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19 ŽMONIŲ
LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 

SOV; SĄJUNGOS LAGERIUOSE
(Tęsinys) .

Amerikos Lietuvių Taryba ve
da okupanto kalinamų lietuvių 
kartoteką ir iš jos čia skelbiame j 
eilę pavardžių, kad visada prisi
mindami okupanto skriaudas, 
keltume pasaulyje balsą dėl ka-' 
Enamų brolių išlaisvinimo.

13) Daujotas L, Jonava, Kau
no’; aps., 1.976.X suimtas, 1977. 
XL28 nuteistas 5 m., išvežtas į 
kone. štov.

14) Deksnys Antanas, kalintas 
kone, stov. Rusijoje,
. 15) Džiaugis Antanas, g. 1914 
m., nut. 1965 m., bausmė 15 m., 
kalinamas kone. stov. 36.

.16) .Gaidys Alfonsas, kalintas 
kone. stov. Rusijoje.

17) Gajauskas Balys, s. Jono,
g. 1926.11.24 Vygręlių k., Vilka
viškio ra j., už partizaninį veiki
mą 1948 m. Šiauliuose suimtas, 
1948.IX.18 nuteistas 25 m., ka
lintas Mordovijos ko'nc. stov. Iš
leistas 1973.V.3, Grįžo į Kauną, 
gyveno su -motiną,- dirbo elekt
ros monteriu. ' -—r-- - -

1977.IV.20 vėl įkalintas, ap
kaltintas: a) davė lenkų k. kny
gą “Bolševizmas” kitam; b) iš
vertė iš rųsų*j4iėtūyii^-k^ilbą-A~ 
Solženicyno, “Gulago; salyno ’ 
vieną skyrių; c) sudarė lietuvių 
politinių kalinių, sąrašą ir kaupė 
partizaninio judėjimo dokumen
tus. 1978.IV.14 Vilniaus aukš
čiausio' teismo nuteistas' 10 m. 
griežto režimo lageriu ir 5 m. iš
trėmimo.

Lietuvos Helsinkio komiteto 
narys. Buvo kąlintas-.Mordovij o- 
je Sosnovkoc lag., nuo-1980.III.l 
perkeltas kitur..

18) Gasiūnas Algirdas, kalin
tas kone. stov..Rusijoje. Ų

19) Gimbutas Justas, g. 1925 
m. Žemaitijoje, po 1944 m. rusų

1979.IV išleistas grįžo į okup. 
Lietuvą. 1980.11.18 suimtas ir 

; 11.28 nuteistas 1 metus į patai
sos darbo stovyklą.

(Bus daugiau)
(ALT Informacija)

IZRAELIS APŠAUDO

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio karo laivai ir malūnspar
niai apšaudė palestiniečių karo 
centrą pietiniame Libane. Pra
nešimas sako, kad Izraelio ma
lūnsparniai išmetė kelias galin
gas bombas į palestiniečių cent
rą, užmušė 11 ir sužeidė 17 pa
lestiniečių. Tai buvo antras už
puolimas palestiniečių pietinia
me Libane vienos savaitės bė
gyje- S

Izraelitai pareiškė, kad jie 
keršys palestiniečiams už kiek
vieną užpuolimą ir izraelitų žu
dymą. Anksčiau jie keršijo už 
palestiniečių įsiveržimą į pasie- 
nyje-įsteigtą ūkį, o dabar ker
šija Už Hebrono- miestelyje nu
žudytus šešis izraelitus.

Egipto prezidentas A. Sadatas 
labai griežtais žodžiais jąasmer- 
kė daŲartiiinĮėĮ.Izraelic) •^ętasyųž; 
Jeruzalės paskęlbimą 
sostine. Sadatas "^rirtinaU^ąd;: 
Izraelis nenori taikos 'ArtimiSose 
Rytuose,- todėl ir '“riaudoja’ato
kias griežtas priemones.;Izrae
lis nekreipiį dėmesio į Jungtinių 
Tautų, protestus.

Gubernatorius Graham praneša Viktorijai Jacobson, 
kad jis pats 2 vai. priims Lietuvos vėliavą.

AFGANISTANO PARTIZANU VADAI DA
LYVAUJA MUSULMONŲ KONFERENCIJOJ

ATVAŽIUOJA KINIJOS 
VICEPREMJERAS

WASHINGTON, D.C. — Ge
gužės 27 dieną į Washingtona 
atvažiuoja Kinijos vicepremje
ras G.eng Biao. Kiekvienas Kini
jos pareigūnas Rūpinasi visais 
valstybės reikalais, bet jis taip 
pat turį labai gerai žino’ti vieną 
sritį. Geng Biao yra įpareigotas i 
rūpintis naujausiais elektrom- Į 
kos reikalais. Jis atvyksta įsigyti ’ ma(]jenį 
pačias naujausias elektronikos tj.v p-

Apie tas mašinas jau kieki'd^/
anksčiau kalbėjo vicepremjeras 
Tengas Hsiaopingas, jis aptarė JT* 
pagrindinius klausinius, o dabar 
jau atėjo laikas konkretizuoti ir 
mašinas užsakyti.

Washing tonas jau yra paruo
šęs reikalingas prekes. Kartu su 
mašinomis i Kinija vyks keli 
specialistai, kurie tas mašinas 
padės įrengti ir apmokys, kaip 
jas naudoti. Vicepremjerą Geng 
Biao Amerikdn atvykti pakvietė 
krašto apsaugos sekretorius H. 
Brown, kai jis buvo nuvykęs į 
Kiniją praeitų metų pabaigoje.

anksčiau kalbėjo vicepremjeras

JIE PRIIMTI PILNOMIS DELEGATŲ TEISĖMIS 
■ Į IRANG DELEGACIJĄ"5**'- ~

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— čia prasidėjo 38 mahometo- 
nisky-WlstS'biu užsienio reikalų  
nrfnųšterių? konferencija. Įdomu, 
Yždd į Irano delegaciją priimti

EGIPTAS SIŪLO ATNAU
JINTI DERYBAS

DEMONSTRAVO BERLYNE

Apie, 200 kairiųjų, studentų 
protestavo prieš JAV ir palai
kydami Raudonąją armiją Va
karų Berlyne. Sužeisti 48 pclici-

PASIUNTĖ TŪKSTANTĮ NACIONALINĖS 
GVARDIJOS KARIU I RIAUŠIŲ SRITĮ

SUIMTA 450 ŽMONIŲ, SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUS 
SIEKIA VIRŠ DVIEJŲ ŠIMTŲ

MIAMI, Fla. — Praeitą šešta
dienį juodžių apgyventoje Mia
mi srityje prasidėjusios riaušės 
tęsėsi visą sekmadienį. Buvo 
apiplėštos kelios krautuvės, su
deginti trys namai ir suimta 450 
žmonių. Žmonės suimti dėl to, 
kad nebeklausė paskirtos nak
ties ramybės valandos ir ėjo į 
gatves uždraustomis nakties va
landomis.

Miami policijos vadas pasiun
tė didoką skaičių policininkų 
tvarkai palaikyti, bet nieko iš 
to neišėjo. Riaušes keliautieji 
juodžiai degino' ir vartė polici
ninkų automobilius, apmėtė po
licininkus akmenimis ir neleido 
palaikyti tvarkos. Gubernatorius 
sekmadienio rytą pasiuntė į 
riaušių rajoną ištisą tūkstantį 
nacionalinės gvardijos karių, ku
rie padėjo policijai visai atskirti

ŠV. ELENOS UGNIKALNIS 
UŽMUŠĖ DEVYNIS

VANCOUVER, Wash. — Sek- 
j netikėtai prasiveržęs 

v. Elenos ugnikalnis iškėlė į

okupacijos partizanas Skuodo 
apyl., Kretingos aps. Suimtas, 
1948 m. nut. 25 m. griežto re
žimo lageriu, kalintas Mordovi
jos kone. stov. 385/19. Per eilę 
kalėjimų pasiekė šiaurės Sibirą, 
ten dar papildomai nubaustas 
5 m. Rusų saugumas pažadais 
ir kankinimais siekė užverbuoti 
šnipinėjimui.

1977 m. Naujųjų Metų sutiki- 
mo vakarą, visus kalinius suva- 
rius į atitinkamą patalpą, jis pa
darė pranešimą: “Kas šiame po
pieriuje parašyta, tai parašyta 
tikru mano; kraujų. Aš, Justas 
Gimbutas, pareiškiu, kad jokios 
tortūros nepalauš mano ištiki
mybės Jėzui Kristui ir Lietuvai”, 
čia pat sargų buvd labai sumuš
tas ir gavo 6 mėnesius karcerio.

APKALTINO E. PRESLEY 
GYDYTOJĄ

MEMPHIS, Tenn. — Prisieku
siųjų teismas, išklausęs specia
listų' gydytojų ir susipažinęs su 
veikiančia medicinos praktika, 
nutarė apkaltinti ir patraukti 
teisman buvusį garsaus dami- 
ninko Elvis Presley asmenišką 
gydytdją George Nirkopoulos. 
Apklausinėjimo metu nustatyta 
ir pats gydytojas prisipažino, 
kad ir jis buvo įpratęs prie nar
kotikų ir pats juos Vartojęs.

Daktaras žinojo,' kad Elvis 
Presliui duodami narkotikai bu
vo Amerikos medicinos mokyk
los uždrausti duoti, bet asmeniš
kas gydytojas tuos narkotikus 
vis liek įrašydavd. Dakt-aras ap^ 
kaltintas 14 nusikalstamų veiks
mų. Dabar teisėjas turės 
skirti bausmę.

jam

KALENDORĖLIS

Gegužės 20: Alfreda, Bernar
dinas, Augmantė, Argėla, Eid- 
vilas, Eidimtas, šviedrys.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08.

Oras debesuotas, lis.

KAIRAS. — Al Ahram dien-
■ v, . ., . , ±. raštis sekmadieni paskelbė Egip-astuosi Afganistano partizanu . ., . \ o , (

jaAS-v . . .' .‘.to prezidento Anwar Sadatoi’vacįąrr sesi is įvairiu srumu , . .. . ... I
Pęšhwar apylinkėje, Pakistane, 
ir du iš Qom miesto būstinės, 
Irane. Priėmimas laikomas la
bai reikšmingu, nes padarytas 
komunistams pasiūlius plėsti 
prekybos santykius su Sovietų 
Sąjunga, įvykus Vakarų valsty
bių ekonominėms sankcijoms 
dėl 50 ar 53 įkaitų laikymo.

Irano užsienio reikalų minis- 
leris Sadeg Ghotbzadegh atvirai 
pareiškė, kad partizanų vadų

. . . . VVZ 17.įvairiu grupiu , .V1 T ‘ , laiska Izraelio premjerui Mena-1

rantų. Demonstracija įvyko po- 
Sąjungininkų kariuomenės para
do, įvykusio sekmadienį.

cijos nariais reiškia mahometo
nų (musulmonų) judėjimo prieš 
Afganistano okupaciją palaiky
mą. Būdami delegatais, jie tu
rės progos kalbėti konferencijo
je visais Afganistaną liečian
čiais reikalais. Manoma, kad 
konferencija priims stiprią rezo-

rem Begin, kviečiantį atnaujini i 
derybas dėl palestiniečių auto
nomijos. Jame yra siūlomos kai 
kurios naujos detalės. Laiško 
nuorašas pasiųstas JAV prezi
dentui Carteriui. Tos detalės 
laiške nėra skelbiamos.

Egipto užsienio reikalų minis- 
teris Kamal Hassan Ali tarėsi 
atskirai su JAV ambasadoriumi 
Kaire Alfred Atherton ir Izrae
lio ambasadoriumi Eliahu Ben 
Elissar. Gautas palankus atsa
kymas vėl pradėti derybos, kų-

pelenų ir rūdos, kad jis aptem- 
_---- ę ir padarė dideliu nuos-

i lobų apylinkėje gyvenantiems 
žmonėms. Labiausiai nukentėjo 
vakarinė kalno' pusė. Pradžioje 
ten veržėsi garai, pelenai ir rū
dys- o vėliau į vakarų kalno pu
sę pradėjo veržtis karštas dumb
las, kai iš kraterio besiveržiąs 
karštis ištirpdė kalno sniegą ir 
viskas pradėjo žemyn riedėti. 
Anksčiau sniego apdengtas kai 
nas buvo 9,677 pėdų aukščio 
o sekmadienio vakare jis buvo 
“sumažintas” iki 9,100 pėdų, pa
žymėjo JAV Geologijos institu
to darbuotojas W. Gerrard.

Nustatyta, kad vienoje vietoje 
mirė penki žmonės. Prasiveržus 
iš viršukalnės garams, jie pra
dėjo eiti visu smarkumu ir krite 

■ syįson pakai n'ėn. Visi “kainu keliat 
sugadinti, pataria gyventojam.- 
automobiliu niekur nevažiuo'ti.

i Kitur pranešta apie surastus tris 
lavonus ir apie vieno žmogaus 
dingima.'

A’ V

i Nukentėjo ir vakarinėje kalne

— Sovietų Sąjunga nesiūs 
daugiau karo jėgų į Afganista
ną, kol nepasibaigs Maskvos 
olimpiada, o vėliau, galvojama, j pusėje buvę, galvijai. Jie bandė 
gal pasiųs daugiau.

— Gromyka pastebėjo sekre
toriui Muskie, kad So'vietų Są
junga tuo tarpu nesirengia at
šaukti savo karo jėgų iš Afga
nistano.

bėgli, bet karštas dumblas juos 
pasivijo ir sudegino kojas, c 
juos pačius užlrcškino. Pirma
dienį ugnikalnis dar griaudė.

—- Libijos diktatorius pulk. 
Moammar Chadafi paneigė ži
nias, kad jo įsakymu buvo nu-

---- — B'uvęs~Nr
rius Anastasio Somoza ramiai piliečiai Londone, Romoje i’ 

rios buvo nutrukusios gegužės J 'ena 1 aragxajuje. I Bonoje,
mėn. 8 dieną.

Luiami riaušininkų rajoną.

Riaušės prasidėjo' šeštadieni, 
kai vien baltųjų prisiekusiųjų 
teismas nepripažino kaltais ke
turių buvusių> Dade apskrities 
policininkų. Jie buvo ka Įtina m i 
mirtinai primušimu vieno juo
džio biznieriaus praeitų metų 
gruodžio mėnesį. Ta žinia juo
džius labai supykdino, jie pra
dėjo riaušes, vartė ir degino po
licijos mašinas, akmenimis ap
mėtė ne vien policijos, bet bend
ra; ir baltųjų automobilius.

Nacionalinė gvardija atskyrė 
maištaujančius juodžius nuo ki
tų miesto rajonų. Tada juodžiai 
pradėjo plėšti krautuves, esan
čias tame pačiame, rajone, žuvo 
trys policininkai ir supleškėjo 
keli namai, iš kurių buvo mėto- 

‘tršl-o -mi—akmenys-i pravažinojančius-

NAUJI RINKIMAI
JAPONIJOJE

TOKIJO, Japonija. — Japoni- 
liuciją ne tik prieš Sov. Sąjungą j jos premjeras M. Ohira šešta- 
dėl Afganistano okupacijos bei dienį pranešė- kad netrukus bus 
ten vykdomo nežmoniško elge- nauji rinkimai visame krašte, 
šio, bet ir prieš Ameriką dėl eko- Praeitą penkiadienį prem jeras

i Į \ Daytona
ĄBeoch

VolusiaAU;.:

automobilius.
JAV Teisingumo departamen

tas, siekiant sulaikyti plintan
čias riaušes, prižadėjo visą vy
kusią bylą peržiūrėti.

Jau kalbama apie 19 užmuš- 
I tųjų ir 359 sužeistųjų, bet galu- 

inis skaičius gali pasikeisti, 
nes šie nėra oficialūs duomenys.

KARO STOVIS P. KORĖJOJE
YRA TIK LAIKINAS

nominių sankcijų Iranui. Į buvo užkluptas taip netikėtai, 
Pakistano prezidentas gen.' kad jis nei neapsižiūrėjo, kai 

Mo'hamm°d Zia ul-Haq pareiškė pariamentas jam pareiškė nepa- 
’CBS-TV “Face the Nation” pro- sitikėjimą. Opozicijos partijos 
gramoje, kad pasaulyje yra daug
svarbesnių dalykų už 53 įkaitus, mas, praeitą ketvirtadienį pa- j 

------ t------ o'-. ----- j reiškė nepasitikėjimą Ohira vy- i 
riausybei ir parlamentas jam 
pritarė. Dalis Ohira grupės na
rių, nepatenkinti premjero dide
liu pasitikėjimu Amerikos už
sienio politika, prisidėjo prie i 
opozicijos ir balsavo prieš vy-i 
riausybę.

Premjeras Ohira, vieloj alsi-j 
statydinimo', paskelbė rinkimus j 
birželio 27 dienai. Atstovų rū- j 

i mai turi 256 atstovus, o antrieji Į 
• rūmai turi 247 atstovus. Prem- j 
jeras Ohira yra geras kalbėto- 

— Paragvajuje Anastasio So-’jas, ilgus metus buvo Japonijos 
moza nusipirko 19,200 akrų že- j finansų specialistas. Jis mano, 
mės, kur jis rengiasi auginti kad mėnesio laikotarpyje jis ga- 
medvilnę ir galvijus. | lės paveikti balsuotojus.

SUMAŽINO NAFTOS 
PRODUKCIJĄ

Turimomis žiniomis, Naftą 
eksportuojančių valstybių orga-' vadovaujant jausmais bei reto- 
nizacija — OPEC pirmąjį šių rika. 
metų ketvirtį pagamino kiekvie
ną dieną vidutiniškai 29.3 mili
jono statinaičių naftos, tai yra 
1.8 mil. statinaičių mažiau už 
praeitais metais. Į statinaitę tel
pa 42 galonai. Numatoma, kad 
OPEC valstybės sekantį metų 
ketvirtį dar sumažins naftos ga
mybą. Amerika dabar importuo
ja daugiau naftos iš Meksikos.

OPEC valstybių atstovai bei 
degalų ministerial susirinks 
spręsti naftos reikalus birželio 
mėnesį Alžyro mieste.

laikomus Irane. Tas klausimas 
turėtų būti sprendžiamas nesi-

— Pirmadienį Varšuvoje pra
sidėjo pasitarimai tarp Prancū
zijos prezidento Valery Giscard 
d'Estaing ir Lednido I. Brežnevo 
dėl tolimesnio detentės išlaiky- 

!mo. Prancūzija yra pasmerkusi 
Sovietų Sąjungą už Afganista
no okupaciją.

vadas, viešai nieko neskelbda-

šiemis dienomis didžiausi neramumai vyko pačiame 
Floridos gale, Dade apskrities Miami miesto nedide

lėje dalyje. Patys juodžiai nenori neramumų ir 
saviems pataria ramintis.

SEULAS. — Penktadienį su
grįžo iš Kuveito Pietų Korėjos 
jrezi,lentas Choi Kyu Har. vie
na diena anksčiau, negu buvo 
luma'vta. šeštadienį jis įvedė 
karo stovio nuostatus visame 
krašte ir pareiškė, kad tai yra 
'ik laikina priemonė. Jis taipgi 
[iškartojo seną pažadą, kad val- 
Ižia bus perduota demokratinei, 
visų piliečių rinktai administra
cijai 1981 metų birželio mėn. pa
baigoje.

JAV ambasadorius Seule Wil
liam Gleysteem įpareigojo Ame
rikos kariuomenės dalinius Pie
tų Korėjoje laikytis paskelbtų 
karo stdvio nuostatų. Sulaikyta 
keliolika žymių politikierių, bu
vusių nužudyto prezidento Park 
Chung Hee rėmėjų, taip pat 
opozicinių partijų vadų. Jie kal
tinami korupcija.



TURTĄ SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ ,
Kūno, proto ir jaūsmy darnos pagrindai

x\aujaukių mokslo žiniy populiarus perv*»ikima» 
JONAS ADOMAVIČIUS^ M- D. 

DIABETIKO MAISTO ĮVAIRUMAS
Diabetikai gali įvairiu maistu maitintis ir 
tuo būdu geriau pildyti gydytojo jam pri
skirta dieta. (Mediciniška tiesa)Daugelis diabetikų — net iki pažinti su diabetikui maisto sutvarkymu su jam dietos nu- statymu.• Pagal savitą paciento maisto kiekį — jam leistą sunaudoti kalorijų kiekį, gydytojas parenka maistą iš septynių grupių (jų sąrašą paduosime vėliau). Maisto parinkimas iš tų septynių grupių esti remiamas tame maiste esamu angliavandžių (karbohydratų), baltymų (proteinų) ir riebalų (tat) kiekiu. Kad užtikrinus reikiamą cukri- ninko mitybą, diabetiko dieta sudaro’ma naudojant maistą iš keturių maisto rūšių, kaip ir nesergantiems cukralige kad patariama naudoti ketgeriopos rū- .... .. . >šies maisto gaminius. Kasdiensunaudoja leistą dienai sunau-- doti kalorijų kiekį, visai nenumalšinant alkio ir nesuteikiant reikiamos mitybos.Nutukusieji cukrininkai, pa-įrU;>- Štai tos keturios pagrindi- prastai, turi prisilaikyti suliesė- jnės maisto grupės:jimo dietos. Kai kurie lengvos' 1) Dieno gaminiai: pienas, sū- formos cukrininkai, ypač pensininkai taip sergantieji, gali būti sutvarkomi vien dietos prisilaikant. Kartais vien per didelio svorid numetimas įgalina persidirbusią kasą (pancreas) atsigauti taip ,kad cukrininkas gali apsieiti be prieš diabetą vaistų.Tokie ligonys esti sukontroliuoti, bet nepagydyti. Jie turi reguliariai tikrintis (sakysim, kartą per mėnesi), kad susekus, ar tikrai jie neperžengė saugumo ribos šioje ligoje.

Dietos nustatymasCukrininkas privalo daug dėmesio kreipti Į maistą, kurį jis naudoja, žmonės nuo senovės įpratę tikėti _visokiems prieta-, (loti-kurį-nors patiekalą-sirkiek^ rams, burtams bei be darbo gė- vienu v rio atsiekiniui. Tokio dalyko dieną. Žmonės nori būti sveiki, nėra tikrame gy-venime. Už tai nors jie tikisi, kad sveikata tai reikia galvą palaužyti ir susi-

75% — nepildo gydytojo jiems priskirtos dietos dėl įvairių priežasčių. Viena jų — maisto vienodumas, monotoniškumas ir dėl to’ neskanumas. Tikrumoje, diabetiko maistas neturi būti monotoniškas ir apetitą mažinantis. Už tai susipažinkime su diabetikui skirtinu mišriu maistu. Didžia dalimi diabetikas gali valgyti tokį maistą, kokį valgo visi kiti jo šeimos nariai, tik su tam tikromis išimtimis. Mat, diabetikui maisto kiekis — porcijos dydis turi būti reguliuojamas. Tie maisto dalykai, kurie gausiai savyje turi cukraus ir krakmolo (starcliless), turi būti vengtini. Tokio maisto gaminiai iš kiekvienos tų grupių maistas turi būti kiekvieno žmogaus nau- "2 dojamas, 'jei jis nori būti sveikas ir stiprus bei ligoms atspa-
1) Pieno gaminiai: pienas, sūris, varškė, ledai.2) Mėsos patiekalai: veršiena, jautiena, aviena; įvairiopa mėsa, Įskaitant kepenis, inkstus, širdį, smegenis; paukštiena ii* kiaušiniai; žuvis, kiautėti gyviai; mėsos pakaitalai, kaip sausos pupelės, sausi žirniai, riešutai ir lęšiukai.3) Vaisiai ir daržovės: citrininiai ir kitokie vaisiai; lapuotos, žalios ir geltonos spalvos daržovės ir kitokios daržovgs, įskaitant bulves.4) Duona ir javainiai: pilnų grūdų, pagerintos duonos ir javainiai (cereals).Iš tų keturių maisto grupių sveikatos užlaikymui reikia nau-Igyniu tris kartus per

savaime jiems suteiktas gėris.

Tikrumoje taip - nėra. Reikia 
sveikatą palaikyti nuolat tinka
mai maitinantis, naudojant ket-.t 
veriopą maistų su kiekvienu 
valgymu.Dabartiniais laikais vra žino- • 4ina, kad mes turime vengti cholesteroliu turtingo maisto. Todėl venkime kiaušinio trynio, gyvulinio riebalo ir vidaus i organų, sakysim tokių kepenų į bei jų dešrų. Nors jos turtingos į vilam.nu A, bet tą vitaminą A Į galima gauti valgant morkas-. Tada turės.kūnas ir vitaminą A, ir neturės per daug daug cholesterolio. Vadovaukimės išmintimi, tai neturėsime vargo ir (įvairių negalavimų dėl netvarkingos mitybos.Ypač cukrininkai įsidėmėkime, kad mums tokiems reikės griežtai prisilaikyti reikiamo kiekio maisto; ne tik reikiamo kiekid, bet ir minėtai ketverio- pos rūš’es. Tik tada mes galėsime laimingai dienas leisti, kad i ir turėdami cukraligę.Išvada: Tvarkykimės su savais nusiteikimais, versdami save paklusti dabartinės medicinos reikalavimams. Tik tada 1 galėsime tikėtis sveikesnių dienų sulaukti. Gana cukrininkams vien dejuoti dėl įvairių tos ligos komplikacijų. Pradėkime pri-j versti save pildyti gydytojo nu- | rodvmus tiek vaistu ėmimo rei- Į kale, tiek tinkamos mitybos da- Į iykuose. Daugiau apie tai kitą | kartą.

Pasiskaityti: A Guide for the

Gintarėlė RAMUNĖ RITA TRIČYTĖ,Delfinos ir Jono Tričių dukra, Chicago, Ill., baigia Marijos aukštesniąją mokyklą. Anksčiau (1978 m.) yra baigusi Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą. Ramunė yra šaulių sąjungos narė, Illinois iškili akademike, gavusi atžymėjimą specialiuose vokiečių kalbos egzaminuose. Garbės studentų organizacijos narė. Gavusi lietuvių žurnalistų dr. Daužvardžio fondo pripažinimą už darbą “Lietuvos Aidų” radijo programoj^. Bendradarbiauja spaudoje, kuria poeziją, piešia. StipriDiabetic, Eli Lilly Co., Indiana-j teniso žaidėja, mėgsta čiuožti, “žilvyčid” tautinių šokių gru-polis, Indiana 46206.
STENKIMĖS TEISINGU 

ATSAKYMU PASINAUDOT!
GERKLĖS UŽDEGIMO , j ■ .... ■■ —

TVARKYMAS i susilaukti rimtų kdmplikaeijų:Klausimas: Aš dažnai susergu j reumatinio karščio bei inkstų •gerklės skausmais. Gydytojas uždegimo (glomerulonephritis), sako, kad turiu “strep throat”. Antibiotikai, paprastai, apsaugo Kitas sako, jog turiu tonsilitą. nuo tokių komplikacijų ir pra- Kaip man geriausiai elgtis susir-1 šalina gerklės uždegimą. Gydy- gus ir namie esant,'ir gydytojo mas antibiotikais neprašalins nelankant? Malonėkite,.. gerb. { tuojau skausmus*bei karštį. Tie- daktare. paaiškinti man, nes tai; du dalykai gali užsitęsti net dvi bus naudinga ir visiems kitiems. Ačiū iš anksto.Atsakymas: Strept throat yra bakterinis“!streptococcus — jų ’ vardas) burnos uždegimas. Kiti tai tcnsilitu vadina, nors tas Į lonsilas reikiamai nesigydoma, galima

pės narė. Rūtos ratelio sekretorė ir viena iš organizatorių Vasario 16-tos programos mokykloje. Studijas tęs Loyolos universitete žurnalistikos ir teisės šakdse.
Chicagos-Lietuvių Moterų klubo tradicinis Gintaro balius 
įvyks birželio 7 d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj salėj/

MOJO SEIMO SUKAKTIS
(Tęsinys)

t Prieš tokią samdytą ir brangiai mokamą valdininkų armiją, kalaviju, galia ir žiaurumu apsiginklavusią, kaip visi žinom, maždaug prieš pusę amžiaus — stojo mūsiškių .mažas būrelis. Vienintelis jų kovos įrankis — plunksna, vienintelė amunicija —■* savo tautos mylėjimas, savo tautos vargų supratimas ir di- džiausis pasiryžimas ginti ją iki paskutinios-Ir tos grumtynės taip nelygių priešų, kaip žinom, tęsėsi ilgai. Mūsų karžygių -karščiu užsidegdavo vis didesnės tautiečių minios taip, kad net paskutinių laikų Įvairios okupacijos, nors čiulpė kraują iš mūsų tautos organizmo ir visaip jĮ darkė, tačiau 'tautos sielos nenusmaugė. Išliko ji gyva, ir su ja drauge tautos nepriklausomybės obalsis, dėl kurio šiandien jau niekas nebeatsisako savo galvos guldyt, savo kraujo liet. Nors dar dalis mūsų tautos kūno tebevargsta po svetimu jungu, nors ir netenka mum patiem, šalies šeimininkui, steigiamajam Seimui, dar šiandien susirinkt mūsų tėvų' sostinėj, Vilniuj, nenusidėsiu, tur būt, tautos valiai, čia mane pass' tačiusiai, jei pirmu savo užda- i vinių laikysiu tart geros valios žodį broliam, atskirtiem nuo mūsų fronto juosta, ir kviest juos širdimi dalyvauti drauge tsu mumis šios dienos iškilmėj. At-i siminkim ir amerikiečius ir vi-sus kitus, kurie priversti buvo tėvynę palikti tik dėl to, kad jie kėlė balsą prieš daromą mūsų tautai nuoskaudą..... '

nemirtingi mūsų Daukanto, Va
lančiaus, Baranausko, Kudirkos, 
Višinskio, Biliūno vardan Mūsų 
širdimi nuskriskiin tą valandą ir ■are jaunesniu:ų, prie tų kareivių ir karininkų kapų, kurie šia
me karė savo jaunas galvas 
padėjo, begindami tėvynės sie
nas. Nepamirškim ir pasaulinio 
karo išblaškytų visur aukų, ku
rios audros išrautos iš sąvo so
dybų rado kapus toli, nuo sąvų- jų-

Tejungie mus visus ta prakil
nioji valanda. O mes, dar gyvi 
išlikę darbuotojai, didelio karo 
patyrimų užgrūdyti, mūsų kar

žygių atminimu šarvuoti, kraš
to valios pašaukti, ruoškimės 
rimtai ir uoliai. prie pavesto 
mum darbo, kad mūsų žmonių, 
mumis tikėjusių, rieužviltume.Pavesta juk mums versti naujas istorijos lapas.- Perdaug jau ilgai mus lankė visokios nuoskaudos. Stenkimės visom išgalėm tą naują lapą šlaikyt gryną, patkrindami visiems mūsų valstybės gyventojam lygias piliečio teises, leisdami jiem savo būvį gerint ir visiem drauge žengti į aukštesnį kultūros laipsnį. Būkim rūpestingi, neužmirš kim nei trumpai valandai, jog priešų mum dar nestinga, tų priešų, kurie kiekviena proga naudojasi mus žemint prieš Europos vakarus, kurie taip pat uoliai seka mūsų darbuotę^ .Būkim kultūringi visur ir visuomet, o jei tektų mūsų tautai dar imtis ginklo, tai vien priešui besikėsinant mus pulti. Šiaip suprantam gerai, jog mūsų likimas mūsų rankose, kad tik savo jė- goniis- tūrini pa&tįkėt, sžiivo jė-patarė man tetą vesti pas d va-j Nors mintimis ir troškimaissiškį exortams. Kaip tamsta,; būkim visi šiandien drauge. Te- tgėmiš-furim :gydyt šėn^sias sa- daktare, patarsit? Ačiū tetos Į nestinga tame mūsų sielų susi-! vo žaizdas ir savo nenuilstamu j jungime nei vieno tautos dar- ir organizuotu darbu išbrist iš i buotojo ir krašto laisvės kovo- miliardinių didžiojo karo pada- I tojo. Paminėkim ir tuos kovoto- rytų mums nuostolių. O mes, jus, kurie atgulė į karstą, nesulaukę tos didelės tautos šventės. Tesuskamba čia mūsų tarpe

NAUJIENOS š. m. SPALIO 28 - LAPRIČ1O 11 
dienomis ruošia ekskursiją lėktuvais

_____________ ir autobusais i 7^
• PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos) '
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tangeras, 4 dienos)
• ISPANIJĄ (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
-Kelionė, maistas, viešbučiai iš Chicagos — $1,295.00. 

Kelionė iš New Yorko — $100 pigiau;
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 
tuojau įmokėti $100, likusius įmoka 60 dienų 

prieš išskridimą;
Visus kelionės formalumus atlieka Vlado Rasčiausko vadvvau- 
jama geriausia lietuviška kelionių įstaiga AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, III 

Tel. (312) 238-9787LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo valdomi Atlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, (įou, Ti- muras ir Macao salos.KASABLANKOJE pamatysime paminklus, iš kurių Kooscveltas. ChurchiLs ir gcn. Marshallas planavo Europos išlaisvinimą.MADRIDE pasveikinsime Don Kichotų ir paduosime ranką Sančo Rančai. GRANADOJ aplankysime seniausią Europos universitetą ir pamatysim:, ka p karalius įvedė demokratinę* valdymo sistemą su teisingais rinkimais.

paras — 48 valandas, todėl reikia būti gydytojo žinioje.Namuose esant reikia minėtą .negerumą sękan®ąj_tyąrkytij___1) Gydytojo' patartus antibiotikus reikia imti mažiausiai•y'*,—j per dešimti dienų, nors nusi- gainia .s^peruo i. el i skundimai bus pranykę po 3-4 j dienų tokio gydymo. Tik pilnas 1 kursas antibiotikais gydymo užtikrins pagijimą, apsaugos nuo minėtų komplikacijų, nuo atkri- i timo ligos ir nuo kitų užkrėtimo.2) Gurguliuok, gerklėje, skalauk su truputį pasūdytu vandeniu. išsipuršk Chloraseptic skysčiu (be recepto vaistinėje gaunamu), bei kas dvi valandos ištirpyk burnoje lozenges prieš

vardu.Atsakymas: Nežinantieji visokių .niekų prisimano ir kenčia Į • be reikalo. Tamstos teta serga dėl to, kad ji vaistų tabletę pri- im neleistinu būdu: ji mažai ar visai nevartoja skysčių tabletę rydama ir tuojau guldama. Tada tabletė nenueina skrandin, o

sumažins skausmą.3) Rūkymas ir svaigalų gėrimas tik pagausins skausmą.1) Strepl throat yra užkrečia*- ma liga. Artimas buvimas su kitais gali juos apkrėsti ir ligą išplatinti. Jei draugai bei kiti šeimos nariai turi skaudančias gerkles, tegul juos apžiūri gy- . dytojas. •į 5) Jei karštis laikosi ilgiau Į kaip tris dienas, tai aplankyk pakartotinai savo gydytoją.
STAIGUS STEMPLĖS 

UŽDEGIMASKlausimas: Mano teta paėmus tabletę* einant gulti, staiga nak- ■ lį pabunda su skausmu krūtinė- ;jc ir negali nuryti. Draugė sa- i kė, kad tai piktos dvasios apsėdimas toks nei iš šio, nei iš U ; blogumas gaunas. Ta drauge

palieka stemplėje? čia ji sukelia uždegimą, pridegindama stemp- lės_gleiyinę. Dėl to jai reikia vidurnaktyje skausmams užėjus, keltis. Skausmai sukelia stemplės susitraukimus (spazmus), todėl jai sunku nuryti.Visos tos negerovės ji neturėtų, jei su visa skysčio stikline (vandens, pieno, vaisių sunkos) , tą tabletę rytų ir negultų tuojau, o palauktų, kol tabletė atsidurs skrandyje.Kai kurie vaistai, stemplėje- Užsilikę, esti labai deginantys. Tokių tarpe randasi quinidinas, -potassium ciloridas, tetracycli-~ nas, doxycyclinas, geležies sulfatas (ferrous sulfate) ir kiti.Visi tabletes vartojantieji turėtų gerai atsiminti, kad visada gausiai skysčių vartotų vaistus rydami. Tada bus išvengta stemplės gleivinės sujaudinimo, randėjimo ir dėl to stemplės (tsophagus) susiaurėjimo. O su- siaurėjus — surandėjus stemplei, atsiras nauji vargai, nes reikės stemplę platinti — bužuoti idant pajėgtum stambesnį maistą nmyti. Nė vienam mūsiškiui nereikia tokios negerovės sulaukti. Už tai užbėkime tai ligai už akių: su tabletėmis bei piliulėmis vartokime daug skysčių ( jas rydami. Ypač pensininkai šitą reikalavimą atsiminkime. O jaunesnieji šeimos nariai bū- . tinai talkinkite vyresniems ir skysčių mažai vartojantiems jų j

vaistų nurijime. Jiems paaiškin-Į kime skysčio reikšmę ir stebė- ‘ irime, kad-jie su gausiu kiekiu skysčių tabletes' rytų. Tada ir ligonis ir_.jo artimieji mažiau^ vargo turės. (
* * *

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

atstovai, dirbdami čia savo jdi-' dįjį darbą'.'dirbkim ji nei akins mirksniui neužmiršdami, jog mes esam čia tik savo, krašto 'žmonių j valios vykdytojai. Dirbkim tą darbą taip, kaip reikalauja tie, kurie čia mus siuntė’’.Po jos kalbos buvo išrinktas Steig. Seimo pirmininkas — agr. A Stulginskis. Jis taįp_ pat pasakė teatre kalbą.. Pažymėjo, kad išsivystęs valstybės aparatas ir ginkluota pajėga neturėjo formalinio tautos įgaliojimo, bet daugiau dirbo, Įspėdami tautos valią. Apgailestavo, kad dar ne visa Lietuva yra nuo priešo atvaduota. Pilietinių, teisių ir ■pareigų pamatus padės mūsų j konstitucija- Lietuva turės būti demokratinė respublika. Žemės reforma — neątidėliotinas reikalas. (Bus daugiau)
j Rodos, apsitrynęs amerikietis neseniai paklausė manęs: “Kieno pusėj dabar. yra okupuotoji Lietuva — amerikiečių ar sovietu?”Taigi ir nevažiuojant į San Francisco yra progų paaiškinti j apie Lietuvą.

Id yu r node 
stuffed 
Get instant relief 4 ’

With BENZEDREX 
INHALER

Adelė Duoblienė

MILLET — SOROS GRU- 
ZULIAI SU SLYVOMISProd.: (o puoduko soros grūdelių, 1 svaras, arba 2 išvirtos su lupina atšaldytos bulvės, Ve puoduko kviečių daigų, J/2 puoduko kvietinių miltų, 2 kiaušinių baltymai, (Ą šaukštelio’ druskos, 12 slyvų (džiovintų), 1 šaukštas alyvos, 3 šaukštai sumalto sūrio. ĮDarbas: Bulves nulupus su-l malti, su soros grūdeliais, kvei- čių daigais, kvietiniais miltais, kiaušinių baltymais ir druska šuminkyti. Tešlą suruliuoti į po- ilgą kočieliuką ir padalinti į 12 gabalų. Iš slyvų išimti kauliu-1 kus. Tešlos gabaliukus bent kiek suploti, padėti po slyvos gabaliuką, užspausti ir suruliuoti į gruzulį.Virti 15 minučių, arba iki gražuliai išplauks į viršų. Duoli užpylus alyva ir baltu ?ūriu.

ENERGY
WISE 1

to onceadsy.tftecttM

•nd aiadricity.
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LIETUVOS VĖLIAVA FLORIDOS
GUBERNATŪROJE

(IŠTRAUKOS Iš PALANGOS JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS 
PIRMININKO JONO KALPOKO LAIŠKO)

: Š. m. balandžio 22 d. Floridos rėm, pamatę restoraną, 'sustoti j 
parlamento rūmuose, Tallahas- ir papusryčiauti.

Pasistiprinę važiuojame to-1 
lian. čia kelias tiesus, bet ban- b 
guotas, taip kaip Vilniaus apy-'j 
linkėję: nuo kalniuko ant kal
niuko. Tai būtų gerai, kad už to 
kalniuko būtų Vilnius! Tiek iš-Į

see mieste, gubernatorius Robert Graham priėmė iš Viktorijos Jacobšon Lietuvos vėliavą ir ją pastatė kartu su kitomis vėliavomis. Iškilmėse dainavo apie 
80 garbingų lietuvių iš St. Petersburg© ir kitų Fldridos vietovių. Apie kelionę į Tallahassee Jodąs Kalpokas savo laiške taip rašo:.

A- ; f .. -|Į— Atvažiavę pas Grabauską, 
kurio mašina turėsime važiuoti į Tallahassee, dar neradau nei vieno.. Nereikėjo ilgai laukti, susirinko visi. Sėdam ,į Cadillac penki žmonėsj visi gerai pažįstami, organizacijų vadovai: P. Kleiva, St, Petė ir apylinkės radijo valandėlės vedėjas, p. Mažeika, Vyčių kuopos pirmininkas,, p. Kleivįenė iš Moterų Susivienijimo, p. Grabauskas, R. Kalantos? šaulių kuopos įgaliotinis, ir aš, Palangos jūrų šaulių

i--.}-. ; -j j t ......kuopos pirmininkas.
į Važiuojant, užvedama nekalta kalba apie - Amerikos pajamų mbkesčius, • visi įsileidžia į kalbą ir kiekvienas nori pasirodyti geriau žinąs, b prieš akis klaustukas, kurio nei vienas nenori paklausti: iKaip ten bus? Kas priims vėliavą? Ar ateis gubernatorius, ar jo įgaliotinis? Kiek prisirinks -: * lietuvių ? Kaip r e- agucfe svetimieji? Taip begalvo- jaiit, virs medžių pasirodo raudona saulutė. P. Kleivienė sako: “Kaip seniai C mačiau tekančią saulę! Kokia ji graži!” Susižavėjęs šaulės spinduliais, net nepajutau, kai užmigau ir nežinau kaš buvo 'toliau1. Pabudau, kai mašina sustojo ir pamačiau, kad tai gazolino stotis. Mes bandė

svajota, tiek apdainuota apie tą mūsų mylimą sostinę. Jau ir Tallahassee/ bet kur rasti Viktoriją ir kitus? Žinome, kad jie apsistoję Howard Johnson viešbutyje. Įvažiavę į motelio sklypą, pamatėme prelato mašiną. Nervai atsileido, pirmoji tikslo da-i jis jau atsiekta. Įėję į motelį su- j siradoine Viktoriją ir p. Liut- kienę. Viktorija labai apsidžiaugė pamačiusi mus ir padėkojo, ; kad atvykome. Vėliau užėjome i ten, kur buvo apsistoję prelatas į Balkūnas ir kun. Gasiūnas. Įėję { į jų kambarį, paklausiau, ar už-| sidėti šaulių uniformą? Prela-į tas atsakė, kad būtinai, o kimi- i ,gas sako: “Ir mes einame su uniformomis, kaip kunigai”.12:30 vai. sėdome į taxi ir nu-; važiavome į parlamento rūmus. Kadangi Viktorija, p. Liutkienė,

Gubernatorius Bob Grabam, perimdamas Lietuvos vėliavą, sako kalbą. Priešakyje (iš kairės): P.J.S.K. pirm. J. Kalpokas, giib. Bob Graliam, p. Liutkienė ir Viktorija Jacobson.

J. GIRDŽIŪNAS < ’ •' ’

VOKIETIJA

įtarė Mačionienė, inž. Mačionis į ir keletas kitų, kurių pavaldžių ; nežiną j. Po jų pasirodo ir_ iš |Sunny Hills didelis būrys tautiniais rūbais apsirengusių lietuvaičių ir jų palydovai. Apytikriai susirinko 70-80 užgrūdintų, savo Tėvynę mylinčių lietuvių. Slankiojame po parlamento rūmus ir laukiame 2 vai. Mums "keliems stovint prie laiptų, ve

Į — 2 vai. atėjo gubernatorius Graham, paėmė Viktoriją už parankės ir taip iškilmingai neša- ina Lietuvos vėliava prie pakilęs. Televizijos fotoreporteris fotografuoja eiseną ir visą publiką, bėgiodamas iš vienos vietos į kitą, o keliolika asmenų savo privačiais foto aparatais užfiksuoja šį istorinį įvykį, ša-

. Pakely aplankėme ir apžiūrėjome didelę, aukštą ir gražią bažnyčią. Vidaus puošnios statulos ir lubų skrajojantieji angelai, man priminė šv. Petro ir Po- kapiu, ant cementinio antkapio vilo bažnyčią Vilniuje. Neperto- buvo Vytiš, o žemiau Vyčio ang! liausią nuo bažnyčios, perėjome liškai užrašyta tautybė ir nužu-Į per labai aukštą, bet siaurą, tildytų skaičius.Mūsų vadovas su pasibiaurė- jimu pasakojo, 1944 metų pavasarį, vokiečiai į tą kacetą atvarė labai daug jaunu vyrų. Jie visi buvo lietuviai. Jie buvo labai išvargę, išbadėję, apiplyšę ir kruvini. Matėsi, kad jie ilgai ir iš toli pėsti buvo varomi. Diena buvo karšta ir tvanki, o tie jaunuoliai buvo šlapi ir kruvini. Jų drabužiai-vieni skarmalai, o patys nesiprausę, nesiskutę ir išbadėję- Batai suplyšę, kojos sutinusios ir kruvinos, o kai kurie visai basi kruvinomis kojimis. Iš jų aprangos ir drabužių likučių, mūsų vadovas teigė, kad tie • lietuviai buvo kareiviai. Ant kai kurių drabužių rankovių, dar žemyn. Jeigu viršutinis baseinas I matėsi lietuviški ženklai;, .kiti prisipildydavo kraujo, tai dalis į dėvėjo suplyšusias, tokios pat nutekėdavo į žemutinį baseiną, ] medžiagos, kelnes ar kepurę, o iš to į trečiąjį. Juodas kraujas plūduriavo dviejuose pirmuose baseinuose, o trečiame matėsi tik kraujo žymės.Vadovas pasakojo, kad tuose baseinuose kraujas yra jų 1

(Tęsinys)i Mūsų vadovas pasakojo, kad• ant tos cementinės lovos vokie- . čiai pjaustydavo pusgyvius, ar• apsvaigintus, kacetininkus. Po tokių ceremonijų juos kišdavo į krosnį ir sudegindavo, o pelenus išsėmę, išpildavo pro duris laukan.Netoli krematoriaus durų buvo dvi didelės, gražiai supiltos ir sutvarkytos pelenų, ir kaulų. krūvos. Tuos pelenus ir kaulus supylė. į krūvas ir gražiai sutvarkė buvę kacetininkai, karui pasibaigus. Prie pat krematoriaus stovėjo neaukštos keturių vietų kartuvės, ant kurių ko rė nusmelktuosius.^Tarp gražiai žaliuojančio pušynėlio, nuolaidžioj pakalnėj, bu vo išcementuoti trys • laiptiniai dideli baseinai. Jie buvo padaryti lyg laiptai, vienas po kito- 1

tuvių kapas su cementinių ant-

!-įlia vėliavos, be gubernatoriaus, cetininkų, kuriuos vokiečiai su- prelatas ir kunigas atvyko kele- j dančiu žemyn į posėdžių salę,

bet pilnos uniformos jau nei vie- has nebeturėjo. Jie visi buvo veik vienų metų.. Per penkis me tus jo buvimo kacete, jis tokio žiauraus etapo nebuvo matęs, ka- I Vokiečiai su jais elgėsi blogiau
tą. minučių anksčiau, tai juos radome sekretorės kambaryje. Ji buvo pranešusi, kad laukia ir vėliavą priims Secretary of State, nes gubernatorius turi daug posėdžių ir negalės dalyvauti. Kunigas Gasiūnas pasaz kė,-kad eina pastebėti daugiau atvažiuojančių lietuvių, kad nurodytų kur rinktis. Aš paseku jį. Šnekučiuojamės. Jis traukia cigaretę po cigaretės, žmogus aukšto" išsilavinimo, tvirto charakterio, nepalaužiamos valios gyvenime turėjęs įvairių pergyvenimų, bet šiandien jaudinasi,

atsistoja valstijos sekretorius šaudė pastaruoju metu- Jo tei- George Firestone, kongresma- gimu, prieš pat karo pabaigą, nas iš St. Pete George F. Hie- vokiečiai per naktis šaudydavo, ber, atstovas iš Sunny Hills, be Į jjs pasakojo, kad per naktį šuto, keletas aukštesnių parla- šaudydavo 200-250 asmenų, o ku mento pareigūnų. Iš priešingos pakilos pusės susirenka didžiau-

me iąjies.H kojas ir pasiyaikščio- ; kaip ir mes. Lietuviai pradeda 
ti. Visi , pasijutome alkani, bet į rinktis: iš St. Pete pasirodo AL- čih nebuvo ko gauti,v tai nutadTos atstovė p. Galvydienė, dak-

KA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

į CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujiena> 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
zinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

pro šalį praeidamas žmogus mandagiai pasisveikina. Vienas sako, kad tai buvo gubernatorius. Praslinkus kelioms minutėms, gubernatoriaus sekretorė pranešė Viktorijai, kad guber- j natorius nori su ja kalbėti. Gubernatoriui kalbant su Viktorija, padariau porą nuotraukų. Grįždamas Į savo raštinę, gubernatorius, praeidamas pro mane, padavė ranką sakydamas: “Thank .You Very Much, Sir”. Po to Viktorija pranešė, kad pats gubernatorius priims ‘ reikšmę ir kad ši vėliava yra įstatoma Lietuvos Steigiamojo seimo 60 metų sukakčiai atžymėti. Gubernatorius perimdamas vėliavą pastatė ant pakilos ir savo kalbos pabaigoje tarė: “Ši Lietuvos vėliava stovės šiandien iki vakaro, o vakare bus nunešta prie posėdžių salės ir pastatyta, tarp kitų JAV valstijų vėliavų, o per kiekvieną Vasario 16 bus atnešta ir pastatyta, kur -aš dabar ją pastačiau”. Sunny Hills lietuvaitės užtraukė Amerikos himną, po to buvo užtraukiamas ir Lietuvos him- < i nas. ■■■:■

vėliavą 2 valandą. ISIatyt, pamatęs tiek daug' tautiniais rūbais lietuvaičių, jų palydovus. Vyčių kuopos narius su juostomis, I“ mane šaulių uniforma ir du stambaus kūno sudėjimo, plaučių pečių, lietuviškos išvaizdos vyrus kunigų uniformoje, gu- bernatcHus įsitikino, kad tai yra susipratusios, drausmingos' tautos, savo tėvynę mylintys žmonės, nesigailintys nei laiko, nei pinigų savo tėvynės ir jos laisvės reikalui!Aprašęs parlamento rūmus, autorius savo laišką tęsia:
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. , : ;

-Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati- 
nimo^vajaus talką!------------------------------ - —

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoji 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___  dol.
Pavardė ir vardas_________________ _
Adresas _ _________________ _____________________ .

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo__ _
yra naujas skaitytojas. Priede ' <*'• dot 
Pavardė ir vardas________________ —
Adresas ------------------------------------------ ---

kuris

Spon*oriau3 pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
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 ---- —-------------- ----------- -------- •---------

rių nespėjo sušaudyti, tai korė.• Nuvedė prie tos lentos kurioje į

negu su gyvuliais. Jie buvo klaikiai iškankinti ir jau nebepanašūs į žmones. Jo teigimu atvarytųjų nekorė ir nešaudė, bet vedė ir mušė tol, kol per kelias dienas visus užmušė; taip baigė pasakoti buvęs kacetininkas.Nors anksčiau nužudytų sąrašošia minia ekskursantų ir vietos buvo surašyta kiek asmenų ku-| nerad°, bet jis teigė, kad Flosen- gyventojų, nes apie Lietuvos ve-1 Hos tautyoes buvo sušaudyta,! liavo's įteikimą gubernatoriui pakarta ar kaip kitaip nužudy- ■ Tallahassee mieste žinia buvo ta. Ne visų .tautybių nužudytų- paplitusi. J jų skaičių prisimenu, bet lietu-Viktorija, perduodama vėlia-j vių buvo 2480 asmenų. Tie da- vą, pasakė puikią kalbą, nušvies- viniai tik paskutiniųjų metų,
o sušaudyta, j Fain miTiiHv- ’

dama Lietuvos vėliavos spalvų nes ankstivesniųjų metų nužudytų asmenų daviniai nebuvo rasti. Netoli tos lentos buvo lie-
Mes, ten dalyvavę, šio įvykio nepamiršime iki mirties, o numirę nueisime pas Vytautą ir pasakysime:___ “šviesusis kuni- i

burge buvo nužudyta 2.000.000.Po tokio nemalonaus apsilan- kimo kacete, grįžome be nuotaikos ir prislėgti. Atvykę pas Teresėlę suradome likusius ekskur santus, čia pernakvojome ir ki-. tą dieną grįžome į Kemptiną. Jie vistiek. Teresėlės nematė, o mes matėme nacių paliktus barbariškus darbus.EKSKURSIJA Į PIETŲ VOKIETIJĄPo pirmosios ekskursijos bu-

tą. kuris laikomas Vokietijoj aukščiausias. Aplankėme Fusse no apylinkėj, berods, Neuschwanstein, ištaigingą karalių piltis Fusseno nuvykome į kitą pilį. Pilis buvo medžių ir sodo apsupta. Ją vadino Linderhof pilimi, tur būt, pagal vietovės pavadinimą. Pilies dviejų aukštų pastatas, su balkonais, labai puošniai atrodė. Joje buvo daug, bet nedideliu kambariu. Kiek- I vienas kambarys padarytas ir išpuoštas iš vienos rūšies medžiagos. Jeigu kambario baldai padaryti iš persų medžiagos, tai 
į tokios pat medžiagos sienos ir ^‘grindys. Jeigu kambario baldai gobeleno, tai ir kambario sienos gobeleno. Perėjome dar sidabro, aukso, veidrodžio ir dram, blio kaulo kambarius. Veidrodžio kambary buvome paklaidin ti. Mūsų vadovas paliko mus, o pats išlindo pro duris jas uždarydamas. Mes bandėme iš kambario išeiti, bet ieškodami durų atsimušdavome į veidrodį. Po kiek laiko jis šypsodamas atidarė duris ir mus išleido.Dramblio kaulo kambary, be baldų, buvo pakabintas didelis, dailiai*ir grakščiai rankomis, iš dramblio kaulo, rūtų šakelėmis Zišgraviruotas sietynas. Baltas taip, kaip sniegas, trijų apvalių, nevienodo dydžio apvalumo aplink liustrą, subtilus ir žaismingas sietynas džiugino akį. Sietynas buvo toks subtilus ir meniškai išbaigtas, atrodė, kad tik svajonėse ir pasakose randamas- Vadovo teigimu, jis tada buvo vertinamas ketvirtį milijoną dolerių. Sietynas buvo vienintelis vienalytis daiktas Vokietijoj tokia kaina. Pilies fasadą puošė architektūrinės statulos, o prieš pilį, tarp architektūrinių figūrų, tryško fontanas.(Nukelta į penktą puslapį)gaikštiTTuTėveik prieš 600 me- vo suorganizuota į pietų Vokie-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, III
INGAI L’ra_D<>Ml.RECEPTAJ _• FANNIE MAY SAL-
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 176-2206

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba* . . . > /■  A

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu £ 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, n*- i 
riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu. r

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

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

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

SLA—knopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėius, Jie Jumi J
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. '

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centra: M
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

New York, N. Y. 10001
' 507 W. JOth St. f

Tot Bill SAI-HI* R

tų iškėlei Lietuvos vėliavą prie Juodosios jūros, o, mes dabar už kelių tūkstančių mylių nuo savo tėvynės iškeliame Lietuvos vėliavą Floridos sostinėje, parlamento rūmuose”. Pabaigoje gubernatorius padėkojo visiems atsilankiusiems, kai kuriems paduodamas ranką. »Išskaičiavęs Viktorijos Jacob- so"n nuopelnus lietuviams ir Lietuvai, J. Kalpokas apie ją taip rašo: • • • _— Ji įsitikinusi, kad: jos-laimėjimai yra tėvynės laimėjimai. Jau kelinti metais jos pas tau g o- mis Vasario 16 d. yra iškeliamos Lietuvos vėliavos St. Pete apyliskėje prie . miesto savivaldybių ir prie kiekvieno atėję burmistrai pasako kalbas.Minėtą vėliavą Viktorija įteikė Floridos gubernatoriui . St. Pete Vyčių kubpos vardu, bet ji yra ir šaulė, už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių Sąjungai yra apdovanota šaulių žvaigždės me- maliu.Papietavę, atsisveikinome su Viktorija, p. Liutkiene; prelatu ir kunigu', visi penki sėdom į mašiną ir leidomės namų link, pilni džiaugsmo, vilčių naujiems darbams ir užsimojimams už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą.

tiją antroji. Išvykimo diena buvo graži ir saulėta. Toje iškiloje aplankėme karalių pilis, įdomesnius ežerus, druskos kasyklą, Hitlerio būstinę, aukščiausią Vokietijoj kalną ir vietovę, kurioje vykdavo šventųjų gyvenimo vaidinimas.

Šeimininkė: “Aš duosiu jums keturias dienas užmokėti kam- gario nuomą”.Burdingierius: “Gerai. Aš pasirinksiu Kapų Puošimo Dieną, Kalėdas ir Velvkas”. •/• Eina be kojų, muša be rankų. (Sieninis laikrodis)

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, J. Raukčio, dr.-Kazio Griniaus, taip pat K—Matusevičiaus ir Vy 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 tautinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojantiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašytas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities literatūrinė 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 vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.
• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsiminimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pirmaisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 231 puslapius, bet kainuoja tik $3.
• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprastas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne Jurgio Jašinskcf knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poeziją. 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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dykumoje neteko trijų malūnsparnių ir 8 karių, ambasa
doje laikyti amerikiečiai perėjo vyriausybės žinion ir iš
vežioti po įvairius Irano kalėjimus.

Sekmadienį Irano vyriausybė paskelbė, kad už de
šimties dienų susirinks naujas islamiškas Irano parla
mentas. Kurdistanas, Turkmėnija ir Arabistanas šiuose 
rinkimuose nedalyvavo. Prezidentas Bani Sadr norėjo 
taip pakeisti rinkiminį įstatymą, kad būtų šiokia tokia i 
tvarka ir mulos negalėtų kontroliuoti visos dabartinės 
“rinkimų” sistemos. Sakoma, kad vieni balsavo po kelis 
kartus, o rinkiminius sąrašus sudarinėjo balsavimo metu.

[ Plačiai buvo vartojamas “balsavimas paštu”, nors dau- 
1 guma iraniečių nemoka rašyti Prezidentas Bani Sadr 

sutiko paklausyti ir nedaryti jokių rinkimų pakaitų. Rin
kimai pasiliko su visomis rinkiminėmis spragomis. Juos 
laimėjo šijitai. Prezidento Bani Sadr įtaka ten labai 
silpnutė.

Paskutinę šio mėnesio dieną dabartinė vyriausybė 
atsistatydins. Manoma, kad prezidentui Bani Sadr bus 
leidžiama valdyti kraštą, kol bus sudaryta nauja vyriau
sybė. Tuo tarpu neaišku, ar mula Chomeini paliks prezi
dentą Bani Sadr valstybės ir vyriausybes priešakyje, ar 
parinks kitą žmogų vyriausybei vadovauti. Jeigu Bani 
Sadr būtų paliktas valstybės prezidentu, tai pirmas klau-1 TŲ MŪSŲ VALSTYBĖS TAP- 
simas galėtų būti greitai išspręstas.

Antruoju klausimu galėtų būti amerikiečių likimas. 
Jeigu prezidentas Bani Sadr sutiktų suimtuosius apkal
tinti, dovanoti jiems bausmę ir išleisti, parlamente esan
tiems muloms pasakius, ką jie norėtų prieš suimtus ame
rikiečius, Bani Sadr pasiremdamas savo, kaip prezidento, 
autoritetu, galėtų oficialiai prašyti parlamentą išleisti 
amerikiečius. Jis sutiktų išleisti amerikiečius be jokių są
lygų, kaip amerikiečiai išleido visus Irano diplomatus 
Amerikoje. Tai būtų pats lengviausias būdas amerikie
čiams išleisti ir atnaujinti santykius. Bet parlamentas 
gali amerikiečių klausimą užvilkinti ištisus metus.

Kada britų kariškoji smogikų komanda įsiveržė į 
Irano ambasadą .nušovė keturis teroristus ir paėmė ne
laisvėn penktąjį, išleisdama 19 Irano įkaitų, tai ne tik 
prezidentas Bani Sadr, bet ir užsienio reikalų ministeris 
S. Gotbzadė labai nuoširdžiai padėkojo už pavykusį tero
ristų suvaldymą ir suimtųjų išleidimą. Tačiau, kai britai 
paklausė, kodėl Irano kariai negalėjo panašiai suvaldyti 
JAV ambasadon Teherane įsibrovusius studentus ir ne
paleido amerikiečius, kaip britai paleido suimtus iranie
čius ,tai Irano užsienio reikalų ministeris pradėjo aiškin
tis, kad čia yra du skirtingi dalykai. Britai aiškino, kad 
jokio skirtumo nėra, bet Gotbzadė nenorėjo britų aiški
nimams tikėti. Iraniečiai komunistuojantiems studentams 
dar ir šiandien leidžia kalinti suimtus Amerikos diploma
tus ir ambasados tarnautojus, ir tuo tarpu dar nežinoma, 
kada teks juos išleisti.

Pakistano diktatorius gen. M. Zia pataria Į šį “senti;, 
mentalų” iraniečių klausimą visai nekreipti jokio dėme
sio. Jam atrodo, kad dabar šitas klausimas turėtų būti 
atidėtas, o svarstomi kiti svarbesni klausimai. Komenta
toriui Walter Cronkite diktatorius pasakė, kad ameri-

LIETUVOS VALSTYBES TARPTAUTINĖ 
- TEISINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS,

'Twnvs>

Žiūrėdami realiai į tarptauti
nę Lietuvos valstybės teisinę 
padėtį, šiandieną mes konstatuo 
jame, kad NĖRA JOKIO TARP 

1 TAUTINIO AKTO. KURIS BU-

buvo taikos nutartis 1920. VII. 
12., kuria sovietai be rezervų 
pripažino Lietuvos suvereninę 
valstybę su visomis iš teeinan
čiomis pasekmėmis. Tai buvo 
Lietuvos ir Sov. Soc. Ukrainos 
Respublikos taikos sutartis 1921- 
II. 14. to pat turinio. Tai buvo 
1926. IX 26. nepuolimo sutartis, 
kuria sovietai pasižadėjo viso
kiomis aplinkybėmis gerbti Lie
tuvos suverenumą, jos teritori
jos neliečiamybę bei' integralu
mą, susilaikyti nuo betkurio 
agresinio veiksmo ir visus gn- 
čus spręst taikingomis priemo
nėmis. ši sutartis buvo pratęs
ta iki 1945. 12. 31. Tai buvo 
Briand — Kellogo 1928. 8. ?7. 
paktas, kuriuo buvo atsisakyta 
nuo karo, kaip tautinės politikos 
įrankio. Tai buvo Tautų Sąjun
gos paktas, kurio nuostatai sais
tė Lietuvą ir Sovietų Sąjungą 
kaip Sąjungos narius. Taip bu
vo, pagaliau, agresijos aptarimo 
sutartis 1933- 5. 5. Tokia buvo 
Lietuvos — Sovietų Sąjungos 
santykiams tvarkyti sistema su 
eilinėmis . ir supergarantijomis 
tarptautinės teisės plotmėje-

Bet 1939. 8. 23. Sovietų Sąjun
gos — Vokietijos nepuolimo su
tartis su slaptu protokolu, pa
pildytu 1939., 9. 20 antru slaptu 
protokolu, įrodė, kad Sovietų 
Sąjunga, nepaisydama savo įsi
pareigojimų, rengėsi užpulti ir 
okupuoti Lietuvą. Sovietų Są
jungos — Vokietijos slaptų su
sitarimų priedangoje Sovietų 
Sąjunga, grąžindama karine in
tervencija, 1939. 10 10. privertė 
Lietuvą pasirašyti vadinamą sa
vitarpinės pagalbos sutartį. Ne
paisant, kad ir šios primestos 
Lietuvos valstybei “sutarties” 7 
str. įsakmiai nustatė, kad jos 
vykinąs negali
pažeisti susitariančios šalies su
verenumo," valstybės sąrangos, 
ūkinės bei socialinės sistemos,— 
Sovietų Sąjungą 1940. 6. 14. ul
timatumu užkorė Lietuvai kari
nę okupaciją, kuriai iš anksto 

/ rengėsi. Savo karinės jėgps .prie
dangoj^ Spy. Sąjunga privertė 
Lietuvos ministrą pirmininką 
Merkį pasiskelbti einančiu Lie
tuvos Respublikos Prezidento 
pareigas ir jas po to perleisti so
vietų parinktam asmeniui, J- 
Paleckiui, įsakmiai laužant vei
kiančią valstybės konstituciją. 
(Plg. Liet.. Konstitucijos 72 ir 

97 str. str. U. _
(Bus daugiau)

sos problemos tarp Vakarų ir 
Rytų bloko, kai bus nuoširdžiai 
oacirvžta tarptautinę įtampą lik 
viduo‘i ir Europos suskaldymų 
bei Vokietijos apjungimo klau
simus išspręsti.

Tarptautinė teisė neleidžia 
svetimai valstybei panaikinti ki
tos valstybės konstituciją ir įs
tatymus, kaip tatai Sov. Sąjun
ga įvykdė Lietuvoje ir kituose 
pavergtuos kraštuos. (Plg. Ch. 
Rousseau: “Droit International 
public approfondi”, Paris, Dal- 
loz, 195j, 11 psp.). Įsakmiai tuo 

I klausimu pasisako S- R. Schram. 
“Tarptautinė teisė, — rašo jis, 
— neleidžia okupuoti, kito kraš
to, kada nepasitikima jojo vy
riausybe. Ankstyvesnė Baltijos 
valstybių priklausomybė Rusi
jai, tas faktas, kad Rusija tam 
reikalui teikė “istorinę svarbą” 
jųjų (Baltijos valstybij) sugrį
žimui—nieku gyvu juridinės pa
dėties, nustatytos sutartimis, ne
keičia. Ir nepriklausomai nuo 
šio juridinio argumento, vaka
riečių dauguma norėtų Baltijos 
valstybes, kaip kad ir kitus kraš 
tus, matyti besitvarkančius par
lamentinio režimo tvarka. Todėl 
natūralu; kad Vakaru valstybių 
dauguma nepripažino šių . vals
tybių prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos”. (S. R. Schram: jL’ 
Union Sovietique et les Etats 
Baltes” knygoje “Les Frontieres 
europieennes de I’URSS ” Pa
ris, Arm. Colin, 1957, 162 psp.).

Kuriuo būdu buvo nustatyti 
ti santykiai tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos ir kuriuo bū
du sovietai sulaužė Lietuvos 
konstitucijąbei įstatymus —_ 
mes visi gerai prisimename. Tai

Amerikiečiams rūpi suimti diplomatai
Prezidentui Carteriui ir. didelei daugybei amerikie

čių rūpi komunistų agentų suimti 53 Amerikos diplomą-1 
matai ir ambasados tarnautojai Irane. Virš pusantro 
šimto dienų jie buvo laikomi Amerikos ambasadoje Te
herane, o paskutiniu metu jie išvežioti po įvairius Ira
no kalėjimus.

Paskutiniai pranešimai sako, kad praeitą savaitę ta 
pati komunistuojančių “studentų” grupė, vadovaujama 
mulos Chomeini, Teherane suėmė dar keturis amerikie
čius, juos ištardė, apkaltino šnipinėjimu ir išvežė i Te
herano kalėjimą. Ar jie bus laikomi pačiame Teherane, 
ar bus išvežiodami į Irano provincijų kalėjimus, tuo tarpu 
dar nežinia. Tiek težinomą,, kad komunistuojantieji stu
dentai dar, iri šiaftdįėn tebesaugo Amerikos ambasadą, 
prižiūri ambasadoje buvusius dokumentus, juos studi
juoja ir ruošia dirvą teismui, kuriame bus teisiami visi į 
suimti amerikiečiai. Prezidentas Carteris ne vieną kartą 
yra pareiškęs, kad jis netoleruos jokių islamo teismų su
imtiesiems, bet dabar, kai buvo pralaimėtos pastangos iš
vaduoti suimtuosius iš ambasados ir išvežti juos Į užsienį, 
prezidentas jau nebekalba apie amerikiečių išlaisvinimą 
jėga, nors jis niekad-nepasakė, kad jėgos nepavartos.

Prez. Carteris yra gana gerai informuotas apie mulą 
Chomeinį, jo santykius su Maskvos komunistais gyve
nant Irake ir Paryžiuj, ir komunistų jam suteiktą pagalbą 
pirmomis Irano perversmo dienomis. Prezidentas žino, 
kad ir šiandien Chomeini pavartoja tvirtinimą apie Ame
rikos padarytą žalą Iranui. Jis tebetvirtina, kad Amerika 
esanti didesnis Irano priešas, negu Sovietų Sąjunga, kuri 
nori įsibrauti į Iraną ir pagrobti pačias didžiausias naf
tos versmes. ------  ------- ------ --- ---- Aauaulcli-

Prezidentas Bani Sadr kitaip žiūri į Ameriką, negu i kiečiai turi svarstyti svarbesnius klausimus. 53 ameri- 
mula Chomeini. Atrodo, kad prezidentas Bani Sadr no
rėtų greičiau išaiškinti nesusipratimus su Amerika ir ne
leisti Sovietų karo jėgoms įsiveržti į Iraną. Atrodo, kad 
Bani Sadr būtų norėjęs atiduoti Amerikai visus suimtuo
sius, kad galėtų gauti iš Washingtoho įšaldytą auksą ir f galės peržengti. Jeigu rusai minėtą liniją peržengs, tai 
paramą gintis nuo Sovietų tankų, jeigu jie bandys verž-i amerikiečiai kovos, ir jie privalo būti pasiruošę kovoti, žiuoja į Teheraną. Ten jį Irano valdžios atstovai apgavo, 
tis į Iraną. Mula Chomeini ne tik uždraudė prezidentui Į Jeigu JAV šito nesupranta ir rusams gyvybinės linijos žodžio nesilaikė. Praeitą sekmadienį jis pasiuntė vieną 
ir užsienio ministeriūi vesti bet kokius pasitarimus su (nenubrėš, tai amerikiečių vardas visoje Azijoje nusmuks savo bendradarbį į Teheraną, kad vėl tartųsi apie suimtų 
amerikiečiais, bet t'ada ir įsakė studentams neišleisti ir niekas su jais nesiskaitys. ; ........................................ - • ■
amerikiečių is ambasados, šiandien, kada amerikiečiai Gen. M. Zia yra Įsitikinęs, kad amerikiečiai gali nu- tis. Prež. Carteris nebetiki, kad kas iš to išeitų.------ -—

kiečių areštas neturėtų būti pats svarbiausias. Tai yra 
jausmų klausimas, laikinas, o esminiai klausimai turėtų 
būti pirmoje eilėje. Jis tvirtina, kad amerikiečiai turi 
nubrėžti liniją ir pasakyti rusams, kad šios linijos ne-

PETRAS TARULIŠ

ŽIRGELIAI PADEBESIAISK
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)
■9 1

’Gervinaitė po susitikimo su juo išsiimdavo 
iš rankinuko veidrodėlį ir, prieš papudruodama 
savo nuotaikingą veidą, pati save klausė:

— Kokį šiandien įspūdį aš jam padariau?
Stasiulis visados santūrus. Atsargus ir švel

nus. Buvo toks tolimas, nuolatos dingstąs iš jos 
akių. Jis elgėsi su ja taip atsargiai, lyg ji turėtų 
už pečių neįsivaizduojamom dulkelėm apdulkin
tus peteliškės sparnelius. Ir tarytum jis bijojo tas 
dulkeles, saldžiai paslaptingas, neatsargiai pa
liesti.

Vieną kartą po teatro, kai jis ją palydėjo lig 
vartų ir nuėmęs skrybėlę, atokiau stovėdamas, 
sakė:

— Miegokit saldžiai, sapnuokit, ko jums da
bar trūksta... — ji neišlaikė, pati prie jo priėjo, 
nuriž1 nindama prisiglaudė, vienam akimirksniui 
padėjo savo galvą ant jo peties ir laukdama ap
mirė.

Stasiulis neparodė, kad yra pritrenktas ir 
nustebintas. Jis iėtai paėmė jos ranką ir nieko

nesakydamas šypsojos net tamsoje matoma sayo 
atsargia šypsena.

Grįžus namo Gervinaitė širdo, rūkė papirosą, 
nuplėšė besivilkdama batisto perpetėlį ir niekaip 
nesuprato Stasiuko, to puikaus vyro, ramiom 
akim, atsargia šypsena. Ji nesuprato Prano, kad 
jeigu ji turėtų jį, tai jau apie nieką visame bal
tame pasaulyje nebenorėtų galvoti! Atsigulus j 
lovą, piktai ir žiauriai suglamžė savo pagalvę. -

Taip, kiekvienas susitikimas pasibaigdavo 
nuoširdžiu atsisveikinimu, be tolimesnių pažadų. I 
Ji linko prie jo, 4aukė su juo susitikimų ir jautė, 
kad jos gyvenime labiausiai pagaunančios va
landos. Atsisveikindama neišvengiamai turėdavo 
paklausti:

— Kada mes vėl pasimatysim? Jūs, Pranai, 
vis dingstate.

— O ar negeriau taip, iš netyčių? — atsa
kydavo jis klausimu. Ir, atrodė, nedrąsiai šypso
davos savo pilkomis, kažką žinančiomis akimis.

Stasiulis mėgo muziką. Todėl jie dažnai susi
tikdavo teatre ir koncertuos. Ir tarp visų veidų, 
kuriuos ji matydavo didžiulėje salėje, jis vienas 
buvo artimas, brangus ir nepamirštamas.

Bet vieną kartą į koncertą Stasiulis atėjo 
daugiau kiek išgėręs. Grojo Čiurlionio “Mišką”. 
Ilgas kūrinys užmigdė Stasiulį. Kapeldineris pri
ėjo, pajudino jo petį ir grubiai sušvokštė:

( TAUTINĮ PRIPAŽINIMĄ PA
ŽEIDĘS NĖRA JOKIOS TARP 
TAUTINĖS SUTARTIES, KU
RI BUTŲ LIETUVOS VALS
TYBĖS REIKALU Ką TARUSI 
NĖRA PASIRAŠYTOS JOKIOS 
TAIKOS SUTARTIES, KURI 
BŪTŲ PAKEITUSI LIETUVOS į 
VALSTYBĖS STATUSĄ, šie 
teigimai nėra mūsų pačių iš pirš 
to išlaužti, bet juos randame 
Prancūzijos Aukščiausiojo Teis
mo, Kasącijos Teismo Civilinio 
Skyriaus 1951- 1. 10 d. sprendi
me, kyr motyvuose tai pasaky
ta Latvijos^* atžvilgiu'ir kas tin
ka mūsų atveju' (žiūr. Recueil 
Sirey, Dec. 1951 Jurisprunden- 
ce, psp. 207).

Taigi, Lietuvos valstybės pri
pažinimas ir jojo padariniai te
begalioja, kaip ir anksčiau, nes 
nėra jokio juridinio tarptautinio 
akto, kuris būtų Lietuvos vals
tybės pripažinimą de jure pa
keitęs. Tarptautinė bendruome
nė nenusilenkė Sovietų Sąjun
gos jėgos veiksmams ir nepripa
žįsta smurtu įvykdyto Lietuvos 
užgrobimo teisėtu. Vienašališki 
Sov. Sąjungos veiksmai nesaisto 
nei pačios Lietuvos, nei kitų 
valstybių teisiškai. Dauguma 
laisvojo * pasaulio valstybių te- • 
bepripažįsta Lietuvos valstybę, 
pasitikdamos laisvę tą reikalą 
spręsti tada, kai tarptautinėje 
plotmėje bus sprendžiamos vi-

brėžti liniją ir gali ją ginti, bet jie, būk, neturi pasiry
žimo. Kada jie parodys ryžto ir drąsos ginti savo princi
pus, tai tada visas laisvasis , pasaulis kitaip žiūrės j Ame
riką, pareiškė gen. Zia.

Jungtinių Tautų gen. sekretorius pats jau nebeva-

amerikiečių išleidimą. Bandys iš naujo su iraniečiais tar-

— Ponas, miegat: Čia negalima!
Stasiulis atsikėlė, išėjo.

• Jis nustojo lankytis į koncertus. Nebesimatė 
jo ir teatre. Ir geresniuos restoranuos, kur Ger
vinaitė su draugais kartais užeidavo, jo jau nebe
sutikdavo. Jis dingo. Apie jį daugumas vis užjau
čiamai atsiliepdavo, o kai kas ir šaipės.

Jie vis rečiau ir rečiau pasimatydavo. O Lais
vės alėjoje jis sveikindavos iš tolo ir praeidavo 
pro šalį, lyg kažkuo susirūpinęs, lyg nedrąsus. Jo 
veidas toks pavargęs, eisena tokia atsargų lyg jis 
turėtų garnio kojas. Veide šypsena netikra, aky
se tos drąsos, kuri anksčiau buvo tokia rami ir 
patikima, dabar jau nėra.

Nuriedėjo keletas metų.
Ir štai Gervinaitė vieną tokią dieną po repe

ticijos, skubėdama pas siuvėją, pamatė sceną, kuri 
jai tarytum tyčia kažin kokio režisieriaus negai
lestingai buvo sukomponuota. Gervinaitei tiesiai 
prieš akis atsidarė mažos karčiamėlės durys ir 
staiga skersom kelnerio stumiamas išlėkė Pranas 
Stasiulis. Jis prieš pat ją padarė, kai kas pasa
kytų, juokingus paskliundom lekiančio žmogaus 
kelis žingsnius, susvyravo, paskui stabtelėjo vie
toje ir tik tada pradėjo savarankius, bet vargin
gus girto žmogaus žingsnius.

Kelneris, kuris išgrūdo Stasiulį iš mažos 
smuklės, teatrališkai .nusipustė rankas ir pilnas

POPIEŽIUS ATŠVENTĖ 
GIMTADIENĮ

Sekmadienį popiežius Jonas 
Paulius II šventė 60-ąsias gimi
mo metines. Į šv. Petro aikštę 
įvairios jaunimo ir moterų orga
nizacijas sunešė apie 50 tortų, 
chorai giedojo bei dainavo gimi
mo dienos himnus. Vėliau išku
rnės buvo tęsiamos Christ the 
King parapijoje. Ten buvo paga
mintas 231 Svaro tortas. ~

išdidumo, kad štai buvusį “poną” už apikaklės 
išmetė, nė nežvilgterėjo į savo auką ir grįžo at
gal į vidų, iš kur veržėsi brogos, arklidės ir senos 
pirties garai. Stasiulo veidas buvo toks, kad at
rodė, jog jis pats šioje scenoje nedalyvauja. Pra
džioje buvo nusikaltusio mažo berniuko šypsena. 
Paskui jis mėgino susikaupti ir suprasti, kas čia 
dedasi? Ir tuo pat metu, kai jis darė pirmuosius 
savarankius žingsnius, jo akys susidūrė, saky
tum gatvės katastrofoje, su Gervinaitės išsigan
dusiom akim. Ji greit paslėpė smakrą- savo api
kaklės kailyje. Stasiulis negyvu žvilgsniu nu
šliaužė per jos patysusį veidą.ir, matyt, stengėsi 
rret pats nuo savęs nuslėpti, kad štai jis žiūri į ją. 
Bet akys, jo įdėmios akys, vieną akimirką jkrūp- 
terėjo! x

Gervinaitei suspaudė širdį. Jeigu nereikėtų 
skubėti, jei nebūtų aplinkui žioplių, barzdoto, 
raudonais skruostais vežiko, vaikėzo su dviračiu 
vežimėliu, pilnu popierinių dėžučių, ji greičiau
sia būtų pravirkusį. Bijodama -atsigrįžti, ji sku
biai, skubiai nuėjo šalin ir perbėgo skersai gatyę.

; ■' (Bus daugiau) i

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. l 1980

*



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ką šventasis Raštas sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan
gaus ir žemės Sutvertoją? šventieji pranašai, kurie buvo pažinę 
Dievą, štai kaip rašė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite 
kaip geras yra Viešpats. Laimingas žmogus, kuris glaudžiasi prie 
jo*. Dar skaitome: “Kaip didelis tavo gerumas, kurį palaikei 
tiems, kurie glaudžiasi prie tavęs” (Psal. 31:39). Pats Išganyto
jas, kalbėdamas apie Dievą, sako: “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją), kad davė savo viengimį Sūnų,- kad kiekvienas, 
kuris į jį tiki, nępražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” (Jono Ev.1 
3:16). Panašiai kalbama 1 Jono 4:7, 8: “Meilė yra iš Dievo ir kiek- i 
vienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes Dievas yra meilė”. “O Dievas mums j 
parode savo meilę tuo, kad Kristus numirė uz mus, kai mes tebe- i 
buvome nusidėjėliai. Taigi, juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.

»V. RASTO TYRINgTOJA*
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K G. BATUKAS 
nnUilRUA IR MOTERŲ LIGOS 
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wtedical Building) TeL LU 5-6444 
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DR PAUL V. DARGIS 
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3907 Watt 103rd Streat 
Valandos pagal aoaxarim*.

Priemiestinėje Vilniaus gele- < 
žinkelio kasoje, šįmet paskelbta 
priemiestinių traukinių schema., 
Šalčininkai joje jau vadinami 
“Saliečniki”. Vilniaus geležin
kelio priemiestinėje kasoje ir Va 
rėnos geležinkelio stotyje kabo 
skelbimų lentos su rusiškais už
rašais. Jose visi skelbimai ke
leiviams taip pat tiktai rusiški.

Rusinimas intensyviai vykdo
mas rytiniuose Lietuvos rajo
nuose. Toliau jis bus tęsiamas į 
vakarus. Viena tokių priemonių 
— visą laiką Į Rytų Lietuvą Įvai
riomis pareigoms siunčiami ru
sai. Dalis jų suplaukia ir 
tų. respublikų.

Pokario metais iš Rytų 
vos į Gulago salyną ir
tremtį pateko daugelis šio kraš
to švietėjų, mokytojų. Prisimin
kime kad ir kompozitorių Juli
joną Sinių. Jam pasisekė — su
grįžo į Vilnių ir, keletą metų pa 
dirbėjęs, čia pasimirė. MLTE 
apie jo tremtį nutylėta-

(Iš Europos' Lietuvio)

iš ki-

Lietu-
Sibird

DR. FRANK PLECKAS) 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akie. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’"

VaL seal susitarimą. Uždaryta oeč.

ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL4S IK " 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

OfiM ttWu 77^^930
Rczkfendjo' teMu M9-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI m GMIltUtCAS 

tendra praktika, tpač. MOTERŲ Ilges.
Oflaa* 26Sf WEST SYta FlRŪBT 

Tm. ?R 4-1223
OFISO VAL: pinu aatncL trsčUa.] 

Ir pankt. 2-4 ir 4-8 vaL vak. kJtadir- 
oiaia 2-4 vaL popiet Ir Mta laite

OBIHOPEDAS-fBOTEZISTAS 
A, Aparatai - Protezai. Meo ban 
tjt dažai Speciali pagalba tDlew. 
■r* ■ (Arch' Supporta) ir L k 
vau »-4 ir 4—8. leĮtadiemala B—J 
2fo» WMt 63rd SL Chlcaga. VL 6Ge2* 

Tblaf.: PReapact 4-5444

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — PUm apdrauda 

ŽEMA KAINAŽEMA KAINA

Tai. WA 5-4043

MOVING
Apdriuttes ,

ANTANAI VILIMAI 
T*L 175-1991 erbe

i ■ i, i i * - ...

M. ŠILEIKIS Matelė (Tapyba)

Susivienijimo įnašas Čiurlionio ansambliui
Gegužės 4 dieną Clevelande j Lietuvių Amerikoje, parama. Kai 

Įvyko koncertas, akademija ir tie namai buvo perkami,
banketas, pagerbimui muziko - 
kompozitoriaus Alfonso Mikuls
kio bei jo žmonos,' ir 50 metų 
kūrybinio darbo ir atžymėjimui 
Čiurlionio ansamblio 40 metų 
gyvavimo sukakties.

4 vai. popiet Dievo Motinos- 
Nuolatinės Pagalbos salėje kle
bonas kun. G. Kijauskas malda 
atidarė minėjimą. Po to sekė 
poeto, rašytojo Stasio Santvaro 
paskaita, kurioje jis puikiai nu
švietė abiejų Mikulskių - nueita 
kelią ir jų darbus muzikos pa
saulyje.

Po paskaitos sekė kalbos ir 
sveikinimai. ALTos vardu kal-

an- 
samblio. kąsoje buvo tik keli 
šimtai dolerių. Mes nupirkome 
tuos namus tik dėl to, kad ga
vome paskolą iš- SLA už ketu- 
rius procentus”-.

P. Dangis taip pat prisiminė 
prieš 20 metų Čiurlionio an
samblio vadovų pareiškimą, jog 
tuo metu jiems buvo sunkūs lai
kai — nebuvo salės, kur galėtų 
čiurlioniečiai praktikuoti. Rei
kėdavo rinktis Paliūnuose”, o 
tam dainininkų-kių tėvai buvef 
labai priešingi. *

Susivienijimas, =visa tai turė
damas mintyje ir įvertindamas 
Čiurlionio ansamblio darbus, su-

bijo' p. Laikūnas, clevelandietis, teikė jiems virš, minėtą paskolą. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome-1 Čiurlioniečiai atsimokėdami Su
neš ir JAV Bendruomenės vąr- sivienijimui įkūrė čiurlioniečių 
du kalbėjo p. Ęamantas ir'V. SLA kuopą Clevelande.
Kutkus, iš Los Angeles p. Ba-: P- Dargis, sveikindamas čiur- 
kūnas. i lioniečius jų sukaktuvių proga,

Kiek ilgiau kalbėjo Susivie- SLA vardu įteikė Alfonsui Mi- 
nijirno Lietuvių Amerikoje pre-: kulskiui čekį — dovaną, 
zidenias Povilas Dargis, primin-i ?o sveikinimų ir kalbų visi 
damas, kaip ir kokiu būdu SLA svečiai ir choristai perėjo į pa- 
prisidėjo prie Čiurlionio an- rapijos apatinę salę-—kafeteriją, 
samblio gerovės, suteikiant 20 kur įvyko pdkylis — banketas, 
tūkstančių dolerių paskolą jų na-: kuriam, vadovavo visuomeninin- 
mams įsigyti. — !k.ė, SLA veikėja p. Ona Joku-

Jis priminė Jaun. Nasvyčio baitienė. 
pareiškimą, tilpusi Dirvoje, kur; Tiek koncertas, tiek akade- 
jis tarpe ko kito pasako: “Aš-mija ir banketas praėjo labai 
skaitau, jog ansamblio namų geroje nuotaikoje, žmonių daly- 
įsigijinias, jo pirmininkavimo ;vavo virš 500."
čiuriienie ansambliui metu, bu-! Už taip puikiai surengtą minė- 
vo pa's didžiąusias darbas an- jimą reikia padėkoti Rengimo 
s.niblvje. Faktiškai buvo labai komitetui: Jaunučiui Nasvyčiui, 

:.,aiJoana's ^fėje, 425S So. nelengva ir mes galėjome tą pa- p. Malskiui, J. Stempužiui, dr.
daryti liktai su Susivienijimo D. Degėsiui, O. Jokubaitienei ir 

! visiems tiems, kurie prisidėjo 
;prie šio sėkmingu* minėjimu pia-~ 
įvedimo. Clevelandietis

— Teigiama,-kad Sovietų ka
riuomenės vadai įsitikinę, kad 
karas prasidės už penkių metų.

— Castro išsiuntė 300 kubie
čių laivų į audrą, kurio po aud
ros nebesuranda.

— Winnetkoje mirė buvęs 
Cook apygardos teisėjas Robert 
J. Dunne, 80 metų amžiaus.

SUSIRINKIMŲ

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks antradienį, gegužės 20 ^d.. 
6 vai. vak., ’ \
Maplewood. Po susirinkimo — vaisęs.

A. Brokevičlus, rast.

The New-Way Apple Pie

Here’» real, homemade apple pie mad* • new way that** 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hour*. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecan*, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/21

2
2/3 
1/4 
1/8

2
1

1/2

cups coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecana 
baked 9-inch graham 

cracker crumb aust, 
pooled

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoon* so«ar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 
stirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Kote: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

čiurlioniečiai atsimokėdami Su-

VOKIETIJA (1945-1949)

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Iš pilies per sodą, vingiuotu 
i takučių, nužingsniavome į ka- 
, raliaus vasaros poilsio ir užkan
džių altanę. Altanė apvalios for
mos, ji aukšta ir erdvi. Jos vi
dury stovėjo apvalus stalas ir 

į kelios kėdės, o pasieniuose išdės 
; tyli staliukai ir minkštos kėdės.
Prie sienos buvo indauja ku
rioje spindėjo kiekvienos dienos 
ir kiekvieno patiekalo marino- 
riniai ir krištoliniai indai.

Užsukome į požemį kuris bu
vo Čia pat. Vingių vingiais vin
guriavo ir čiurleno skaidrus upe 
lio vanduo. Antroj upelio pusė
je, promelsvą vandenį, ekrane 
slinko gražūs spalvuoti gamtos 
vaizdai ir nuotaikingos figūros-

Iš Linderhof, nuvykome į Obe 
rammergau (trumpai taria ir ra I 
šo Amergau). Amergau kas de-i 
šimtį metų vykdavo Kristaus ir 
šventų’u gyvenimo vaidinimai. 
Deja, po karo vaidinimo nebu
vo. Vadovo teigimu, kai kurie 
vaidintojai buvo jau nusikirpę . 
plaukus ir. nusiskutę barzdas. 
Judas, buvęs nacis, buvo ameri
kiečių priežiūroj, Kristus buvo 
kažkur dingęs, o Marija buvo 
jau ištekėjusi, taip pasakojo 
mūsų vadovas. Jis parodė turtin 
gą šventųjų gyvenimo vaidinto
jų garderobą. Drabužiai buvo. 
sukabinti pagal vaidinimo pas
kirtį ir kiekvieno vaidintojo ats
kirai. Garderoboj spindėjo labai 
daug puikių ir gražių, o taip pat 
ir brangių rūbų. Gausiai rūbų 
buvo aukso siūlais apsiuvinėtų 
ir išsiuvinėtu.

Perėjome tą didelę ir aukštą 
salę, kurioje sėdėdavo žiūrovai. 
Sėdimos kėdės nuo scenos kilo-' 
virš aukštyn, o. paskutinė eile 
vos nesiekė lubų. Vadovas tei
gė, kad sėdimų vietų yra 6000, 
o bilietus į vaidinimus išparduo
davo keletą metų prieš vaidini
mą. Prie scenos buvo stiprus kry 
žius ant kurio Kristų nukryžiuo 
davo ir prikaldavo.

Mūsų vadovas pasakojo, kad 
vaidinimo istorija prasidėjo pra
eitame šimtmety ar net dar anks 
čiau. Siautęs baisus maras skau
džiai palietė ir nusiaubė tą vie
tovę, ir apylinkę. Nedaug gy
ventojų buvo belikę- Likusieji 
iš baimės, nusiminimo ir ieško
dami paguodos, vaikštinėjo gat
vėse, giedojo giesmes, ir vaidi
no Kristaus kančias. Tik vėliau 
visą vaidybą perkėlė ant scenos 
ir patalpoj tęsė vaidybą. Vaidi
nimo pastatas, atrodė, kaip Lie
tuvos didelio dvaro daržinė, bu
vo nedažytas ir labai apleistas.

(Bus daugiau)

Mažeika f? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0446

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

•'4
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: I Ard* 7-3401

— Peru Respublikoje sekma
dienį įvyko rinkiniai. Buvo ren
kamas prezidentas, du vicepre
zidentai ir 240 parlamento narių 

.penkių metų terminui. Pu 12'rrre^ 
tų karinės valdžios, liepos 28 d. 
civilinė valdžia perims krašto

i • Šakės dviragės, ant tų šakių administraciją.
! avilys, ant to avilio- kamuolys, -------------------
; ant to kamuolio miškas. • Du ratu pagiryje stovi.

(žmogaus kuras) (Ausys)

MARY ŽAGARIS
PAGAL TĖVUS MATEJOČAITĖ

3

IA 
£

X

&

I

Gyveno Marquette Parke, Chicagoje
Mirė 1980 metų gegužės 17 d., 10:30 vai. vak., sukaukusi 

80 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio aps., Šimo
nių parajk, Dabšių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: vyras Walter ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Antradienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus- 
Marquctte koplyčioje, 2533 W. 71 st St., Chicago.

Trečiadienį, gegužės 21 d., 9 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv, P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Mary žagarienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Peikus. Tol. 176-2345.

i£ ?

L-I
k

I

*

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Til, 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO ilIMOS VALANDOS

Vh* pr^r.wM. fl WOFA, 
1494 ML A. M.

Lietuviu kelte: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

V*d*|a Aldona D»uku«
T*le*j Hlmtaek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

£ “Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZD1IONYT9

— Proęrtm**

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

Vbct laidos ii WOPA rtotW, 
banfi 1490 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

») — Naujienos, Chicago, 8, ILL Tuesday, May 20, 1980



MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS DETROITE

Motinos buvo paminėtos net Jam priklauso užpelnyta padė
ka.keturiose vietose: Dievo Apvaiz

dos, Šv. Antano parapijose, Da
riaus Girėno klube ir Lietuvių 
klube. Didžiausias minėjimas ir 
susibūrimas buvo Dievo Apvaiz
dos parapijos. Žiburio ir A.ušros > 
mokyklos ruošė mokyklų tėvų Į .. 
komitetai, o klubo 'ų valdybos, j * I m 
Man teko dalyvauti atidaryme i 
44Aušros’’ Lituanistinės mokyk
los ruošiamame minėjime Šv. 
Antano mokyklos patalpose. 
Minėjimą pradėjo ‘Aušros” Li 
tuanistinės mokyklos 8 klasės 
mokinė Natalija San John, pas
veikindama atsilankiusias moti
nas. Motinoms buvo prisegtos 
prie krūtinės gėlės- Vytė šnapš
tytė padeklamavo motinoms 
skirtą eileraštį; Onutė Jasevičiū- 
tė, Vytė šnapštytė, Natalija San 
John, Juozukas Jasevičius, Vi
lija Teličėnaitė ir Rūta šnapš
tytė padainavo “Stoviu aš pari
mus”, fleita pritariant Vilijai 
Teličėnaitei; V. ir R. šnapšty- 
^ės kanklėmis atliko — Pas mo- 
ieiutę” “Linelius roviau ne vie- 
■Li” :
■. 1
J 5 . . ■ V. v * ■ • * -*4Visi mokiniai skudučiais išpil-1 šaulių stovykla jau į 
dė — kaip gi gražus, gražus rū-1 stovyklavimui ir laukiami sv^ 
helių darželis“ir “Ant kalno čiai. Emyliia ir Stepas myli nę£ 
’gluosnys”, fleita pritariant Vi-i tik svečius, bet ir spaudą; st. Catharines, taip pat Vladas. 
Sijai Teličėnaitei. “Auši'os “mo
kiniai pašoko du tautinius še- jienas”- 
Jįius (Noriu miego ir Suktini); ! 
beto užbaigai pašoko ratelį, pri-1 
kariant daina.
. Meninę dalį paruošė ir prave
dė skautininkas Algirdas Vai- 
tiekaitis. Jis tarė padėkos žodį 
mokyklos vedėjui Antanui Vai- 
tėnui už pasišventimą mokyklai 
ir padėkojo mokyklos rėmė
jams. S. Račiukaičiui, M. šnapš- 
čiui ir V. Tamošiūnui.

EMILIJOS LUNGIENĖS 
GIMTADIENIS

Š. m. balandžio 27 d. Emilija 
j Lungienė atšventė savo gimta- 
j dienį. Susirinkę į Lungių puoš- 
J nius namus artimi draugai: 
Angelė ir Petras Bukšniai, An
gelė ir Alfas Šukiai, Bronius ir 
Gražina Valiukėnai, Petras Jo
cius, Vincas Rinkevičius ir Ele
na Braziūnienė sugiedojo sukak
tuvininkei ilgiausių metų ir pa
linkėjo sulaukti dar daug svei
kų ir laimingų metų. Netikėtai 
draugų užklupti Emijija ir Ste
nąs Lungiai greitai paruošė vai
šes ir parūpino skanaus gaivinan 

j ečio gėrimėlio. Vieni vaišinosi ir 
dainavo, kiti bandė susukti val- 
ciuką ir taip keletą linksmų va- ( 
landų geroje nuotaikoje pralei
do. j
Ponai Emilijai ir Stepas Lun

giai yra vaišingi, dažnai jų na
muose susiburiamą. Stepas yra 
Šaulių stovyklos “Pilėnai” ad
ministratorius. Jis pranešė, kaęi

L paruošta

Pasvarscyk anceli tykiai pirkiodama

Aš žinau, kad niekas manęs ne
supranta, bet aš esu žmonių • 
tarpe, tiktai jie gyvena kažkur I 
toli nuo manęs, jie man svetimi 

I — be sielos ir be kūno. Aš nega
liu su jais susipažinti, savo įs
pūdžiais pasidalinti, jie gali bū
ti nejautrūs ir negalės manęs su
prasti, palengvinti mano vienatį 
vės naštos.

1978 m. buvo apklausinėta 
52.000 žmonių: “Kokios emoci
jos sudaro didžiausių sunkumų 
vienatvėje?” Apie 40% pasisa
kė, kad dažnai jaučia vienatvę 
ir beveik kiekvienas yra paty-- 
ręs vienatvės jausmą. Kai kada 
vienatvės jausmas laikinai pra
eina, bet milijonam žmonių vie
natvės jausmas pasilieka kroniš- 
ka liga, gyvenimas liūdnas ir 
skaudus. Vienatvė neturi ribų 
tarp amžiaus: jaunuoliai, vidu
tinio amžiaus ir senesnieji, — 
pažįsta vienatvės smūgį. Turtas;

PUmei, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

_ Namai, žami — Pardavimai 
REAL ESTATE. FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČLA.IS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAlS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774}

— J. Sarapnickas, St. Catha
rines, Ont., Naujienų atstovas ir 
korespondentas Kanadoje, orga
nizuotai parėmė Naujienų leidi
mą. Jis pats ir jo kaimynas An
tanas Staugaitis, taip pat Jonas 
Radvila iš Port Golbome auko
jo po $25. Po $10 aukojo Kostas 
Jonušas ir Juozas Paukštis iš

_ virtadienį ir penktadienį, gegu-
| žės 22 ir 23 d. Aukos skiriamos

'luomas neapsaugo nuo liūdesio! 
Vedybos nėra automatiška ap
sauga nuo dvasinės vienatvės. 
Jaunos poros daug nukenčia dėl 
neturėjimo tikrojo ryšio tarp; 
savęs.

Blogiausiu atveju, vienatvė 
gali iššaukti savižudystę. Kele-'j

karo veteranams bei jų šeimoms 
šelpti. . ■ • t

— Arlena Jotautaitė iš Bogan 
aukšt. mokyklos laimėjo pirmą 
rietą istorijos varžybose Čikago
je bei apylinkėse. Ji dalyvaus 
tolimesniame konkurse Čikagos 
universitete.

— Grant Parko koncertai ora

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

.v_ J • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
tas studijų parode dramatišką j Maplewood. Labai tinka giminingoms 
padaugėjimą savižudyscių jau-J ^eimoms-

O
u

skaito ir remia, o ypač “Naūį Bagdonas iš Hamiltono. Nuošir- 
y ! dus dėkui visiems.

Baigdamas šias mintis, aš linv ■ _ _
i v.„_ _ t — Ponia Ane Cesna, Oak Lawn! kiu ponams Lingiams ilgiausių . ’
ir laimingų metų.

& $ *

ARTINASI KAPŲZ
PUOŠIMO DIENA

adės birželio 21 d. 8 vai. vak. irj nuoUu Priežasties' reikia] • -MŪRINIS BUNGALOW Brighton
tęsis iki rugpjūčio 24 d. Norin-1 
tieji gauti koncertų programas, j 
prašomi rašyti: Grant Park Con J 
certs Chicago Park Distickt, j 
425 E. McFetridge Dr-, Chicago, 
IL 60605. Birželio 21

electros įrengimai, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagbs miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 -

Minėjime dalyvavo šv. Anta
no parap. klebonas kun. A. Ba- 
bonas ir kun- K. Simaitis. Det
roito Lietuvių Organizacijų Cent 
ro vardu pasveikino motinas 
Stasys Šimoliūnas. Ant sienos 
kabėjo užrašas — “Ir vienas ka
rys yra tėvynės ginėjas”.

Buvo pristatytos baigusios šią 
mokyklą mokinės — Natalijia 
San John, Vilija Teličėnaitė ir 
Vytė šnapštytė.

Tenka tik pasigėrėti, kad “Auš 
ros” Lituanistinės mokyklos mo
kytojas A. Vaitėnas be atlygini
mo ištesėjo tą gražų, darbą to
kiose sunkiose sąlygose. Tikrai

Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.ieškoti šeimoje, meilėje ir nemo-: 

j kėjime prisitaikyti prie gyveni
mo. Jaunuoliai dažnai patenka į- 
blogos valios gyvenimo srautąi 
— narkotikus, neapykantą vi-:| 
suomenei ir tampa alkoholikais.} 
arba narkotikų aukomis. Vieni-: 
ši žmonės dažnai tampa barų, i 
socialinių klubų, net laikraščiuoi 

Lietuvių Adademinio Sambūrio * se skelbimų aukomis, kurie “pa-j 
Montrealyje pirmininke, Gytis deda surasti” draugą ar irau-* 
Vazalinskas — vicepirm., Jūra- gę... ' j
tė Ciplijauskaitė Tanner — sekr. 
Algis Beniušis — ižd., Arvydas 
Krikščiukaitis — valdybos nariu.

— Lietuvos Dukterų Draugijos 
pavasario balius įvyks gegužės 
24 dieną Jaunimo centre.

— Čikagos aukšt. lituanistinės 
mokykla priims mokinius sekan
tiems mokslo metams birželio 7 
d. 9 vai.- ryto Jaunimo centre. 
Mokyklos direktorius yra Juo
zas Masilionis, daugelio vadovė
lių autorius.

— Kanados LB tarybos rinki
mai Įvyks š. m. gegužės 25 die
ną.

— A. Vaičekauskas iš Marque
tte Parko išsikėlė į 9824 Lincoln 
Trail, Fairview .Heighst, IL 
62208.

ŠIMAITIS REALTY

ir 22 d.
. Ill., pratęsdama ankstybai pre- koncertuose dalyvaus tenoras 
j numeratą, savo gerus linkėji- 1 Paul Gudas.

t mus atlydėjo $10 auka. Dėkui.
f]

Švyturio Jūrų Šauliai, laikyki 
damiesi įprastų per daug mėtį 
tredicijų, kas metai lanko mirųr ; 
šiųjų šaulių kapus. Aplankę mį- 
rūsio šaulio kapą pasimeldžia ir J

— Dėkui poniai Martai Milke- 
raitis iš Oak Laven apylinkės 
už ankstybą prenumeratos pra
tęsimą, gerus linkėjimus ir už 
$15 auką.

— Ponas Žemaitis iš Brighton
padeda ant kapo puoštę gyvų Parko, rašydamas Maikiui ir Te
gebu. švituriečiai šauliai, kaip vui laišką, kad dabar Lietuvių 
Įprasta, lankys mirusiųjų kapus Tautinės Kapinės bei jų direk-. 
gegužės 26 d., pirmadienį, šioms 
apeigoms vadovaus Motertrišau 
lių sekcijos vadovė An gėlė į Šu
kienė. Dėl susirinkimo vįėtos 
ir laiko šauliai skambinkite Įtel. 
382-5730. ■ . i H

Ant. Sukauskas

— Silvija Piečaitienė išrinkta i

Dėl nenormalaus gyvenimo j 
dažnai atsiranda tokių ligų, > 
gaip gastritas, dusas, odos Ii?.i 
gos, išbėrimai, širdies sutriki-: 
mai ir pan. Tokie žmonės trum-; 
piau gyvena. Per paskutiniuosius 1

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI

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

Kreiptis: -į

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

. Tel. 776-8505

. i porą dešimtmečiu šeimos gyve- 5 ’ 1 ■ * i , -i *1| nimas labai pasikeitęs. Beveik >į x
visuose kraštuose skyrybos pa- j nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
daugėjo, dar daugiau padaugė-j savybę Cbicagoje ar bet kur 
jo nevedusių tėvų vaikų prie-j Amerikoje; prašome skambinti 
auglis. Pasimetusios poros gyve
na desperacijoje ir iš tokios būk 
lės nebepajėgia išeiti. Vienatvė 
ir skurdas iš vienos pusės yra 
dirbtinis, t. y. paties žmogaus 
iššauktas, o iš antros pusės natū
ralus — mirtis labiau paliečia 
mylimąjį asmenį. Yra žmonių 
kurie vertina vienatvę. Bet visi 
žmonės pagrinde nori išreikšti 
savo emocijas ar nuotaikas su 
kitais, kurie galėtų atkreipti sa
vo 'dėmesį į apeliuojantį asme
nį-

Kartą mudu su žmona parke 
sėdėjome ant suoliuko, stebėjo
me. kai vienas aukšto ūgio vy
ras vaikščiojo takeliu ir šluoste 
spepetaite savo veidą. Praėjo 
pro mus porą kartų, lyg norė- 
damas ką sakyti, ar klausti. Štai 
ga sustojo ir pasakė “Alio!” Pa
prašiau jį sėstis, o jis, atrodė, 
to tik ir laukė- Mudu su žmona 
supratome, kad šis vyras ieško 
užuojautos, kažkas jį kankina. 
Jis pasisakė, kad prieš porą sa
vaičių mirė jo žmona. Jis pergy
vena baisų vienatvės ir ilgesio 
siaubą. Juodu su žmona sėdėda
vę šitame parko suole, kur mes 
dabar sėdime. Kokie laiming: 
juodu buvę.

Netrukus aš pats kaip ir tas 
žmogus, pergyvenau vienatvės 
smūgį, tokį pat, kokį pergyveno 
anas nepažįstamasis. Jaunas žmo 
gus lengviau pergyvena vienat
vės smūgį. Žmogus, išgyvenęs 
visą amžių su mylimąja žmona, 
netekęs savo gyvenimo ištikimo 
palydovo, gali prarasti pusiaus
vyrą. Nežiūrint to, kad žmonės 
bendrai turi nors paviršutiniškų 
pažinčių, bet kokia baisi scena 
pasirodo tavo akyse, kai grįžęs 
iš darbo randi tuščius namus. 
Šis momentas sminga į širdį, at
rodo, kad esi nubaustas ir nus
kriaustas... Skyrybos taip pat 
skaudžiai atsiliepia, kai žmogus 
susiduria su faktu, ko anksčiau 
nepermatė. Viena moteriškė ap
rašo savo pergyvenimą skyry
bų atveju: “Aš pergyvenu sky-

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas / 
2646West 6<Hh Street 
Tai. REpublic 7-194T

ir užeiti į musų 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

Siuntiniai į Lietuvą !
ir kitus kraštus J

P. NEDAS, 4059 Archer Ava.
Chicago, JIL 60632. Tel. YA 7-59301

---------- ' /

toriai daugiau remia vienuolių 
spaudą, o ne Naujienas, nors jos 
jas propaguoja. Savo laiškan jis 
įdėjo $20 grynais nusipirkti šer
mukšninės,' apgailestaujant šį 
liūdną faktą.

j — Ponia Aleksandra Sedlickas
Išminčių knygose yra užrašv- iš Pentwater, Mich., užsakyda- 

: ma lietuviškų knygų, $5 likuti 
kuri paaukojo Naujienoms. Ta proga 

ji tarp kita taip rašo: “Linkiu 
Naujienoms laikytis kuo tvir
čiausiai, nes jos yra geriausias^ 
Lietuvos ir lietuvių draugas. 
Jos duoda informaciją be pro
pagandos, kuri dažnai yra sve
timųjų kilmės ir netarnauja 
Lietuvos ir lietuvių interesams, 
nors taip jų propagandoje atro
do”. Dėkui už laišką ir už auką.

— Vincas Rastenis. Alto Hot 
Springs skyriaus pirmininkas,' 
$7 likutį nuo užsakytų knygų 
paaukojo Naujienoms. Dėkui.

— Izabelės Motekaitienės Dai
navimo studijos mokinių meti
nis koncertas įvyks sekmadie
nį, gegužės 25 vai. 3 vai. popiet 
Jaunimo centre. Rytoj bus pas
kelbtas dainininkų bei debiu- 
tančių sąstatas. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

— Bernadeta Macijūnienė iš
rinkta Marijos aukšt. mokyklos 
Motinų klubo pirmininke. •

— Amerikos Legiono vadovy- 
. bė pranešė, kad šiemet Aguo- 
! nėlių Dienos rinkliava bus ket-

“Ne kiekviena nelaimė, 
mus ištinka yra'smūgis,'bet tan 
kiai ir pamokinimas kaip reikia 
gyventi”?— Eolas.

c

Gimiau 1893 metų gegužės 29 dieną. Gimtadienio proga 
sveikinu visus draugus bei pažįstamus, ypač sulaukusius. 
80 ar daugiau metų, linkiu jiems tokios sveikatos, kokią 
aš luriu. o Naujiencfmc Gunčiu pasipainiojusį x9Q 9fi 

čeki, kad jos dar ilgai eitų ir skelbtų pačią 
teisingiausią tiesą.

Antanas Kazaitis
6947 S. Washtenaw, Chicago, Ill. 60629

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulartyl

Coapouaded
Quarterly 

OUR SAVINGS , 
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

£3

— Sandaros gegužinė-piknikas 
įvyks birželio 8 d. Lietuvos Vy
čių salėje ir salėje.

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

ARVYDAS KIELA, 434-9655

MIRTIE, KUR TAVO 
GELUONIS?

M. i I M X U S
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

VIENATVĖ

see us for 
financing 

’ AT OUR 10W RATE.
jįVlMTH'REP A
> FIT YOUR INCOME

“Aš esu vienišas: valgiau vie
nas, einu vienas, miegu vienas ir 
kalbu pats su savim. Niekas 
manęs negirdi, niekas manęs ne
laukia. Tik meilė nėra vieniša, o 
nuobodulys ir liūdesys skaudus. 
Liūdesys yra tylioji, nematoma 
liga, pasak “Awake” žurnalą.

Daugiau ir vis daugiau žmo
nių jaučia skaudžią vienatvę, 
jaučia, kad esi nereikalingas, 
niekam nepriklausai, tiktai sau, 
ir net giminių nepageidaujamas-

Kaip gali žmogaus baimė mir
čiai pasidaryti ne tik nebaisi, 
bet net maloni?

Pasiklausykite šios ypatingos 
-temos—šiandien—per—^Gerąją 
Naujieną Lietuviams” 8:45 vai.- 
vakare'radijo’ banga 1490 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

šį penktadienį per Sophie Bar
čus radiją 4:23 vai. popiet iš
girsite: “Įvadas į šv. Rašto pra
našystes”. Parašykite pareika

laudami knygelės: “Mirtie, kur 
tavo geluonis?”, prisiusime do-

• vanai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3508(4 W. 95th St 
Everg. Park, III.

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321 
Oak Lawn, Ill. 60151

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAHTS 

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

arba pagal susitarimą.--
Telefonuoti 778-8000

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ [
MARU A N0REIKIEN2 <

2608 W«et Cttb St, Chicago, DI. W«2» « TeL WA M7g7 '

WK1IM

f • Keturi broliai iš vienos duo
bės geria: du tyrų vandenėlį, du 
— drumstą. (Vežimo ratai)

2212 WET CERMAK ROAD CHICAGO, UTTNOTS

Pm* KAZA2VAV*XAS, Prustai Ptiamt Vlrglal* 7*7747
BOWr Mon.Tu«.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-L

SEBTOiG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

MAISTAS M EUROPOS SANDtLIŲ

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

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

Chicago, m. 60629

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE

2501 W. St, Chiexgo, HL 6062J. — TeL WA B-J717

rybų laikotarpį. Skirtis aš labai! 
nenoriu ir niekad nesitikėjau, 
kad taip atsitiks- Mano vyras 
mane paliko. Mano agonija šiuo 
metu tokia didelė, kad norėčiau 
numirti. Aš jaučiuosi pamesta, 
pažeminta ir užmiršta”.

Nuo vienatvės pabėgti negali
ma. Ji tave seks, kur bebūtum.
Net gyvulėlis prisiriša prie savo STATE St, Rm. 1717. Mes kal- 
my limo jo asmens, o netekęs jo, bame lietuviškai. 782-3777 or 
ieško ir liūdi. Tikroji meilė yra 925-8392. Professional Member 
žmogaus didžioji dorybė.
M. ŠILEIKIS

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

American Federation of Astro
logers. (Pr.)




