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Amerikos Lietuvių Taryba ve
da, okupanto kalinamų lietuvių 
kartoteką ir iš jos čia skelbiame 
eilę pavardžių, kad visada prisi-

GEORGE BUSH ATSTOVAI 
VYKS KONVENCIJON

HOUSTON, Texas.— Respub
likonų partijos narys George 

mindami okupanto skriaudas,; Bush pareiškė, kad jis jau neda- 
keltume pasaulyje balsą dėl ka- lyvaus pirminiuose rinkimuose, 

bet oficialiai jis pirminių rinki
mų kampanijos -4dar nebaigė, 

j Bush gana ilgai tarėsi su Ronald 
Reaganu ir prižadėjo jį remti 
rinkiminės kampanijos melu. 
George Bush pirminių balsavi
mų rinkiminei kampanijai išlei
do $15 milijonų, bet įlindo 900 
tūkst. dolerių skolon. Bet vis tiek 
jis apskaičiavo, kad-jo delegatai 
turės teisę atvykti į respubliko
nų konvenciją partijos kandida
tui nominuoti. Tam būtų skirta 
bendrai apie milijonas dolerių 
ir G. Bush taip galėtų savo sko
la sumažinti, v - \ • *

Prez. Carteriui- dar trūksta 
12(T atstovų partijos nominacijai 
užtikrinti. Jis tikisi šiuos atšto- 
vus-gauti, -bet-jany darreikės-da-^ 
lyvauti poros valstijų pirminiuo
se rinktinuose. Senatorius Ed
ward Kennedy pareiškė, kad jis 
ir toliau ves rinkiminę kampa-

linamų brolių -išlaisvinimo.

69) Terleckas Antanas, 51 xn., 
kilęs iš Krivasalio k., Ignalinos 
ra j., Švenčionių aps., dipl. eko
nomistas, istorikas, '■ Vilnius, 
1958 m. teistas už “politinį nu
sikaltimą”, 1973.V.24-; suimtas, 
XII.16 nut. 1-m. laisvės atėriii- 
mu griežto režimo sąlygomis. 
1979.VIII.23 dalyvavo demonst
racijose Maskvoje, pasirašė -45 
pabąltiečių memorandumą. Ųž 
disidentinę veiklą 1979.X.30 su
imtas’Vilniuj Lietuvos kino stu
dijos sandėlyje,; kur jis diriio 
krovikų.

70) Trakimas Bronius, kalin
tas-kone, stov.. Rusijoje.

71) Trušauskas Ričardas, 
fe 1972-nf nuteistfts-lO-m.--

' 72) Urniežius Zigmas, 1967
* iri. riut. i5 m., kalinamas kone.

stov. 35. •

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, May 28, 1980

Amerikos., transporto laivai 1959 m s šalies vidaus vandens keliais vežė i Atlantą
po 2,800 tonų (vidurkiu imant), o po 20 metų iš visų ežerų veža į Atlantą po 52 

milijonus trinų (vidurkių iniant — kiekvienas laivas po 7,300 t.J.
--------------------------------------- ■ '■ ■ T'7 "  '-----------------------

PAKARTAS BUY. KORĖJOS ŽVALGYBOS

AUSTRIJOS KANCLERIS B. KREISKY 
PATARĖ NEVARTOTI PRIEVARTOS
ŠVEDIJOS IR ISPANIJOS SOCIALISTŲ VADAI TARĖSI 
SU PREZIDENTU BANĮ SADR IR MULA M. BEHESHTI

ATĖNAI, Graikija. — Austri- =—■■ — ■ ■ — —
jos kancleris Bruno Kreisky, dvi
dienas praleidęs Teherane ir išsi
kalbėjęs su prezidentu Bani Sadr 
bei parlamento didžiausios par- 
tjios vadu mula Mohammed Be- 
heshti, patarė nesiimti jokių 
tarptautinių prievartos priemo
nių prieš iraniečius, jeigu nenori 
susilaukti didesnių bėdų.

Iranan savaitės pabaigoje nu
vyko Europos socialistų delega
cija, susidedanti iš Austrijos so
cialistų partijos pirmininko ir 
nanclerio Bruno Kreisky, Švedi
jos ilgamečio premjero ir socia
listų partijos pirmininko Olaf 
Palme bei Ispanijos socialistų j klausomybę, 
demokratų partijos pirmininko priimtus pagrindinius įstatymus. 
Felipe Gonzalez. ;

Nuvykusi komisija išsikalbėjo 
su prezidentu bei užsienio reika
lų ministerių Gotbzade, kurie mūsų tėvynainius, vedant su pa
tvirtina, nad ameriikečiai gali | vergėj u žūtbūtinę kovą, infor-

K. DEMOKRATAI CHICAGO 
RADIJO VALANDOJ

š.m. gegužės 25 d. 8 vai. vak. 
kiek pavėluotai atvažiavo Krikš
čionių Demokratų konferencijos 
vadovaujantieji asmenys — 
VLIKo steigėjas St. Lūšys, “Tė
vynės Sargo” redaktorius P. 
Maldeikis ir Krikščionių Demo
kratų Centro valdybos pirminin
kas VI. Šoliūnas.

Šlutas juos gražiai pasveikino 
ir pristatė radijo klausytojams.

Pirmas kalbėjo apie Krikščio
nių demokratų sunkias kūrimosi 
dienas, kovas už Lietuvos nepri- 

seimo rinkimus,

1906.X.17 Vainolių * k., Vaškų 
y visą Biržų ^pŠ.,; bųvAvalst. saūg.

tarnaut.,’ I rusų okupacijos me
tu kalintas, 1945.1V suimtas- ir 
kalintas Sibire kone. '
" 74) Vaiva^AnWiSrti 1900 
m., nut. 1968 m., bausmė 15 m., 
kalinamas Mordovijos. koncent- 
rasijos stovykloje 19. . •.

,75) Vilutis Jonas, g. 1914 m., 
nut. 14)70 m-, bausmė 15 m., ka
linamas Mordovijos k oncentįa- 
rijo’s-stovykiojeA19.,z .

76) - Vyšniauskas Vytautas, 
1977 m/nut. 25. m. ir išvežtas 
Rusijon į kone, stovyklą.

77) Zabrauskas Albertas, g. 
I960’ m., “už ’ prasitarimą prieš 
Sov. vėliavą suimtas 1977.XI.8.

78) Zakšauskas Pranas, nut. 
15 mi, kalintas kone. stov. 35.

.79) Zakševskis Konstantinas, 
g. 1960 m., už pasisakymus 
prieš sovietinę vėliavą suimtas

W.-jis nori, kad jam būtų 
garantubtžs/žodis’ partij&^plą t- 
forms sudarvme.i

‘ 80) Zelėnkeričius Juozas, g. 
1916 m., nu£ T968 m., bausmė 
15) m., kalinamas koncentracijos 
stov. 17 A.

’81) ‘žvyniš Bronius, g. 1915 m., 
nut. 1906 iri.,' bausmė 15 m., ka
linamas kone. stov. 36.

• Čia tik dalis liettrrių politinių 
kalinių, Maskvon kankinamų ka
lėjimuose'ir lageriuose. Apie 
daugelį žinių neturime.

(ALT Informacija)

ŠACHAS TURĖJOS BŪTI; “ 
GRIEŽTESNIS J

KAIRAS, Egiptas. —Irano ša
chas Rėza Palilevi; gerokai Su
stiprėjęs po operacijos,, pareiškė 
savo’ apgailestavimą, kad jis. 
nebuvęs pakankamai ’ griežtas. 
Krašte prasidėjus;neramumams^ 
jis turėjęs būti griežtesnis ir ne
turėjęs leisti mulos Chomeini 
šalininkams kelti galvas ir ar-, 
dvti visa Irano tvarką, šachas 
tvirtina, kad jis pats padarė ke
lis netikslius apskaičiavimus, 
paklausė Amerikos ir britų val
džių pranešimų ir griežčiau ne
pasipriešino perversmui.

Washington© ambasadorius jį 
įspėjo prieš griežtesnes represi
jas, kad vėliau jo paties nenn- 
verstų, bet tai buvusi klaida. 
“Jeigu mano vyriausybė būtų 
prisilaikiusi veikusių įstatymų, 
tai krašte žuvusių skaičius būtų 
daug mažesnis ir tvarka geres
nė”, šachas apgailestauja. Jis 
tylėjo pusantrų metų, bet dabar, 
kai jis jau sustiprėjo, tai rado 
reikalo pareikšti kelias pagrin
dines mintis.

•kalėjimo kieme buvo pakartas 
ilgametis buvusio prezidento 
drangas ir žvalgybos viršininkas 
Kim-Jae Kyu. Į

•Buvęs žvalgybos viršininkas Į 
Kim Jae Kyu aiškinosi, kad jis 
bandęs išgelbėti Pietų Korėjos 
demokratinę santvarką, nes bu- Į 
vęs prezidentas Park Chung i 
Hėe, paprezidentavęs krašte 18 ( 
metų, planavo dar R metus pre- j^ano' upėskknte

Jungtinių - Tautų gen. sekreto
rius Kurt Waldheim sušauįkė 
99 valstybių konferenciją dėl 

(pagalbos badaujantiems kambo- 
įdiečiams. Konferencijoje daly
vauja 58 valstybių atstovai. So
vietų Sąjunga ir Vietnamas kon
ferencijoje nedalyvauja, nes'ją 
laiko politine.

JAV atstovas ir Valstybės sek-

zidentauti. Žvalgybos viršinin
kas, jaunesnių karių patariamas,

KALENDORĖLIS

Gegužės 28: Margarita, Emi
lijus, Rima,_ Vėją, Jogirdas, 
Augis. ,

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:15.

Oras giedras, šiltesnis, gali

— Pirmadienį Sovietų Sąjun
ga išleido į erdves satelitą So- 
juz 36 su dviem kosmonautais: 
komandierium Valery Kubasov 
ir vengrų inžinieriumi Rerta- 
lan Farkas.

— Miami mieste pirmadienį 
areštuoti trys juodieji, užmušę 
tris baltuosius laike demdnstra- 
cijų bei maišto. Jie pakaltinti 
pirmo laipsnio žmogžudyste.

— Pekino vyriausybė praeitą 
savaitę ragino pareigūnus imtis 
priemonių sustabdyti Didžiosios 
Kinijos Sienos suardymą.

būti paleisti be jokių sąlygų, jei
gu' nebus imafn'asi tarptautinių 
priemonių prieš Iraną. Komisi
jos pirmininkas B.' Kreisky pa
reiškė, kad jie nuvyko ištirti 
faktus, bet jie nėra įpareigoti 
pranešimą’-.padaryti prezidentui' das taikliai jam atsikirto. 
Carteriui• arba Maskvai. Jie iš-J Buvo ir’ daugiau neesminiu 
aiškino dabartinės vyriausybės klausimų, į kuriuos prelegentai 
nuotaiką, praktišką josios veiklą ’vykusiai pasiaiškino. Dr. Z. Da- 
ir pataria palaukti ir leisti pa-Inilevičius padarė kelias korektū- 

parlamentui padaryti ras. Būdinga, ir prelegentai, ir 
sprendimą. Komisija nepriklau- dr. Z. Danilevičius pasisakė prieš 
so nuo JAV arba nuo Maskvos.
Komisija yra įsitikinusi, kad bus 
galima greičiau klausimą iš
spręsti, jeigu bus vartojamos 
taikos priemonės. Jie patarė ne
kreipti didelio dėmesio į mulos 
Chomeini pasakyta kalbą parla
mento nariams. ._ ;__ ,

muoti laisvąjį pasaulį.
VI. špBūnas paminėjo Krikšė. 

demokratų aktyvų vaidmenį 
ALToje ir VLIKe. Tiesiog kurio
zas. kai Vytas galiūnas bandė 
ginti frontininkus ,o brolis Vla-

ATSISTATYDINO IZRAELIO J 
GYNYBOS MINISTERIS

JERUZALĖ. — Pirmadienį at 
sistatydino Izraelio krašto ap
saugos ministeris Ezer Weiz- 
man, vienintelis-vidurio pažiūrų retoriaus pavaduotojas Warren 
premjero Menadhem Begin ka-' m Christopher pareiškė, kad 
binete. Jis buvo priešingas už-1 kambodiečiams vėl gresia badas, 
imtų kraštų politikai, kolonijų'jei Kambodijos-valdžia ir viet- 
steigimui ir delsimui suteikti, namiečių okupacinės jėgos truk- 
palestiniečiams autonomiją va-’(jyS maisto ir medikamentų pri

statymą žmonėms. Ypač nuken
tėtų provincijos gyventojai, ku
rie ateinančio lietingo periodo 
metu būtu visiškai izoliuoti. Jis 
kreipėsi Į Soxietu valdžią dėl gė
rybių pristatymo lėktuvais ir 
malūnsparniais.

Sekretorius Waldheim pareiš- 
ir < raugišKi §įmetinė pagalba Kam-
santykiai su }j0(jjjaj kainuOs 281 milijonus 
Anwar Sada- - (lolerių Vicn jAV pažadėjo 115 

milijonų dolerių, Japonija pa a- 
dėjo $20 milijonų ir 20,000 tonų 
ryžių, kurines jau pristatė į 
Kambodiją.

ir Gazos srityje. Jo atsistatydini-
. - - ’ mas laikomas dideliu smūgiu

patarė prezidentui Park nesiek- }premjero Begino ministerių ka-
ti prezidentūros dar vienam ter
minu, bet prezidentas nepaklau
sė, tai tada ji nušovė.

Teismas kitaip pažiūrėjo į 
klausima. Karo teismas, išnagri
nėjęs bylą, nutarė visus žudynė
se dalyvavusius žvalgybininkus 
pakarti. Taip ir buvo padaryta 
šeštadienio rytą. Kartu su žval
gybos viršininku, buvo pakarti 
dar keturi sąmokslininkai.

KVANGŽIU, P. Korėja. — La
bai ankstyvomis antradienio va
landomis P. Korėjos karinės va-1 
dovybės tankai palaužė studen-Į 
tų laikomas barikadas, baigė 
pasipriešinimą ir užėmė visą 
Kvangdžiu miestą. Vietomis stu
dentų grupės bandė pasipriešinti 
tankus sekantiems kariams, tai 
ubvo’ pačių tankų sutraiškinti ar 
kąrių nušauti. Iš viso šių opera-, tas Carleris, patyręs, kad lėk- linauskas tvirtina sveikatą šv. 
tcijų metu žuvo 13 jaunuolių. luvnešis

•.Kvangdžiu vadovybė, susita- prie Amerikos vandenų, pasie- ryje. Jis yra dr. Seibučio ir žmn 
rusi keliais klausimais su nauja kęs Norfolką, sėdo į malūnspar- nos Agnutės priežiūroje, 
vyriausybe/buvo paskelbusi pa- nį ir nuskrido pasveikinti arti I — -
sipriešinimo pabaigą, bet stu- 6,000 atvykusių JAV jūreivių, j laivai, lydėjusieji lėktuvnešį j 
dentų grupės nesit’aukė nuo ba- —■ * •’ -
rikadų. Tankai labai lengvai už
ėmė kelių studentų laikomas po
zicijas ir nuginklavo visus, dar 
rankose laikiusius ginklus. Kari
nė vadovybė tuojau įsakė Kvang
džiu gyventojams atiduoti visus 
kariškus ginklus, paimtus iš vie
no sandėlio.

binetui, geriems bei draugiš
kiems santykiams su Egiptu ir 
taikingam sugyvenimui Viduri
niuose Rytuose.

buvo Weizmam
Egipto prezidentu 
tu ir naujuoju užsienio reikalų I 
ministenu Kamal Hassan Ali, I

I( buvusiu krašto apsaugos minis- 
teriu. Spėjama, kad krašto ap
saugos ministerio pareigas per
ims pats premjeras Beginąs,

čiam

važiavima šiais metais i okup. 
Lietuvą.

Su malonumu išklausėm pbė- 
legentų pranešimus. Linki rile 
jiems sėkmės darbuose ir už
mojuose. K. E.

HAGA, Olandija. — šešiadie 
nį Pasaulinis' Teismas Hagoje 
vienbalsiai nusprendė, kad Ira
nas privalo tuojau paleisti 53 
amerikiečius įkaitus ir sumokėti 
kompensaciją už neteisėtą ir ne
teisingą laikymą. Geru ženklu 
laikoma, kad Sovietų ir lenkų 
teisėjai balsavo su kitais 13 teis
mo narių. J XV \’alstyl>ės depar
tamento sekretoriaus pavaduoto-(apie 300, pareiškė buvęs rėmė
jas Warren M. Christopher pir-jjas Peter McMullen San Fran- 
madienį pareiškė korespondan-* cisco mieste. Daugeliui nepatih-

— Trečiadienį Čikagos mies-! tams Šveicarijoje, kad sprendi

AIRIŲ TERORISTAI 
NETENKA RĖMĖJŲ

BOSTON (UPI).— Airių Res
publikos Armija dėl beato'daititĮ 
bombų sprogdinimų netenka 
daug rėmėjų. Ypatingai armijai 
pakenkė sprogdinimas bombos, 
kuri 1979 m. rugpiūčio 27 dieną 
užmušė Ixirtla Mountbatten. 
Vien dėl šio sprogdinimo ir mir
ties iš 600 IRA rėmėjų liko tik

taip pat minimas parlamento) , ,, x . ..........
Gynvbos ir Užsienio politikos Isa'i’a dybe.i^paskoil.ta. kad ; ,na, svnoat pakepa Įkaitų pa- 
komiteto pirmininkas Moshe " ,)nvc lr Sl±?t ,’a"' < nOrS ’f:'"" VaMz'’ '.a'
Arens. kryžoj bus statomas $200 milijo- nieko nereiškiančiu dalyku. Tuo 

nų vertės Hilton viešbutis. Jis atveju bus kreipiasi i Jungtinių 
bus baigtas 198-1 metais.CARTERIS SVEIKINO

SUGRĮŽUSIUS JŪREIVIUS j

NORFOLK, Va. — Prezidcn- j visuomenės veikėjas Petras G a-

Tautų Saugumo tarybą. Mano
ma, kad šį kartą Sovietų Sąjun-

ka. kad IRA vadovybė atsidūrė 
kairiųjų rankose ir tapo tarptau
tine teroristų ctganipacija bei 
tos organizacijos sąjungininke. 
Tam dalykui yra priešingi dau
gelis ilgamečių IRA narių.

IRA išsigimstant, atsirado nau-
Chicagos lietuvių veiklus ga Saugumo tarybos nutarimo' buvo pačių lankų sutraiškinti a*'

USS Nimitz” artėjo Kryžiaus ligoninėje, 601 kumba-

vykdyti Pasaulinio teismo spren
dimą nevetuos.

Dėl įkaitų paleidimo Teherane 
lankosi Europos socialdeinokra 
tų vadai: Austrijds kancleris 
Bruno Kreisky, buvęs Švedijos 
premjeras Olaf Palme ir Ispani
jos socialdemokratų pirminin
kas Felipe Gonzalez. Jų kelionės 

įtikinti Irano valdžią

talikų organizacija: Airių Tau
tinio Išlaisvinimo Armija —

grįžusių į Ameriką po 270 die- Persijos Įlanką.
nų patruliavimo pietvakarinės Į Jūreiviai buvo patenkinti pre- 
Azijos vandenyse. Iš šio lėktuv- :zidento sutikimu, liet visiems la- tikslas 
nėšio, kaip žinoma, išskrido lėk- biau rūpėjo gauti atostogas ir taikingu būdu baigti susidariusią 
tuvai, kada buvo sumošta nepa- pamatyti savuosius. Prezidentas»krizę. Jie Teherane sutikti pa
vykusi ekspedicija į Iraną ame- pranešė, kad Norfolk bazėje yra lankiai, o Teherano radijas per- 
rikiečiams įkaitams išgelbėti, j20,000 artimųjų, kurie laukia davė jų pareiškimus.

Kartu su “Nimitz” į Amerikos grįžusių jūreivių, kad galėtų su "" 
vandenis-įplaukė ir kiti du kard jais pabendrauti.

Tuo tarpu iš Irano pranešama, 
kad Isfahano mieste sekmadienį

— Izraelio Olimpinis komite
tas, apsvarstęs rusų įsiveržimą 
i Afganistaną, priėjo išvados, 
kad Izraelio sportininkai netu
rėtų vykti į Maskvą.

sušaudytas buvęs saugumo poli
cijos apygardos viršininkas Abol- 
fazi Taghavi. Jis buvo kaltina
mas žudynėmis, kankinimais ir 
areštais revoliucionierių l>ei dva
sininkų.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jdusmy darnos pagrindai

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

ATMINTIES SUS1LPIMO TVARKYMAS

nė, kuo staigiau atmintis buvo 
dingusi, blogiau esti iu atiain- 
ties grąžinimu tais atvejab, kai užsiniiršlnras pamažu ihdėjo, nediagnozuotas ir negydytas buvo per kelis mėnesius ar dar il- gesnį laikotarpį. Kuo ilgiau užsimiršimas buvo negydytas, tuo sunkiau atmintį atitaisyti, nes tais atvejais jau ėsti kai kurie smegenyse pakilimai atsiradę, kurie nesiduoda pataisomi.Už tai nuo dabar nė vienas leluvis nebūkime paiku: nelaukime su atminties pasilpimu savaime pagerėjimo galvodami: ‘Gal pagerės, atsitaisys atmintis savaime...” Ne, tokio apsileidė- .io nuo šiandien neturi būti nė vieno mūsų tarpe. Turime tuojau pradėti gydytis kiekvieną atminties pasilpimą. Mat,- net ir pamažu atminčiai silpstant, gydytojas gali apsaugoti žmogaus smegenis hūd tolimesnio pairi- tno. O jėi bus rasta nepataiso-

Užsimirštamumds yra sunki negalė ir ji 
reikiamai turi būti tvarkoma — čia vien 
piliulės nurijimas toli gražu dalyko ne
sutvarko. (Mediciniška tiesa)Pris minkime dažnus mūsiš- kinas smegenyse įvykio prisimi- k:ų nusiskundimus atminties. nimas — trumpalaikė engrama. susilpnėjimo reikale, štai kapos Į Po šešių valandų prisiminima: metų sulaukęs mūsiškis labai nusistovi — tampresni darosi ii nepatenkintas, kad jis neprisi- ilgam atmintyje palieka, tai ilga mena, kas nutiko šį rytą. Jis pra- laikė engrama — ilgalaikis sme dėjo darbuotis kieme 9 valandą • genyse įvykio. įrašymas. Jis toks ryto. Grįžo stubon per pietus su-1 labai atkakliai smegenyse laiko- mišęs ir prašo savo žmonos vež- (si, visada esti atmenamas.Tokį ilgalaikį įvykio prisimi i ma smegenyse negerovė, kaip sujaukti* tokia chroniška, vis didėjanti —ti jį pas gydytoją. Jis nežinąs kas su juo darosi, bet viskas, rodos, apvirto’ kojomis aukštyn. Jis neatsimena kas šį rytą nutiko. Gydytojas tokiais atvejais gali įtarti šį vyrą turėjus mažą paralyžių — stroką.Arba vėl — penkiasdešimtuosius metus einanti moteriškė atvedama namiškių pas gydytoją. Kai gydytojas klausia, kas negero su ja nutiko, ji ima skųstis— ji nežinanti, kodėl jos sūnus ją čia pas gydytoją atvežė. Ji jaučiasi esanti sveika, tik jos sūnus sako, kad mama kartais užsi- mirštanti. Sūnus stebisi, kad jc motina nepasako' teisybės — gerina savo sveikatos stovį, kas neatitinka tikrenybei: ji užsi- miršlanti. Tokiu atveju gydytojas turi ištirti ,ar toji moteris užsimirš tanti dėl perankstyve senėjimo ,o gal ji turi galvoje kokią nors ligą — organinę gerovę.žmogaus atsiminimo mechanizmasAplinkos įvykių pergyvenimą:— pažinimas smegenyse — cent rinėje nervų sistemoje palieka pėdsakus — sniegenų pakitimą Tuo būdu atsimenama. Fiziolo gai tą smegenyse pakitimą va dina atminties pėdsaku arba en- grama. Yra dvejopas atsimini mas: trumpalaikis ir ilgalaikis Nauji atsiminimai yra linkę menkėti ir užmirštais likti maž daug po šešių valandų. Tai lai

ne

nimą gali smegenysesekantieji veiksniai: užmarini-mas operacijos metu (anestezija) ; smegenų sutrenkimas auto- dažnai galės pagerinti žmogaus mobilio ar kitokioje nelaimėje
pirmyn einanti užsimiršimo negerovė (dementia), gydytojasikusį gyvenimą, gydydamas ir elektrinis šokas gydant psichi- • patardamas.nes ligas; kai toks šokas daro-1 GydytbjAs atminties silpnumu mas tuojau po kokio įvykio, I nusiskundžiahlĮ pacientą prieš :aip pat emocinis susijaudinimas J save tunėdanias kreipia dėmesį »ali išvesti smegenis iš rikiuotės j i jo išvaiždĄ, elgesį ir paciente Ir žmogus tada ima užsimiršti | čeimoš narių atsinešimą link ser-Atminties susilpimas turi daugelį priežasčių

‘jį jo išvdiždĄ, elgesį ir paciente i • iAiniAR nariu sdsinešima link ser- | pančiojo. iPirnia vienas pacien ; as pasako savus nusiskūndi- mis. Tada atskirai apklausianrKiekvienas, kad ir silpniau į jo šeimos nariai: tada sužinoma ie dalykai, kuriuos pacientas - gydytojui rėn- abai įvairios. To’dėl gydytoju J cant medicinišką istdrijĄ h’epa yra sunkus uždavinys: jis tur 1 sakęs, šeimos nariai pasako apie susekti žmogaus užsimiršime | paciento iiučtaikas, apsiėjimą ir priežastį. Kitaip jis negalės žmo J bendrai apie jo gyvenimo sagui padėti jo užsimiršimo ns Įlygaš. galėję. Gydytojo kelias į suseki mą užsimiršimo priežasties yn labirintiškai vingiuotas — pil įas klystkelių ir klaidinančit Ženklų. Norint užsimirštančian eikiamai padėti, reikia visa' pastangas padėti. Ypač svarbi susekti tas užsimiršimą sukę, liančias priežastis, kurios yn atitaisomos, jei anksti jos nu! statomos — diagnozuojamos i atsakančiai gydomos. Tada su i ‘eikiama pacientui ilgalaiki, iroduktyvus gyvenimas.Neskaitant labai stiprių, ne pataisomų smegenų pakenkimų užsimirštas žmogus turi kokią galimybė atstatyti atminties pa- organinę sniegenų suirutę, ar jis ;ilp:nią į normą yra tuo didės-negaluoja psichcgenine smege-

sias, atminties pasilpimas tur įvairias priežastis. Jos gali būt iuvd praleidęs -

Per visą paciento vizito' laiką gydytojas stebi paciento laiky seną, jo vaikščiojimą, kalbą, elgesius — ar jie yra atsakantys :o amžiui, žiūrima, ar pacientas neturėjo paralyžiaus, ar nėro sustingę kai kurie jo raumenys, ir jis yra neramus, o gal nusiminęs, gal jis nekreipia, dėmesic I pokalbį su gydytoju, gal jis I visai nenujaučia turįs užsimir j sinio" negerovę.i Pirmiausia gydytojas ištiria paciento protinį stovį. Tada gydytojas gali nustatyti, ar taip
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NAUJIENOS š. m. SPALIO 28 - LAPRIČIO 11 
Gienomis ruošia ekskursiją lėktuvais 

ir autobusais i c.
° PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos)
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)

MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,
Tangeras, 4 dienos)

ISPANIJA (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
Kelionė, maištas, viešbučiai iš Cbioag’os — 81,295.00. 

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

Pasiryžusi? ji šios vasaros ekskursiioje dalvyaūti turi 
tuojau jmoketi $100. likusius įmoka 60 dienų 

prieš išskridimą.
Visus kelionės formalumus atlieka Vlado Rasčiausko vadovau
jama geriausia lietuviška kelionių įstaiga AMERICAN TRAt EL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, Ill. 

Tel. (312) 238-9787LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo valdomiAtlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, Goa, Ti- muras ir Macao salos.(.ASA3LAN"it)JE pamatysime paminklus, iš kurių RooscveRas. Churchills ir gcn. Marsliallas planavo Europos išlaisvinimą.’MADRIDE |>asvcikinsime Don Kichotą ir paduosime ranką Sančo Pancai. GRANA1X),1 aplankvsime Seniausią Europos uhiversiletą ir pamatysim?, ka:p karalius įvedė demo'kratinę valdymo sistemą su teisingais rinkimais.

A. Petrikonis Gėlėstiyse negerove (psychogenic pseudodementia), tokia kaip nusiminimas (depression) ar įtampa (stress). Tos dvi negerovės — nusiminimas ir įtampa dažnai Sukelia užsimiršimą.
Tiek pačfeiitą, tiek vėliau jo artimuosius gydytu as klausia 

sekaričius dalykus n'orodahlas sužinoti. Visi įsidėmėkime sekančius klausimus, ir būkime pasiruošę į juos tinkamai atsakyti. štai tie klausimai:' 1) Kokni būdu pinttiaūsią pastebėjai, kad . ligonio atmintis sušilpnėjot 2) Ar pasikeitė paciento kalbėjimo būdas? 3) Ai pakito paciento elgsena? 4) Ai pastebėtas kai kurių raumenų nereikalingas judėjimas, kurio jis neturėjo pirmiau?- 5) Ar pa- ūiesro nekreipiąs, besikeičian-. čios nuotaikos,^gal nusiminęs? 3) Gal pacientas'yra įpratęs girtauti ?Jėi pacientas yna. nusiminęs ir sužinome, kad jis girtauja — dalykas dėl atminties pasilpimo tučtuojau išryškėją, net dar jo-' kių tyrimų neatlikus. Mat, kai žmogus girtauja, jo kūnas ima stokoti vitamino" Thiamino. Toks dažnai parpuola ir susižedižia. lis eina "svyruodamas. Jo kojos aptirpusios estL Toks-negali-su-- kontroliuoti akių judesių ir atmintis labai susilpsta. C*
Atitaisomunias atmin

ties pasUpimėNet iki 10 procentų atminties pasilpimas gali būti atitaisomas. T as—prikteusu nuo pagrindinės priežasties, kuri sukelia užsimiršimą. Priklauso,, tas atminties atstatymas ir nuo kaip greit ta užmirtimą sukelianti priežastis esti diagnozuojama ir gydoma. Didelė galimybė yra, kad atminties nusilpimas gali būti gerokai pataisomas- sergant sekančiomis negalėmis: kraujo’ išsiliejimas po kietu ar minkštu smegenų apvalkalu (subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage), smegenyse tumoras, nuomaris, apalpimas, laikinas ižsimiršimas, sniegenų uždegimas, pslchol^fmš užsimiršimas, vaisiais -apsinuodijimas nuodingomis medžiagomis smegenų pakenkimas. Vis tai priežastys, sukeliančios užsimiršimą ir jos pakankamai neblogai pasiduoda atminties atstatymui. Tik reikia, kad pacientas imtų saVei nagan ir pradėtų tinkamai gyventi, tvarkingai maitintis, pa-

gal išgales darbuotis ir atsakančiai gydytis.
Užbėgimas ligai už akių — 

geriausias jos gydymasDaug lengviau ligą nustumti

J. ŠARAPNICKAS

HAMILTON, ONTARIO, KANADA
HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS “GYVATARAS” 

IŠKILMINGAI PAMINĖJO 30 METŲ VEIKLOS SUKAKTI

(Tęsinys)

Vaikų grupė: Eglė Kvedaraitė, Gina Jaseviėiūtė, Ramona Ma- cytė, Onutė Žukauskaitė, Irena Žukauskaitė,. Aldona Skverec- kaftė, Lina Kontenytė, Onutė Stanevičiūtė, Vida Beresnevičiū- tė, Audra Verbickaitė, Loreta Švažaitė, Audra Meškauskai tė, Rūta Balytaitė, Algis Dziemonas, Gediminas Dziemonas, Linas Kamaitis, Aras Kvedaras, Petras Babeckas, Arūnas Kezys, Stasys Kareckas, Ričardas Beresnevičius, Algis Rudaitis, Petras Otto, Ričardas Bagdonas, Justinas Švažas, Tomas Žukauskas.Gyvatafui vadovauja Genovaitė Dumčiūtė Breichmanienė, pavaduotoja ir vaikų grupės mo
kytoja — Irena Jokubynienė, jaunių grupės mokytoja — Jo
lanta Jokubynaitė.Gvvataro akordeonistas — Ka
zimieras Deksnys, seniūnai — 
Marijus Gudinskas ir Rūta Ur- 
baitytė.

KITI ATSILIEPIMAI 
APIE GYVATARĄšalin dar jos negavus, negu jai j ‘‘Tėviškės žiburiai”, 1977

rašo A. Krainilius: Dar n.e&idsavo gyvenime ne;eko s .. i ti tokios didelės š/cnl. , d niekad savo lietuviška,..v .. je neteko taip didžiu J..s c. lietuviu, kaip stelini .š i.u šaltos Kanados aiški d.is u 5 rius žiogelius ir ina^gasp Ivplaštakėles — Gyvataro grupes šokėjus ir šokėjas. Tai x i nuostabaus, tai lyg nesibaigianti graži pasaka.Didelė garbė fenka Gyva"“”) vadovei G. Breichmanienei, k tiri sugebėjo sutelkti tokį gražų būrį lietuvių ir juos parų:ši prote šiokia linio lygio sdkėjais .. Ką jautėme savb širdyse, kokį džiaugsmą išgyvenome — nepa-'" jėgiame išsakyti...“Nepriklausoma Lie tuv a”, 1977 m. balandžio 13 d.: Užimponavo ir Gyvataro šokėjų pasigėrėtina išvaizda dail. A. Taūio- Išaitienės austuose drabužiuose. _ Adelaidėje, šokant paskutinį Išokį Kalvelį, plojo visa salėį jsa- | kydama: .-“ačiū” ; — “ačių’’... f Būtų sunku pamėginti aprašyti | pagyrimus Gyvatarui, jo vade-m. į vėms, ateinančius iš visos iie- atsiradus ją šalinti. Todėl jau sausio 30 d. — Iš Australijosdabar kiekvienas pradėkime rengtis nesulaukimui atminties susiipimo. Kovokime su skleroze jau čia pakartotinai paduotomis — minėtomis priemonėmis Savo kūną, protą ir jausmus užlaikykime lygsvaroje. Nutukę tiesėkime. Turį pakeltą kraujo-1 bėkime, bet ir prie mirusiųjų spūdį — jį sureguliuokime. Cūk-1 prisiekime artimą kaip pa- ralige negaluodami — ją kon-j save mylėti ir savais darbajs traliuokime. Draskos per daug meilę rodykime, per visą mū-nevartokime. Nuolat j udėkime šų likusį gyveniiną:: darbuokimės. Sėdėjimas nieke sidarė pacientas užsidaręs, dė- neveikiant yra proto-jausmų pa- silpimo apraiška. Jokiu nuodų

bus taip alinama tais nuolatiniais vienas kito niekinimais, šiandien, mirusiųjų pagerbimo išvakarėse, ne tik savųjų kapus puoškime, ne tik juos geru mi-

Amžiną atilsį suteik minimiems, Viešpatie, o gyvųjų darbus kūrybingus teikis visų lai- nevartokime, ar tai bus rūkalai, nu?~ .ar svaigalai, ar nedasimaitini- Išvada: KgI dar laikas — grįž

jo

mas taupant pinigą nežinia kam. Kūnas talkins protui;-smegenims, kai jis bus maitinamas tinkamai: gausiai vaisių - daržovių vartojant, baltymų vidutiniai, mažai riebalų valgant.Protą lavinsime išmintingai galvodami, gerų žmonių būrelyje būdami, naudingas knygas skaitydami, tuščių kalbų ir taip -tuščiai kalbančių žmomų~veng- darni. Jausmus, savą asmenybę mes stiprinsime grožį ir gėri, tvarką ir darną pamėgdami, maldos, gražios muzikos bei įvairiopos dailės nevengdami ir nuolat vien teigiamai galvodami, vis į sveikus dalykūs dėmesį kreipdami ir gyvenimo sunku- mus tikra gyveniiho dalimi lai kydami ir juos kūrybingai per gyvendami-tvarkydami bei sav mirusiuosius geru minėdami, ū> juos pasimelsdami bei jų eitai keliais dar stipriau eidami. Pršs mingiausias mirusiojo pagerbi mas yra savo gyvenimo žmonis kiaušiai tvarkymas. Nuo šiandien liaukimės visi“ tikėlis stebuklo iš kur nors. Už tai kiekvienas pradėkime pamilti žmonišką gyvenimą ir savais darbais 'tą gyvenimo meilę įrodykime Pradėkime kitą gerbti ir niekada kitam blogo nelinkėti ir jo-, kiu būdu kito neskriauskime nei kalba, nei darbu ir net mintimi. Liaukimės toliau dažnas buvęs pasakėčios Daglaja Begėde, kuri ąžuolo gilių priėdus ima jo šaknis knisti. Mums asmenygėmis sužmoniškėjus gerės mūsų pa čfu, mūsų šeinių ir visuomenės- gyvenimas. Tada ir atmintis ne-

eime į žmogiškojo gyvenimo ta- .eus ir jais eikime per visą savo likusį gyvenimą. Tik tada mes galėsime tikėtis išvengti atmin- .ies susiipimo. Tinkamai gydy- kimės susirgę, bet svarbiausiu gydymusi nuo atminties susiipimo laikykime apsauga nuo jo P nuo kiekvienos kitokios negalėsi Pasiskaityti: Patient Care, May 15, 1980.
* *

ZENONO ŠUKIO SVEIKO 
MAISTO RECEPTAS

RUBARBARŲ PYRAGAS
— PAJUS—Nupirk—tš krautuvės sušaldo~ tą tešlą be kiaušinių, Ritz Co. du gabalus gilius (viename įpakavime parduo'dami du).Sušaldytų ar šviežių rubarba- rų prisipiaustyk % colio gabaliukais tris puodukus. Apibarstyk cinamono milteliais ir trimis šaukštais nusipirkto Tapioca (tirštintojo — tehiekener) iš krautuvės^- Pridėk Mrdalį šaukštelio druskos ir pusantro puoduko cukraus ir pusę puoduko vandens. Visą sumaišyti sū rabarbarais ir supilti į minėtą tešlą ir kepti prie 375 laipsnių pen-.kiasdesimt minučių. Kepti, tešlą įdėjus į savą kiek didesnį padėklą.Atvėsus dėti šaldytuvan, ar šiltą valgyti (tada nesipiaustys taip gražiai). Tapioca (krautuvėje randasi jello skyriuje) už $1.10 keturiems pyragams jtfs užtenka.

Id yur node 
stuffed ub?y
Get instant relief
With BENZEDREX 

INHALER 
nasal decongestant

tuvių spaudos Australijoje.' Jų buvo begalės ir Gyvataras tikrai to vertas. Jis tiesiog nušvietė ir paguodė Australijos, pavergtos Lietuvos ir viso pasaulio lietuvius...‘‘Tėviškės Aidai’’, 1977 m. sausio 22 d. — Melbourne, Australijoje: Taip ir žavėjo jie mus savo gražaus žodžio ir liaudies šokių žavįngąja .simfoiTlj®; t)yi valandas sėdėjome lyg užburti, mintimis lakstėme basos vaikystės pramintais takeliais, matėme linguojančių varpų laukug7 o rahkosjuejučiomis plojo.į' tąk- tą. šokis_sekė Žok't vienas /UŽ kitą gražesnis, visi puikiai at- diekaini, užbaigti iki mažiausios detalės. Vaivorykštės varsoinis ritmingai suposi puošnūs sijonai, jovarais lingavo ilgos kasos ir baltų beržų mojavo raštuotos šokėjų rankovės..“ '
“Mūsų Pastogė”, Nr. 7, 1*977— Aldona Vesčiūtiaifė: Gražioj saulėtoj dienoj—ypatinga -staig-— mena buvo matyti kanadiečius— Gyvataro šokėjus Sydhey Martin Plaza amfiteatre. Lengvus lyriškus šokius sekė gyvi, dinamiški triukšmingi. Labai vykusiai įvestos variacijos, gražiai išspręstos, nesugadinant -šo- -<io charakterio. Vietomis įneš-(Nukelta į penktą puslapį)
ENERGY i
WISE .

Organize car poo<a ta 
sava gasoline.
Doni bo a BomtoMrf

i

PASKUTINĖ PROGA v \ turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų IftAu- vlškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai ......
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai 
Vinco Krėvės Raštai, 6 tomai ,:__Iš mano atsiminimų — Petras Klimas

$350.90 
$12.5.00 

$30.00 - 
$12.00,

Kreiptis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Boston, MA 021-27’ 
Telef. dieną (617) Ž6S-7730, vakarais (617) 282-2759. 
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MIAMI, FLORIDA
GRAŽIAI PAMINĖTOS MOTINOSGražiai paminėtos motinos Supuolamai (visad būna mėnesio antrą sekmadiėnį) gegužės 11 d. buvo ir lietuviškai pamaldos Sv. Petro ir Povilo kat. bažnyčioj. Mišias atnašavo Dr. kun. — Vincas Andriuška už visas lietuves motinas. Pamoksle priminė kaip ark. — metropolito Juozo Skvirecko rūpesčiu, po- pėžišku pavedimu,-visi Lietuvos žmonės buvo pavesti ypatingai Marijos globai. Tą pat dieną 4

gyvenimo šviesą motinos akyse. Tos šviesos prisiminimas gyvenimo keliuose kartais. išgelbsti ir labiausiai paklydusį vaiką.į Motinos rankas sudėta ne tik jos vaiko, bet ir visos tautos ateitis; Motina yra ramstis, kuriam susvyravus, sunku tikėtis šviesios ir laimingos tautos ateities.Motina yra gyvybės pradas. Gal dėl to ji taip visų mbylima, Į kultūringos visuomenės gerbiama, knygose aprašyta, ir poezijoj apdainuota. Gyvybė-bran- giausias kiekvieno žmogaus turtas. Atim žmogui gyvybę, jam nustos bet kokios vertės auksas, sidabras, malonumai ir žemiška garbė. Atimk žmogaus sielai dvasinę gyvybę, tada viskas ką jis turi, viskas ką jis galėjo turėti, bus grynas nulis. Be gyvybės nėra gyvenimo; be gyveni-1mo nėra žmogaus. Kiekviena! Reikšdami pagarbą motinai, reiš gyvybė kalbėte: kalba apie mo-j kiame ją kiekvienai moteriai tiną. Gybybė yra motinos su-1 kaip amžino gyvybiškumo sim-

Ve, kaip nuo senai įprasta, sklandžiai ir neištęstai, pravestas ir pats Motinos Dienos paminėjimas.Ęu^kąupimu' prisimintos mi- rušiosios motinos. Klubo na- rems ir čia susirinkusioms mo- ■ -‘>4. * * '•tinornš palinkėta geros sveikatos. J . '' Šio‘‘klubo narė A. Biliūnienė, atvykusi'iš’Juno beach, motiną H gyvybės skleidėją, lyg iškiliu himnu, apibūdino sekančiomis’' mintimis:> " ’“Kiekvienų metų gražiausiame laikotarpy švenčiame Motinos Dieną —, minim didžią ir-amžiną pasaulio paslaptį —fcmotinys- ię.5 Visų mūsų akys nukrypsta į'miūsū motiną, kaip gerąją pasaulio 5 dvasią, kaip gėrio simbolį- •’’ ’ . :Kas gi yra .motina ir motinystė? - Motina nėra tiktai lieptas, kuriuo žmonija keliauja iš kartos į kartą. Motina" yra didi meilė Dievo Į įkūnyta, ar ji turėtų gausią; šeimą, ar tik vieną kūdikį. It kol jos širdis plaka, motinos meilė nesiliauja. Savo kū-1 dikį ji apgaubia begaline meile, ■ kąd-jąm .būtų šilta; ji sutirpsta kaip.wake, kad jam būtų švie- šį£ Motiną, viską atiduoda savo vaikams, j nieko; sau neimdama; Motina savo vaiką seka visą gy- yėhimą, (^ąįp mūsų širdies pul-jinai .įsiūbuoja ' ir pa-’ ____ _____________________-l^i^iąT-gyyęniino-keliu. Laimin— -kūme, glaudžiai susijusiame su

M. Šileikis Chicagos upė
I • ’ 11i kurtas himnas pagerbti motinai-1 boliui.Pasaulyje yra įvairių gyvybės pasireiškimų; užtat yra ir įvairių motinų. Savo gimdytoją mes vadiname motina, bet motina vadiname ir tą, kurios dėka mes esame atgimę dangiškam gyve-

gi tie vaikai, kurie randa savo

PASTABOS IŠ TOLO

domėjosi Kalifornijos lietuvių kviečiant sukilėlius į minėjimus, kultūriniu gyvenimu.Vakarienė, žinoma, 0/ Jokū- bauskienės vadovybėje paruoš- i ta, buvo be priekaišto, “be ypa- tingų “frills”, bet soti ir sveika1 — nuo jautienos iki vištienos, nuo šampano iki... oh, well (kaip amerikiečiai sakytų) ko •tik kas norėjo ir galėjo... Prisi- .‘męnu O. Jokūbaitienę iš ano ' (ALToš kongreso) labai iškilmingo banketo, kuris buvo pravestas be priekaišto dalyvaujant net aukštiems amerikiečių svečiams (įskaitant, rodos, net Cleveland© vyskupą). Tokia ji buvo ir šioje, kiek paprastenėje (nebuvo koncerto) vakarienėje — mano požiūriu vistiek “first lady” tokiomis progomis, tokiems parengimams.Rodos prieš ir po turėjau progos, kad šnektelti su ALTos Karalių, su kuriuo kelias mintis ALTos čiančiais klausimais, „Naujienų” paramosvimą. Džiaugiausi sutikęs ten Amerikos Lietuvių Demokratų . Lygos veikėją Nasvytį (ne čiurlioniečių sukakties minėjimo komiteto pirm-ką). su kuriuo trum pai padiskutavome Amerikos Lie tuvių Demokratų (ypačiai Kalifornijoje) padėtį ir demokratų rinkimines galimybes išviso. Ten pat turėjau labai konstruktyvų pokalbį su LWS Ramovės pirmininku A. Jonaičiu, kuris prašė mane perduoti Los Angeles ramovėnams kai kurių informacijų — atvykstant į Clevelande įvyksiantį Ramovės atstovų suvažiavimą. Tą “įsakymą” (nebūdamas ramovėnas) išpildžiaukaip — žvaigždė be priekaišto, i tik grįžęs į Los Angeles, tą pat Nieku geru nenoriu mažinti kitų vakarą, nes žinojau, kiek tuo “įsakymu” perduota informaci-

vakarienės ir trumpai veikėju K. apmetėme veiklą lie- įskaitant organiza-
Gal kai kas galvoja, kad motinos vieta yra ne organizacijos, ar visuomeninei veikloj, o tik namuose, kur ji turi rūpintis šei- ‘ džiaugsmo, nuo vaikų auklėjimą ir auklėti vaikus. Taip yra rno- š^lia motinos pagarba pri-nimui. Motina vadiname ir tą. uždavinio ji tinkamai neatliks,jos pagrindinis uždavinys, šio

Klaipėda — 50 metų — Cleveland
(Tęsinys)

šalį, kurioje pražydo, augo ir brendo mūsų gyvybė. Motina vadiname žemę, kuri mus maitina ir nešioja. Motina yra ir bažnyčia, kuri mums dvasinio peno teikia. Gegužės mėnuo, kada at-
jeigu visą laiką bus užsidariusi namu >e. Ji turi pažinti gyvenimą, jo pulsą, ji turi susipažinti su jaunimu, jo problemomis, ne tik savo šeimoje, bet ir už-šei-- mos ribų. Ji turi turėti aiškią

klauso ir tėvui, šiam kukliam didvyriui savo kasdieniu darbu teikiančiu šeimai džiaugsmą ir gyvenimą.Yra asmenų, kiiriė savo buvimu skleidžia malonų jąuku-
gijus gamta gražiausiais žiedais j gyvenimo viziją, kad ją perduo- tinkamiausias j tų savo vaikams.Į pasipuošia, yra tinkamiausias i tų savo vaikams.■ laikas prisiminti motiną — kiek- Motina — malonus žodis, ku- - vienos gyvybės pradą ir ugdyti ris kutena mūsų širdį ir pripildoiI koma, kad motinos meilės ir jos pasiaukojimo nenupirksi už viso pasaulio turtus. Už pinigus daug kas galima padaryti ar įsigyti, motiną praradęs, kitos neisigysi- Motinos meilės savo vaikams

savo sieloje tyros gyvybės nevys tančius žiedus.Pagarba motinai — tai pagar ba motiniškumui, kaip žmonijos daliai, kaįp Kūrėjo nustatytai tvarkai. Motiniškumo vertė glūdi jos kūribiniarrie moteriš-motina ir moters prigimtimi.
GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

v-j;j . p--
dešimt Dolerių naujienos siun-

/įSIAM^S TREČDALĮ METŲ!
;^®i?isrlįęfeĮviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
Sm^šinenišką dėmesį, gerai su jomis susipa

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

WAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
^^Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 
nimovajaus talką! " •
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Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytoją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739iŠ. HALSTED ST.

♦ _ • X I

• E anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_____ dol.
Pavardė ir vardas________________________ • 
Adresas _________ j___________;

< V Į , ■ V*. X,.

< Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardas --------------- ---------  .
Adresą* -------------------------------------------------------

kuris

Motina — malonus žodis, ku-gražiausių jausmų. Todėl ir sa-

niekas negali pakeisti. Ta meilė yra tokia galinga, kad jokia jėga negali jos nugalėti.Ir kas motinai žemėje dangų Į atstoja, kas jai šneka apie gyvenimo pasiaukojomą? Argi išdrįs tų motina sakyti, kad savo kūdikio akyse ji nematė žemėje dangaus, kad tos žydrios ramios akys jai nekalba gyvenimo džiaugsmo? Rugegėlių melsvumo kūdikio akys neša motinai džiaugsmo valandą, kai josios akys susitinka su kūdikio akimis. Ir tokiu momentu įsipareigoja savo kūdikiui gyvenimą au koti. Kančioj ar_varge,—motina atsistoja mūsų akyse su savo paguoda ir auka. Jinai iš lengvo miršta, kad męs būtume gyvi, ir kai motinos karstą į kapus neša, užgęsta židinio ugnis, namai palieka tušti, šalti, svetimi.Būtų neteisinga užmiršti ir tėvo didvyriškumą, diena iš dienos dirbančio sunkų darbą, kad šeima būtų soti ir laiminga. Jis dirba atskirtas nuo šeimos

ka kelia žmonijos dorą, mokslą, kultūrą. Yra asmenų, kurie baigę gyvenimo kelią, palieka didvyrių ar šventųjų atminimą ar vardą, o už jų visų dažnai paslėpta paprastume ir nežinioje yra šeimos šilima — motina savo prigimtos paskirties spinduliais juose sušvitus’’,. Susirinkusieji, ‘su didžiausia atyda išklausę, Šią . kalbą palydėjo audringais plojimais.Po paskaitos Čiaudi j a Jonu- ' šaitytė; 8 metų, Terri e L. Forester, 6 metų, ir Mellisa S. Forester, 9 metų, paskambino pianinu, ir pavienius ir duetais, neblogai išmoktus muzikinius kūrinėlius. Pabaigai Clara Jonušaitė, 17 metų, pašoko stepuotinį šokį. __ __________Tenka? didelė padėka muzikalios šeimos atstovui muz. Zi. Jonušui ir jo kolumbietei žmonai, nes jiedu atvedė ne tik savo priauglį, bet ir-porą kitatau-Į Čių talkininkų. Ir tuo stipriai pakėlė šventiškas nuotaikas.Programai sklandžiai vadova- vo klubo vic. pirm. J. Vaiceko- nis. Minėjime dalyvavo arti 150 asmenų.Patiekiant tikrai puikius ir gausius pietūs, prie stalų patarnavo^ klubo vadovybės vyrai.Šitokia Klubo veikla, kai ne- sibraunama į kitų organizacijų pasireiškimo sritis, tikrai kelia miamiečių ir svečių nuotaikas.
Petras Šilas

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Šponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

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

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

Bėjusi U spaudos ir galim* gauti knygų rinkoj t

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos į krašto politiką. 102 psl. Kaina JUO.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1735 So. Halated St, Chicsro, HL <0^8

?.i»ĮĮgĮ..,ezLwjr 1 -<■ ddUiigL^

čia aš, kad ir kaip eilinis klausytojas, nebūdamas nei muzikos nei dainos meno kritiku, vis dėlto norėčiau pastebėti išskirtinai vieną ansamblio (choro) žvaigždę (be jau ankščiau minėtų) — tai Irena GRIGA- : LIŪNAITĖ, kuri, man atrodo, 1 yra tikra choro pažiba: savo balsu, laikysena scenoje kaip solistė choro sudėtyje, puikia lietu- viška tarsena dainojerJavbl>ūoš: numu tautiniame aprėdai e, žodžiu — neturiu žodžių daugiau,
solistų ar instrumentalistų ver-tės ir nuopelnų, tai vistiek Ire-| ja patarnaus ten (į Clevelan- nos . Grigaliūnaitės asmenyje | dą) vykstantiems atstovams- Be Čiurlionio ansamblisdidelį (dainos meno) turtą.(: Po koncerto, kuris mudviem su žmona buvo ne sukaktuvinis' minėjimas,“ jubihejus^šventė-ar tik kultūrinis .renginys — bet lietuviško dainos meno puota — ten pat, apatinėje salėje buvo paruošta vakarienė, kurios vedėja buvo Ona Jokūbaitienė, atrodo Cleveland© lietuviškuose renginiuose dažnai užimanti “first lady” rolę, kurioje ją ma- “ciaurALTos^suvaziavimoir “IX-, to kongreso.metu (pr. m. spaliui ^iped°s sukilimo, šaulių S- 12:14 d? d.) Hollenden Hous^J (Klaipėdos kras-viesbutyje (Clevelande) labai iškilmingo bankįęto rengime.Kaip tada, taip’ ir dabar ji buvo tikra šeimininkė, kuri viską bu- vo" numačiusiir sutvarkiusi iš

turi labai

anksto, gal -tik su vienu minu- su.— kad ir aš, paprastas mirtingasis atsidūriau . prie garbės svečiu stalo. Kai O. Jokūbaitie- nės vyrui mėginau protestuoti, kad esu atskirtas nuo žmonos (net Kamantienė, Kutkienė, Bublienė— ka jau sakyti apie mano žmoną, buvo pasodintos prie atskiro moterų stalo) ir nepretenduoju į jokią kėdę prie garbės svečių stalo, tai gavau atsakymą: “taip jau viskas sutvarkyta, sėsk ten kur Tavo pavardė parašyta”. Reikia ' skaitytis su rengėjais- Kai atsisėdau — nesigailėjau. Kaimynas buvo kun. Goldikbvškis, labai kalbus, nes greitai radome bendrą kalbą — be politikos/.;. Tiesa, prieš tai dar turėjau labai malonios progos susipažinti su salės šeimininku, DMNP parapijos klebonu kun. G. Kijausku, kuris
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 hefnorrhoidal 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.

to su Ramovės pirm-ku A. Jonaičiu palietėme ir vieną labai opų, net principinį klausimą: pastebėjau jam, kad ar nebūtų galima ramovėnų suvažiavime aptarti klausimą autoriteto, kuris galėtų nustatyti kas yra Klai pėdos krašto sukilėlis? Daviau jam pavyzdį, kad po 50 metų nuo sukilimo atsiranda žmonių pretenduojančių į sukilėlio vardą ir garbę. Kur tokie buvo iki tol? Dirbdamas daug metų, net vos.trims_jmetams^pradėjus^mio.

priėmimus Gubematūroje (ku- " rioje taip pat dirbau), apdova- : nojimus pristatant vasario 16- " tosios proga ir t. t. ir t. t. Dabar— po 50 metų ateina tariamas “sukilėlis” ir sako, kad jis yra netik Lietuvos laisvės kovų bet ir Klaipėdos sukilimo dalyvis. Niekada nesiimsiu spręsti ar jis yra teisus ar ne. Bet kas nors turi imtis tokio “sukilėlio” autoritetą patiktriti. Manau, A. Jonaitis labai nuosaikus pašnekovas mano atveju yra autoritetas (Ramovės pirm-kas) tokį klausimą patiekti ir. jį suvažiavime aptarti. Jeigu jam pavyks tai padaryti —sveikinu iš anksto. Jo tikru supratimu ir noru— neabejoju. ,Po labai konstruktyvių pašnekų su seniau ir visai naujai* j sutiktais pašnekovais, įskaitant ir kai kuriuos “Laisvosios Lietuvos” bendradarbius (kurių anksčiau nepažinojau) — džiaugiausi vakarienės programos bai gme ir p. p. Kutkų paslauga jų' automobiliu grįžti viešbutin — kur abeji buvome apsistoję. Ta kelionė viešbutin iškrypo kiek iš kelion ir jau vėlų vakarą atsidūrėme labai ištaigingoje V. ir 9. Jokūbaičių rezidencijoje, kur jau radome ir daugiau “pabaig- tuvininkų”, jų tarpe ir O. ir A. Mikulskius. Visada pritariu tokiems beveik “diplomatiniams” pokalbiams, kuriais išsprendžiama, kartais, klausimai — nekeliami viešose auditorijose. Taip ir čia: nieko čia nebuvo išspręsta, bet apytikriai “apspręsta” ir nustatyta, daugumoje mano žmo nos ir O. Mikulskienės (abi buvusios Klaipėdos choro shoris- tės prieš 50 metų pasikalbėjimu, kad būtų labai naudinga (jaunimui) jei Čiurlionio ansamblio kanklių orkestras — 14 asmenų jaunimo — galėtų surengti kanklių koncertą Los Angeles. Nestebėtina, kad į tokį dviejų moterų pašnekesį buvau įtrauktas ir aš. Išdava: tik grį- žęs i Dos Angeles;35irmą__sek_- - madienį (gegužės 11 d:) sutikęs Pacifiko lietuvių tvirtovės valdo vą prel. kun. J. Kučingį — jam išdėsčiau čiurlioniečių jaunimo pageidavimą ir jo tinkamumą mūsų lietuviškos parapijos rengiamai (kasmet) Lietuvių Dienos programai. (Bus daugiau)(Bus daugiau)to) Rinktinės Štabe — turėjau reikalo su sukilėlių sąrašais, PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. Meilaus straipsniai bei studijds, iliustruotos nuotraukomis ir M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, 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 dudmenimią 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 laikdtarpio 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 vitdvardžių 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 234 puslapius, bet kainuoja tik $3.
• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprastas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne Jurgio Jašinsko 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. ----- ----- ------ - ------------- ------ ----- --------------__5
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Krikščionių demokratų konferencija
Praeitą šeštadienį ir sekmadienį Chicagoje, Mar

quette Parko lietuvių parapijos salėje įvyko Lietuvos 
Krikščionių demokratų sąjungos konverencija. Krikš
čionių demokratų sąjunga šaukia savo konferenciją kas 
trys metai. Išklauso valdybos atliktus darbus, išklauso 
kolonijų atstovų pranešimus, pasimeldžia, išklauso ke
lis referatus šiandieniais klausimais, pasikeičia nuomo
nėmis, išsirenka valdybą, nustato ateities veikimo gai
res ir išsiskirsto tolimesniam darbui.

Konferencijon susirinkusius atstovus sveikino eilė 
kitų lietuvių demokratinių organizacijų. atstovų, su ku- 
riais paskutiniais metais Lietuviai krikščionys demo
kratai įgąna, glaudžiai bendradarbiavo. Konferenciją 
sveikino Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, VLI- 
Kas, socialistai demokratai, o Naujienų vardu susirin
kusius pasveikino Naujienų redaktorius Martynas 
Gudelis.

Konferencijos salėje stovėjo didelis buvusio įta
kingo Lietuvos krikščionių demokratų partijos vado ir 
žmonių rinkto Lietuvos Respublikos prezidento Alek
sandro Stulginskio portretas. Niekam iiepašlaptis, kad. 
pirmojo Lietuvos gyventojų rinkto prezidento šimto mėtų 
-gimime-sukaktis-turėj-įtakos-į-šios—konferencijos nuo
taiką. A. Stulginskis buvo agronopias, bet jis taip pat 
buvo ir geras teisininkas. Stovėdamas naujai atgaivintos 
valstybės priešakyje, agr. Stulginskis turėjo susipažin
ti ir su pagrindiniąis teisių dėsniais. Yra teisininkų, visą 
gyvenimą turėję vadbvaųtiš pagrindiniais teisės dės
niais, teisės pagrindų nesuprato, ir nepajėgė jais nau
dotis. Prez. Stulginskis buvo vienas tų agronomų, kuris, 
pastudijavęs teisės^agrindus^jau suprato ir ėmė taiky
ti juos praktiškame valstybės atstatymo darbe. Jis turė
jo paruošti instrukcijas ne tik konstituciją besiruošian
tiems Seimo nariams, bet ir teisininkų grupei, įpareigo
ti paruošti pagrindinius Lietuvos konstitucijos dėsnius. 
Pirma turėjo paruošti laikinąją Lietuvos konstituciją, o

Ant Birutės kalno

kratų vadas. Jie būtų turėję suruošti savo įtakingo vei- 
i kėjo sukaktuvinį minėjimą. Niekas negali ir kitiems, 
sakykim, nedemokratams, suruošti buvusio prezidento 
sukaktuvinį minėjimą, bet tada reikėjo pasitarti su Chi- 
cagos veikiančiais krikščionimis ir rasti būdą kartų su 
jais suruošti minėjimą. Bet užsilikysieji mūsų vadisti- 
nės politikos šalininkai ryžosi vieni paminėti prez. Stul
ginskio gimimo šimtametę sukaktį. Tą padirė įtakin
giausias ir apdairiausias frontininkas. Turint galvoje 
frontininkų pastaruoju metu padarytas keliąs dideles į 
visuomenines klaidas, Vaitiekūnas bandė sudaryti įspū
dį, kad tarp frontininkų ir gerų krikščionių demokratų 
nėra jokio skirtumo. Jeigu tos pačios dienos vakare p. 
Vaitiekūnas būtų nepaleidęs katės iš maišo ir nebūtų pa
taręs lietuviams dar šiais metais važiypti į pavergtą Lie
tuvą ir pasiklausyti, kaip šiandien pavergti lietuviai gy
vena ir kaip buvęs Lietuvos prezidentas buyo priver
stas dešimtį metų kirsti Sibiro miškus žiemos šalčių ir 
vasaros uodų pavojingu metu, būtų palikęs įspūdis, kad 
tarp buvusio prezidento ir dabartinių frontininkų jokio 
skirtumo nėra.

Vietoje pasitraukusio Dr. K. Griniaus ir atsistaty- 
(dinusių Seimo pareigūnų, Seimo pirmininku buvo išrink- 
1 tas buvęs prezidentis A. Stulginskis. Jis prisaikdino prezi- 
| dento pareigoms Antaną Smetoną. Jis prižadėjo už dvie
jų mėnesių pravesti rinkimus į naują krašto Seimą. Bet 
kai praėjo 60 dienų, tai Seimo šeimininkas Stulginskis 
visus svarbesnius dokumentus sudėjo į seifą ir išvažia
vo į savo ūkį. Kai A. Smetonai prireikė valstybės doku
mentų, tai A. Stulginskis nedavė Seimo seifų rakto. Jis 
pareiškė, kad raktus atiduos tiktai naujai išrinktam 
Seimo pirmininkui. Kol nebus rinkimų,1 nebus išrinktas 
Seimo pirmininkas, jis niekam seifo raktų neduosiąs.

Siuntė į Žemaitiją policiją suimti Stulginskį, bet jie ne
drįso buvusio Seimo pirmininko areštuoti. Teko surasti 
geriausius seifų vagis seifams atidaryti, bet Stulginskio garLingLkovotoją veteraną pą->

DR. S. BAČKIS

LIETUVOS VALSTYBĖS TARPTAUTINĖ
TEISINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS

(Tęsinys!

Tačiau, iš antros pusės žiū
rint, Lietuvos padėtis ir labai 
sunki. Išsivadavimo iš okupaci
jos kova sunki ir jos pabaigęs 
nematyti. Mūsų kovų praeitis,

nepaveikė. ’ i, > - -
Stulginskis buvo demokratas demokratinės tautos 

šalininkaSj-Smetonai jokių nuolaidų-medarė,—bet kovojo
už demokratinę santvarką Lietuvoje. ' Jis -ir iŠ bolševi
kų jokių nuolaidų neprašė. Chicagon sukviesta Krikščio
nių demokratų konferencija pagerbė buvusį Lietuvos 
prezidentą A. Stulginskį, kovjusį už demokratinę san
tvarką. Konferencija pasmerkė frontininkų skiepija
mus vadizmo principus ir aiškiai atsirubežiavo nuo au
toritarinės santvarkos. Tai padėjo krikščionių demok
ratų sąjungai stiprėti. Konferencijai pasmerkus vadiz
mo principus, .keli seni partijos nariai grįžo j- krikščionių 
Demokratų eiles ir prisižadėjo našiai dirbti.

“Stasys Lūšys, skaitydamas paskaitą apie Lietuvos 
krikščionių demokratų praeitį, patiekė įdomios medžia
gos iš praeito dešimtmečio, 18-to šimtmečio Tėvynės 
Sargo straipsnius priminti, tai visi atidžiai klausėsi, bet 
kai prelegentas pareiškė, kad praeitais metais du “per
temptų nervų” asmenys pasireiškė didesnėmis mintimis, 
tai buvo tik “bereikalingas pasikarščiavimas”, tai kon-

vo prasižengimus tarptautinei 
teisei atitaisyti.

Prof. Basdevant teisingai pa
stebi: “Tarptautinė atsakomybė 
yra juridinė institucija. Kiekvie
na valstybė, kuriai primetamas 
neteisėtas veiksmas, pagal tarp
tautinę teisę, turi tą veiksmą 
atitaisyti tai valstybei, kurios 
atžvilgiu tas veiksmas buvo pa- 
darytas”. (Plg. citatą pas Ch. 

j Rousseau: “Droit International 
i Public approfdndi, 102 p.). Tarp
tautinė jurisprudencija šią vals
tybės atsakomybės idėją- pa
tvirtina. “Kiekvienas sutarties 
sulaužymas įpareigoja sulaužy
mo atitaisymą” (Ibid. 12 p.). 
Sovietą Sąjunga nenori apie tai 

, .. .. . girdėti, nenori net-kad kas apieekspansijos, neteisėtu agresiniu ® - - i,.;' x -L i- tai kalbėtų. Okupantas siekia 
Lietuvos bylą tyla uždusinti. Dėl 
to- juo labiau reikia ~ kalbėti ir 
šaukte šaukti.

Džiugu, kad Vakarai kietai 
laikosi ir primena Sovietų Są
jungai j/avergtosios Centro ir 
Rytų Europos padėtį. Visus to-

vyzdžiai,, savanorių, partizanų 
aukos mums nuolat primeną, 
kad “laisvės nevertas, kas nė-
gma jbs” ir kad per aukas ir 
pasišventimą tauta gali laisvę ir 
nepriklausbfhybę' lainiėti. Lais
vųjų lietuvių atitinkamos pas
tangos ypačiai svarbios šiuo me
tu, kai pats laisvasis pasauli?, 
atrodo, nedrįsta Sovietų Sąjun
gai atviro tiesos žodžio tarti dėl 
jos imperializmo, kolonizmo,

veiksnių  ̂””J sutarčių laužymo. 
Kiekviena iš didžiųjų valstybių 
turi savų rūpeseitr. Pačios Jung
tinės Tautos neturi nei reikia
mos daugumos vienu ar kitu 
mums rūpimu klausimu spren
dimui priimti, nei atitinkamų 
priemonių savo 
įvykdyti.

Užtat laisvojo 
viai turi nuolat

sprendimams

šlavimas, bet principo reikalas. Konferencija pasmer
kė vadizmo pastangas įvesti Į visuomeninį lietuvių gyve
nimą. Krikšč. demokratų sekmadienio ^konferencija pa
sisakė už VLIKą ■ ir už kiekvieną demokratu atstovą 
VLIKe.

Konferencijoje dalyvavusiems svečiams? buvo labai

|kius priminimus neįmandma nė 
suminėti. Jų ypač apstu Jungti
nių Valstybjų Kongrese, šia pro
ga norėčiau vieną kitą jų pri
minti iš Europos sluoksnių. Ka- 

deputatas j

pasaulio lietu-
ir nuolat kar-

toti, kad Sovietų Sąjunga atsa
kinga už visus savo agresinius
veiksmus ir jų padarinius Lie-’daise Prancūzijos
luvos atžvilgiu ir kad ji turi sa- Bouxoin raštu paklausė švieti-

už gimtinio krašto laisvę.
Lietuviai krikščionys demokratai, vieningai kartu

mo reikalus tvarkantį valstybės 
ministerį, “kuriais sumetimais 
mokyklą vartojami vadovėliai 
Baltijos valstybes žymi Sovietų 
Sąjungos dalimi, nors Prancū
zija nei šių valstybių prijungi
mo, nei išnykimo nėra pripaži
nusi”. (Žiūr “Journal off. Nr. 
14, 1957, 678 psl.). Į tai buvo at
sakyta, kad “vodovėlių paruoši
mas ir leidimas nėra kontroliuo
jamas ir ministerija už tai ne- 
atsikinga. Autoriai žiūri fakti
nės padėties ir nesprendžia da
lykų iš principo”. Panašių daly
kų atsitinka ir kituose kraštuo-

1958. 4. 23. D. Britanijos Hou
se of Commons žurnale (94 nr., 
934 p.) parlamento debatuose 
nurodyta, kad pulk. Beamish 
priminė Baltijos valstybių liki
mą ryšium suj.'viršūpių konfe
rencijos” klausimu, ir nurodė 
sutartis, kurias Sovietų ( Sąjunga 
sulaužė Lietuvos, Latvifoš, Es
tijos atžvilgiu- 1958..5?^ Kuro- 
pos Tarybos Patariamojo Sei
mo posėdžių metu Prancūzijos 
senato' vicepirmininkas Emest 
Pezet savo kalboje priminė So
vietų Sąjungos taktiką, jos su
laužytas sutartis, pabrėzdarhas, 
kad negalima sutikt su Chruš
čiovo dešiniosios rankos — Mi- 
kojariQr teze, pasakyta jam V. 
Vokietijoje besilankant, esą “vie 
nu brūkšniu praeitis turi būti 
pamiršta”, kai galvojama apie 
“viršūnių” konferenciją. (Žiūr. 
D6c. A 40. 309).

.1958. 7. .30/31 ir 8. 1-5-6.. “Le 
Figaro” išspausdino buv. Pran- 
cūžįjos min. pirmininko Paul 
Ęeynąųd . reportažą apie jo pasi- 
kalbžjinią su Chruščiojąi.; Rey- 
naud savo mintį . Chruščiovui 

> v*;, o -s ■ -

taip forinuląvęg: .^Ryšium su 
;ūšU' (SSSR) galybe, pasaulis iš 
jūsų laukia, kad jūs,, kuris, esa
te įpėdinis Lenino, sukūrusio 
genialiai komunistinę Rusiją, ir 
kuris esate įpėdinis Stalino,, di- 
dziojo karo laimėtojo, -=_uzuot 
likęs .tjl^ jų darbų tęsėjas* pada
rytumėte ką kitą. Griovys,^ ku
ris "skiria jus nuo laisvojo pašau- 
lio — tai Rytų Europos sateliti
nių kraštų pavergimas- Tai pa
dėtis, kuri, kaip jūs gerai supran 
tate, ilgainiui negalės tęstis. Sa
telitų užtvara galėjo turėti reikš 
mės tada, kai Stalinas ją kūrė, 
atsikirsdamas “šanitafinėi'jūos-

(B'us. daugiau)

(Bus daugiau)

• Žemės temperatūros vidur
kis yra 59 laipsniai Farenheito. 
Vidurinė Marso, temparatūra 
(kai kuriose vietose) yra 55°. 
Kitose planetose temperatūra 
yra žymiai aukštesnė arba žv-vėliau jau savo vardu...nustatyt_i_r—pirmos—konstitucijos__ffialonu matyti toks didelis—atstovų—skaičius, atvykusių- su kitomis lietuviškomis demokratiškomis grupėmis^

pagrindinius dėsnius nurodyti., tai pats turėjo daug, iš visų didesnių vietovių į Amerikos lietuvių krikščionių visada gina ALTą ir VLIKą nuo vadistinių likučių. Juo 1 nnai žemesnė, žemiausia tem- 
dirbti. Prezidentas Sulginškas daug dirbo ir darbą demokr. konferenciją, klausyti priimamas rezoliucijas bus stipresnė kiekviena demokratinė grupė, tuo bus Peratūra yra Plutono planetoje 
atliko. ... aiškiai pasišventėlių pasiryžimų kovoti kartu su ki- lengviau bendromis jėgomis kovoti su okupantu ir kelti 778™iaui' io

Prez. Stulginskis buvo Lietuvos krikščionių demo- tais lietuviais už lietuvių vienybę ir bendrą darbą kovoje viešumon ardomąjį jų darbą.

pagrindinius dėsnius nurodyti.

atliko.
matuojant Farenheito termo
metru.

PETRAS T ARELIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Jie pasisveikino, paklausė vienas 
antrą, kaip sekasi. Pasirodė, kad -abiem lygiai 
“pusė bėdos” lyg sekasi. Kurkulgis jausdamas, 
kad kalba išsenka, kad kaimynas. greit atsisvei
kins ir paliks jį vieną, ėmė kalbėti, kad jie už
miršo savo kaimą, niekados neparvažiuoja namo 
ir nežino, kaip ten viskas vyksta.

— O tu atsimeni, kaip mes meškeriodavom? 
Saulė jau aukštai, musės kanda, Dievo oželis 
kažkur aukštai mekena, o mes yis stovime į van
denį įbridę. Kantriai stebime ir laukiame, vis plū
dė akyse raibuliuoja. Būdavo, grįši namo, atsigul
si, jau ruošies užmigti, o vis ta plūdė akyse. Sto
vime, mirkstame Ir dažniausiai nieko... O gera 
buvo! Vanduo banguoja, o koks švarumėlis prie 
mūsų ežeriuko I! Ir šiandien dar atsimenu tuos 
kvapus — ajarų, maurų kažkokių žolių sultys 
kvepia!

Kurkulgio kaimynas buvo apsiblausęs, negy
vu žvilgy?, ' Jis kaip tik dabar Šančiuose statė 
rainelius, sko. turėjo, buvo tų mažų rūpesčių už
graužtas. Jo ak se vieną minutę sužibėjo jauki 
švieselė, kai Kurkulgis taip gyvai kalbėjo apie nu

tolusią jų jaunystę, kai jis priminė ajarais ir 
nendrėmis apaugusį jų ežerėlį. Bet tuojau jo akys 
prigeso. Kurkulgis matydamas, kad parapijoms 
vis tiek greit atsisveikins, pasiskubino pasakyti:

— Na, aš skubu namo. Žmona laukia. — Ir su
melavo, nes namo tai’ jis kaip tik nenorėjo sku
bėti. Bet jam nieko kito nepaliko, kaip vis tik eiti 
namų linkui. Jis tikėjo, lėtai eidamas viską iš eilės 
gražiai apgalvoti.

— Užmiršo, užmiršo!... — kartojo Kurkul
gis vienomis lūpomis. Ir jam padarytoji skriauda, 
kuri buvo per tą pakvietimą į banko sukakturinį 
pokylį tolyn nustumta, dabar, kai jis liko vienas, 
vėl priartėjo prie pat jo veido.

Kaip jis turi pasielgti namie? Ką jis pasakys? 
Meluoti ai' nutylėti Teresei Kurkulgis nesugebė
davo. Ji viską, kds jį lietė, matė skradžiai. Tad 
bergždžios būtų pastangos.

Jaip besiblaškančiom mintim jis, pats saų^ne- 
lauktai, prisiartino prie savo namų. Reikėjo eiti 
vidun. Negi grįši vėl atgal.

— Na ,tai vėl šlapias, kaip ūdras! — papras
tai Kurkulgį sutikdavo Teresė pikta pastaba! — 
Tau tik rūbus lydyti. — Bet jęigu nebūdavo lie
taus, ji vis dėlto rasdavo pasakyti

— Galėjai ir be kaliošų šiandien eiti. Matai, 
kad baigi juos plėšti.

Jei jis išeidavo namie užmiršęs šaliką — iš
girsdavo :

» .. ....

—Atsivėpęs, iširęs! Susirgsi.Tai tik daugiau 
bėdos su tavim...

Paprastai jam grįžtant namo Teresė jau sto
vėdavo virtuvės duryse ir nepatikimai kritiškai 
vertindavo jo kuklią figūrą, -kuri niekados ne
buvo linkusi jai parodyti kokį priešingumą.

Kurkulgis paprastai panašias pastabas nuty
lėdavo. Bet stengėsi laikytis, to viso nebodamas, 
kiek galima savarankiau. Jo du sūnūs, žemesnių
jų klasių gimnazistai, su tokiais pat, kaip pas tė
vą, viršugalviuos neklusniais, niekaip nesušukuo
jamais verpetais, apytrumpėm kalnaitėm, prakiu- 
rusiom alkūnėm — užlopytam, nuolatos, kaip du 
peliukai, tarp savęs šaipėsi. Ir retkarčiais Kur- 
kulgiui atrodydavo: ar tik ne iš jo šaipės jie abu? 
Jam būdavo nejauku, kad motina vis jį apibara, 
o vaikai gudriai klausos. Kažkodėl’jis buvo įsi
tikinęs, kad jeigu jie ir sumanytų fš jo kartais 
pasišaipyti, tai Teresė ta nepamatytų, neatkreip. 
tų dėmesio.

Bet šį kartą Teresė kiek pavargusiu balsu 
pasakė:

— Eik greičiau valgyt, mes jau laukiame.
Jis pasižiūrėjo į Teresę skersom ir taip, kad 

ji nepastebėtų. Ąr tik ne prieš audrą?
Kurkulgis skubiai papietavo ir žodžio netar

damas tuojau išėjo į kiemelį malkų skaldyti. Jis 
užtruko ten lig vakarienės. Pašauktas vakarie
niauti, toks pat, kaip ir per pietus, tylus ir susi

kaupęs atsisėdo į savo įprastinę vietą. Pradžioje 
visi valgė tylomis. Po kiek laiko Teresė paklausė:

— Kvietimą į tą jūsų pokylį gavai?1 •«== 7-
Klusnus Kurkulgis skubiai’išėmė iš vidurinės 

kišenės puošniai išspausdintą kvietimą ir be žo
džių padavė jį Teresei. Abudu berniukai pašoko, 
ir savo laibus kaklelius ištiesę, įbedė akis į tą ne
paprastą raštą. - •

Traukitės! Dar suriebaluosit! — kietai, kaip 
visuomet, įsakė motina. Ir abu berniukai, tarytum 

Spyruoklės atstumti, atšoko atgal.
— Kelnes išlyginau, — tarytum abejingu bal

su, kiek patylėjus pasakė Teresė. Bet Kurkulgis 
matė, kad jai arti prie širdies buvo tas pokylis. 
Net jam pasirodė, kad Teresė didžiuojasi tuo 
kvietimu. Vadinas, Kurkulgis bus tame puošnia
me pokylyje, apie kurį ne tik banko tarnautojų 
žmonų, bet ir šiaip mieste buvo daug kalbama.

Matai, kad gerai, kai turi juodą kostiumą. Jei 
ne aš, tai kuo dabar apsivilktam ? Kaklaraišį nu
pirkau. Kaip tik bus geras.
•

Pats Kurkulgis jautėsi kiek neįprastai. Jis 
nebuvo Teresės dėmesio išpaikintas. Jis norėjo ką 
nors' reikšmingo nuo savęs dėl to pokylio pridėti. 
Matė, kad Teresei jis dabar kažkodėl parūpo. Bet 

Igreitomis nesumetė, ką čia dabar pasakius:
(Bus daufiiau)

4 — Naujienos, Oūcjujg, t, UI. \Vc<ht?<Inx, M-y 23, 1930
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kiekvibią dieną būtini krikščioniui

Tiesa apie pragarą
Norėdami surasti tiesą, ieškokime Biblijoje, Dievo Žodyje. 

Savo maldoje į dangiškąją Tėvą Jėzus pasakė: “Pašventik juos 
tiesoje, Tavo žodis yra tiesa” (Jono 17:17). žodis pragaras yra 
išverstas iš ebrajų žodžio Šeol, ir iš graikų žodžio hades. Tikroji 
to žodžio prasmė yra mirties stovis arba mirusių buveinė; vieta 
atilsies, tamsos ir tylos, kapas arba grabas. Į tą patį šeolį arba 
hades nuėjo Jėzus po mirties, kaip parašyta Psal 16:10 ir Ap. 
Darb. 2:31, 32: “Tu nepaliksi mano dūšią pekloje” (Senose Bibli
joje). Naujesniuose vertimuose: “nepaliksi mirusiųjų buveinėje”, 
seolyje. Dievas nepaliko Jėzų kape arba grabe, bet trečioje die
noje prikėlė jį iš numirusių. Duodamas šv. Jonui Apreiškimą 
(1:18) Jėzus kalba, sakydamas: “Nebijok, aš pirmasis ir pasku
tinis ir gyvasis; aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių 
amžius ir turiu mirties ir pragaro raktus”, t.y. galią uždaryti arba ; 
atidaryti grabą, kapus. . I ZECHARJA č£SNA

iv. ratt‘o tyrinėtojai
■J. Moxikant, 135 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

pas šalino, bet netrukus sugrį
žo su namo kiemsargiu. Šit ban-. 
dė pritaikyti raktą spynai, bet 
laimei nė vienas jo raktų neti
ko. Apie mano pergyventą siau
bą turbūt nėra reikalo daug : 
kalbėti. Kai triukšmas už durų 
nutilo, žvilgterėjau į veidrodį- 
Maniau, kad per tas kelias mi
nutes pražilau.

Vakare papasakojau Elenai- 
kas nutiko. Ji tuoj pat išdūmė- 
pas kiemsargi sužinoti kas bu-J; 

į vo atėję jos jieškoti. Paaiškė- 
[ jo, kad tai buvę elektromonte- į

DR. K. G. BALUKAS 
AKU6ERUA ir MOTERŲ ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

5449 So. Pulaakl Rd. (Crawford 
Medical BulMing) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius nasal auaiiarim*.

Jei neatsiliepia, saamhinti 3*76-6006

ŽMONIŠKUMAS ATŠIPINO 
GILTINAS DALGI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wattchattar Community klinikos 
Medicinos direktorius

i99»6. Manheim Rd^ Wastchoetor, IL.
VALANDOS; 3—0 darbo dienomis ir

. Tek 362-2727 *rt»« 562-2722

M 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LiGw« 

3997. Watt 103rd Street 
VėlcndOB pagal cijptąrtma

DR. FRANK PLECKASI
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. TeL 737-514?

Tikrina aku. Pritaiko' akintn, Ii 
*. -f - '“contact lenses”

VaL asai cuutanm*. Uždaryta trei

DR.LEONAS SEIBŪTJS 
- ' INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CMIRURGUA 
' 2656 WEST S3rd STREET 

VaL antrad. 1—6 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. rak.
Ofūa telef.: 776 'MC 

Rali danei j •« telef.: <48 5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS 1.1 GMIRURCAS 

Lendra praktika, spec. MOTERŲ Upes 
Ofisas 2toT WEST 5Wi STRŪET 
' To*. Ml M223

OFISO VAL: pina. aatriuL, tračiaa

■ MT’W

Laidotuvių Direktoriai

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

riai, įieškoję trumpo sujungimo 
priežasties. Pasirodo, ir pas Ele
ną jos ankštame pusrūsyje ne-: 
saugu. Ką daryti? į

Po ilgų svarstymų kilo suma' 
nymas prisijungti prie kokios' 
nors lietuvių darbininkų gru-

• pės, vykstančios darbams į Vo
kietiją- Girdi, kas jieškos tarp 
milijonų svetimšalių darbini- 
kų kažkokios žydės. Elena pri
tarė šiam sumanymui ir tuoj pat

! ėmė energingai veikti. Ji turėjo 
geni j a Šerevskienė su dviem i bičiulį žibą, kuris palaikė ry- 
v'aikais. E. Šerevskienė su dviem ) sius su žmonėmis, dirbusiais 
berniukais pabėgo iš geto,, pa-į Kauno darbo biržoje. Tasai po-

EUDEIKIS
HAMILTON, ONTARIO

(Atkelta iš 2 psi.) 

tas lengvas jumoras džiugino 
žiūrogus...

“Mūsų Pastogė”, Nr. 3, 1977 j 
m. sausio 24 d.: “Gyvataras aky
se ir širdyse”. Neperdaug būtų 
pasakyta, kad Gyvataras jau yra 
legenda ne vien tik tose pasaulio ■ 
šalyse, kur jis rodėsi, bet jis bus j 
lengenda ir čia Australijoje. Ir j 
nenuostabu, kad tai yra nepa- ] Hamiltono' Gyvataras. 
siekiamos praeities legenda, bet j 
gyva, gaji, užburianti, masinan
ti. .. Gyvataras nėra vien tik ge- pasirodymų Lietuvių Dienose, 
rai paruošta grupė ir į Austrą- j Gyvataras dar koncertavo Ade- ■ 
lija ir kitus kraštus wksta ne iridėje, Canberoje ir Sydnėjuje. - ; ■ j v v. -‘ . .... v pastangų ir. nebaus kyšio ueKavien pasirodymams, bet gal net > Gyvataras ir scenoje ir uz see- 7. < .. \ ’ . .. r Serevskiene’SiTJ^aikais buvo su-

ypač jaunimo tarpe, įžiebti mei-į birželio 11 d.: Gruodno 26 d. vie- . <
lę taūtiniam m finui, ypač šo- noj iš gražiausių MeĮbdurno Sir Abu šėrevskienės berniukai, 
kiui... O to galima pasiekti tik‘Dallas Brook’s salėje — Gyvata- deja, neišvengė mirties. Jiedu 
patiems būnant aukštumoje, pa- ‘ ras iškilo visų dėmesio centre, žuvo per siaubingąją vaikų ak-

- , -------- Gak„._ r:i.. ei ją. Motinai-g£ vėl pavyko pa- i
bėgti. Šiuo metu Eugenija še-! 
revslrenė-Seri 'gyvena Tel Avi-į 

ve. Ji ilgus mėtus profesoriavo 
Bar Iląnp universitete, dėstė

1
(Iš “Tėviškės Žiburių”, Nr. 49 (1556), gruodžio 6. d.)

(Tęsinys)
VĖL VISKAS IŠ PRADŽIŲ
Rumšiškių apylinkėse, netoli dedama Kauno Vytauto Didžio- j nas Žibąs suvedė mane su Lie-

Pažaislio, pas ūkininką, kurio jo universiteto profesoriaus tu vos kariuomenės atsargos pul-
pavardės nepavyko nustatyti, Šimkaus fr jo brolio kunigo kininku, statybos inžinieriumi
rado prieglobstį vis to paties šimkevičiaus. Pastarasis ją su

vedė su “broliuku”.
Policija jieškojo Pažaislio apy

linkėse kažkokių vagių, atsitik
tinai ūžtikėi-.šėTevskiėnę su vai
kais ir sueiną juos. Motina su 
vaikais tris Savaitės išvargo Ge 
stapo rūsyje. Kauno geto tary-

‘broliuko” pagalbos dėka Eu-

“Mūsų Pastogė", Nr. 1-2, 1977 
m.: Po sėkmingų ir užburiančių

pagal profesiją (deja, pavardės 
nežinau), kuris kaip tik tuo me 
tu telkė darbininkus vokiečių 
statybos firmai “Todt”. Pulkihin 
kas maloniai priėmė manė. Jau 
pirmojo mūsų susitikimo metu 
pasisakiau esanti žydė ir ma
nau, kad Vokietijoje man bus 

bos pirmininko- daktaro Elkeso i lengviau išsislapstyti negu Lie- 
i tuvoje. Jis pritarė mano suma

nymui ir prižadėjo įtraukti ma-

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA ne DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOMEdarbininkų grupių. Po kelių die 
nų mudu vėl susitikome doku
mentų tvarkymo reikalu^ Jis ta 
čiau visai r./lauktai kategoris 

j kai atsisakė man padėti.
— Mane paka s ant pirmojo 

q-_! telefonstulpio, jei išaiškės, kad 
tamsta žydė. Negabu rizikuoti 
savimi ir visa savo šeima, su-

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

Telef. 476-2345

AMSULANSO 

PATARNAVIMASChicagM

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TURIME

, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3367 So. LITUANICA AVE. TeL: T Arda 7-3461

siekus atitinkamo tobulumo, • Vėliau City Council buvo pa- 
perfekcijos. Šitą Gyvataras ir kviesti šokti miesto sode austra- 
turi. Dar daugiau: Gyvataras ;lų publikai. Suruošė jiems pri- 
stengiasi kaip galint tiksliau iš- ėmimus Kanados konsūlas ir 
laikyti tautinį autentiškumą tiek ypač nuoširdų ir nuotaikingą 
šokyje, tiek’ aprangoje, ir dėl to -jų-iė-m mą- savo privačioje rėži- 
nęsimėto* ir nesigaudo, kad ir’dencijoje Australijos pariameh- .
patrauklių, bet lietuvių; tautinių ttf pirmininkas Mr. B. Snedden. Apylinkėse po /ŠėreČevskienės 

“Tėviškės žiburiai”, 1979 m. suėmimo ėmė dažniau rodytis po 
spalio 18 d. (po Lietuvių Dienos Ticija. Mano gelbėtojams buvo 
St. Catharines, Ont.): Hamilto- . a’Šku, kad net- storieji vienuoly

no mūrai nebegali apsaugoti 
manęs nuo tykojančio pavojaus. 
Turėjau palikti ir šį svetingą 
prieglobstį. “Broliuko” lydima, 
grįžau į mažytį Elenos Statke- 
vičiūtės butelį < pusrūsyje, Mai- 
ronio gatvėje.

! >SUDIE, LIETUVA!

Elena Statkevičiūtė, nepai
sant mirtino pavojaus, priėmė 
mane išskėstomis rankomis ir 

i dalinosi skurdžiu maisto davi- 
. niu, nepakakusta_lftėt_vienam 

žmogui. Išeidama f darbą (ji dir- 
' bo kažkokioje įstaigoje valyto- 
! ja), Elena užrakindavo mane ir 
taip vieniša ištūnodavau ankšta
me rūsyje iki vakaro. Kartą, 
Elenai išėjus į darbą., kažkas 
ėmė smarkiai belstis į duris. 
Tylėjau kaip pelė po šluota. Il
gai beldę nekviestieji lankytojai

šokių charakteriui abejotinų 
efektų...

“Mūsų Pastogė” ,Nr. 3: “Vie
toj atsisveikinimo”: ... Arba — 
mūsų šokiai gražūs... Jie savo 
paprastumu, savo harmonija, 
savo išraiškingumu gražūs. Ta
čiau jų kokybę ir meninį lygį 
pilnai atskleidžia tik gerai lie
tuvių tautinį šokio charakterį 
pažįstą vadovai ir puikiai pa
ruošti išpildytojai. Tokie Ir buvo

no Cxyvataras pasirodė scenoje 
trad.ciniu šaunumu. Jo šokėjai 
G. Breichnianienės vadovybėje 
yra išlaikę savo sunkiai pralen
kiama Ivtri. Gvvatariėčių šok:ai 
buvo lengvi, žaismingi, preciziš
ki, puikiai suderinti, bėgantys 
Įvairiomis figūromis...

(Pabaiga)

psichologiją difar ' pensininkė. Praskite m“e- P“eIe;
- . . *)!• . . ‘ EC - no clnifiriA xri I-
Grįžkime, tačiau i Pažaisli. Žlunga paskutinė viltis. Kaip 

skęstantis griebiausi šiaudo.
— Jei nežinotumėte, kad esm 

žydė, ar įjungtumėte mane į tel
kiamų darbininkų grupę?

— žinoma. Juk tai mano dar
bas.

—Tarkime, kad tamsta nieko 
nežinote. Į tamstą kreipėsi Kat
rė Vaitkienė, pareiškusi norą 
vykti į Vokietiją užsidirbti ke
leto grašių-

Pulkininkas įdėmiai nužiūrė
jo mane nuo galvos iki kojų ir 
kiek paabejoję tarė:

—Tikrai nepanaši į žydę. Kas 
bus, tas bus, įrašau į sąrašus.

IŠ Žibo sužinOjaū, kad pulki- 
ninkui ne tiek vokiečių statybos BUTKUS - VASAITISĮ

1446 So. 50th Ave^ Cicero, ill, TėL: Olympic 2-1003

UM* Watt 63rd St, Cikm. WL 6«a>

PIRKITE JAV YaUPYMO BONUS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪSa

$354 So. HALSTED STREET TeL TArd? 7-1911

-er Bowl-
P ŠILEIKIS, O. P.“
- ORTHOPKDAb-PROTEZISTA

5% Aparatai - Protauti. Med. bu> nt dažau Speciali paeaiba tote* 
•t* (Arch Support*) ir L L

fc:

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102Š SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

GEORGE F. RUDA1INAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1x38-1139

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

f* SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON
i EXPRCSSWAY

alau-M vtL poęitt Ir kita Ukv 
. aofttarina.
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V»d«|« Aldom D*ukui 

. W4 HBmUck *441J 

’ M St: So.-MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

SOPHIE BARČUS 
RADIJO illMOS VALANDOS

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL {813) 321-4200

LfchnAv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4.1)0 
4:30 Vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30

£ “Lietuvos Aidai’
—KAZE BRAZDU ON YT t

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

Viaot laidos Ii WOPA. stotim, 
bans* 14P0 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

ANTANAS VILIMAS 
Tol. 376-1882 arba 2765994

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

ferkraustymai
MOVING

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

cam (6 ounces) Florida 
frozen concentrated 
Orafige Juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ounees) 
beef broth, undiluted 

cups water 
cups uncooked rice 
teaspoon dried leaf 

thyme
; Khape into 1/2-inch meatballs.

After the bailgame is over, invite your friends back for a 
post-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming, 
homemade soup » a guaranteed crowd pleaser And Citrus 
Soup-er Bowl is a fast-cooking, robust soup that warrant! 
cheers for the cook. Tiny iheat balls, chopped onion, green 
pepper and rice team up wfch a savory broth of 
Florida frozen concentrated orange juice and canned PeeX 
brothMade in advance, ft tastes 'even better when it’» reheated.. 

Citns Soup-er Bowl

ApdrftvtfM

11/2 pounds ground beef
1 teaspoon salt
3 tablespoons butter of 

margarine -— - 
cup finely chopped 

onion
cup finely chopped

green pepper
large cloves garlic, > 

xmneed
Mix ground beef with skit, —— t’”"? ;

Tn a large, heavy kettle or DO tch oven, melt butter over medium 
heat; brown meatballs. Remove meatballs; keep hot. Add 
onion, green pepper and garlic to kettle;'saute until vegetable* 
are tender. Add concentrated orange Juice, beef broth and 
water* bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; fcdd meatballs, cook 10 minutes longer, until 
meatballs are heated and rice is tender. YIELD; 8 servings.. #

darbai rūpėjo; jis ėmėsi darbi
ninkų telkimo tam, kad galėtų 
padėti įvairiems žmonėms, ku
riems Lietuvoje dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių buvo ankšta, 
išnykti iš policijos akiračio.

(Bus daugiau)

THERE'S A SUDOEN STOF WHICH

IF YOU DRIVE AT THE 
MjjV/AJUM SPEED STvy M J



yrrri ■f* t WOT

K

LIETUVIŠKOS- VEIKLOS KRIZĖ -
Kur bus nujotas LB geras arkliukas?

Nepaslėpsime po šluota gėdin- į parodžius visuomenei, kad “dir- 
gos krizės, kuri kenkia išeivijos j ba politinį darbą”, stengiamasi 
lietuvių veiklai, ardo vienybę 
ir solidarumą. Neapykantos, 
pykčio ir erzelio piktybinis aug
lys vis giliau leidžia savo šak
nis sugyvenimo ir bendradar
biavimo dirvoje. Ginčai tarp va
dovaujamų organų, pavienių as
menų, organizacijų ir net tarp 
artimų draugų — nuolatinis 
reiškinys. Laikraščių puslapiuo-j 
se matosi biauraus erzelio ir 
šmeižto kratinys. Kumčiais gru- 
mojama vieni kitiems, bet pro
blema lieka ta pati ir neišspren
džiama, net ir nebandoma ją 
išspręsti. Gal ge riausiai to viso 
e*zelio kaltininkus suranda 
Krikščionių Demokratų Sąjun
ga. Š. m. gegužės mėn. jų biule
tenyje taip rašoma: “Kas viso 
to erzelio kaltininkas? Prieš ke
lias dienas teko pasikalbėti su 
vienu žymiu lietuviu teisinin
ku, visuomenės veikėju (jo pa
vardės ir neminėsiu, nes tam iš 
jo ir leidimo neprašiau). Teisi
ninko žodžiais, visos tos nelem
tos velniavos kaltininkai ir yra 
Fronto Bičiuliai, kurie šiuo me
tu turi tik 18 didelių bumų, vi
sada rėkiančių, visada kitus puo 
puolančių (mano pabraukta K- 
P.) Pasigavę LB tą gerą arkliu
ką, joja, bet patys nežino, kur 
DU.0S. Kai dar buvo gyvi pro
fesoriai J. Ambrozaitis-Brazai- 
tis ir Ivinskis, buvo dar kas pri
laiko valdžias tų vadinamų rėks 
nių. Prof. A. Maceina paseno, 
maža ką gali padaryti, šitą, va
dinamą 18 asmenų būreli, su
daro vidutinio intelekto pasie-

:r su ministerijos pareigūnais 
nusifotografuoti ir pasirodyti 
nuotraukomis spaudoje, kad ge
riau tiktų mulkinti išeivijos lie
tuvius skirti aukas “pagal lais-»- 
vą apsisprendimą”.

Aukos tiek frontininkams įsi/ 
gėrė į kraują, kad savo simpo* 

i ziumuose jau reikalauja tik vie; 
| no veiksnio, o tas .veiksnys turi 
būti “atjaunėjusi” LB. VLIKas 
ir ALTa jau paseno ir jiems te
reikia atskaityti litaniją. Ar ne 
akiplėšiškumas, kai katalikiško
ji pauda, tvarkoma vieno kito 
vidutiniško pajėgumo ir intelek
to kunigo, frontininkų rėksnių 
melui ir šmeižtui neleidžia atsa
kyti, visuomenei parodyti jų su
galvotus melo ir apgaulės pokš
tus. Yra rimtų duomenų ir žen
klų, kad frontininkų pasigrobta 
LB Amerikoje artinasi prie be
dugnės kranto. Melas ir ne tiesa 
turi trumpas kojas. Reikia tik 
kantrybės, o laikas, tas geriau
sias gydytojas, praskleis gražius - _ Kristina Daugvydienė iš- 
rūbus ir parodys išeivijos lietu-' rinkta DLK Birutės draugijos 
vių visuomenei biaurius fronti- £)etroito skyriaus pirmininke, 
ninku vadukų kūnus, visų er- 0na Pusdešrienė — vicepirm., 
želių ir nesantaikos išsipūstusius Cecilija Balsienė — sekr., Kmi- 
kaltininkus. • jjja Kutkienė — ižd., Antanina

K. Paskv-aUs Į Jonynienė — parengimų vado-
I ve, Mėta šeeptienė — nare. Re i

rūšių stogus. Už darbą garan- i 
tuojame ir esame apdrausti..

ARVYDAS KIELA, 434-9655 j

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday ; 

111 to 5 no appointment neces- i 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. j 

I STATE St.‘, Rm. 1717. Mes kai- j 
bame lietuviškai. 782-3777 or ! 

! ‘.>25-8392. professional Member i 
American Federation of Astro- 
□gers, (fr.)

?EALE5TATĖ
Namai, žarna Pardavimui Namai, Žemi — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALI | KKAL ESTATE FOR SALK

NOVELĖS 
KONKURSAS

Hamiltono Lietuvių Pensinin
kų klubas skelbia konkursą no
velei parašyti.

Konkurstf sąlygos:

1) Novelei tema iš lietuvių 
pensininkų gyveninio.

2) Rašinys turi būti gautas iki

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7*7741

mokyklą Detroite baigė 8 abitu-j 309 Varick St., Jersey City, NJ ( m‘ ruSs®J° dienos, 
rientai: Diana Alkutė, Laima 07302, savo raštuose anglų kal- 
Lelytė, Audra Naumaitė, Algis 
Rudis, Arūnas Keblys, Algis Ru
gienius, Paulius Jankus ir Linas 
Grantas. Mokyklos direktorė yra 
Danutė Doveinienė.

3) Kūrinėlis turi būti origina- 
ba išeinančiuose laikraščiuose' Jus, pasirašytas slapyvardžiu ir 
bei žurnaluose dažnai parašo prie jo pridėta atskirame užkli- 
apie Lietuvą ir jos okupaciją.,* juotame voke autoriaus tikroji 
Globe žurnale, skirtame Indijai, j pavardė ir pilnas adresas.

4) Už geriausią novelę, skiria- 
Ima autoriui -^100.
•- C ..i ,4.

— Pedagogas Jonas Valaitis, 
iš Cicero, paskutiniu metu gy
venęs St. Petersburg, Fla., išver- J 
tęs į lietuvių kalbą daugelį kny- i p 
gų ir raštų, susirgo. Gydėsi St. ■ 1W Hamilton, Ont., Cąriada 
Po+orchiwrfrl iirfnninčkio n eromis 1 __ 5-.-.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS •-PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT  AS • VERTIMAI. .

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE b

652^ So. Kedzie Ave. — 778-2233

1

jis aprašė Lietuves partizanų 
judėjimą.

5) Vertinimo komisija bus su
daryta vėliau.

Rašinius- siųsti adresu:.' HL 
tęs J netuvių namą uaugeų Kny- j pensininkų klubas> p. Ol - Box 
gų m raštų, susirgo. Gydėsi St. Hamilton, Ont., Cariada, 
Petersburg^ ligoninėj e, o gegu- ’ r n
žės 12 d. jo sūnaus dr. J; Valai-.’ . _____

-’vizijos komisiją sudaro Julija čio pastangomis perkeltas į ligo- e . .
j Rutkauskienė ir Stasė šinioliū-. nine Čikagoje. AtSlŲSti! p3I!linČtl

— Kr. Donelaičio pradinės ir
— Danguolė Juozapavičiūtė, • aukštesniosio’s lituanistinės mo-

Rutkauskienė ir Stasė šimoliū- 
. nienė.

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

į pirkimo sąlygos.
!• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
j Maplewood. Labai tinka giminingoms 
j šeimoms. ’ -.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina, t-

I I ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIMAI,* 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tol. 927-3559

■ ...

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

F**

Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

I

kusi lietuvių gydytojų, inzime- 
rių, bei kelių dvasiškių grupelė. 
Žinoma, prie šių 18 dar priside
da ir geras būrelis visokių prisi- 
plakėlių-gaunasi Trojos arklys, 
kuris nori sugriauti mūsų Kar- 
tageną..— kalba KDS Cice
ro skyriaus valdyba savo biu
letenyje, kuriuo kartu praneša, 
kad Krikščionių Demokratų Są
jungos konferencija įvyksta 

1980 m. gegužės mėn. 24-25 die- 
nomis Chicagoje.___ : _

Pavergtos. Lietuvos laisvini
mui reikalingos visos jėgos. VLI 
Kas ir ALTas laisvinimo darbu 
talkon kviečią visus lietuvius ir 
visas veikiančias organizacijas. 
LB nėra išskirtinė, turinti kokio 
tai veiksnio autoritetą. Ji yra 
lygiai tokia pati, kaip ir visos 
kitos organizacijos.. Ji neturi net- 
visuotinumo organizacijos vardo. 
Galima vadintis, reklamuotis, 
bet taip reąlybėja nėra. LB fron’ 
tininkų vadukams nepaprastai 
niešti nagrai, jaučia įstrigusio 
kaulo gerglėje skausmą, kai pa-’ 
matė, kad laisvinimo reikalams 
išeivijos visuomenė nesigaili au- - 
kų. Mažai suklysiu teigdamas, 
kad ir vienas ir kitas lietuviu 
Susivienijimas Amerikoje turi 
daugiau narių, kaip visuotinu
mą savinanti LB. Lengvas pasi
pinigavimas ir sugundė rėksnius 
frontininkus pasikelti į' veiks
nius ir pasigrobta neteisėtais 
rinkimais LB Amerikoje. Kad

baigusi bibliotekininkystės stu- j kyk]os mokslo metų užbaigtuvės
— Marijos aukšt. mokyklos dijas Toronto universitete, gavo i 

34 mokinės priimtos į_ Naciona- ’ tarnybą _Ontąrio_ part amen Lo bib-1 
line garbės mokinių draugiją. į liotekoje. Ji veikli lietuvių jau
jų tarpe yra Sofija Daukutė, nimo organizacijose ir yra Jau- 
Pamela Dybaitė, Rūta Gaižuty- nimo Žiburių redaktorė.
tė, Rita Jūraitytė, Rūta Pakštai-) — Kanados Skautų stovykla 
tė, Anne Barakauskaitė, Gailė Homuvos stovvklavietėje įvvks 
Antanaitytė, Indrė Antanaitytė,. Uepos ig _ 2 d.
Silvija Fabijonaitė, Rūta Kū-t 
lyte, Rita Stukaitė, Kathy Szy-! — Balys Gražulis išrinktas; 
dagytė ir Neringa Žadeikytė. .Lietuvių žurnalistų S-gos Det-

— Tina Sadauskaitė iš St. 
Denis mokyklos buvo, .atrinkta 
dalyyau lL_valstij os .parodoje su 
darbu apie mikroorganizmus. Ji 
gavo ypatingą pagyrimo raštą ir 
Sanitarinio distrikto' $25 pre
miją.

VILTIS (Hope),j tąjįtiųjų- šo 
ų ir tautodailės beįtąut^sįąkos 1

į įvyks šeštadienį, gegužės 31 d, žurnalas, vasaros nurrieris’ 
10:30--vai. ryto mokyklos~au'dito- viršelį puošia vienos Lietuvių 
rijoje. Kviečiami visi tėvai ir 
svečiai, ypač tėvai tų mokinių, 
kurie baigia pradinę ar aukštes
niąją mokyklą, iškilmėse daly
vauti. Tą dieną irgi bus galima 
užregistruoti vaikus 1980-81; 
mokslo metams. , ■■■

Tautinių Šokių šventės nuotrau
ka su pagrindinėmis žiniomis 
apie šių metų šventę. Alexand
ra Sagienė;rašo apie Urugridjaus 
“Ąžuolyno” ir Argentinos “žibu-, 
čių” gastroles Amerikoje ir Ka- 

. nadoje. žurnale yra keletas nuo- 
e. * {traukų iš lietuvių veiklos. Taip

į-.—’....... - ---------- ----- - — e— — — Cicero Lietuvių kalbos mo->pap ra§oma apiejkitų tautu tau
roito skyriaus pirmininku, Sta- kykla nekalbantiems lietuviškai tinius; šokius ir briėntaiiniiis vai
sys Sližys — sekr., Antanas Gri--mokslo metus baigia š.m. gegįi- gius. žurna]e yra! skęlbimų bei 
nius — iždininku. Liepos 13 d.[žės mėn. 31 d. 2:30 vaL popi<. įranešimų'7apie’4vairiį Jrupir 
skyriūsnruošiirkūlturihę^"popietę ■ Bus rodoma “Lietuvos aukso veiklą ir išvykas. Redaklorius i 
Pilėnų stovyklavietėje. Paskaitą-gintaro” skaidrės.,Malonėkite ai- 
skaitys buvęs pirmininkas Sta-j silankyti. Viela: L507 So. 49tįi 
švs Garliauskas. • Ct., Cicero, įėjimas iš;-šono.

1

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

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

-r

i

A. TVERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymą* 
2646 West 6<Hh Strwt 
T«£ REpubHc 7-1941

REALTY GROUP 
U.S.A?

We’ll help you make the right move, i

i JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

j nuomoti ar apdrausti savo nuo* 
j savybę Chicagoje' ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir-užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. ...

Mes priklausome MLS
A>ir turime kompiuterį. į, 

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

TeL 767-0600
Independently owned and 'pera.ted

irupir 
liūs r 

leidėjas yra ilgametis tautini! 
šokių darbuotojas ir jų pradį- 

. . . .. —s Vytautas F. Beliajus. šie
Mokytojos | j numerio kaina.: $1.50, mietinė 

prenumerata $7: Adresas:,piltis. 
P. O/jBon 1226; Denver, CC 
80201. -

SKAUTŲ AIDAS, .leidžia Lie
tuvių Skautų Sąjungos Tarybos ■' 
Pirmija, ;vyr. redaktorius Juozas' 
Toliušis, balandžio numeris gau
tas praeitą savaitę, šie meta' 
yra paskelbti Jaunųj’ų vadovę 
metais.’ šis numeris yra skirtas j 
mažiausio vienelo =-,skilties — - 
veiklai bei skaptavimui skiltyje 
Apie tą sistemą rašo Gintaras 
Plačas. Yra įdomių nuotraukų is 
veiklos skiltyse bei sąjungoje 
Nežinantiems verta susipažinti 
Atskiras numeris’ kainuoja 5C 
centų, metinė prenumerata 85 
Administratorė yra Malvina Jo
nikienė, 6346 So'. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629.

SIETYNAS, vasaros numeris 
lietuviams^pensininkams žuma - 
las. Išeina ’ keturis kartus me 
tuose — metų sezonais. Vieni 
sąsiuvinio kaina 81, metams 84 
Leidžia Hamiltono Lietuvių 
Pensininkų klubas. Redaktorių: 
P. Enskaitis, administratorius — 
A. Mingela. Adresas: “Sietynas” 
P.O. Box 1046, Hamilton, Ont. 
L8N 3R4.

, y šokių darbi
• Ct.^Gicero, Įėjimas iš; šono. ninkas Vyte

. w , i — Arėjas Vitkauskas, World
- —Čikagos aukšt. lit. mokykla Xews Biuro direktorius, — Dengiame ir taisome visų

užbaigs mokslo metus gegužės-' 
31 d., abiturientų išleistuvės bus! 7" 
birželio 1 d., o priimami moki- 
niai sekantiems mokslo metams ji 
birželio 7 d. i 11

— Pavergtų Tautų olimpiada T 
įvyks liepos4-6 d. Etobicoke sta-' < 
dione, Toronto" mieste. Olimpia-Lt 
dą ruošia lietuviai, estai, latviai j 
ir ukrainiečiai. Laisvės olirtipia-*^ 
duje bus. rungiamas! lengvoje jLZ 
atletikoje, krepšmyje, tinklinyje, 'jįj 
futbole ir šaudymo sporte. i'tį

— Illinois Lietuvių Prekybos' V 
Rūmų stipendijos paskirtos Rū-' .*{ 
tai Gaižu lydei ir Rūtai Putnai- t 
tei, veiklioms lietuvaitėms, Li- | 
tuanikos sporto klubo narėms

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIJA N0REIKIKN2

2602 West fifth St, Chicago, HL 80629 e Tri. WA M787 
Didelis paririnkimM geros rūĖles Įvairių prekių.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ L-

MK<I
MARQUETTE PARKE, blokas nuo li
goninės, skubiai parduodamas 2 butų 
nūrinis su 2 kamb* beismante ir 2 
masinu garažu. Ilk $49,000.

* Tei. 925-6565

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE , 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 80629. — TeL WA 6-2717

CHICAGO, HXINOB AEflt

Pbm«t ybįfslA 7*7747
Thur.9-8 S«t. 9-1

2212 WET CERMAK ROAD

Fma Kuuxaratu,

B5URS1 Mon.Tin.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

Compounded

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 8%

Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 4059 Archer Ava.
Chicago, ILL 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

< ■ ■ • -

B

see us for 
Utyllfc financing 
n AT OUR low RATS —

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ttaternalinė ar- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 5 

darbus dirba. - . ' &

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu į 
apdraudij savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na- i. 
name patarnauja tik savišalpos pagrindu. f
Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas g*H -j

_____ Susivienijime apsidrausti iki $10,000. , _________

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač liaudines jaunimui, siekiančiam ' 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai r

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 4
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama. 4

3 
SLA— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės

j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums /
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. '

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centre \

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 4

Wl 'H. XXh «. f
T*t (21R) $43-2111 M

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.
' ‘ ’ NAUjiENOSj CHICAGO 8, ill. Wadneaday^ JJay 28, 1980

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave.

LITHUANIAN PLAZA

70th <fc Maplewo'od, well kept 
5 room brick bungalow with full 
attic & 2 nice rooms plus bath 
n basement. Lovely yard & ga- 
'age. Priced to sell quick, in 
the 40’s.
VIZGARD REALTORS
1500 W. 79th St. 585-4242

<ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbinlnkly

COOKS
Evenings. Must Apply in Person. 

Salary Open. Apartment available. 
Hospitalization insurance.
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Belvidere Waukegan, III. 
336-0222

RENTING IN GENERAL 
N u o'm o s

MARQUETT E PARKE, prie 72-ros ir 
Francisco, išnuomojamas šviesus ‘ 
kambarys su vonia. Atskiras Įėjimas,1

Skambinti 778-1740

• Didžiausias saulės palydo
vas — planeta — yra Jupiteris, 
to skersmuo yra 88,070 mylių, 
'is 1,293 kartais didesnis Už 
mūsų žemę, apskrenda apie sa
ro ašį per 9 valandas, 50 minu
lių ir 30.003 sekundės, taigi tu
ri trumpiausią parą.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent x 
2208 Į/, W. 95th St

60642,
Stare f arrr. r -re and Casualty Ccopjny

ADVOKATŲ DRAUGUA - 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

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

Chicago, Hl. 60629

DENTURE WEARERS
«v A major 

advancement o

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

pilkite jav taikymo bonus

1
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