar žinote, ką aš pa
siūlysiu: ar nemalonėtumėt ku
rią laisvesnę dieną — kurį šven 
tadienį atvykti pas mus į Prie
nus, Vytauto g-vė 8 nr. Juk be 
viso kito kaip būtų malonu ir 
Kalvariją, Liudvinavą, Gulbiniš 
kius, Kušliškius ir kitas gimti
nes vietas prisiminti. Prisipažįs
tu, kad aš gerokai nepaslankus 
dėl savo nuo jaunų dienų inva
lidume. tai gal rasis galimybė 
kiek pasitempti. Prašau mano 
pasiūlymą pripažinti svarstyti
nu ir keliolikos žodžių atviruku 
men pranešti”.

JUODRAiTIS LAIŠKO, 
RAŠYTO A. KLIMUI:

Prienai, 1939. II. 
Gerb. Pr.. K Ii,

Prašau atleisti, kad kiek 
vilsiu. Atsiminimų, nors ir pra- 
dė'au, dar neparašiau, nes visas 
laikas eina eiliniam tarnybos 
darbui, o, be to, nuo rudens 
sveikata žymiai pašlijo, ir aš ti
kiuosi — žinoma, jei pasveik
au — pradėti ką nors nauja ra
šyti, be; pradėtą užbaigti tik 
pensijon išėjus, o tas jau čia pat. 
Tik rūpi, kaip seksis su nema
ža šeima iš pensijos pragyventi.

Dėl mano gimimo datos, tai 
mano vidaus pase, darytame iš 
rusiško paso, — amžius pažymė
tas 1 — III — 1869. Gimimo

25.

ap-

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

Gydytojų patarimas, padrąsi
namas galų gale ryžausi opera
cijai ir 4 ir 15 d. rugsėjo 1947 
m. čia pat Augsburge ligoninė
je profesorius, geras okulistas 
latvis padarė akims operacijas, 
kurios abi gerai pavyko, tačiau 
vėl susidūriau su nelauktais 
sunkumais: kur — kaip akinius 
gauti? Vietoje tokių akinių ne
gamina, ir juos teko užsakyti 
Šveicarijoj. Pakol juos prisiun
tė, pasirodė, kad akių regėjimas 
kiek pasikeitęs (sako, tai nor
malus reiškinys), ir tie akiniai 
jau nebetinka, tak akinius teko 
užsakyti antrukart, ir juos ga
vau tik pirmomis dienomis šio 
gegužės mėn. Jau dabar visas 
tvarkoje, ir galiu skaityti ir ra
šyti, o rašymas man ir yra pats 
gyvybinis reikalas. Mat turiu 
pradėtų naujų veikalėlių, tai la 
bai norėčiau juos užbaigti.

Be akių ligos, dar sergu skran 
džio liga — skrandžio žaizda; 
abi ligas dar iš Lietuvos atsive
žiau. Su skrandžio liga taip pat 
apie pusantro mėn. ligoninėje 
išgulėjau. Žaizda matomai kiek 
apgijo, tačiau ir dabar labai 
griežtos dietos reikia laikytis, o 
čia tremtyje tas nelengva...
PERSIŲSDAMAS ŠĮ LAIŠKĄ 
ADRESATUI, MANO BROLIS 

VYTAUTAS RAŠO:

Į metrikų neturiu, gi juos gauti 
nėra galimybės, nes Liudvinavo 
parapijos gimimo ir kitų aktų 
knyga, Liudvinavu! per kara 
degant, visa sudegė. Tačiau se
nuose, dar mano Tėvuko rašy
tuose šeimos užrašuose ta pati 
data pažymėta, tačiau ar čia nau 
jojo ar senero kalendoriaus — 
nepasakyta. Tada metrikų kny
gose buvo rašomos abiejų kalen
dorių datos. Gal malonėsite man 
pranešti, iš kur. turite kovo 12 
datą. Iš tikrųjų, jei pase įrašy
ta data paimta iš gyventojų są
rašo knygos yra data senojo ka
lendoriaus, tai Jūsų minima da
ta 12 atitinka naujojo kalendo
riaus datą. Visgi ligi šiol aš sa
vo gimimo datą laikiau 1 kovo.

Kad savo atsiminimuose bet 
kokiais žygdarbiais pasigirti ne
galiu, nes kokius žygdarbius aš 
— nuo 7 m. amžiaus invalidas 
ir, be to, eilę metų paliegęs — 
galėjau padaryti, tai Jums tinka

■ mos sunaudojimui atsiminimų 
! medžiagos paskubomis nei ne- 

ruošiu. Manau, , kad man viskas 
geriau seksis sunaudoti tik man 
prieinamu, lėtu, tempu.

Pirmas mano, .plunksnos mė
ginimas — tai vertimas “Kas 
kaltas”, išspausdinta 1891 m., 
tai parašyta buvo tikriausiai (ži
nant savo lėtumą. — pakol pri
sirengiau ir išdrįsau išsiųsti 
dakcijai) 1890 m.

Prisipažįstu, kad man 
koktu šiandien konstatuoti 
kį bemaž 50 metų laikotarpio 
menką literatūrifų bagažą, o vis 
ką nulėmė tas, kad aš galiu ra
šyti — kurti tik būdamas visiš-J 
kai be pertraukos laisvas nuo 
kitų darbų, o šeimos reikalai 
man tos galimybės nedavė.

Tad gal iš viso Jums ir never
da tokį mažai reikšmingą daly
ką spaudoje minėti, juo labiau,

I PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
}»i »

? V 2533 W- 71st Street
5 j 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI;

Chicagoe
Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

re-

itin 
to-

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

į BUTKUS - VASAITIS

1
 1446 So. SOth Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-10M

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL; LAfayette 3-3572

I GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1139 I

^STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Didž. Gerb. P. Ambraziejau,
Nuliūdęs ir sopančia širdimi 

rašau Jums šį laišką. .. Likimas 
iš mūsų tarpo pasiėmė Amžiny
bėn mūsų visų mylimą — mielą 
Tėtuką.

* Neteko jam sugrįžti dar kar
tą jo taip numylėton mielon tė
viškėn, neišsipildė taip pat jo 
didelis noras pamatyti Laisvo
sios Amerikos žemės.

Po ilgos ir varginančios ligos, 
priėmęs Švenčiausiąjį Sakramen

(Nuktr-i į šeštą puslapį)

Apdraustas ^ecrrwuttywo* 
H Jvalny «tatumv- 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1881 arba J7F5TN

p ŠILEIKIS, O. P.
UUTUUrBUA»-rBO'l'KZkflA.

. Aparauu - rrutexai. Mcu.
r (W*i, ^pečiau
F tAivu ouppuri»> iz u <

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna epdravda 

ŽEMA KAINA

C SOME CHICAGO MOTOP CLUB TIPS ON

EXPRESSMW PJW7M?

Put Soup In Your Menu
■ - ■ by Martha I npgn

IF YOU DRIVE AT THE 
A/ZV/A/4/A, SPEED ST'YtN

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (313) 321-4200

t®|, WA IfO

A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy day. 
Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a well-balanced, nutritious meal 
khat is easy to prepare.

Depending upon your life style and □sing the handy pack* 
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
It in the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cup 
af red wine.

Beef Vegetable Soup
Yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef stew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add th< 

rtock and vegetables. Bring to a boiL Cover and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beeL Combine beef with, stock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours.

Pressure cooker: Brown jneat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pound* pressure. 
Cook slowly for 30 minutes |fter regulator begins to operate. 
Remove from heat and place cooker under running water to 
reduce pressure.

DON'T CUT IN BETWEEN GARSEI 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
following distances

P. J. RIDIKAS
S3S4 So. HALSTED STREET TeL YArd, 7-1911

you'll run into trouble1 if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHlufi 
YOU'RE FOLLOWING TOO riQftFiy

I 1

SOPHIE BARČUS
RADIJO J 8 IMO S VALANDOS 

vw*. ii wopa,
HN id L A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
**L ryto.

V*dė|» Aldona Daukvt

Tale*4 Mlmloek 4-7413
715? So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL 60629
> mi .... .  i., i

_.KAZt BRAZDilONYTt

Programa* v*d4|a

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

Vlaoa laidos Ii WOPA rtotlee 
ban«a 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71*t Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374

5 — Naujienos, Chicago, S, UL Juebday, ?hy lį IJSU



ČIURLIONIO ANSAMBLIO- 
VEIKLOS APŽVALGA

(Atkelta iš ketvirto puslapio)

Pirmasis koncertas Amerikoje 
buvo duetas 1950 m. kovo 26 d 
Cleveland© reprezentacinėje sa 
Įėję — Severance Hail. Sekan
tis — didysis koncertas Margu
čio žurnalui Chicagoje,’ Civic 
Opera House ir 1951 m. kovo 
29 d. toje pačioje sale e “Drau
go” dienraščiui-1954 m. vasario 
28 d. įvyko žymus kantatų į ir* 
lietuviškų operų ištraukų kon-j 
certas Clevelande, su solistais: 
Juze Krištolą: lyte, Aldona Stcm- 
pužiene ir Algirdu Braziu, paly-, 
dint Cleveland Symphony or* 
kestrui. Pirmos gastrolės lėktų; 
yu į New Yorką (Carnagie Hali) 
ir Philadelphiją — 1950 m., 
(Philadelphijoje Academy of 
Music). 1953-54 m. su solistais ' 
ir National Symphony orkestru, 
bei Katedroje lietuviškos mišios. 
1968 m. rugsėjo 1 d. New Yorko 
Lincoln Center. 1971 m. birželio 
20 d. Pietų Amerikoje. — Co- 

‘lumbijoje, Medellin, Maria Au- 
xiliadora teatre ir septintoje se
niausių ir didžiausių pasaulyje 
katedrų, religinis koncertas. Bo- 
gotos miesto kalnų amfiteatre, ’ 
dalyvaujant 20.000 klausytojų 
ir maldos garsioje druskos Ka
tedroje po dideliais, aukštais kai 
n a id.

Nepaprasti įspūdžiai iš Vene- 
zuelos 150 metų nepriklausomy
bės sukakties Maracay katedro
je iškilmių mišios — lietuviškai, 
parade (10.000 karių) už žuvu
sius malda “Nuliūdo kapais ap
siklojus tėvynė”, Venezuelos ir 
Lietuvos himnai; Koncertai iki 
60.000 klausytojų Concha Acus- 
tica koncertų estradoje. Per 16 
dienų buvo atlikta 19 koncertų 
ir kasdien po kelis kartus visos 
televizijos ir radijo stotys per
davė valandos laiko koncertus.

Nepamirštamas įspūdis buvo 
Philadelphijoje Pasaulio Eucha 
rištiniame Kongrese 1976.8,7, 
kur milžiniškoje Šv. Petro ir 
Pofilo- Katedroje pirmą kartą 
buVb atliktos Mikulskio tauti
nės mišios “Už kenčiančią Lie
tus”/ kai milžiniška katedra 
kimštinai pilna žmonių po mi
šių^ sustoję plojo ir ašaras šluos
tė. To to trumpas, bet svarbus 
koncertas Independent aikštėje, 
kur, giedant su kanklių pritari
mu Amerikos himną, suskam
bėjo Amerikos Laisvės Varpas. 
Malonu buvo atlikti tas mišias 
Toronte, Kankinių koplyčioje, 
kurių klausė apie 5.000 žmonių 
(1978.7.2).

Ansamblis dalyvavo visose 
Dainų šventėse, išskiriant IV- 
tą, nes tuo metu koncertavo 
Pietų Amerikoje.

Ansamblis per 40 metų tau
tai įrodė savo šventą pareigų 
supratimą, kartais pakeldamas 
neįsivaizduojamo vargo ir pasi
aukojimo- Jame ir šiandien gy
va tą pati galinga dvasia, daina 
gaivinti nelaimėn patekusį bro- 
lį-seserį, skleisti savo tautos me
ną plačiajame pasaulyje, garsin
ti kenčiančios tautos vardą su 
viltimi grįžti į laisvą Tėvynę 
Lietuvą.

Ansamblio andminlstracinius 
įeikahis tvarko ansamblio valdy 
ba, o ansamblio principinius rei
kalus sprendžia ansamblio tary
ba — meno vadovybė su valdy
ba kartu šiose pareigose ansam 
blio veiklai ir tautinio meno 
skleidimui yra labai nusipelnu- 
sių čiurlion iečių. I

Ansamblio valdybes pirminin 
kai Lietuvoje buvo: E. Kamė- 
nas ir Juozas Vasiliūnas — po 
tręjus rpetus. į.-

Austrijoje, Vokietijoje ir JAV
— Juozas Stempužls — 7 inetus.

Jaunutis Nasvytis JAV-bėse
— 8 metus. ■ ‘

Vladas Plcčkaitiš JAV — 16 
metų. , j

Po metus laiko: Vokietijoj — 
Aleksandras Milvydas, Jonas 
Dagys, Vladas Bosikis, Vytautas 
Giedraitis, Edmundas Čapkevi- 
čius, Algis Penkauskas, Džiugas 
■Staniškiš, Benediktai Raimun
das Butkus ir Henrikas Bankai- 
lis. J. Stempužis

(Iš Lietuvių Dienų)

KETURAKIO ATSIMINIMAI

j 4) Veriininfo komisija bus su
daryta ir paskelbta vėliau, (

. 5) Už strąipšmus-rašftritis- bus 
skiriamos trys ■ preųii jos: i j 1 -d ji 
8150, 2-oji 8100 Ir Xojii.^pu 

• (5) -Konkuršė gaii| BalyNbiitf vi-; 
Esi lietuviai, ij .’ i T V,

7) Premijas laimėjusieji 
straipsniai, ar lašiniai : pereina 
LŠST ČV nuosavybėn irįhe Uį- oerziureaami jo ivarKiugai »u- ... , . ■j.x .. . - . /, skiro lionoraro.skęlbjamLspau-detus ir paslėptus rasinius (daug , . į-;, 4 • -3*1JT

i:u dar nebuvo mačiusi jokia J ' . -sų,., .wI
svetima akis), netikėtai radome 8) Parašytus slraip|riiųsį - ra- 

t pradėto dar prieš jo ligą rašyti šinius siųsti-’iki nuroėiytb terini- 
Jums laiško juodraštį. Likimas no' šiuo adresu: "Rąžys Tautįąj^ 
nedavė jo užbaigti. Manome, iš-. 1614 N. 34th Ave., Melrose Park, 
skaitysite jo skundą ir vargin- IL 60160, pažymėjus, kad yra 
gą gyvenimą čia tremtyje. Šį konkursinis. . 
juodraštį, nors jis būtų mums j ----- —
ir brangus Tėtuko atminimas,' 
kaip Jums skirtą — siunčiame.'

Šį laišką rašau per savo gimi- j T R U 
naitį, dirbantį IRO. Greičiau ■ 
nueis. Mums prašome rašyti, se-. ........ ‘ -t.. I nuoju antrašu................................ I j ;f

Reikšdamas Jums^agafbą ir ~ Ponia Kazimiera KuŽėJĮ^ 
siųsdamas Vargšės Mairtųtėą bei Hillside, Ill., vykdydąrną^ s(ą.yp 
mūsų visų vaikų nuošird^ąau- šeimos tradicijas; perėntėyN^T 
sius linkėjimus, pasiĮįeku.K- 

’ LH

tą, 
jų

(Atkelta iš 5-to puslapio)

užmerkė akis, kad daugiau 
jau nebeatmerktų. •.

Paslėpė ir priglaudė jį sveti
ma žemė, svetimos šalies miš
ko augintos pušies prastutis juo 
das karstas...

Mielas ir Gerb. Pone Ambra-' 
ziejau, po Tėtuko laidotuvių, 
peržiūrėdami jo tvarkingai su-

'S į

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL B

„ Namai, Žemi — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALK

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III Tel. Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

f .- J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE > <

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way tn

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

el 
Coapeuaded 

Quarterly

OUR SAVINGS _
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b^ivV;'giiiięs5‘!HĮl^ ląetaįš

į -į- Klevelando lituanistinė mo-i■ 'I » 7 . Į' ‘ « ' • A ' U < 1
kyklą*ruošia viešą Molinos Die- 
ri‘o& mihėjiihį’ 'gėgūžėiš ■ '<Jiėną

yąlį jtyto IJMN^'Up^tapi- 
h "iip'Miij y

J Toą^ntoįl Ųriįyęrsitęįto. Lięr 
tuvių ( Studentu klu^asj. juę|ia;
jfėtbviij-tautosakos,popietę1 ge-j . 
s^ižps:;l^id('9jvąiįį pi^ietĮ^iudė^i 
t,ų jri skąidresl -rp- .1

Prfe^aF^f^tyyjatf^- Stbpd^K^i-* 
Įįoj jn j tfe^n^!< y iėriėtaki ■ JIF6 į 
gį-amos bus į sūrioji^ vyno vąišąs. 
Įėjimas liifeva 'auka'.” *’ !i>

-L Niarijos aukšt. mokyklos 

te!
me ;<lalyvayo 1,200 nĮokjnių, ku- 
ribs Įiiuejo po .12 rnyHuyAIarato- 
ną.. ręmėp ajjyli^ikė$ii įjįiaijenai, 
^^esionalaLąjtĮ i gyventojąj,.. .ta 
įirogk, ,paaURo|ę un^3kykląi $38 
IflkšifulęiireĮiĮžyįiiiąjJunSia^ išiėr- 
gaitęs, stebėjĄdrrjšUfcfelaįką' ftąrtu 
ėjo 'kpt. Joseph .^[ijdice,; Lawn

ai-

— Eržyilkio^ Draugiško'1 ’ klirbo 
susirinkimas pyks'jtrečiadienį, 
gegužės 7 d., t:3t> vaiĮ VąkZJoa
nos salėje, 4258 S. Maplewood. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti. 
Po ^uę<

■ ’ Bemiėtf .žeiugųjis,' rast.

—- Dengiame ir taisbine visą 
rūšių stogus. įUžydąrbą garan
tuojame ir ; esames{‘ apdrausti.

ARVYDAS KIELAj '-434-9655

l^-ĮĮitipri^cbpęą1 dh Aštrologica 
T5^6| ^araL^a<Ujigs.t^ttijIdav 
11 to 5 no appointment Acces
sary. ELINOTŲ JAKŠTO, ‘17 N 
S^TĘ Sti,^4yl717yi)[es;kal 
bąii|^!;lie.tuyįškai. ’782-3777 o? 
925-8392. 'Professional Membei 
Ymericąų; Federątion; of Astro 
'dgėrs.1 ipr.j 5fs ss' '

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 .

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

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

Kreiptis: . ’
A. L AURA I T! S " 

4645 So. ASHLANO AVĖ. 
523-8775

fNOGHBORHOODT
5 . realtygroup r

GENERAL REMODELING .
• Alumin, langai, durys,, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION -< 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 '

U.S.A**
\iteHihelp you make the right move.

JĖĮ GAL VO J ATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

tuometi ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

. -PMęs priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tęį. 767-0600 
independently owned and operated

A. T VERAS 
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
T.L REpublIc 7-1941 ..

.^‘Klekyjenasj kųps ątėįiaą^ pas 
njja^e, kl^usflsį.tipąn^ žodžių h 
jūps vyk'do" -ūė įį§-‘Jųmsl'$arody

Uis .^anįšą^ljūš'^r^ pa 
nąšuą- į įn^mps. s|atąntįjžmogų 
kiMs'giliai iškasę, ir ^padąjo pa-; 
mŽt^- antAiblbs^ ^^Luk6'' V6:47 

v' d ii: n? ■ r £ a c 
išgir 

sitė'Ger4j'ąČN au j ienĮ iTietūyia ms 
radijči bam»a> 1490 5penV‘Lie 
tuvos ...Aides’ • . Penktadienį t< 
pačia’banga per Sophie Barčus 
4 ;23 y al.?pc>pi» L

■a, -LitJiuąnianę^ŲiKStries 
. T.4). BvxMy ‘ ‘

Gok Lawn, 1L 60154

j ienų prenumeratą ir ją pratęsė; disfrikfa ko^aMiethisJfHafKto- 
;ną api’dšė;U' Uv£ ųpotf&ųkasj įdė
jo ^bpįjrivest News-Herald.

— Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno p4u>
i-uosia vješą įvairių daiklų'išpar- 
.davimą kctvirtadiėnį, gegužės 
8 d., rruo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vak;, o penktadienį iki 1 vai. po
piet posto salėje, 4116 So. West
ern Avė. Bus parduodama namų 
apyvokos daiktai, virtuvės irau 
kiai, knygos, žaislai, puošmenos 
ir įvaii-iis drabužiai bei apranga 
labai prieina u'omis kainomis. 
Penktadieniai bus maišeliai už 
doleiį. Visi daitkai yra nauji 
arba beveik nauji. Jri kas no
rėtų paaukoti 'laiktų, maloniai 
prašomi juos atvežti j minimą 
salę gegužė? 7 i. tarp 10 vdJ ry
to ir 7i\ ai. vak. Išpardavimo ko
misijos .pirnūninkė yra Geno- 
vaitė Stack. . ■

— Los Anglies lituanistinė 
mokykla baigs mokslrf metus 
gegužės 31 d., o parapijos mo
kykla — birželio 7 d. Abiejų 
mokyklų vedėju yra pedagogas 
ir visuomenės veikėjas Vladas 
Pažiūra. Jis sutiko vadovauti 
mokykloms ir sekančiais moks
lo metais.

i Jo’s wras Adolfas. . ilgąrnglįs 
serga, ir

Jūsų.
Vytautas Vilkutattis Naujienų skaitytoj as 

yra paraližuotas.
$ I S 1S D — Dėkui J. P. Tarnui, Rheine- 

; lander, Wis., už informacinį 
laišką apie blogą Naujienų ir ki
tų laikraščių pristatymą paštu 
ir už 810 auką. Ištraukos iš Jais 
ko perduotos Čikagos centrinio 
pašto viršininkui.

— Maria ir Liudas Stašaičiai

APIE KR. DONELAITĮ
Minint mūsų didžiojo litera

tūros klasiko 200 metų mirties 
sukaktį, LAST Centro valdyba 
skelbia straipsnių konkursą apie 
Kristijoną Donelaitį.

Konkurso salvgos: - - r> i t-i-is Gage Parko kiekviena .proga
1) Tema: Kristijonas Donelai- paremia lietuvišką spaudą. Dė

tis 200 metų. ,k.ui už atsiųstą penkinę.

2) Straipsniai-rašiniai turi .bū- — Leonas Krajauskas, New 
ti parašyti rašoma mašinėle ir Buffalo, Mich., grįžo iš St. Fe- 
netrumpesni kaip 15-20 pusią- tersburg, Fla. Dėkui už $2 auką, 
pių,- pasirašyti slapyvarde ir at- atsiųstą keičiant adresą. Kazys 
skirame užklijuotame voke idė- šimulis grįžo į Marquette Parką 
ta autoriaus tikroji pavardė ir iš žiemos rezidencijos, Juno 
adresas, o ant voko užrašoma Beach, Fla.
pasirinktoji slapyvarde. | _ Dčkui Augustu5 Badunu5

3) Rašiniai turi būti atsiųsti iS Anrnrnę 115 aIlka . 
iki 1980 m. gruodžio mėn. 15 d. 
imtinai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir; kitus kraštus

P. NEDAS, 4959 Archer Ave. I 
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-5980

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnhixv Reikia

see us for 

financing. 
U AT OUR LOW RATB

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS <aw
Prm Eazaxavsxai, Ftumet YlrfhUe 7*7747

BOTOS t Mon.Tut.Frl.9-4 Thur.9-3 fiat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

1 .— Dėkui Augustui Bartuliui 
iš Auroros už $5 auką.

I — Prel. Klemensas Razminas 
iš šv. Kazimiero kolegijos Ro
moje, mirė balandžio 30 dieną 
Frankfurte. Lietuvoje, paskuti

nių metu, jis buvo Šiaulių ber
niukų ir Radviliškio gimnazijų 
kapelionas. Velionis daug .rašė 
“Tėviškės žiburių” savaitrašty-

MARU A NOREIKIENt '
2608 W«»t 6Mb St, Chicago, HL 60621 • TeL WA S-S78? į 

Dideli* paslrlnkimaz gero* rūilea įvairių prekių i 
MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 

7501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629. — TeL WA 1-2797

UGANDOJE UŽMUŠAMA 
59 PER savaitę:

KAMPALA. Uganda.-— Iki šie 
meto bandyta palaikyti jtvarkę 
sostinėje ir j"S apylinkėse, bet 
paskutinėmis- keturiomis savai
tėmis tvarkos nebėrą. Veik kiek
vieną savaitę žūsta bent 50 gy
ventojų, ir mekas nepajėgia, šiv 
žudynių baigti.

Nelaimė prasidėjo, kai vyriau
sybė, netekusi reikalingos tvark 
darių paramos, liko be karių i: 
be pinigų. Kol buvo Tanzanijos 
gerai organizuoti kariai, ta’ 
mieste ir jo apylinkėse būvi 
tvarka, liet paskutinėmis savai 
temis, tanzaniečiąms išvykų; 
namo, valdžia remiasi savo ka 
riais. Blogiausia, kad valdžū 
dar neturį pakankamai pinigr 
kariams mokėti algas.

Prie bepinigių kareivių prisi 
deda dar ir gaujos sukčių ir ap
gavikų, gyvenančių įvairiuosr 
prienresčiuose. Gerai ginkluoto: 
jaunų vyrų gaujos dažnai užpuo
la krautuves ir vagia maistą ii 
vertingesnius dalykus. Kariu: 
užpuola ginkluotos grupės, o su 
siorganizavę kariai išnaikinr 
karių puolikus. Tuo tarpu sunki 
išaiškint kovojančias grupes, be’ 
nustatyta, kad kiekvieną savaitr 
užmušama bent 50 žmonių.

Midland Taupymo Bendrovei 
reikalinga 

TARNAUTOJA — TELLER 
su patyrimu ar be jo. 
Skambinti 254-4471 

ar 925-7400.

M. i I M X U S

Notary Public. -« 
INCOME TAX SERVICE l 

<259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai,-giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir, kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOOCY

— Iraniečiai neleidd rusam? 
apžiūrinėti dykumoje amerikie 
čių paliktų malūnsparnių.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali, daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomis 
ormomis.

Knyga su formomis gauna. 
'739 South Halsted St., Chica 
na Naujienų administracijoje 
(o, ILL. 60608. Kaina $3.00.

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. Kilur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave.

Chicago, IL 60629
Juozo šmotelio

Knygos kaina — 5 doleriai.

• Liga žmones sulygina: visi 
sergą turi vienodą norą — pa- 
įveikti.

F. Zapolis, Agent > 
3208/2 W. 95th Si 
Evtrg. Park, m, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire Casualty Company-]

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, Dl. 60629

DENTURE WEARERS
I A major 

advancement _ w
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up.to 4 days

Q — 8, BL Tuuday, 6, 1980




