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IŠ JUNGTINIO PABALTIEČIŲ AMERIKIEČIŲ ' Sovietų Sąjunga. Jis pareiškė, 
įsitikinimą, kad viešpataus taika 
tarp Indijos ir Sovietų Sąjungos. 
Indija ir Sovietų Sąjunga netu
rėto nesusipratimų per 30 metų. 
Jis pareiškė viltį, kad ir toliau 
bus draugiški abieju valstybių 
santykiai.

Gandhi pranešė rusams, kad 
sekanti mėnesi jis rengiasi ap
lankyti Ame.iką. Jis tikisi gau
ti iš. Amerikos modernios tech
nologijos. gilesnių kultūrinių, 
ž:nių ir didesnės prekybos. , ;

KOMITETO
Algis šilas, Amerikos Lietu-, dū Lazausku bei valdybos na., 

vių Tarybos f rekomenduotas riais P. Buču ir M. Pranskevi- 
-čium; . ..

Pasitarimas vyko draugiškoj, 
šiltoji^ nuotaikoje.

d ELT KREIPĖSI Į GEN. PRO
KURORĄ EDWIN MEESE

Lietuvos komunistų partijos 
ir okupacinės vyriausybės orga
nas t'Ticsa/’.' lQSek jn. balandžio 5 
dn< paskelbė straipsnį “Iš JAV 
specialiųjų- tyrimų-skyriaus kar 

• -totekos-”.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirm. Teodoras Biinstrubas pa
rašė raštą JAV gėn. prokurorui 
Erwin Meese, klausdamas, kaip 
gali' būti, kad Office' of Special 
Investigation (OSI) įstaigos kar 
totekos yra atviros komunistų 
agentams? ,r ''f' >

• ALT .paprašė, gen. pro k. Ęd- 
. win Meese, kad jis atkreiptų į

- / - - - » , v

tai dėmesį ir sustabdytų OSI įs
taigos kooperarimą su Sovietų 
agentais.

xuiviu-.

Tarybos V rekomenduotas 
Jungtinio Pabaltieėių Amerikie
čių Komiteto ryšiams palaikyti 
dire’-ttorius, paskutiniu ’-lailto 
kalbėjosi su JAV Prezidento pa 
■vaduotoju etniniam reikalam L.. 
Kojelių apie iškilmes •rj’šhim su 
Pabaltijo laisvės diena birželio- 
14 d.

Bendrame posėdy dalyvayo su; 
P. Buchmanuy prezidento direk 
toriumi komjjnikącijos - reika
lams, susitiktVsu A.Tlažeika,Ko
alicijos kons^tuėiniam teisingu
mui užtikrinti sąjūdžio vadovu, 
taipgi tarėsi su adv. P. žumba- 
kiu, R. Razgąitienė apie pastan
gas sulaikyti OSI nuo bendgadar 
biavimo su KGB ir paveiktų.kad 
ta įstaiga daugiau laikytųsi JAV 
teisinės sisttbios.

Alg. šilas palaiko ryšius su se
natorių, kengresmanų ir • val
džios įstaigomis Washingtone ir 
smulkiai informuoja 'Amerikos 

‘Lietuvių Tarybą apie Jūngt. Pa 
ibaltiečių Amerikiečiu Koihiteto 

..-TEeiklą. . .A.-,;.. -.

JAUNIMOATSTOVAI ALT 
CENTRE

ARGENTINOS DARBININ
KAI STREIKUOJA

BUENOS AIRES, Arg. — Da
lis Argentines darbininkų susis 
pietusįų į Perono šalininkų uni
ją^ vakar paskelbė streiką prieš - 
dabartinį prezidentą Haul ĄL 
fonsin: ’* t.

t

atstovą
tA J

balandžio 22 atsilankė^į>'Ame"
rikt^cLiėftivito’'
i r ItetoVišŲps-vęikplsį r

ru BIinstrubu?-rięeRix]^.,4r.-ylą 
du Šimaičiui sėkr. iriž.' Gfb'žyy-

Prezideiitaš ir krašto gyvcnfio-

VAKAR FLORIDOJE TVIRTINO PREZIDENTAS 
REAGANAS

j lių vainiką prie nežinomojo; 
Amerikos kario kapo, žuvusio už : 
Amerikos pagrindines žmogaus j 

' teises, laisvę ir ceinekratmę Į 
santvarką.

Prezidentas nuskrido į Flori-j
• dą ir Miami mieste susirinku-į 
Įsiems re<ptrblikonams, partijos
■ veikėjams, pasakė pagrind’nęj 
' šios dienos kalbą. Jis patarė vi-j 
į siems turėti galvoje, kad visas 

i‘laisvasis pasaulis jau pradėjo J 
j suktis nuo komunizmo ir nuo: 
; komunistu.
• Jis priminė susirinkusiems ir ten I 
į buvusiems spaudos atstovams, 
į kad būtinai sustiprinti Amerikos*
karo jėgas moderniomis kovos -

• priemonėmis. Prezidentas apgai-. 
; lestavo. kad keli demokratų par- ■ 
l ii jos vadai leido pastatyti tiktai:

Prez. Reaganas tvirtino, kad vis didesni laisvojo 50 modemiškų lėktuvu, kad rei-
■ kia turėti žymiai didesnį jų kie- Į 
kį.

F < .Prezidentas priminė. susirin
kusiems, kad Marti vadovauja-

I ma radijo stotis pradėjo kalbėti 
i į Kubos gyventoj is. Iki šio me-!
to Amerikos radijas nesikišdavo: 

vidaus gyvenimą, bet i

ALT Informacija

' NAS MASKVOJE

' MASKVA, Rusija. — Gandhi, 
Tndijp^grenijeras, dvi dienas.

.'besifa^^fiįrk^' komun^fe par- 
‘ tijos seifetoFihmr Michailu .Gor- ■ 

baciovu. Visuose- pasitaritn'uose • 
•daiy\ray6/ūžsrenL(>r reikalų inųiis* 
teris-Andrei.Gfomyka. .
J; .KrernJiujęĮ .-pfęaa^ėrąscGandhi 

. pasirašė dvi prekybos sutartis su

•jn.jdau.guma vedė kovą prieš tei-į 
siamus kelis Argentinos gene-] 
rėliis, kurie, suėmė ir nužudė! 
didoką skaičių žmonių be tela-i 
mo. Dabartinis streikas nukrei
pia visuomenės dėmesį prieš pre
ztoentą. Generolų teismas tam- pasaulio žmonių sluoksniai priešinasi komunistinei san- 
pa antraeiliu dalyku. J į tvarkau Afganistane, .Rytų Vokietijoje, Čekoslovakijoje

Ties prezidentūra susirinko^ jr ruSų pavergtuose kraštuose 
apie 10.00C darbininkų ir reika-j 
lavo kreipti daugiau dėmesio į’ 
ekono^3iį’krašto gyvenimą ir? 
didęlęfdMiėnio skolą.
'•><kDemokratija ir balsas nėra 
jokia demokratija”,' — sakė di
dėlis; plakatas.

TEISĖJAS JOHN DEVINE TURI RUOŠTIS TŪPTI
■< KALĖJIMAN

— 19 metų ispanė Cieilija Gai
lia išrinkta Europos grožio kara
lienė. Ji tuojau apsiašarojo.
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Arabran Seo

AFGHAN (Si AN

AK1ST
Delhi

XcKrthi.

dotxxf

Calcutta n

^SIKKIM BHUTAN 
NEPAL>-<Xa.

-a bad\ I i i

Pokistan

Ppkistan I
310,403 \

Bangladesh 

55,126

AREAS (Square Miles)

BURMA'

Didelė Bengalijos jūros banga užliejo plačius Ben
galijos pakraščius, šios nelaimės metu žuvo 40,000 ūki
ninkų, ' gyvenančių derlingose Bengalijos pakrančių
ūkiuose,

Teisėja Getzendammen atmetė apeliaciją liepos 24 
dieną atvykti į kalėjimą

CHICAGO, ILL. — Praeitą me
tą spalio 24 dieną prisiekusiųjų! 
teisinas pripažino kaltu teisėją j 
John Devine, o teikėja Susan į 
Getzendammen paskyrė jam 15 
metu kalėjimo-

Teisėjas Devine buvo pripažin! 
tas kaltu ir nuteisiąs už tai. kad ’ 
21 kartą naudojo p<išto patarna
vimą apgaulei, 25 kartus lupi- 
kavo. 1 kartą pasielgė raketie- 
riškai. paėmė $6.000 iš suktų ad Į 
vokatų kada pirmininkavo +ra-j 
fiko ir automobilių vogimo teis-. 
muose.

Nuteistojo advokatas Jeffrey 
Stein, vakar parnešė apeliaciją ir 
tikėjosi, kad aukštasis teismas 
nuteistąjį išteisins, tuo tarpu nu
teistasis John Devine gale- apie 
pustrečių metų būti laisvas.

Tuo tarpu teisėja Susan Ge
tzendammen nurodė kad adve-j 
kuto Steinbacho apeliacija be pa- į 
grindo paruošta. Jis turėjo nuro-j 
dyti, kuo teisėja Getzendam 
men nusikalto veikiantiems įs
tatymams. Advokatas to nenuro
dė, užtat teisėja Getzendammen 
nedavė jam eigos, o buvusiam 
teisėjui Devine davė 60 dienų, 
kad pasiruoštų ir liepos 24 die-Į 
ną prisistatytu pre kalėj'mo du- 
rų.

Be buvusio teisėjo Devine, di- 
delėn bėdon pateko teisėjas Ri i

ehard Lefevonr. Atrodo, 
drįso teisti žmones, o tuo 
metu kvšius imti.

PRASIDĖJO POPIEŽIAUS 
ŽUDIKŲ BYLA

ROMA. Italija. — Praeitą pir
madienį Romoje prasidėjo 7 įta
riamų bulgarų italų ir turkų by
la. Italijos prokuratūra yra įsi
tikinusi. kad didžiausias nusikal
tėlis šioje byloje yra Mehmer 
.Ali Agca. Jis paleido kelis šū
vius į popiežių Joną Paulių II-jį. 
Bandė pabėgti, bet italu policijai 
pavyko ji suimti.

24 metų Agca papasakojo vis
ką, ką jis žinojo apie pasiruoši 
mą nužudyti popiežių. JK buvo 
nuvežtas į Bulganją. ten apnio- 
kvtas šaudyti atvežtas bulgarų 
lėktuvu i Roma. Bulgaru turiz- 
mo vedėjai Sergei Ivanov Anto
nov. iis surado Agca' butą, apro
dė sv. Pct-o aikštę ir papasako
jo. kaip pabėgti.
Termai pirmininkauja patyręs 

teisėjas Scvetmo Santiapiči. Vos 
teismui prasidėjus. A<’ca pradė
jo šaukti: — Aš esu Jėzus Kris
tų s-

Tc’smas atidėtas papildomam 
tardvmui.

WARE

i

Castro amerikiečiams gali pasakyti, ką jis nori, bet jo 
agentai neplatins narkotikų

MIAMI, FLA. — Prezidentas praeitą savaitę Marti priminė ku 
Ronald Reaganas vakar nuvyko biečiams. kad jų vadovybė siun- 
į Arlington kapines ir padėjo gė- į čia jaunus vyrus Į Angolą ir pa

deda Angolos komunistams prie
šintis demokratinei santvarkai 
įvesti Angoloje ir Etiopijoje. Dik 
tatorius Castro nutraukė susita
rimą priimti išvežtus iš Kubos 
ligonius ir prižadėto tęsti kovų 
prieš JAV.

Castro gali pareikšti amerikie
čiams, ką tiktai jis nori, bet JAV 
neleis Castro gyventojams pai- 
dav>nėti narkotikus JAV terito
rijoje arba Centro ar Pietų Ame
rikoje. — atsakė prezidentas 
Reaganas.

Castro agentai atvažiuodavo .Į 
Jungtines Tautas, o iš New Yor- 
ko važinėdavo po visą New Yor- 
ką ir kraštą. Castro agentai Jung 
tinėse Tautose galės pasakyti ką 
tiktai jie norės, bet Castro agen
tai negalės įvežti į Ameriką jo
kių narkotikų. Taip pat imsis 
priemonių, kad narkotikų nega
lėtu įvežti Į Centro Amerikos 
valstybes ir iš Karados. Prezi
dentas žinąs, kad Kubos dikta
torius nekenčia Amerikos, bet 
iis negalės naudoti kitų valsty
bių paslaugomis narkotikams į 
Ameriką Įvežti.

į teisininko kvotimus ir pradėjo: 
dirbti kanu su meru Washing- • 
tonu. Sunkios jauno žmogaus gy 

. venimo sąlygos, ilgų valandų 
«'darbas susirgti i no ;i vėžiu. Kad’ 
Į nebūtų bereikalingų kalbų, me-i 
! ro pavaduotojas Ware išvyko Į 
' ligoninę, kurioje likėjosi pasitai
syti, bet staigiai mirė plaučių vė
žiu. Dabar meras savo pavaduo
toju pasirinks pavaduotojo pa
vaduotoją. (

KALENDORĖLIS

G e gi
V ik-ve

ės 29 d. Šv Martin

~ Ū:21. leidži įsi
8:15, vcscmU", gal; lyti.
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CHINA

V/ONSAN
Fj

if PYONGYANG}?

— Beirute vėl prasidėjo ko
vos larp šijitų ir palestiniečių 
š jdai užėmė šati.ės stovyk
lą.

— Prez. Reaganas pasky 
dol. Filipinų kariuomenei 
orinti

Pakislane, KaraclJr. 
miestyje buvo sudegintos 
ries dirbtuvės.

CHONGJIN

SEA OF JAPAN

Reconnoissonce plane 
shot down

April 15, 1969.

Pueblo seized 
Jon. 28, 1968

SEOUL

s. KOREA

Parallel

JAPAN

•ė 100 
susti-

nrie-
2 di

Chikagcs niekas Harold Wa
shington pareiškė kad dešinioji 
;o ranka, pavaduotojas William 
Wat e nelauktai mirė New York 3 
ligoninėje. Meras pareiškė. kad

s buvo labai mandagus >u zmo- 
*rr’p žino miegot ir įKlitinęi 
^pnizaci'a. d rbo ilgas vaim-

iam Ware buvo labai dar-
bštus. Jis baigė kolegij

Raudonajam Kryžiui pavyko įtikinti šiaurės ir 
pietų Korėjos atstovus susitikti ir pradėti pasitarimus 
taikingam sugyvenimui. Iš šiaurės Korėjos i pietų Ko
rėją atvyko 81 atstovų delegacija. Jie tęs pasitarimus,

išlaikė nutrauktus 1973 metų konferencijos.



Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ |

VEGETARIŠKAS MAISTAS

Kiekvienas žmogus savaip tvarkosi, mai
tinasi, bet tik išmintingasis pajėgia reikia
mai maitintis, net ir vegetariško maisto 
prisilaikydamas. (Mediciniška tiesa) 

pridėdami pieną ii- kiaušinius 
(ovo — kiaušinis, lacto — pie
nas).

3. LACTO VEGETARAI nau-I 
doja VEGAN (1) maistą, pri- 
dėdami pieną ir jo gaminius.

1. OVO VEGETARAI naudo
ta VEGAN (1) maistą ir kiau.

I šinius. i

k.ik ienas vegetaras turi tUtt- 
doti priediniai maistų, turintį 
gausisi getežias, geležimi pagau
sintą maišią ar tiesiog geležies 
tabletes. Geležies gausiai randa
si apr kęsuose, austrėje, mielė
se, lęšrukėse (lantis), slyvose, 
razinkose, pilnų grūdų kvietinė
je duonoje bei tokiuose j aval
iniuose, liesoje mėsoje. z
■ Geležis turi turėti pakanka
mai kalcio ir vario, idant galėtų 
normaliai veikti. Vario gausiai 
yra migdoluose (almonds), pil
nų kviečių miltuose, žalių lapų 
d. ržovėse, kepenyse, kiaušiniuo
se, apelsinuose ir burokėliuose.

Visi žinom kalcio šaltinius:
J pienas, varškė, sūris. Mažiausiai 
i vieną kvortą lieso pieno reikia 
' kiekvienam sunaudoti per parą. 
’ Su kalciu reikia naudoti maistą, 
gausų vitaminais A, C ir D ir su 
mineraliu magniu. Tik tada ap
turima geriausia nauda iš kal
cio.

Vitamino A gausiai yra: mor
kose, pomidoruose, kiaušiniuo.

Vegetariškas maistas kiekvie- 
no vis kitaip suprantamas, to
dėl ne kiekvienas vegetariškas 
maistas yra tinkamas žmogui. 
Todėl susipažinkime su NAU
DINGU žmogui vegetarišku 
maistu, tik tada NEMENKINSI
ME savo sveikatos, tokio mais
to prisilaikydami.

VEGETARIŠKO M A 1 S T 0 
TIKSLAS yra apturėti ir palai
kyti geriausią mitybą tiems as
menims, kurie nusistatė VEGE
TARIŠKAI maitintis, , ,

KURIS GA1I VEGETARIŠ
KAI MAITINTIS? Vegetarišku 
maistu gali maitintis KIEKVIE
NAS žmogus, kuris jei prisilaiko 
dėl religiškų Įsitikinimų, dėl sa
vos sveikatos pagerinimo, dėl 
aplinkos sąlygoms prisitaikymo 
ir dėl žmoniškų, ekonominių bei 
politinių priežasčių.
’ .PAKEITIMAS' VEGETARIŠ
KO MAISTO. Vegetarai neval
go gyvulinio maisto, vienok Kai 
kurie vegetarai pakeičia savo 
maistą: naudoja’-pieną, kiauši
nius, sūri, žuvį bei vištieną, to. 
“ _ - . , M__  šesenopas vegetanskas TJU maistas

5. PESCO VEGETARAI (peš- 
co — žuvis) naudoja lacto-ovo 
maistą, pridėdami žuvį.

6. SEMI (pusiau) VEGETA
RAI lacto-ovo maistas, pri
dedant vištieną ir žuvį, tik ne- 
vahjant rautlonos mėsos.

K’

Ar vegetariškas maistas 
yra pakankamas?

Pagal žmogaus savitą maisto 
pasirinkimą, vegetariškas mais
tas yra turintis PAKANKAMAI 
maistingų dalių kūnui, jei DU 
dalykai išpildomi: 1. jei gauna; 
ma pakankamai BŪTINŲJŲ 
BALTYMŲ ir 2. jei vitaminų- 
miiierslų ATSAKANČIAI nau-’1-..

.4

S 1. VEGAN vardu vadinamas 
"GRIEŽTAI vegetariškas mais
tas, nenaudojant gyvulių ir pie- 
no gaminių. • -
? 2. LACTO-OVO VEGETARAI

dojama. Pavyzdžiui, toks VIEN 
vaisiais .mitjįmas. (fruij^irįąn 
aTSEN<AtACR^B^'l|||^I^' 
hėsfi teikia kūnui pakankamai 
mais’.o medžiagų, todėl ILGAM 
vartojimui tokios ir panašios 
NEPATARTINOS naudoti.

Daieiskime loki atsitikimą. 
Kultūringos lietuvės IZABELĖS 
STONČIENĖS moksliškai nuri-

-naudoja VEGAN (1) maištą J teikusi duktė Illinois universite-

Janina Lnderytė Bartkienė s
Lietuvio sodybos gyventojai,
Aižiaugia Sodybos aplinka. Jiedu yra labai darbštūs, žmo

niški ir labai gerai su kitais sugyveną lietuviai.
(M. Nagio nuotrauka)

vyru Bronium — nauji 
įgrįžę iš Arizonos neatsi-

te (jo laboratorijose dirbdama' 
ir tyrimus su pelėmis atlikusi) 
parašė knygą apie CINKO nau
dą maiste. Negavusios cinko 
savo maiste, pelės pradėjo nyk
ti, šiauštis, į niekus virsti ir galų 
gale nugaišo. O cinko yra gau
siai kviečių daiguose, riešutuo
se, mielėse, saulėgrąžų sėklose, 
kviečių sėlenose, kiaušiniuose, 
austrėse ir žabų lapų daržovėse.

Trynių mes nenaudokime dėl 
cholesterolio gausos, pakanka
mai cinko atžvilgiu naudingo 
maisto mes' turime, tik jį ir nau
dokime. Lietuviai, Lietuvoje gy-i 
vendami ir mažai savo galvas 
<13 cinko sukdami, mito kūo 
SVE^KlAUSLXl, net Statines ko
pūstų sukirsdaim. čia mes gj'- 
vvauJa&^ė&ienas naudokime 
MIELAI; fs valgyklų - kepyklų 
jų svarais nusipirkime (pigiau.) 
ir su didžiausia nauda savai svei
katai jas valgykime visokiais 
pavidalais. Tik podagra sergan
tieji turės būti atsargesni su 
mielėmis, jie .cinko galės gauti 
iš kitokio, virš minėto maisto. 
O jei kuris mūsiškis pradės nau
doti bent po vieną per dieną cin
ko kapsulę, 220 mg., tai cinko 
reikalus savame kūne visai ne

bkxgai sutvarkys.
Cinkas yra būtinas žmogaus 

sveikatai, jos įsigijimui ir palai
kymui. Taigi, be cinko b be kitų
kitokiu mineralų maiste vegeta- špinatuose, petražolėse, per-
ras gali atsidurti minėtame pe
lių stovyje ir surifaųkti jų liki
mo. Ačiū mokslininkei STON- 
dūTEI už tokias mstons ysiems 
naudingas suteiktai' zinkišltas 
žinias.

Vegetariško maisto 
ketveriopa nauda

i. Padidėja būtinų kūnui 
(fiber) kiekis. Jų nereikia

šikuose, aprikosuose, jaučio ir 
. žu vies kepenyse, saldžiose bul
vėse, piene ir jo gaminiuose, 
geltonos spalvos daržovėse ir 
vaisiuose, tamsiai žalios spalvos 
vaisiuose ir daržovėse. Pasirin- 

Ikime cholesterolio neturinčius 
I vitamino A šaltinius.

lenų

Vitamino C šaltinius visi ži
nom: citrininiai vaisiai ii jų sun
kos, daugumoje šviežių vaisių ir

tada pirkti iš vaistinės, kaip kai ' pomidoruose ir bulvė-

2. Sumažėja kasdtefnnis su
valgomo maisto (kalorijų) kie
kis.

3. Sumažėja bendras suval
gomų riebalų kiekis, o taip pat 
ir gyvuliniai riebalai (saturated 
fat) ir cholesterolis.

4. Daug pųįjiau atsieina būtini
iiir reikiami kūnui baftyi&ai ;(pro- 
1tetos). - • '

PASTABA■ -k etveriopi žmo
nės:

se. Jos yra vadinamos neturtin
go žmogaus apelsinais.

r■ šę WWI— v
h Vitamino D gausiai randasi 
silkėse, salmon žuvyje, sardinė- 

Lse, piene, sustiprintame tuo vi
ii taminu, kiaušinio trynyje vi- 
(taus oi'ganų-arėsojer?bet tiynių 
ir tokių; oįgabų benaūdotina dėl 
gausaus cholesterolio kiekio. 
Saulės spinduliai odoje gamina 
vitaminą D* Čia irgi reikia iš
minties: nė vienam nereikia per_

: nėščios,-, kiūtupi l^Rfcius | įkaitinti saulėje.
n Ir A zJsT’’ ♦ ■? A TK1 TA f t\TT7JA f T5 T

Great 
American 

Dream
Machine.

m piaoo that w mada 
df drrama. And, U S Savuųp 

Smnde have helping to makt 
nreaxna coma true for yeaux 

Booda matJTt in last than 
♦ti rwix That malto your dinama 

o? fatter than before
If cm ca.n buy aharaa ui your parti* 

by joining Paymn 
HMr whrre yuv work, or th* 

Me nth ;uan yo*j bnnk.
ytx) know Ajt rrxx*

ih u raahv.

Fa k? stock
K .» sruitur*

Vm TcMsitoftitė
PASAKA APIE VASAROS VfiJĄ

Toks be kurpių, basas vėjas 
susivėlęs, įžūlūs, 
švilpia žydinčioj alėjoj, 
šokinėjo po klanus.
Pergalės daina apsvaigęs, 
linksmas lekia per laukus, 
kad visiems drąsiai be baimės 
pasakytų vien niekus:

Žada būti mandagus, 
pasipuošęs ir švarus.
Tėvo vėjo vis klausytų.
Per naktužę nelakstytų.
Obelaičių nelankstytų 
ir plaštakių nebaidytų

Kitą rytą bėga vėjas, . 
vėl po žydinčią alėja. 
Peteliškes svaido, vaiką 
Pažadų neištesėjęs ir 
neklauso tėvo vėjo, 
tik viršūnėmis dulkėjo.

Oi, supyko senis vėjas I - - - - —
Pasišiaušęs toks, rūstus.
Pasigavo jauną vėją v _ .. į 
ir įkinkė į ratus. - ų
Liepė sukti malūnėlį \ . toto
ir nevelti veltui smėli; c ' N’

v i' ’ 9
Malūnėlis iš tiesų ' •
malė,- sukos' daug dienų. • ‘
Bet sparnai štai atsisako, 
kepurėlę vos dar krato.
Piktos .girnos ūžia, varo, 
tik mąlūna? ^au be kvapo,* • to - t
senam vėjui dar pasako:

••-y- 3
tJaunas ir išdykęs vėjas '*'•

vėl akacijų1‘alėjoj. 
Gėles purto, smėlį sėja, 
laužo stogą net teisėjui.
Basas, susivėlusiais plaukais, 
per. dirvonus, ne takais.
šūkauja ir pešasi kaip-du, .. .
ardo tylą, net baisu.™.

O vėjelis vasarinis 
atsiliepia kaip laukinis. 
Seno vėjo neklausys!
Per naktužę vis lakstys!
Žalią žolę nulankstys- 
Peteliškes išbaidys!

- Ir Boreas, Šiaurės vėjas, 
Iš piktumo net užduso.
Ar tikėsite, ar ne, 
vėją gaudyti lauke 
iš tiesų yra sunku. ~

. ATSIMOKIME- KI E KV1E- 
NAS, kad gausiai vitamino C 

■naudodami (vaisiai, daržovės), 
mes geriname geležies susigėri
mą Į kraują.

Geležies turinčius vaistus turi 
naudoti nėščios, jaunuoliai ir 
viri daug kraujo netekusieji.

KALCIO IMA ŽMOGUS STO
KOTI, kai pienas ir jo gaminiai 
maiste sumažinami, ar visai ne
naudojami. Tada reikia, kaip 
virš minėta, naudoti tamsiai ža
lių lapų daržoves (išskyrus daug 
>xalinės rūgšties turinčias, kaip 
rabarbarai, rūgštinės...). Nėš
čios, kūdikius krūtimi maitinan
čios, kūdikiai ir vaikai turi pa
pildomai kalcio naudoti ar su 
kailciu pagausintą sojos pieną 
gerti.

VITAMINAS D reikia priedi- 
niai naudoti visiems tiems, kil
tie neina saulėn ir virš minėtoms 
moteriškėms bei vaikams - kū
dikiams.

’ to?.- • — -'

kurie maitinasi VEGAN',(1). ve
getariška dieta, turi išmintingai 
susiplanuoti savo- maistu,..kuris 
suteiktų atsakanti — didesniam 
pareikalavimui maisto medžia
gų kiekį.

Vegetariško maisto rūšys, 
iš kurių apturima prie- 

dinis baltymų kiekis

1. ANKŠTINIAI (legumes) str 
ryžiais. Sojos pupelės su ryžiais 
ir kviečiais. Kukurūzai su pienu. 
Kk iečiai ir sesame sėklos.-Žemės 
riešutai su sesame sėklomis. Pu
pelės su kvečiais ar kukurūzais.

2. GRŪDAI (grains): ryšiai 
su ankštiniais ar su pienu bei jo 
gaminiais, o taip pat ir mielėmis?

3. DARŽOVĖS: Įima pupelės
ar žimiai, o taip pat Brnselic 
kopūstai, kalafijorai, brokoli su 
sesame sėklomis bei kviečiais ir 
pienu. Sesame sėklos su pupe
lėmis l>ei sojos pupelės str kvie
čiais. "- i. 2'

4. RIEŠUTAI IR SĖKLOS: 
žemės riešutai su sesame Sėklo
mis ir sojos pupelėmis, ar su 
pienu ir jo gaminiais, ar sū sau
lėgrąžų sėklomis, ar su kvie
čiais ir pienu. Sesame sekios su 
pupelėmis ar sojos pupeles su 
kviečiais.

Vegetariško maisto 
sudėtinės dalys .

BALTYMAI (jx'oteins): jų 
kokybė padirlinatoe, naudojant 
virs minėtas kdturias baRyftių 
rūšis. Tokie Irai tymai valgomi si 
kitu vegetarišku maistu. •

KAI .ORUOS: tori būti valgo
ma pakankamai (gariėtrnai ka 

•'lorijų), tik tada bus užtikrinta’ 
baltymų Sunaudojimas.

VTI'AMINAS B-iH OjMilini.’ 
maistas suteikia pakankamą 
kiekį vitamino B-I2. Naudojant 
vegetarišką maistą ' prisfeiflis 
naudoti priedinį maistą, ftirtot, 

‘ yitaintoo B-12. jnielaty, maistą, 
h'Aistnrdgąviteumftul 842, ar vi- 

lamino B-12 labtelos bei <Hetas
GELEŽIS:-rt valgąttt raudonos 

mėsos ir kepenų, getefci58 I 
kis sumažėja. AugaltoK kilmfc I 
geležis (iron) nepapankanrii ’ 
esti sugeriama į kraują. Todėl

i

Vitaminas B-2 (Riboflavin) 
randasi mėsoje ir piene, o kai jo 
vegetarai nenaudoja, gaunasi jo 
trūkumas. Tokie turi naudoti 
priediniai vitaminą B-2: jo ran
dasi mielėse, žabų lapų daržovė
se ir pilnų girūdų- duonoje bei 
lokiuose javainiuose. CINKO ir 
kitų mineralų reikia priediniai 
priiminėti kiekvienam vegetarui. 
Jų šaltiniai ir nauda jau minėta 
anksčiau.

- ’ I
— Vakaf uncija aukso kaina- i 

vo $324. Į
jm- ■ A- —

MEET T® CHMlfNGEl

— Iš Z. Tenisonaitsė naujos eilėraščių nygos
’’VIENIŠI VĖJO VAIKAF.-—
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ANUPRAS TAMULYNAS

J 50 metų nuo vysk. A. Baranausko gimimo:

i (Tęsinys) Pūsliniai, optiniai ir uostiniai!
t A I 7c. .• ’ •? I vaizdai. Todėl “Anykščiu šilelis'Skausmas del neprotingo mis- J

ko mikinimo virsta Aramu ir',la meniSkai «-“•» vaiz*‘'' 
likimo, jos 7 
niekinimo:

— žmonės
m. L e! u va 
Šiandieninė

ypač garsinių, yra gyva, tarsi,' 
miško simfonija. Be to, saikin
gai pavartoki deminutyviniai 
daiktavardžiai (pušelės, paukš
teliai ir kiti). j

A. Baranauskas savo poemą 
"Anykščių šilelį” psrašė silabi-, 
r.' eilėdara. Tai yra, kiekviena 
eilutė sudaryta iš trylikos skie- ■ 
menų. (Tik pradžioj poemos 
kiekviena eilutė parašy ta iš vie- Į

dėl visos Lietuves 
kalbos,, psprečių 
r. 'škai naikinami 
apiplėš'ami (120 
Rusijos vergijoje.
Lietuva — “Anykščių sielio” 
tikimo, kaip praeity).

Dabartinis motyvas: visa pra
puolė ,tik ant lauko p'.iko kelios 
pešatės apykreivės liko!

Nors vaizdas Anykščių š lėlio nuelikos skiemenų.)
A. Baranau.iko literatūrinis • 

patikimas nėra gausus, bet lie
tuvių tautai reikšmingas. Ypač 
yra reikšmingas “Anykščių šile-į 
lis” tai posūkis į lietuvių gro-j 
žinę literatūrą — buvo pavyzdys į 
19 amž. natros pusės poetams,?

liūdnas: kalnai kelmuoti, pakal
nės nuplikusios, bet poetas j sū
ria didingą šilelio praeitį. Čia 
Baranauskas jaučia šilelio spal
vas, kvapus, garsus ir jo nuosta
ta ą tylą; aprašo miško augme
niją, -įvairiausius grybus, o me
džių vaizdas, skarotos eglės, vir- davė užuomazgą lietuvių literat. 
pančios drebulės, medžių “lie
muo liemenį plakė”, toks aukš
tas miškas buyoi Miškas? tarsi S * C - . t
prakalba žmogaus balsu, o gi-' 
ries kvapai: iš medžių, iš skujų, 
iš šiškų, iš lapų vis kitokie kva
pai' O kur dar įvairiausi paukš
čių garsai ir visokie žvėrelių po 
mišką ulvojimai!

Štai kaip vidurnaktį miško ty? 
lą įsijaučia poetas:

“Vidurnaktį taip tylu, kad
[girdi, kaip 'jaunas 

Lapas arba žiedelis ant šake
lių kraunas;

Girdi, kaųr šakoms šnibžda 
r-. [medžių kalba šventa,

Kaip žvaigždelės plevena, gaili
• [rasa krinta, 

Dėl to ir širdy visos pajautos
t ; [nutilsią,

Ramiu tykumu, malda dūšia 
dangun kilsta.”.

Tai nuostabus autoriaus įsi
jautimas Į paslaptingus gamtos 
reiškinius. ■ ' j

“Anykščių ;; šilelio” poetinės 
išraiškos priemonės: paprasta 
liaudies kalba nusakomi gamtos 
ir buities reiškiniai, gausu paly
ginimų. žmogaus dvasinis gys’ė- 
nimas suart ėjęs su gamta: arti
mas ryšys tarp žmogaus dvasi
nių išgyveninių su gamtos reiš
kiniais. Daug .pavartota sinoni- 
minių vaiksniažodžių, ypač šile
lio garsams pavaizduoti. Pagrin- 
dįųė- A. Barifraiifsk^ lAnĮikščių 
šilelįo” aprašKTpo,?Į&'iėni^nė

Jules Breton

romantizmui. Lietuvių kalbą A.| 
Baranauskas ‘‘Anykščių šilelyje ’j 
iškėlė iki kultūringos poezinės 
lygio. Tai buvo pavyzdys jau. j 
niesiems rašytojams. ! I minėjimą buvo pakviesti vo

i
Mažesnieji A. Baranausko kū

riniai yra lietuviams reikšmingi: 
“Sudiev, Lietuva” buvo seniau 
ir dabar yra dainuojama, ypač 
škeliaujant iš Lietuvos, ai- prie
varta tremiant į Sibiro taigas.

“Dainų dainelė” yra jaunimo* 
mėgiama dairia ir įėjusi j chorų 
repertuarą, kaip aukšto lygio 
kūrinėlis, artimas kiekvieno lie
tuvio' sielai, skatinantis patrio
tinius jausmus — meilę gimta
jam kraštui.

’ A, Baranausko “Anykščių ši
lelis” yra vienas iš gražiausiųjų 
lietuvių literatūroj miško gro
žio aprašymų, tai grožines ne

Vasario šešioliktoji Vokietijoje
(Tęsinys)

kiečių laikraštininkai. Jų reporta 
žai pasirodė 6-se dienraščiuose. 
Pažymėtina, kad prieš porą me- i 
tų Vasario 16 minėjimą toje pa
čioje salėje filmavo šveicarų te
levizija. Tada paskaitininkas bu
vo prof. Juozas Eretas.

L. B. Vok. biuleteni

Ūkininkas

kos giesmės.
Po pamaldų minėjimas pei- 

keltas į parap jos salę, čia ji 
sveikinimu pradėję VLB Rastat- 
to apylinkės pnTninmkas Paulius 
Gustainis. P;: kaitą skaitė kun. 
Fr. Skė ys. primindamas Vasa
rio 16 Aktą, per 22 nepriklauso
mo gy’voni’no metus pasiektus 
kultūrinių^ ir ūkinius laimėji
mus. Kar ts ir pokariniai Lietu
von žmonių ir jų tinto naikini
mai pažangą sustabdė. Bet gy
venimas nestovi vietoje. Noroj 
ir sunkiomis okupacijos sąlygo-j 

’ mis kūrybinei lietuviai ranku ne 
j nuleidžia, nors jų darbas trukdo- j 
! mas ir darbo vaisiai kreipiami 

ne savo krašto, bet “didžiosios 
j tėvynės"’ labui. Trūksta laisves.l 
I Už laisvės siekimu^ daug mūsų J 
i broliu ir ses’u nubausti sunkio- 
į mis kalėjimo bei tremties baus- 
I mėmis. Prelegentas kvietė klau- 
i sytoįus būti ne palūžusiais peši- 
• mistais, bet ryžtingais kovoto- 
: jais — tokiais, kokiais mus būti

, . ... x. . .•. I įpareigoja Lietuviu Charta, skeL
bia piniginę paramą, ši mineji- ' ° J -. n • x x i • bdama, kad ' Darbu, mokslu, me mo dalis užbaigta tautos himnu.

Tada labai gražiai pasirodė 
Hamburge taut, šokių grupė su 
keletu šokių, kurie publikos bu
vo nuoširdžiai sutikti. Šokius 
akordeonu palydėjo R. Baliulis. • 

Prie gražiai padengtų ir gau
siai apkrautų stalų buvo pasivai Motekaitytė, padainuodama 
šinta. Vaišių paruošimui vadova
vo valdybos narė G. 
padedant 
kauskienei,
kienei. Maloniai pasišnekėta ir,' Akordeonu palydėjo Arvydas 
R. Bali ulini grojant akordeonu, Herbstas. irgi Vasario 16 gimna- 
pasišekta- Buvo tikrai gražus ir zijos mokinys. Stiprūs plojimai 
pasisekęs renginys. Tai naujo- \ parodė, kad Milda populiari il
sios Apylinkės valdybos miopel- J mėgiama ne tik Hūttenfelde, bet 
nas. Linkime, kad ir ateity ne- ir kitur. Už skambią dainą padė- 
pritrūktu sumanumo ir energi-jkojo pirmininkas P. Gustainis ir 
jos. i pakvietė sugiedoti Lietuvos him-

Šokiams grojo Gustainic. rin,. 
įrengta ir puikiais techniniais* 
įrenginiais aprūpinta šokių nu-^ 
zika. Christel Šererkienė ir Ffor** 
zheimo suorganizavo loteriją k»tį 
ries pelną taip paskirstė: 
u M Vasario 16 gimnazijos oi <e>t> 
rui muzikos instrumentams t 
gyti .'r 190 DM — šio minėju m 
išlaidoms padengti.

Nepaisydami blogo oro f dieną 
Ii o, o vakare ėmė šalti), Į šven
tę suvažiavo apie 80 žmonių-

MŪNCHEN

Vasario 16 proga LB apylin
kės valdyba išleido bendr.ilaiš- 
kį Nr. 2. Vedamajame svarstoma 
;.r beverta minėti tautos šventes

žiaurūs tautiečių išvežimai Sibi
ran, kur daug kentėjo ir žuvo. 
Pasimelsta už Lietuvoje esan i 
eitis bei po pasauli išsklaidytus 
tautiečius.

Po pamaldų apie 70 žmonių 
susirinko parapijos salėje. VLB 
Bremeno apylinkės pirmininkas 
Br- Skrucdys nuoširdžiai visus 
pasveikino ir iš Hamburgo atvy ■

I kusią 8-nių poni tautinių šokių 
grupę su jos vadove Elena Baliu- 
liene. Žuvę už Lietuvos neprik- 

Sibiran

vis kovoja, kad apg’ntų ir išlai
kytų nepriklausomą Lietuvos 
valstybę”.

Meninę programą atliko Vasa j pirmąjį laišką 
"1 T“1 n m T v T\ /T-9 1 . o Korio 16 gimnazijos mokinė Milei i 

4 
kas dainas: Leiskit į tė- 

Kairienė, vyne, Kaip verkiančio smuiko, 
Bieliauskienei, Rač- Neišeik tu iš sodžiaus ir Kur 
Nikšaitienei ir Kot- gintarais nusėtas mariu krantas.

laikus. Atsakymas randamas Va 
>ario 16 Akte. Čia pat eilėraštis 
:š Lietuvos "Pėdos Dzūkijoje” ir 
ilgokas straipsnis iš pogrindžio 
Aušros Nr- 35 75 “Tautos ketas 
i Vasario 16-ąją". Retas dalykas 
mūsų spaudoje ir naujas muen- 
cheniškių biuletenyje pramogi
nio sociologinio pobūdžio anke
ta. Kalbėtasi su 30 asmenų. Spau. 
sdinami atsakymai i tris klausi
mus: 1. Ar atsimeni iš ko gavai 

į ir kaip reagavai ’ 
2. Koks ir kada buvo tavo pir
masis balius, šokių vakaras ar 
panašiai? 3. Ar reikalingi šventi
niai sveikinimai? Įdomūs atsaky
mai.

Toliau porą nuotraukų, iš Ka
lėdų eglutės Miinchene. kroni- 
ka. Pranešama, kad išėjo Lilijos 
Šukytės plokštelė, kurioje įdai- 
luota 17 J. Gruodžio komponuo
tų dainų. Kaina 20 DM- Gauna
ma pas Šukytę.

(Bus daugiau)

Kaip

* « *
BREMEN

lietuvių veikla kasmet, lauscmybę ir išvežtieji
taip ir šiais metais vasario 9 V- prisiminti atsistojimu ir tylos mi
LB Bremeno apylinkė pakvietė 

j.šio miesto ir apylinkės lietuvius
Į nepriklausomybės šventės mi-

■ nėjimą. 16^'vnlandą Šv. Uršulės 
senelių naihū-.koplyčioje atlaiky
tos pamaldcC kurias, vietoje po

tuvių literatūros klasikinis' kū-j OperacjjOs ligoninėje esančio kū
rinys. i

© Stoviu ant kalnelio, o Puvo
čiai kaip ant delno, šviečia pa
vasario saulė, ir dangus toks 
giedras giedras kaip dzūko akis. 
Medžiai ir sodai jau spragsta, 
kukli žalumėlė dengia gyvybės 
pritvinkusią žemę- Tiesa, nebe
girdėti skerdžaus pavasariško ra
go, piemenų ragelių Tik prie na 
mų šimtametės 1‘epos liepelės 
auga, neliečiamos, mylimos, 
šventos”,

Rožė Sabaliauskienė

nigo V. šarkos, laikė kun. P. Gir- 
čius. Prisirinko pilna koplyčia 

‘katalikų ir -evengelikų.--Kunigas 
pamoksle prisiminė Lietuvos pa
vergimą carų laikais, nepriklau
somybės siekimo pastangas, iki 
pagaliau 1918 vasario 16 buvo 
paskelbta Valstybės nepriklauso
mybė. Prisimintas ir skaudus ne 
priklausomybės netekimas 1940

mite. Garbės prezidiuman pa
kviesti: kun. P. Girčius, H. Bru- 
žauskas, garbės nary^gf. šlen- 
teris ir mokyt. R. BaLūiis?š Ham 
burgo. Ričardas BaLulis i skaitė 
iškilmėms pritaikintą??paskaitą. 
Po jo kalbėjo buvęs Lietuvos 
kariuomer.js aktyvus valdinin
kas H. Bružaūskas apie Lietuvos 
karuomene, jdsios reikšme ir lik

J ’ -į l -
vidavimą sovietams okupavus 
kraštą, Lietuvos nepriklausomy
bės praradimą.ir klastingą pri
jungimą prie Sovietų Sąjungos- 
Pirmininkas dėkojo mš)latiniam 
rėmėjui A. Požėlai :-š įąrpsted- 
to už malonu sveikinimą įir stam

■ '4'0 ;

> LITERATŪRA, Uetnvią SteratCros, meno te možst 
7S54 m. metraitla. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrią. Vine 
5rėvė«, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
*. Rankflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matutevičiaui te T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos iiuotraukoml# t 
ŽL K. Cturiionio, M. šileikio, V. Kašubot, A. Rūkitelėf Ir A. Vara 
kūrybos poveikilaia. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ IVENTfS LAUKUOSE, poetė#, rafytojot te 
3nlą lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie date 
švente* bei. jų Irtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojai 
dems, gėrintis autorė* puikiu rtiliumi Ir surinktai* duomenim! 
bei ufkulialai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENBO ŽMOGAUS GTVENTMAS, Antano Rūke tptaSį
ša? Juoki Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne *anw 
gyvenimo bruožų apralyma*. bet tiksli to laikotarpio buities lit< 
ratūrinė ttudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knys 
parduodama tik ui 91. •'. i , ; , -n »

• LIETUV1AKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-T<malaw 
Romiai parsiyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomtte kiekvienai 
fletuvlnl Leidinys niufitruota* nuotraukoralą, pabaigoje duodam, 
vitovardfių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labs 
naudingoje 835 pu«L knygoje yra Ryt>rfl«fų UmMapla. Kaina f

> KA LAUMtS LIMA, ralytojo* Petronėlė* Orintaftė* ati 
minimai fr mintys apie samenls ir rietas oeprik. Lietuvoje te pi 
maišiais bolievfkų okupacijo* metai*. Knyga turi 234 puslapis

V JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nertrpro- 
<<i tr klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politiko jei tik r 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po 
siją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui imogauf tel** 
Jjiyga y* (fideMo formato, 265 pualapią, kainuoja RL

> IATTJUN15 MOTTLES. H Bo*čenko k try b*. J. ValalZb

.MAN, B.S., Registruota? vsistininkas

Tel. 476-2206

Y DRUGS VAISTINĖ
I W. 71st St., Chicago, Bl
J iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
CYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara, šiokiadieniais nuo 
uiL ryto iki 10 v&L vakaro.

RASTATEN : =
67-ąsias nepriklausomos Lietu- į F 

vos atkūrimo metines raštattiš- | 
kiai paminėjo irgi vasario 9- Ben- J 
oras pamaldas 12-kcs Apaštalų f 
bažnyčioje laikė tėv. Alfonsas11 
Bernatonis ir kun. Fr. Skėrys.-S 
Savo pamoksle kun. Skėrys 1 
smerkė Lietuvos bažnyčių naiki- J | 
nimą sovietinės okupacijos me-ji 
tais. Naikinamos ne tik bažny-jg 
čios, bet. ir tikėjimas, stengiantis - j 
■šplėšti ji iš žmonių širdžių. Vai-, į 
kus mckvti religijos draudžiama f 
ne tik mokyklose, bet ir bažny- | 
čiose. O komunistinė propagan-, į 
da ir marksizmas brukami per i I 
prievartą. 11

Šv. mišias atnašavo tėv. Alf. į | 
Bernatonis. Pasimelsta už tėvy- (| 
nę Lietuvą, už nepriklausomy- | 
bės karuose ir vėliau žuvusius Į 
jos laisvės kovotojus, už šių die- | 
nų patriotus, kankinamus gula- 5 
guose ir psiciatrinėse ligoninėse. | 
Maldas lydėjo skambios lietuvis- k

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra Seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleriu 
apdraudŲ savo nariams-

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA -• kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašytu ~r

Galite kreiptis ir tiesiai J SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

For constipation relief tomorrow į 
> reach for EX-LAX tonight <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight, j 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’

Read label and folio* 
directions.
C Ei-Lax, Inc., 1982

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Du Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
ATEINA LIETUVA,

*10.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
H dalis, 229 psl. __________________________________

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL—

4. Janinoe Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL 

6. J. Vender©*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

S6.00
$6.00

£5.00

£5.00

Į4.00

60 psL ___________'~ 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, m. 60606 rftjs- 
Hte čekj !r pridėki* vieną dolerį persiuntimo IriakJoml.

a-sraAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, k&* Bet kada Ir 
*et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. 3L 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
H etų vi ę kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Knis* KMf ririkti*!, F*Jt** H

g — Naujienos, Chicago, 8, m. Wednesday, May 29. 1985
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tnn»akcijų atlikimai. Kartu fu ta ftaakomybc mume| 
susidaro milžiniškos progos. Mes galime pernešti mili-1 
jonus vien tik paspausdami mygtukus tam tikroje eilėje,1 > 
garantuojant paslaptingumą (bevardiškumąj gana dide-' 
lių transakcijų sudėtingumu. '

Mes matome besivystančią tokią padėtį, kurioje pro-1 
fesionalai dalyvauja nelegaliame darbe. Negali pasakyti, j 
kad tai būtų nepastebimas atvejis.

Padėtis yra dar labiau pasibaisėtina, ir labiau paste- i 
bima. Profesionalai, nusisukę kiton pusėn, palengvina E 
nusikaltimo vykdymą ir sudarydami atmosferą nusikal"' 
timui įyvkdyti.

Vyriausybė, spauda ir akademinis pasaulis pasku-' 
tiniais penkeriais metais pripažino išdygimą naujo balta- 
kalnierių nusikaltimo. Kongresas į šią naujovę atsiliepė, 
pravesdamas naujus Įstatymus, o Teisingumo depart a- į 
mentas sukūrė naujas taisykles nusikaltimams ištirti ir , 
nubausti.

Kiek rimtas šis reikalas, kiek tai liečia vyriausybę? 5 
Gerai, jeigu jūs žiūrėsite į 1984 m. aktą. Jūs pastebėsite, ' 
kr d šio įstatymo ribose yra keturi nauji įstatymai, lie- 
čiantieji grynai bankų sukčiavimą, apgavystę, padarytą 
banko pareigūnų. Tie įstatymai praplečiami i sritį, kur 
nusikaltimas atliekamas ne vien tiktai banke tarnaujan
čių žmonių, bet paliečia ir tuos, su kuriais banko parei
gūnai turi reikalų.

Jūs pastebėsite, kad 1984 metais priimto įstatymo 
apimtyje nusikaltimams kontroliuoti yra naujovė, pa
kelianti bausmę už pinigų pervežimą. Kongresui bus pa
siūlyti nauji įstatymai, leidžiantieji rūpintis visais pini- 

. Man paminėta, kad už 
baltakalnierišką pinigų pasisavinimą žmonės bus bau* 
džiami iki 20 metų kalėjimo. ; .'5t. ju. (■,

----- - , I ,

1984 metais- priimto įstatymo ribose .leidžiama gero
kai . padidinti bausmę .'už pinigų nusavinimą, šiandien 
leidžiama nusavinti pinigus visuose kriminaliniuose nar- 

bar tebęvėža akmenis į rytinį kapinių galą. Jeigu bfit^ ^tifcū'įvykiuose. Šie .Įstatymai savo daugumoje yra 

tui atvežti visą jų administracijos laikotarpį. Kitose ftiškėją)fkad kiekvienas, preladujanlis' nar-§ - 
tose kontraktoriai moka po $10, $20,;-^30 ir daugiam-kot^^S^'Jungtinėse Amerikos Valstijose nudarė' visiškai h 
o mūsiškiai nieko neima. Už akmenų laužą turėtų imti ( nelegalią ekonomiją, kurioje, jeigu sutiksime'.sū^^bia> 
pinigų ir atvežti važiuoti negalinčius sklypų savininkus . mais-ątatfetikoš daviniais, tai turime pripąžiįitŲ k^‘ 

lekononujon yra įvelti iki šimto buljonų doleriųJr;šrekfe į, _ 
p5įnija.~mūsų visuonienėje yra aptarnaujama aukštus-:.A»?nkrau2kyė^ięi;.-’Ęr^ia^ ma- 
mok^iis-įaigiisiįprofesiorialų. ’UU';

. .. yt r _ . 4 j . _ . . -kasmet: dabar.m&tatsrtaį?kad bu-
- • Ąr tie naujai ruošiami įstatymai isspręs naujai kyu-; ’ - • • • -
lančią- problemą? Ar tie nauji įstatymai leis mums, kai-1 
tintiems apie naujai susidariusią padėtį, atsistoti; ant 
stipriu žežįes? ' - ' : ž -i , " ?

- Galėtume atsakyti, kad gal! jie . leis, bet galį ir ne- - 
leisti. Federalinės valdžios, ir valstijų pareigūnai, pri
žiūri įstatymus, labai smarkiai spaus, kad jie būtų vyk- - 
domi- • / ■ . . h ■

Aš galiu Jums pasakyti, kad JAV prokuroro įstaiga 
CĮiicagoje trauks teisman paskirtis asmenis ir profesio
nalus šioje srityje. Pasitikėjimo laužymas bus’persekio
jamas visu smarkumu.

Bet nusikaltėlių persekiojimas nėra problemos iš
sprendimas. Persekiojimas yra lengvesnio ji problemos 
pusė.- ' . • U 'i- ■ ; 1 ’!

JAV prokuroras yra įpareigotas persekioti šios rū
šies nusikaltimus. Jo pareiga traukti nusikaltėlius teis
man. Jis negali nukreipti akių į kitą pusę. Jis neturi teisės 
nusisukti ir nueiti. Jo pareiga yra imti jautį už ragų 
ir ištirti, koks nusikaltimas padarytas. Jam nėra jokio 
asmeninio išskaičiavimo primerkti vieną ar abi akis ii
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galės parodyti, kur guli jo senelis ir Genutė.
Lietuvių Tautinėse kapinėse palaidotas buvęs <fUe- 

tuvos” redaktorius ir mokytojas Juozas Adomaitis — 
Dėdė Šernas, didysis lituanistas Vaclovas Biržiška, dr. 
Jonas Šliūpas, Lietuvos gyventojų daugumos išrinktas 
Lietuvos prezidentu dr. Kazys Grinius ir dešimtys tūks- 

I tančių kitų garbingų lietuvių.
Lietuviai savo kapines aplanko, kapus papuošia ir

-IWND-CI^S POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37434000 Į mirusius Ma ^3^. Lietuviai Ui Ruo
Postmaster. Send address ch^e* to Naujienos , ...... ,. _ , . .,

173S s. K^ted st. cbie^, n. wč« | kaPInlli lstelPm" dienos. Tuo tarpu Amerikos Kongresas
t mirusiems prisiminti paskyrė paskutinį gegužės pfrma- 

7^^ j dienį. Amerikiečiai mirusius pagerbė pirmadienį, gegu- 
$22.00 J žės 27 d., bet lietuviai suvažiavo i savo kapines sekma- 

. dienį. . - į
! Lietuviai savuosius prisimena iškilmingai. Organs 

H5.oo zu°tai jie apeina aplinkui kapus, lietuvių dūdų orkestrui 
^$5 00 i ?r°jant- Vėliau prie estrados pasiklauso kalbų apie miru- 
,i ' sius, o dar vėliau keliais ir takeliais pasiskirsto po visas 

j kapines aplankyti palaidotų kapus, pasižiūrėti į pa- 
minkius.

As of January L 1^0 
Subscription Rat**:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per 
ux months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Aree months. Canada $45.00 per year; 
^ther countries $48.00 ner year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dieooi 
Dianrascic kxlnoe;

metams ________
pusei metų -____
tnmg menesiams

vienam mėnesiai . 
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00

metams - ■ 
pusei metų ____
trims mėnesiami 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metamu _________
pusei metų ------
vienam menesiui

Užsieniuose:

metami 
pusei nsetų

sekmadieniui, pinnadięnhM ir Šven
tadienius. T,įeidzia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halated Street, Chicago, 
IL 60608. Telei. *21-6100.

Būtų buvę dar daugiau žmonių, jei naujai išrink
tieji direktoriai būtų pasamdę autobusus mašinų netu
rintiems čikagiečiams atvežti. Kapams papuošti dieną 
visuomet buvusios valdybos samdydavo autobusus, bet šį 
kartą nutarė busų nesamdyti. Kai paklausdavo, kodėl

pinigus -eiku pašto Money nėra autobusų, tai paklaustas pareigūnas duodavo labai 
Orderiu kartu su inawgyum. ' r 1 °

Diena įnirusiems prisiminti, 
kapams papuošti

Praeitą sekmadieni Chicago* ir jos apylinkių lietu
viai pagerbė Chieagos lietuvių kapinėse palaidotus mū
sų tautiečius. { -f

nevykusį atsakymą. Per 70 metų autobusai apsimokė
davo. Kas važiuodavo, tai užsimokėdavo. Jeigu neužtek
davo pinigų sumpkėti vežikui, tai pakeldavo bilietui kai
nas. Kelis kartus jų kainas kėlė.

Be to, prieš Kapų puošimo dieną direktoriai parda-' gus liečiančiais nusikaltimais, 
vinėja gėles. Gėlėms pakelia kainas. Gėlių pardavimas 
visuomet atnešdavo pelno. Už tą pelną galėdavo samdyti 
autobusus ir senus sklypų savininkus ir svečius galėdavo 
veltui atvežti. , . : '

. .. .; u.? • # d į

Reikia pažymėti ir tai,' kad kontraktoriai dar ir da-
» 1 . ' T, r f • •' • - 1 • '>į- .. 1 « * *5 k,*. L •

Įdorųu, kad mirusius pagerbė ne vien- ČĮkagiečiai/į ėmę po d^ery už vežimą, tai' būtų galėję lankytojus .vėl-į kreipti į narkotikų pardavinėjimą,; neszkiekvįfeną dfeną
L-n-feAc/'k A'YVYAVlVnC' Ll A'H’J XT1 b-nl^Tl IfieO J ”• * i Nr. • * * •' T* j •• . Y ’ •\_ 1 • TX • / ' ~ S.j' T’- f • J1 * ' t? ’■ ‘ '- 2 * Xl į ** ’ _ ‘ .1 _ _ 1 _____f______ _______________ lY’ _ -Wbet ir'gyvenantieji kitose Amerikos lietuvių kolonijose. 

Čia buvo atvažiavęs išs Pittsburgho Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje prezidentas Povilas P. Dargis.- Šios dide
lės ir šimtą metų besirengiančios minėti organizacijos 
vadovybė suvažiavo posėdžiui į Chicagą, tai josios nariai 
užsuko Į kapines, kad galėtų aplankyti kapus ir prisi
minti pažįstamus ir palaidotus veikėjus. Kartu su prezi
dentu į kapines buvo atvažiavusi, ir SLA sekretorė Geno
vaitė Meiliūnienė bei iš ilgos kelionės sugrįžęs Aleksand
ras Čaplikas.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad į lietuvių kapines 
buvo atvykęs JAV Kongreso atstovas, demokratų veikė
jas Marty Russo. Jam labai gerai yra pažįstami Ameri
kos lietuvių veikėjai. Jis žino, kad dr. Pijus Grigaitis ne 
kartą buvo pakviestas liudyti Kongreso komitetams. At
stovas Russo ne tik pasakė kalbą, bet aplankė pažįstamų kurioje šimtai tūkstančių transakcijų padaroma kiekvie- 
veikėjų kapus.

Amerikiečiai susidomėjo lietuviais dar ir dėl to, kad j akį? bet mes susižinome tiktai per mašinaskurioje mes 
praeitą savaitę pradėjo eiti savo pareigas lietuvių kil- įkišame savo kortelę ir mums išmetami pinigai; kurioje 
mės teisininkas Antanas Valukas, kurį prezidentas Rea-! mes atliekame transakciją Londone, paspausdami myg- 
ganas paskyrė Illinois prokuroru. Pasakyta Valuko kai- tuką Chicagoje.
ba labai susidomėjo čikagiečiai. Daugelis amerikiečių I Turint galvoje mūsų bendruomenės sudėtingumą ir 
džiaugiasi, kad federalinė valdžia paskyrė pavyzdingą spartumą, kuriuo mes veikiame, kiekviename žingsnyje 
prokurorą šiaurės Illinois valstijoje. ’----- - —„.-„h -------j_.-x.- _-- ------ i—

Antano Valuko praeitą savaitę teisininkams pasa
kyta kalba labai plačiai komentuojama Chicagos teis
muose, advokatų bendrovėse ir teisės mokyklose. 0 kai 
pasklido gandas, kad prokuroras yra lietuvis, tai sustip
rėjo susidomėjimas lietuvių kapinėmis. Pats Valukas

ir jų svečius. Pamatę pavyzdingai tvarkomas kapines, 
galėtų dar sklypą nusipirkti.

ANTANO VALUKO KALBA JOHN MARSHALL 
TEISIŲ MOKYKLOS MOKINIAMS

(Tęsinys) •
— Ką mes, privilegijuotoji klasė, arba šios visuome

nės profesionalai, tokiu savo elgesiu paliekame ateičiai? 
Mūsų bendruomenė darosi labai sudėtinga, kurioje kom
piuteriai turi reikalų su kompiuteriais; bendruomenė,

ną minutę, kurioje mes, kaip individai, neveikiame akis

mums reikalingi specialistai, nurodantieji mums kryptį,.
kad būtume tikri, jog atliekame reikalingą dalyką ir už
tikrintų mus, kad mūsų sistema tvarkingai veikia.

Mes esame tarp profesionalų. _'■*
Mes turėtume padėti savo piliečiams pralįsti pro šią

tankynę. Mums yra patikėtas tvarkingas šių sudėtingų nepasiteirauti apie daromas transakcijas.
BSH

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVSS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Alfonsas negalėjo akių atitraukti nuo Agu- 

tės. Ir vargonų muzika, ir choras, ir lotyniški 
kunigo giedojimai vis labiau dailino Agutės pa
veikslą jo sąmonėje, o pamokslas, rodosi, tai gyrė 
vien Agutę, ją garbino kaip kokią šventąją, pa
darė ją angelu, kuris turėjo užburti visus. Iš tik
ro gi Alfonsas negirdėjo nei giedojimų ir nei vie
no pamokslo žodžio nesuprato. Jo sąmonė buvo 
tain nilna Agutės, kad niekas kita ten tilpti nebe
galėjo.

Kai. pasibaigus pamokslui, žmonės ėmė eiti 
iš bažnyčios, ir pasidarė geroka maišatis, Alfon
sas pametė Agutę iš akių ir nebegalėjo daugiau 
jos pastebėti. Drauge su žmonėmis jis išėjo iš 
bažnyčios ir atsistojęs nuošaliau ėmė sekti išei
nančius, vildamasis vėl pamatyti Agutę, bet nie
kur jos nebesimatė. Jau ir žmonių srovė pasibai
dė, bet Agutės nėra. Skausmas ir neviltis ėmė 
Kvgti Alfonso krūtinėje. Reiškia, jai visai ne- 
v.^bu susitikti, gal ji jau su kitu vaikščioja. Ji 

lik taip sau su juo pajuokavo ir užmiršo, o jis, 
kvailys, manė kad ji jau iš tikro bus prie jo 
palinkusi Jis no;i save nuraminti, bet vis labiau 
daužosi io minty., jis nebegah* nustovėti vietoje

ir nepajunta, kaip vėl sugrįžta Į bažnyčią, čia 
mišparams pasilikusios dar kelios moterėlės mel
džiasi, kitos šnibžda kažką savitarpy, bet Agutės 
jų tarpe nesimato. Jis apžvelgia visas moteris ir 
dar kartą, ir dar: visos jam nereikšmingos, ne
reikalingos, bevertės. Jei kuri jų būtų ir gra
žiausia, meiliai su juo kalbėtų ir šypsotųsi, ji vis- 
tiek negalėtų jo širdies nerimo sušvelninti, jokios 
šviesos kibirkštėlės jo širdy Įžiebti. Tik viena 
Agutė, tik ji jam neapsakomai reikalinga.

Alfonsas skuba lauk iš bažnyčios, apeina 
šventorių: visur tuščia, nejauku, Agutės nėra. Jis 
eina miestelio gatve, atidžiai stebi žmones, bet 
Agutės nesimato ir tiek. Kaip ji taip galėjo dingti 
jam iš akių, kaip ji galėjo išeiti nepastebėta?... 
Kodėl ji negalėjo truputi jo palaukti? Jis nori 
pykti ir ją kaltinti, bet jis neturi tam jokio pa
grindo. Jie nebuvo susitarę. Tai kas, kad ji pa
juokavo visur jį surosianti, argi iš to jis turi teisę 
padaryti tolimas išvadas? Gal ji ir labai norėjo 
susitikti, bet negalėjo.

Jis apeina miestelyje žmonių susibūrimus. 
Susitikę ūkininkai kalbasi, pypkės rūksta, papiro
sais kvepia, kepurių kozierkai saulėje blizga. Te'h 
matosi vienas kitas pažįstamas, bet Alfonsas ne' 
sustoja, jis ęina per žmones, nuo susibūrimo prie 
susibūrimo. Čia jaunimo būrys, mergaitės ir vy
rai kalba, juokiasi, Šaudo akimis vienas į kit^, 
batai kaukši akmens grindiny; vyrai vaišinasi 
papirosais, gėlių bukietai kvepia mergaičių ran

kose. Čia ir Daiva, ir Kazys būrio vidury.
— Alfonsai, eikš čia, kur tu taip vaikščioji, 

galvą iškėlęs, lyg koks astronomas žvaigždes skai
tydamas, — sako jo sesuo Daiva ir linksmai juo
kiasi, o jos akys perbėga vyrus. Ji jaučiasi visų 
mėgiama ir pastebi, kaip vyrai atidžiai ją seka.

— Astronomas, neatsronomas, o jei aš eisiu 
galvą nuleidęs, tai kaip aš tokį gražų būrį pama
tysiu? Labas visoms ir visiems. Nė nežinojau, kad 
čia toks įdomus būrys susirinkęs, — sakė Alfon
sas ir mandagiai pagelia kepurę.

. _ Tariamės, kaip vakarą praleistime, pas ką 
eisime pasišokti, — sako Alfonso brolis Kazys.

— Šį kartą gal pas mūs? — nedrąsiai sako 
Daiva. — Alfonsai, juk tu pagrosi?

— Labai pui*u, pas panelę Daivą, — pasi
girsta keti balsai. — Pas ponus Rudžius, — kaž
kas prideda.

— Mes jau taip pripratome prie Alfonso ar
monikos, kad nebemokėtumėme it šokti, jei kaš 
kitas grotų, — sako viena iš mergaičių.

— Kai Alfonsas groja, tai kojos pačios kilno* 
iasi. Duosime garo ir šį vakarą, — sako iš vyrų ir 
stipriai koja į akmens grindinį suduoda.

— Alfonsai, juk tu pagrosi?
— Na, ką gi padarysi? Jei kitur groju, tai 

namie nepagroti būtų nei šis, nei tas.
i — Tuo būdu sutarta: visi šį vakarą pas mus, 
— tvirtai nusprendžia Kazys.

— Ačiū už pakvietimą. Ateisim, ateisim.

SEPTINTUKAMS BUVO 
SUNKU KVĖPUOTI

‘ . 1 . v. * ? ė

ORANGE, Cal. —Praeitą sa
vaitę Frustaei šeima sulaukė, 
septinis vaikus, bet visiems buvo 
sunkų kvėpuoti. Jiems reikėjo 
duoti deguonies, kad jie galėtų 
gauti reikalingos stiprybės. Šian 
(lien trys iš septintukų jau nebe
gyvi, o keturi stiprėja ir taisosi. 
Dr;' Carrie Worcester tvirtina, 
kadjir molinu, atsigavo, ir labai 
ijeriĮi jaHČiąši.

. .Anglų kalbos mokytoja Patti 
Jęrgęnsorf Fritstaci-netųrėjo vai- 
ktr. pasiskundė gydytojui, ku- 
r«į-p^^-e! jjai pabandyti Pęrgo-

Visi nustebo, kadį ji 
j^alikėĮnet 7§ šeši^ginie gy vi ,' o 
septintoji vadinania-ReanSts.

’ r- er pėbe-m .̂ b u y o 
‘ ^)neš-rii jjtęnlfe ’'įtikėjo.- jvaięių 
•is'us^prijįimų- bet į vaistai ,' nep-i- 
dėjo.' -Ji<ąjis;bu$’o viii įsunkiau ir

f. ^0*’® pfAdejo; pasnąrfauš M o- 
- ChfX salqje. ? - y-. ■ 1 .;

Šiįftų. ir- ,paiėstięte<Sų.
Vi®»r..žųypĮ.j į■ -

J i -^-Gorbačiovas voki'ėčiatOs' pa 
reiškė. Kad piimas pasitarai)3š Že 
nevoje yra visai beprasmis. 'Gor
bačiovas pirma turi įišsįkalbeti 
su Reaganu. f < . ** :■' /

• — Žydai paleido:-! 09i> palesti
niečių. bet pabarė hė^ikištii poli
tines .’kovas'.■ .< y ' .T~'f '■'

■L .5.000, minta susitink;} .prie 
miesto savivaldybės. -T*-jos pc- 
licijs’ paleido; Šūvius į rfiičią, 2 
užmušti 17 sužeistu.

K '•* T • • . ' * f ’ '

Kaip tu, Adomai, kaip, Katriute? ; ■
Gatvėje pasimato policininkas; kėpuras ženk

lai blizga per žmonių galvas, niūriai juoduoja jo 
diržas ir revolverio rankena. Niekas nekreipia 
dėmesio: juk Sa vyrai ne1 samagpną varo, tik su 
mergaitėmis juokauja. Kas jiems tas policinin
kas? Šis prieina prie jaunimo būrio:

— Ar yra čia Alfonsas Raudys? — ramiai 
paklausia. • ‘

Erzėjimas nutyla. Visų akys nukrypsta į po
licininką. Sekundę kitą, niekas neatsako.*’ /V

— Ar yra čia Alfonsas Raudys iš Rąudžių 
kaimo? — vėl paklausia. -i

— Tai aš. Ko- tamstai reikia? . / <
— Prašau užeiti į>nuovadą. Tamstai “reikės 

atsakyti į keletą Mausimų. A < ' * ' ?
— I kokius klausimus? — sako Alfonsas, bet 

iis labai nejaukiai pasijunta, nes prisrmenA vaka
rykštį susikirtimą su Vtncū: iuk: IVjh-ih
vankns kaulai sutrupėti, jis apsiėdė prtfiriiai 
ir dabar ji šaukia. . f . ■ h) • ’(

(Bus daugiau) <
* ’ * *‘ f ’•C i .. ‘

PATŠ SKAITYK IR KITUS PARAGINK
i SKAITYTI DIENRAŠTI ''mAH.liPMCįę". 1

-_________ _



H. VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkyti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

llfM

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WftsHhesUr Community klinikos 

Medicinos direktoriui

19U $. Manheim U. Weetchoter, I1L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 
k kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

>   —- --------— X

“Lietuvos Aidai” į 
KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM. Čikagos AkvariumasMikas Šileikis

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

UDEIKIS
TE L 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

.3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

St. Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p «
iš WTIS stoties, 1110 AM banga-

' 2646 W. 71st Street
- r

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

MIRĖ EMILIJA PAJAUJIENĖ

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur* 
ginis venų išsiplėtimo hemo_ 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, DL 60629
Tek: 585-2802.

DR. FRANK PLECKAS
' OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 714 St M. 737-5149 
- Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ' 
2656 West 63rd Street 

Valandos; antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 Tat vak.

Ofise telefonas: 776-2880, 
Rasiaenciįos telef.: 448 5545

• Valkininkų vardo kilmė aiš
kinama įvairiai. Pasak vienos le
gendos, Dainavos kunigaikštis 
Alkys Merkio ir Gelužos santa
koje pastatęs medinę pili, kuri 
vadint?. Alkinyko pilimi. Ta vie
tovė Įvėliau praminta Alikiny- 
kais, o dabar — Valkininkais. Ki 
ta legenda mini medžiais apau
gusiame pamerki© kalne alką, 
kur pagonys garbinę savo die
vus ir vietovę vadinę Alkiny 
kais. -

i

Valkininkų varde kilmė dar 
siejama su šieno vilkimu iš Mer
kio ir Gelužos slėnių. Pirmą kar
tą Valkininku? vardas minimas 
1386 m. Jogailos rašte, kuriame 
nurodoma, kad išvykdamas į 
Lenkiją Jogaila savo dvarą do
vanoja brc-liui Ssargailai. Šis dva
ras priklausęs ir Vytautui didžia- ■ 
jam. čia gyvenęs ir aplinkinėse 
giriose ..me džiojęs.-. 1 Ž i gimantas 
Augustas.

.Baysicte New Yoike, gegužės 
12 d. savo namuose mirė Emi
lija Pajaujienė, dr. Juozo Pa
jaujo našlė.

Gimusi 1897 m. gegužės 15 d. 
Suvalkijoj, Palnyčics kaime, 
Kalvaa-ijos aipskiily velionė bū
tų sulaukusi. 88-nių metų, bet 
toji, diena būvu jos laidotuvių 
diena. ' :-

■Pirmo:© pasaulinio karo metu 
baigė Voroneže -grmnaziją auk- 
so medaliu. Studijavo Dorpate 
(Tartu), Estijoje mediciną, bet 
pritrūkus lėšų, studijų nebaigė.

Dirbo Teisingumo ministeri
joj ir Vidaus nai'kalų ministeri
joj, SociaHtt.iamt a’-ytiuje. Vė-p 
bau mok^tė^ave- ..Kaune ir Klai
pėdoj.- Buvo nuolatinė vyro tal
kininkė

lyginę amnestiją ii su šeima iš
vykus į tremtį, Pietų Prancūzi
jos klimatas alsia.tė jos sveikatą.

Grįžus iš tremties augino šei
mą ir mokytojavo Klaipėdoj. 
BolšeVikaahS Rahims vyrą Lu
kiškių kalėjime, vargo su vai
kais Vilniuje.

1944 mėtų vasarą su visa šei
ma pasitraukė į Vokietiją, ir su 
pirma tnemtmių banga 1945 m. 
atvyko į Ameriką. Įsikūrė New 
Yorke, bet vėliau gyveno 15-ka 
metų Washington, D.C., o vyrui 
išėjus į pensiją, grįžo. Į New 
Yorką ir įsikūrė Bayside, kur 
gyveno iki savo mirties.

Velionė, buvo kuklaus būdo, 
jautrios širfes ir stiprios dva
sios žmogus. Pati tiek išgyvė

jo spaudos darbuose, nūs, užjautė kitus ir visada bu. 
knygų bei straipsnių rašyme ir vo pasiruošusi, jiems padėti, 
vei limusse. j Mėgo gamtą* muziką ir iiteraiū-

’ rą. Vyrui mirus, dėjo visas pas
tangas, nesigailėdama lėšų, kad 
jo parašyta jkuyga “Soviet 
Genocide in Lithuania” būtų iš
leista.

Liko dukterys Danutė Pajau- 
jytė-Anonienė su vyru Vytautu 
rr Alina Staiknienė su vyru Ed
vardu, dvi anūkės — Audrė’ ir 
Lilė su vyrais ir proanūkė Auš
relė. Taip pat liko kiti- giminės 
Amerikoj ir Lietuvoj..

Vvtauto Pluko — Albinas Mar
kevičius sėkmės keliu- Lietuvių 
išeivijos kultūros klausimais; 
Povilas Gaučys. Alė Rūta, Rūta 
Klevą Vidžiūnienė. Jono Min- 
gėlos poezija. VLIKo pirm, dr K. 
Bobelio pagerbimas. Lietuvos 
skautų Sąjungos.pareigų perda 
vimo nuotraukos. LTM Čiurlio
nio ansamblio 45 m. sukaktis — 
V. Bacevičaus nuotraukos. V. 
Vyteniečio — Aleksandras Stul
ginskis.

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽLAUS1A LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — J 742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 52:: 0440

MODERNIŠKOS AIR-COMH ( H1NED KOPLYČIOS

Florida
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

s “Ten kur Merkys, bėgda
mas, tekėdamas per žalias pieva ;, 
per alksnynus, kruni uotus šlai
tus, plūdo savo tyrą vandenėlį 
nlatun Nemunėliu, yra ten auk
štas ir status kalnas, visų kalnų 
aukščiausias, o ant kalno tvirta 
pilis, garsi Merkinė, visų pilių 
tvirčiausia. Milžinai ją statė, ne 
žmonės... Aukščiau siūbuojančių 
giriu toli švietė mėlynose padan
gėse balti jos kuorai, kur dienas

Velk-nės gyvenimas nebuvo 
lengvas, nes tuometiniam rėži- 

•m*ui Lietuvoj kalinant vyrą dėl 
po.i lines veiklos, jį liko su dviem 
insžainetėm dukrelėm. Besirū- 
pindania išlaikyti seimą ir pa
gerinti vyrui būklę kalėjime, ji 
susirgo džiova; Vyrui gavus šą-

s Subartonis, tai kaimas Dzū
kijoje, kur gimė mūsų rašytojas 
—klasikas V. Krėvė-Mickevičius, j 
(18.82-1954). Didžiulių beržų u į 
klevų apsupta rašytojo tėviškei 
žiūri dažytomis langinėmis švie
čiančiais langeliais. V aiškiais žie- 
dais marguojančio- aaržębo kratė 
stovi is uosio kamieno ^Vilniaus 
meno mokinių išdrožtas rašyto
jo veidas. Kitoje pusėje yra įrėž
ti žodžiai; .“Daugel mūsų Tėvy
nėje yra gražių ir puikių vietų, 
bet tuo tarpu jų visų gražiausiai 
h- garbiausia — Dainavos šalis”

, Rašytojas buvo išvaikščiojęs 
kiekvieną kalnelį, takelį, girią- 
Nebuvo to pasakoriaus, daininin-

TĖVAS IR SŪNUS
JETTE Fl INERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS KODEaNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUU )M OBILLOIS PASTATYTI

ir naktis sargai stovėjo. Sienos iš 
didelių- akmenų milžinų sukrau
tos. tos 
žėl ilsios-, 
kui...

ko, kurio posmojamų dainų, po-j 
rinamu padavimų nebūtų užra- 
šęs.

“Dainavos šalies padavimų” 
knygos autorius, Krėvė-Micke 
vičius.

. VANCE Ft

žilomis sąmanomįs ap- 
rūsčiai dairėsi apliu-

■ - V. Krėvė 
Milžinkapis”

KAPITONAS IR KUNIGAS

— Kapitone, man rodos, kad 
šis laivas pradeda skęsti...

— Kunige, jeigu būtu blogai, 
tai jūrininkai imtų melstis, o da-

LIETUVIŲ DIENOS

“Lietuvių Dienų” žurnalo ba
landžio mėnesio numeris jau iš
siuntinėtas.

Šiame numeryje yra Sovietui bar keikiasi, kaip pašėlę.
Sajimgos teismas ir Jaunimo eks — Ačiū Dievui, — nusii ami- 

i kursija į Skandinaviją. no kunigas.

1424 Soulh 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

Tei.-. 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJDIO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

MOVING
Apdraustas ptrkraustyma? 

Jva iriy itstvmy.
ANTANAS VILIMAS

Tat 376-1382 ar 376-5991

^American Kįtphen
I ’ ^Anthony Dias Blue

Aikštes aut' tnobiliams pastatyti •

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrivd* 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charo 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tai. $25-8063

/ 1"1 .................... \

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stoties W0PA - 1490 AM 
tnftslfuojamos iš mūšy studfjo*

Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave.
Chicago, IL 60629 

. : Telef. 778-1543

-.................. . ........ /•

WHAT IS TH£ FASTEST G HOW/H G
. HEĄLjįį_ CĄR£

. ©STFOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 

nK tta-S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 

Tiy^ number-growing from

V.o;s mi fuuy uctNsrDTomscwBt 
DRUfrS, FfRFORM WRGIRY AND UTlLIIl 

i ALLOTHtR SClINTinCALLY ACCETTFŪ
MUNS F0NTRIATIH6 WJURYAND CTSEK5L 
INCLUOIN# THf USFOF MANlPVLATlVf 

athirapy. t •

MtALTM CAftl KM
Thmh Ttu Rtacorr c*»
TH! 14

~į 'MASY UKSOtf
' FotTHi Ronssion

RAPiP GROWTH S TMI
EMPHAW rr PLAČIA
Cll T1AJWX MX£kAL 
machtiohhu. < <

p^LTHOLMW OMLY RVt 
PfiKINY OTTMI 
HCiAM FORM. AT I©*, 
3.0,* FQOVW1 TC7TA1

PINEAPPLE SPARERIBS
Fork end fruit yo veil together, md the combination bi 

^creribfi ^rith the sweet and sour taste of pineapple k a natural.
Before being cooked over i charcoal outdoor grille gpare- 

iJbi should be precooked by being bailed until tender. Thir 
frocesf of partial cooking i* called parboiling.

If yoc m unable to devote the time or the refrigerator 
^>aee to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The rib* win tarta t little less of pineapple, but they’R 
Otm be quite deliciows.

Thif rather robust dad? b Ideal for i barbecue party. Foe 
fever group®, *Qow 1 pound of spareribs for each person and 
Inciva^e the amount of banting sauce accordingly. Accompany 
Ibe nbe ^nth eold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

b^ert beėd tea, Sangria, drilled rose ’■dne, or the whiif? 
wdna yow wed to make the sauce — a eold Chablis or Soa»s.

MrwmM of «xcm I

I

Sir

eiovet tarlie, mlnod 
taMefipoonf »oy 
tabk«įxxM mol taw er
brovn rnfM

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Lai'*.:n. jų Direktoriai

2424 West 69' li Street — Tel. RE 7-1213

11028 SouthweJ 11 wy., Palos Hills, Illinois
lei. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIoU ’ <1
trxcpoon peppereop dxy vtūte vioa

Ptrbofl th« gparsrib* te «f«MD ering -rater for 30 mtevim. 
Ptaee th« 'riba te k roartizif paa and pour tbe pineappLa 
over them. If the juice doesn’t quite cover the dbc, 

aff rlth ratet. Refrigerate for 24 hours.
• Mėaavrirfte, prepare the besting aaoce. Corobln* the 

eruhed pioeepple *nd its Equid, the vrine, kmon juice, rartie. 
aoy rant*, moh^sor or satfar, oS and pepper, te a taucepMi. 
Bring to a boU and simmer for 10 minute*.

f e When rvedy to grill, .place the ribs 6 to 8 Inches abc™» a 
hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minute*.

« Ihiring the tart 15 minutes of cooking, baste often -wdth 
pineapple sauce, aavirrg cotoe of it to serve with the riba.
• Reoaovt ribs to a warm platter, cut teto individaal riba.

.omd sama. .
A tba CTAKAKID A<rric»4t*—jį

, - . f

1 M

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3

‘....... ............

— Naujienos, Chic M v 29 193e



semybe-s netekimo ir masinių 
trėmimų iš Lietuves j Sibką 
metines.

10:15 v. r. buvo pakt^llc^ 
vėl.a vos,

Lietuvos partizsnų kovos nu-j 
nejima surengė JAV Ii. L, B. I 
MarqueBA Paiko p rapijos sa-I 
Ičje.
Amerikos ir Lietuvos 
suriedant Amerikos ii Lietuvos 
himnus, asistuojant šaulių rink-i 
tinti, Cicero Jūros šauliams h" 
molei ms tautiniais rudais.! i
Mišias atnašavo ir įspūdingą pa-, 
mokslą skirta partizanam.’,' 
pasakė kanauninkas Vaclovas 
Zakarauskas. Parap jus choras

apibudino tą romaną: 
pataikavimas ckupaniui 
dyma-> į savuosius.

Man i.gi keista, kad 
redaktorius Pr. Gaišva,
'lamas savo “75“ m. minėjimą 
šitaip rašė gegužės 18 d. 
majame: “Tos pastangos 
ne laiku praleisti, bet
Bažnyčiai, tėvynei, savo 
nėte išla:kyti lietuvybę 
mame krašte.

Manau, kad tok’ą idėja 
jo krik.šJonv

D i yra 
.r šau

I) augo 
užbaįg-

iBirželio m'n. 16 d. 2 v-l. po
piet t v. Kazinr. bažnyčioje, 
81.”> Park Ave#> svečias A Čika
gos kun. J. Ducba, MIC, atlai
kys lietuviškas pamaldas už žu
vusius tremtinius. — FerdavimH

| tlAL BSTATl RMI SAU

veda-
buvo 

tarnauti
žm<>-

Fo ptnia’dų, parapijos salėje 
bus rėdomos skaithės, <iarytcs 
okupuctoj? Lietuvoje. Vėliau 
užkandžiai ir vak a įėjimas. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Po mišių žmonių prisirinko 
pilna salė.Minėjimą atidarė K-to, 
pirm. dr. J. Dan levičienė. Invo- 
kaciją sukalbėjo kan. VacLvas ( 
Z-ikarauukas. žuvusių, mirusių 
ii gyvųjų partizanų pagerbimas. 
Paskaita—prof. dr. Kazys Erin- 
gis. Eilėraščiai — Ramunė Tri. 
čytė. Piano sclo grojo pianistas I 
Manigirdas Motekaitis. Daines,j 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Skargai. Akoinjxmiavo M. Mo- 
tekaitis. Minėjimą uždarė R. L. 
Bend. C. V. pirm. dr. V. Dan
gis.

Po minėjimo buvo kavutė su 
pyragaičiais.

Minėjime dalyvavo du buvę 
partizanai, Augustinas Ašoklis, i 
ir Paškonis. Ašoklis uždegė žva
kutę prie įrengtos partizanų 
krauju aplaistytos lietuviškos 
vėliavos. O Paškonis paskaitė 
apie partizanus.

Pro-f. dr. Kazio Eringio pas
kaitos iš partizanų veiklos visi 
laibai atidžiai klausėsi, nes ir jo 
tėvas buvo nukankintas Sibire. 
Paminėjo ir a;pie partizano Dau 
manto veiklą. Be to visus la
biausiai sudomino berods Kali
nausko, pasivadinusio Erelis, 
dviguba veikla. Jis buvo gimęs 
1913 m. Amerikoje, diroo su 
partizanais, o visas žinias per
duodavo rusu KGB. ir Dauman 
tas, kuomet grįžo iš vakarų,tai 
po metų buvo nužudytas.
Prof. Eringis prisiminė ir Pėd

sakai liūne; P. Melninko ro
maną, Draugo atkarpoj atspau
sdintą. Jis stebėjosi, kas toks tas 
P. VIelninkas ir kodėl Draugas 
lokį romaną spausdina? Jis taip

turė“ 
diinckrstai, kurie 

pradėjo leisti Draugą. Bet da
bar jau viskas pasikeitė, kuomet 
Draugą pradėjo tvarkyti fron
tininkai, kari ? bendratį: rbiauja,

tui ir šaudo
i savuosius.

VLIKas okupantui nepriim
tinas, t-i ir Draugo vengiama 
jo vardą minėti, o gavę Eltos 
biuletenį paminėti; kad r’ltą lei
džia Washingtone, o kas ieidžia, 
tai negalima paminėti. () kad 
atspausdina ir platina pornogra
fines knygas “Saują skatikų’’ ir 
prieš penkius metus išleistą, ko
munistų okupuotoje Lietuvoje 
Iceko Mero Skriptizą, ar lai ne
buvo pasitarnauta.komunizmui ? 
O buvo melagingai skelbiama, 
kad tai dabar parašyta vertinga 
ir premijuota ’knyga. Tai kam 
čia pasitarnaujama? Bažnyčiai, 
tėvynei savo žmonėse išlaikyti 
lietuvĄ’bę, ar pasitarnauti oku
pantui, kelti tarp lietuvių neapy 
kantą ir suskaldyti L. B., kad 
lietuviai kovotų tarp savęs, o 
ne prieš okupantą ir ©•pozicijai 
neleistų pareikšti savo minčių 
Drauge.

Nors ši partizanų mnėjimą 
rengė JAV, R.L.B-nė, ji ir skel
bimą apmokėjo Draugui, bet 
Draugas, JAV R.L.B varda iš
braukė. Tad ir- negalima buvo 
skelbti ir suprasti, kas šį minė
jimą rengė?

Antanas Marina

Joninės, kurias tradiciniai ruo
šia šauliai, šiemet bus. apvai-kš- 
tonios birželio mėn. 22 d, Vinco 
Bagdono sodyboje, 901 Shari-' 
dan Rd., Kenosha, Wis. Prasidės 
3 vai. peziet. Laužas bus už
kurtas temstant ir tęsis iki pir
mųjų gaidžių.

Jurgis Milas
i

— Lietuviu Pensininkų Vai-Į 
dyba rengia išvažiavimą į Rock
ford gegužinę birželio mėn. 8 d. 
Bilietus išvažiavimui galima gau- { 
ti pas VI. B'ražionį tel. 776-4595 ' 
arba pas J. Skeivį tel. 778-6536. JONAS TRIČYS “Prieš stichiją

“LIUCIJA”
TURI 200 ŠNIPŲ JUNGTI

NĖSE TAUTOSE

Racine, Wiss
Trėmimų minėjimas

Vietos ALTos skyrius ruošia
si paminėti Lietuvos neprijdąu-

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ® 
IR fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIR

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

!12 W< Cermak Road Chicago, H TeL M7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS 
E NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTARIATA! • VERTIMAI.

YIBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪKI 

r. BACEVIČIUS - BELL realts 
INCOME TAX SERVICE . - ±

6529 So. Kedzie Ave. 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE., 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turi v Chicaęos
Dlrbo ir užmiesčiuose, 1

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karu 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*80. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629. I
i 
it

KAIP SUDAROMI i
TESTAMENTAI

KLAUDIJUS PUMPUTI! 
4514 S. Talman Ars, 

Tat 927-3559
sovietu diplomatais ir taikyti dip 
lomato varžančias taisykles, ne
leidžiančias išvažiuoti iš New 
Lorko apylinkių.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. V
Didelis, gražiai įrengtas bungalow;’ 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

WASHINGTON, D. C. — Se
nato saugumo komitetas vakar 
paskelrė, kad Jungtinėse Tauto
se dirba 800 sovietų agentų. Du 
šimtai minėtų agentų dirba svar 
bu darbą Jungtinėse Tautose <r 
turi teisę laisvai važinėti po vi
sus Amerikos miestus.

Komitetas vakar paskelbė, kad 
sovietų valdžia sukišo 200 savo 
užsienio reikalų ministerijos tar
nautojų į Jungtines Tautas. Vi
si tie sovietų užsienio ministeri
jos tarnautojai dirba rusams, bet 
vakariečiai moka jiems geras al
gas. • ;

Senato komiteto nary’s pasiū
lė komitetui Įstatymo projektą 
ir komitetas* priėmė, kuris lie
pia visus sovietų valdžios tar-

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkonris j hautojus (šį kartą 800) skaityti
formomis. --------- ------------------------------- -

I

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per* j 
siuntimu).

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL, 60608

— Kalifornijoje, Orange ligo
ninėje, gulinti mokytoja Patri
cia Frustoči tiek pasitaisė kad| 
■palietė 5 dar gyvus kūdikius.

- Gibraltare, A’gec'"os Įlan
koje susidūrė d i degalų tankai 
ir užsidegė. Rasti 1 lavonai ir 
sunkiai sužeisti 37 jūrininkai.

■— Willy Brandi nuvyko į 
Maskvą ir 3 vai kalbėjosi su Gor 
bačiovu.

— Izraelio premjeras nori su
stabdyti teismą žydams, žudžiu
sius žydus arabų apgyventam 
Nablas mieste.

LIETUVI, LIK IŠTIKIMAS SAVO TAUTAI!

Šiais metais okupantas ruošiasi kuo iškilmingiau-
I šiai minėti Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų sukaktį. Jo

‘ Į džiaugsmas vėl bus atžymėtas Dainų Šventė1 ir kitoniis 
i iškilmėmis. Aegntų - agentėlių.[..skalbiamos.. kelįonėši j
I okupuotą Lietuvą bando iš j|ū I
rius laisvųjų lietuvių, •

j džiaugtų jo laimėjimais. I
I

Naujai pasirodžiusi 
į V. DR. ANTANO RUKšOS 
7 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
* Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA $17. (Persfuntiirni pridėti 51J 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

■ . .j. . ■ i ' i.------  ■■ . ......... ...... . - ...... ■■■*■■«■ --n,.

Ką atsakys išeivija Į šias^ylū^ės^^į-^^'^^^^si- 
elgsime? Ar būsime sąmoningi, kaip buvo žydai’ du- su 
viršum tūkstančius metų? Atsidūrę vergovėje, jie tarė 
savo psalmėje:

“Ant Babilono upių sėdėdami verkėm.... - t 
Mūsų trėmėjai mums liepia, giesmes giedoti, 
Mūsų engėjai ragina džiaugtis!

Kaip mums giedoti Viešpaties giesmes: 
Mums svetima ši žemė!

Jeigu, "Jeruzale, tave aš užmiršiu.
Tegu vysta mano dešinė!
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
Jeigu tavęs neminėčiau, Jeruzale, mano!”

Ar mes su ano meto žydais atsakysime: “kaip 
mums giedoti giesmes ir džiūgauti kad mūsų Lietuva 
pavergta! Tenuvysta mano dešinė! Tepridžiūsta mano 
liežuvis, jeigu tave pavergtą užmirčiau, mano tėvų 
krašte!” 0 "gal ir mes kartu su okupanto prievaizdom 
džiaugsimės ir klausyssme jo suvarytų vergų giesmes?

Šių laikų Lietuvos okupantas turi ^geresnių” prie
monių priversti vergus igedoti jam “džiaugsmo” dainas. 
Ir išeivijos tarpe jie turi gerų talkininkų, kurie, užmir
šę net savo tėvų, brolių, seselių kankinimus, žudynes ar 
jų lėtą bado mirtį Sibire, — užmiršę partizanų kovas 
ir mirti už Lietuvos laisvę, — nekreipdami dėmesio į tę
siamą tautos rusinimą ir planingą jos naikinimą, — 
bandys įtikinėti nesubręndusį jaunimą, kad jie “priva
lo eiti kartu su Lietuva”, kad “dėl jos nebereikia 
verkti.” f

Tuos talkininkus lengva pastebėti. Jie net išeivių 
spaudoje, įveisę negirdėto laipsnio chuliganizmą, pik
čiau už pati okupantą puola tuos, kurie pasisako prieš 
pavergėją ir jo statinius.

Mielas Lietuvi! Nepasiduok okupanto gundomas! 
’ Atidėk savo kelionę kitiems metams ir lik ištikimas sa
vo tautai! . z -

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ. AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkamg.

Kreiptis:. A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avs^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

NEW ON.MARKET!
Spotless 4 bedroom brick, 
finished basement, enclosed 
paneled porch. 2 car brick 
garage. Priced to sell fast 
— $65,500.

Call Bill:
ZITTEL REALTORS 

792-1716

i ir taisome visų rū^

tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA r
I 6557 S. Tahnar. Avenue; 
y Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel, 254-7450

| Wanted, young -.man- over 21 
for part tjme work, no experiei^ į 
ce necessity^3fover’sgyj®enc£

Suaugusi moteris’ ieško mo
ters, norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 

733-1283

šjįiai ir kitokie.-blankai •

RENTING IN GENERAL
Nuomos V

Everg. Parte; HL 
60642 * 424-8654

REPAIRS — IN GENERAL 
Ivairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
II e ' m a n Dečkyi 

Tel. 585-6624

I
 Advokatai ■'

GINTARAS P. ČEPiNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuc 

9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL C 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
j 1643 West 63rd Strwt 

Chlcaga, HL 6O62f

JOHN GTBAITIS
Advokatų ištaiga

6247 S. Kedzie Ava.
(312) 77b-87OO

—

ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS •
-. Ir V. BRIZGYS 

Dirbo valandos: ‘
Nuo 9 ryto iki 5 vai popiet 

šeštadieniais pagal snaitarirM
4606 S. Kadzla Are. 
Chicago, 111. 60629
Tel: 778-8000

R. LIETUVIŲ bendruomenės vadovybė__________
fi — Nauįhnoą Chicago, 8, III. Wednejday, May 29, 1985




