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ARGENTINOS GENEROLAI NESUSITA 
RIA DEL KRAŠTO PREZIDENTO

MUBARAKAS SUTINKA PRIIMTI 
JASIR ARAFATĄ I KAIRĄ

GENEROLAS NICOLAIDES PRIĖMĖ IR PASVEIKINO BRITŲ 
PARVEŽTUS BELAISVIUS Iš FALKLAND SALŲ

BUENOS AIRES, Argentina.
— Generolas Lami Dožo, avia
cijas viršininkas, gen. Crištino 
Nicolaides ir adm. Isaac Ąnąya 
nesusitaria dėl valstybes prezi
dento. Jie buvo, susirinkę specia
liam posėdžiui šeštadienio vaka- 
re, bei nesusitart Tub ?»<-■« , Allante esančiost Sandeli Sa- 
reikalu susirinka keturioms va-A 
landoms sekmadienį, bet ir vėl 
nesusitarė. Nutarė dar kartą su- j 
sirinkti ir rasti višiępis priimti
ną kandidatą Argentinos prezi
dento pareigoms.:

Didžiausias pretenzijas prezi
dento pareigoms, reiškė gėnero'- 
las't Lami’. Dožo, bet griežtai pa
sipriešino generolas ‘ Nicolaides. 
Nesutarė todėlr kad nebuvo vie
nos nuomonės. Argentinos atei
ties veiklai. Geri. Nicolaidės ne
nori nieko bendro turėti su ko
munistais, bendri- imti iš jų 
giiįklų, ar jai būtų ji ^ęios Ru- Britai šeštadienį išaiškino ,kad 
sijos, ar itž^būtų ^Kubos. Jlr Thule saloje buvo' It jargenti-

. Dori SekrienądįJin- : aiečių mcrtfS^nhnkų,. įsrtąišiusių
Mos įvežąmą revolverį-.ir taftlti- ten laboratoriją, kurie neturėjo

- nę granatą.-Jis nori, baigti kcfvą 
su britais ir atstatyti krašto ūkį.;

Nicolaides galėtų būti .. • 
. ; /’ prez|dėįiu ;

-•1-,’’ i' j ' ’
Generolas Nicolaides galėtų 

būtį Ą.rgentijios.-prezidentų; • jei 
kiti du karių komiteto nariai su
tiks, rbet. jeigii: nę,- taijis < tiktai :

retų įtakos j Ąr-gerilirios vidaus >
Darbo sekretorius Raymond J. j

- Generolas Kami Dožo riuro’dė,'Donovan yra turėjęs ryšių su 
kad Argentinos ■ aviacija suda- ,f mafijos elementais, pasitarė su 
vusi'-labai"Skaudų smūgį britų* artimais bendradarbiais ir nu- 
klro laivyriui Ir kariams. Jam. tarė višą reikalą iš pagrindų iš
buvo atsakyta, kad kovos metu 
Argentinos aviacija liko beveik 
be lėktuvĮų?

Be to, generolas Leopoldo’ Gal- J 
tieri prezidento pareigas ėjo tik
tai šešis mėnesius, tuo tarpu ka
rių komiteto sutarimas nurodo, 
kad paskirtieji prezidento parei-’ greitai išaiškinti, 
gas turėtų eiti ištisus metus. E
Jam buvo priminta, kad genero- kelis kartus paneigė pasirodžiu-, lengvai nėjo. Kariams teko ilgai 
las Galtieri atsistatydini, todėl sias žinias, bet dabar tų panei-' 
sutartis šiuo atžvilgiu negalioja, girnų jam neužtenka. Reikia ■

Tada karo vadai nutarė ieš- klausimą iš pagrindų ištirti iri 
koti civilio prezidento parei- visuomenei paskelbti, 
goms. Bet tai yr aaudėtingas da- - Dabartiniu metu sekretorius 
Iykas.

BRITAI UŽĖMĖ VISAS 
SANDWICH SALAS

j LONDONAS, Anglija. — Bri- 
| tų kariuomenės- vadovybė pir

madienį paskelbė, kad suėmė 11 
argentiniečių, įsitaisusių pietų

lose., šios salos yra 1,100 mylių 1 
nucj Falkland salų.

| Yra didoka Sandwich sala, iš! 
.i kurios britai kontroliuoja visą, 

Antarktiką. Be Sandwich salos,: 
tuomi . vardu vadinasi visas ne-j 
didelių salų salynas, kurių vidu-i 
ryje esanti Sandwich sala.

šiaurėje yra Traverse salų! 
grupė, o pietuose yra Cook salų 
grupė. Tuo tarpu tarp šių salų 
yra Candlemas, Sanders, Mon
tagu, Bristol ir dar kelios kitos. 
Pati tolimiausia, beveik pietinia
me salyno gale, yra Thule sala.

nieefų moksSjtaikų,- Įsitaisiusių

tam reikalingo britų, leidimo. 
Jie be pasipriešinimo buvo su
sodinti į britų laivą ir nuvežti 
į Falkland, salas, iš kur vėliau 
pasieks Argentiną.

SEKRETORIUI DONOVAN 
PATARIA PASITRAUKTI '
WASHINGTON, D.C. — Pre-

Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų s 
Paul Nakrošis, Rita Stukas, Motiejus 
Klius ir Steponas Varanauskas.

IRAKAS ATŠAUKIA

ii

as gavusieji jaunuoliai (iš kairės stovi): 
Diana Maskaliūnas, Antanas Blažys, Gina 

Jono Janulaičio nuotr.)
I

PREZIDENTAS YRA ĮSITIKINĘS, KAD 10 DIENŲ 
LAIKOTARPYJE BAIGS KARĄ SU; IRANU

BAGDGADAS. — Irako pre
zidentas Sadam Husejinas sek- 
mądienį paskelbė, 'kad Irakas 
dešimties dienų laikotarpyje at
šauks savo karo jėgas iš Irano 
teritorijos, kurią' Irakas užėmė 
1980 m. rugsėjo mėnesį, sie
kiant prieiti prie Persijos įlan
kos. Tas ruožas žemės sudaro

prižiūręSį l^d.Jidrųūįistai rietu-, zj4en(as Reaganas, iš FBI salti-!

mų patyręs, kad dabartims. Irano’ ir Irako pasienį pietuose. 
| Kadaise dalis šių žemių pri

klausė Irakui.klausė Irakui.
— Jeigu Irano vyriausybė 

po to bandytų siųsti savo karius 
į Irako teritoriją, tai mes ginsi
mės visomis jėgomis, — pareiš
kė prezidentas Sadam.

šiomis dienomis Irano vado
vas nieko nesako apie Irako jė
gų pasitraukimą. Prieš kurį lai
ką Chomeini buvo prižadėjęs 
veržtis į Irako teritoriją, kol 

, bus pavarytas dabartinis Irako 
Pats sekretorius R. Donovan prezidentas, bet jam taip jau

aiškinti bei , paskelbti visuo
menei. ■ ••

Manoma, kad prezidentas pa
skirs specialų prokurorą šiam 
kiaušiniui: ištirti. Manoma, kad 
prokuroru bus paskirtas Leo'n 
Silverman, šitas reikalas reikia 1

yra Europoje. Jis nežino, kad 
klausimas pakartotinai iškeltas,

— Libano prezidentas Elias' jam nesant Washingtone.
Šarkis pataria palestiniečiams 
nesikišti į krašto vidaus reikalus trauks, kol klausimas bus išaiš- 
ir -alkludti visus ginklus.

K viso, jeigu jis laikinai pasi-

ruoštis, kol jie pajėgė užimti 
Persijos įlankos uostą.

Prez. Sadamas nori baigti ka
rą su Iranu. Jis norėtų paskelb
ti karą Izraeliui, nes Beginąs 
išgriovė Irako atomines jėgai
nes. Prezidentas ndrėtų paskelb
ti karą Izraeliui už įsiveržimą į 
Libaną, bet gali pakeisti savo 
nuomonę.

-— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $205. Dolerio vertė ge
rokai pakilo. ' 1 ‘

KALENDORRLIS 
. ■ ■ 4t- -.

Birželio . 22: Paulinas, Albi
nas, Lanka, Galminaė, Meldą, 
Putėjis. ,

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:30.
Oras šiltas, malonui, vakarė 

gali lyti. L '

kintas, tai vargu ar jis ateityje 
tiks sekretoriaus-darbui. Prezi
dentas be kitų rūpesčių, turės 
ieškoti kito sekretoriaus svar
bioms pareigoms:

CARACAS. — Venezuelos vy
riausybė, JAV ir kaimynų spau
džiama, buvo pasirašiusi 12 mc- spręsti taikiu būdu. Venezuela 
tų moratoriumą dėl teritorijos, nori gauti teritoriją; einančią 
vadinamos Esekiba. Tai sudaro 
5/8 visos.Gijėnos teritorijos. j

Venezuela ‘ laikėsi susitarimo t 
ir palaikė tvarką visame Gija- 

nos pasienyje. Bet moratoriu
mas pasibaigė prieš dvi dienas. 
Dabar Venezuelos vyriausybė ir 
vėl reiškia pretenzijas į didelę 
Gijanos teritorijos dalį. . •

Venezuelos prėzidentaš Luis 1

Herrera Campos keliais atve
jais pareiškė, kad Venezuela, 
moratoriumui pasibaigus, ban
dys geruoju išspręsti Ezekibos 
teritorijos klausimą. Jis pabrė
žė ,kad klausima§,bus bandoma

nuo dabartinės Venezuelos sie
nos iki Ezekibo upės. Tai maž
daug toks plotas, kokia yra New 
Yorko-valstija. Ji sudaro maž
daug50.000 kvad. mylių.

Gijana turi nepilnai milijoną 
gyventojų. Kol britai valdė, tai 
buvo, ramu, bet dabar gali būti 
sunkumų. Venezueloje yra 16 

į milijonų gyventojų.

PATARIA NESKUBĖTI IR NEGRIAUTI LIKUSIO 
BEIRUTO, BAIGTI TARPUSAVES ŽUDYNES 

tolimesnės palestiniečių vc.’klos 
Kgipte. Jie turėtų pasižadėti ne
sikišk į Egipto vidaus reikalus 
ir nevartoti Egipto teritorijos ki
toms valstybėms pulti.

Pirmadienio rylą Izraelio ka
riuomenės vadovybė, patyrusi, 
kati palestiniečiai ikiąįio meto 
dai nepajėgė išspręsti savo liki
mo, dar nenutarė, kur jie pla
nuoja išsikelti, davė jiems dar 
48 valandas šiam klausimui ap
svarstyti.

Iš Xs\v Yorko ateinančios ži
nios sako, kai Izraelio karo jė
gos nejžengs į Beirutą, je’gu pa
lestiniečiai izraelitų nepro’vo- 
kuos ir jų nepuls. Izraelis neno
ri, kad palestiniečiai užpuldinė
tų Izraelio ūkininkus, dirban
čius Izraelio pasienyje, kad ne
dėtų bombų j autobusus, nežu
dytų Izraelio diplomatų užsie
nyje.

Izraelio karo laivų, aviacijos 
ir tankų suduotas smūgis pales- 

• Ūniečlarn* foks^žaurus, kad jie 
nebežino, ką daryti. Tvirtinama, 
kad Izraelio’ karo jėgos, jsiver- 
žusios j Libaną ir perėjusios Li
tanijos upę, užmušė virš 10,000 
palestiniečių, rastų Libano Pa
lestinos centruose.

BEIRUTAS. - Libano prezi
dentas Elias Šarkis sekmadienį 
paprašė pačiame Beirute esantį 
Sirijos karių pulką išsikraustyti 
iš Libano, bet pulko vadas tuo
jau atsakė, kad jis paskirtas į 
pietų Beiruto’ sritis ir niekur iš 
ten nesirengia keltis. Pulkinin
kas dar pridėjo, kad jis kartu 
su palestiniečiais suderins savo 
karo veiksmus ir kovos prieš iz
raelitus, jeigu jie veršis į patį 
Beirutą.

Sekmadienio popietę izraelitai 
buvo pasiruošę pradėti artileri
jos ugnį prieš Beirute įsitvirti
nusius kelis tūkstančius palesti
niečių. Sekmadienio popietę bu
vo paleistos kelios kulkos Į Bei-, 
rūtą apsupusius izraelitus. Ma
nyta, jog tai yra palestiniečių 
darbas, bet už valandos paa’š 
kėjof, kad susišaudymas vyko 
tarp senamiestyje įsikūrusių pa
lestiniečių ir Libano policijos.

Generolais Anei- šaronas buvo

MAIŠTININKAI SUĖMĖ
SALVADORO PULKININKĄ k 0 r v

p .SAN SĄLVĄ©^Salvadorąė. L
' — Praeitą penkiadienį Salvadb-^stltikės išleisti visus'pal^t'infe- 

ro vyriausybė, paskelbė, kad čius, įskaitant ir Jasir Arafatą, 
frerito ruože žuvo vienas pulki- į Damaską, bet netrukus paaiš- 

1 ninkas. Jis buvo išskridęs ma-j kėjo, kad Sirijos prezidentas at- 
į lūnsparniu ir, žuvo kalnuose. J sisakė įsileisti palestiniečius į Si 
Į Pirmadienį--niaištininkai pa-/riją. Jis prisiminė, kiek bėdų 

_  Izraelio skelbė, kad jie paėmė nelaisvėn Į yra turėjęs Jordanijos karalius.
pulkininką Adolfo Castillo, kraš-Į kai įsileido į pačią Jordaniją da 

lį palestiniečių. Jie buvo suruo
šę maištą prieš labartinį kara
lių. Teko’ pavartoti ginklus, kad 
būtų išstumti palestiniečiai. J.e

SUBLIŪŠKO DIDŽIOJI 
SOVIETŲ GALYBĖ

MASKVA, Rusija.
karo jėgų įsiveržimas į pietų Li
baną visiškai subliuškino Sovie-' to apsaugos ministerijos .sekre-j lį 
tų .karo jėgų pasipūtimą.. Į torių. . !

Izraelio karo jėgoms perėjus' Maištininkai paskelbė, kad žt-į 
Litanijos upę ir pasiekus didįjį nia apie jo žuvimą yra netiksli, i 
Beiruto-Damasko vieškelį, o ne-’ Pulkininko Castillo' malūnspar-! tada Susigrupavo Libane ir pra
trukus ir patį Beiruto miestą,' nis buvo numuštas. Jame buvęs' dėjo ardyti Libano tvarką. Iš L’- 

karys nelaimės metu žuvo1, tuo' bano teritorijos jie pradėjo pu! 
tarpu Adolfo Castillo rastas pa-į d;nėti Izraelio pasienio kaimus, 
sislėpęs miške. Jis buvo pąėmęs! Saudi Arabijos karalius balui 
žuvusio kario dokumentus ire prižadėjo pavartoti visą savi- 
norėjo sudaryti įspūdį, kad jis j valstybės galią prieš Izraelį

Sovietų kariškas pasipūtimas 
gerokai subliūško, — iš Mask
vos rašo Chicagos Tribune ko-’ 
respdndentas Jim Gallagher. į

I

Kada Izraelio karo jėgos įsi-, 
veržė į Libano demarkacijos li
niją ir. sunaikino kelis palesti
niečių lizdus, iš kurių buvo ap-, 
šaudomi Izraelio pasienio gy-l 
ventojai, o sekančią dieną izrae 
litai paėmė Nabatiją ir sunaiki-. 
no palestiniečių artileriją, šau
džiusią į Izraelį, tai Sovietų va-, 
dovybė įspėjo izraelitus, kad ne-i 
toli esanti Sovietų pietų siena.' 
Tarp Nabatijos ir Sovietų Są
jungos dar jva Sirija, Turkija ir, 
Irakas, o rusai jau kalbėjo apie j 
pietinę Sovietų Sąjungą.

Atrodė, kad Maskva jau siųs į 
savo lėktuvus į,Libaną, bet to! 
nepadarė. Priešlėktuvinės Izrėe j 
lid patrankos ir'.Izraelio lėktuvai- 
apramino palestiniečius, paliko! 
be lėktuvų ir be noro kovoti. Si j 
rijos karo jėgos sustojo gynusiosj 
palestiniečius. Kovcfc lauke Aine-i 
rikoj gaminti karo lėktuvai iš-Į 
vaikė sovietinius Migus ir išpū-1- 
tė orą iš sovietinio pasipūtimo.

— Vieną vakarą J. Arafatas 
buvo sutikęs atiduoti visus, pa-j 
lestiniečių ginklus Libano vy-j 
riausybei, bet Saudi Arabijos) 
karaliaus Fahd laiškas jį su-j 
stabdė.

— Prezidentas Šarkis visą lai
ką priima Libano veikėjus ir ta
riasi apie galimybes baigti pa
lestiniečių Sauvalę.

prižadėjo pavartoti visą savi

-- Arafatas nenori vykti f 
Kairą ,nes jis yra įsitikinęs, k:d 
egiptiečiai atims ginklus pales
tiniečiams, “kaip jie atėmė iš 
Chomeinio šalininkų.

— Prezidentas Mubarakas, 
norėdamas pataisyti santykius 
su arabų valstybėmis, patarė 
palestiniečiams keltis į Egiptą.

esąs paprastas karys, bet maiš-j 
tininkai jį atpažino ir pradėjo 
klausinėti.

Buvo paskelbta, kad Morazan 
provincijoje jam teks skristi su 
pulk. Bertran Luna. bet maišti-. 
ninkai labai greitai išaiškino, 
pulkininką Castillo ir pradėjo 
nuodugnų klausinėjimą. 1

Savo dokumentus pulkininkas 
Castillo įdėjo į žuvusio kario 
kišenę, bet jis-buvo apsuptas ir 
sulaikytas. Miške jis rastas pra
eitą šeštadienį.

— Argentinos finansai nelei
džia Aritarktikoje laikyti kari
nių ir mokslinių tyrinėjimų 
bazių. , ~ '

jeigu izraelitai veršis į Beirutą. 
Tada ir Arafatas kita p prašne 
ko. Jis pareiškė', kad nesirengia 
daryti bet kc’k-ų nuolaidų Izrae
liui ir iš Beiruto nesirengia nie 
kur kraustytis. Arafatas pasiža 
dėjo vest: kovą pačiam: Beirute.

Tada į visą ginčą įsimaišė ir 
Egipto prezidentas liosni Muba- 
rakasi Jis pasiūlė Arafatui ir vi 
slėnis Beirute esantiems palfes- 
tinečiams', kad persikeltų į 
Egiptą ir apsigyventų Kaire.
Prezidentas būtų susitaręs dėl j būtų perkeltas arčiau Dancigo,

— Generolas Cristind Nico
laides, graikų kilmės argenti- 
nietis, nori baigti ginčus su bri
tais, atstatyti finansus, o vėliau 
tartis su britais dėl Falkland ir 
kitų salų,

— L. Valensos žmona prašė 
gen. Jaruzelskį, kad josios vvrss

Romos policija neleidžia komunistams pagrindinėmis sostinės gat
vėmis ruošti “taikos” demonstracijų. Tokias lemonstracijas jie .

turėtų ruošti Sovietų Sąjungoje.
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Rw the woman 
whos at the heart of 
her family’s finances

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių inoks’c žinių populiarus perteikimas 
TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

gausiai turi visi 
ypač citrininiai, 
arbūzai-melonai.

cijų ir privačių asmenų.
šio vakaro metu paaiškėjo, 

kad ateityje Prekybos Rūmų sti
pendijų reikalą tvarkys tie, ku
rie duoda pinigus stipendijoms.

Vakaras buvo didelis^ daug 
pakaitų padarę Julius^Kuzas. Jis 
ir Bruno Klemką įkinkė j didelį 
darbą. Jam" pavedė rūpintis vi
sais praktiškais Prekybos Rūmų 
banketo reikalais. Jei ne Bru
no Klemkos, tai ir banketas ne
būtų buvęs toks sėkmingas. Jis 
iš anksto rūpinosi bilietais ir iš
tisais stalais. _Ji^i^H^irėjo’, kad 
kiekyięą^i^t&Tas' būtų pilnas ir 
kad bilietai būtų laiku apmo
ksti. Jis ne kalbėtojasy^et yra 
pirmas rūšies .dąr^^nkks. Kai 
įsipareigojai kokį: darbą padryti, 
tai tvarkingai atlieka.

Reporteris

Daugebs tyrinėtojų nurodo, 
kad vitamino C priedas prie 
maisto pagausina bendrą žmo
gaus sveikatą ir prailgina jo am
žių. Nemažai tyrinėtojų nurodo, 
kad dideli kiekiai vitamino C 
pagerina žmogaus atsparumą 
prieš kvėpavimo takų susirgi
mus, taip pat sumažina slogų 
reiškinius bei jomis sirgimo lai
ką. Ryškiai pastebima vitamino 
C pagalba pagausinant atsparu
mą prieš slogą (colds). Kitokia 
vitamine C pagalba yra mažiau

Bet dabar lieka didelis klau- 
imaš: kiek nairieniečių paldau- 

š>tokio naudingo patarimo: 
ar jie ir toliau liks prie riebalais 

■ j®? toflfi-j
nėaugiru. napirkš ir nernruclos 
gaurai "kasdien vaisiu-daržovių, 
ar jie ir toliau gardžluosis, di- 
džiųosis ir viešai girsis kavutė
mis su pyargajčiajs. kurie pilni 
nesveikų riebalų?! O kur dai

Už tai reikia čia išminties: 
žmogus neturi pavesti viso dar
bo vitaminui C. Žmogus turi vi
sapusiškai tvarkytis, nuodų veng 
ti, higieniškai gyventi, sveikai 
maitintis, tik tada vitamino C 
pagalba bus savo vietoje.

Pripažinta, kad žmogui oūtinai 
reikia per dieną apturėti vita
mino C penkiasdešimt (50) mili
gramų. Jis kūne nesilaiko — su 
šlapimu esti šalinamas lauk. To
dėl reikia jo kasdien kūnui 
gauti su maistu. >

* Įdomu bus žinoti rūkoriams, 
kad surūkyta viena cigaretė su
naikina kūne esamo vitamino C 
lygiai tiek, kiek jo per dieną rei
kią — visą dienos davinį: 50 mg.

vienas dabar pasielgsime, ne
vartodami rūkytos ir konservuo
tos (su vėžį prišaukiančiais che
mikalais maišytos) mėsos, negu 
toliau vėžį šauksimės tokias mė
sas valgydami ir dideles vitami
no C ir ž dozes vartodami. Čia 
neliečiamos be chemikalų rū
kytos namie pačių lįetuuvių mė
sos — skilandžiai, kaip Petro ant 
63-čios ir Sacramento gatvių. 
Būkime visi lietuviai daugiau iš
mintingi: valgykime mišrų mais
tą su daug vaisių ir daržovių ir 
jų sunkų daug gerkime — tuomi 
mes užsitikrinsime gerą sveika
tą. Taip elgiasi mūsų broliai ir 
seserys pavergtoje tėvynėje, jie 
neturi ten galimybės misti pa
pildoma gėrybe, gaunama iš vita
minų C ir E. Tinkamas, nors ir 
labai paprastas jų maistas sutei
kia niems sveikatos pernešti bai
sią vergovę.

V
NAUDINGAS ŽINIAS DABAR 

SKELBIĄ ŠIO KRAŠTO 
PAREIGŪNAI

Dabar daug kas perša naudoti 
vitaminą C kaip priedą prie 

maisto. Ypač lengvatikiai taip el
giasi. Tokie dažniausiai apsilei
džia normalaus maisto mityboje. 
Jie paveda vitamino C tabletei 
sutvarkyti jų apsileidimą mity
boje — vaisių bei daržovių nė

šio krašto mokslininkų-tyrinė- j 
tojų grupė po ilgo darbo dabar 
paskelbė visam kraštui naudingą 
žinią, kad sveikas maistas sau
goja didžią dalimi žmogų nuo 
vėžio. Malonu tokią žinią čia 
skelbti nąujieniečiams, nes jam 
seniai šioje vietoje jie buvo ra
ginami kejsti nesveikus valgio 
įpročius sveikesniais. Ką Naujie
nų skaitytojai jau seniai žino, bet. 
ne visi pildo, tą dabar sužinojo 
visas kraštas, būtent: mažai rie
balų ir konservuoto maisto, o 
sausiai vaisių-daržovių ir stam- 
oiai maltų grūdų maisto (juodos 
duonos — plytų, tokių javainių 
(cereals) valgymas, greičiausai, 
sumažins vėžių gausybę pas šio 
krašto gyventojus.

Tokią žinią dabar paskelbė Na
tional Research Council, prašo
mas šio krašto vėžio tyrimo ins
tituto (National Čancer Insti
tute). žinoma, dar daugelis ve
diškų dalykų medicinos mokslui 
nėra žinoma, bet kas jau sužino
ta, naudinga yra pritaikyti gyve
nime žmones saugojant nuo vė
žio, — taip tvirtina minėtų tyri- 
ė'ojų vadovas. Kalifornijos uni
versitete dirbantysis dr. Clifford 
Grobstein. Jis taip pat tvirtina, 
kad priežastinis ryšys yra susek
us. jog visas suvalgomas mais
te rieablų kiekis turi ryšio su 
vėžio atsiradimu storoje žarno
je (colon) krūtyje ir prostatoje.

Ar kuriam nors ar kuriai nors 
mūsų reikia dar geresnės nau
jienos už,šitą, dabar gydytojų- 
tyrinėtojų paskelbtąją?! Neper- 

ir tų 5u prostątos, krūties 
bei stores' žarnos vėžiais turėsi 
daug menkesnę' pažintį. Ačiū 
mokslininkams už parėmimą ko
voje su žmonių negalėmis visų 
jau seniai su tomis negalėmis 
maistu kovojančiųjų.

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Keteoavėkes, Pres. Te!.; 847-7747
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SEBVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

* Vitamino C 
švieži vaisiai. 
Jo daug turi 
žemuogės ir šviežios daržovės: 
žali pipirai, kopūstai, pomidorai 
ir špinatai. Nemažai to vitamine 
yra ir kitose daržovėse, įskaitant 
kopūstinės daržoves: brocoli. 
Briuselio kopūstus, kaharopes, 
kalifiorus, o taip pat žirnius ir 
jpulbes.

VIRINAMOSE DARŽOVĖSE^
MĄŽTA VITAMINAS C

Atsimintina, kad nevirtos dar
žovės turi normaliai tuižmą tie
kį vitamino Č. Kitas reikalas 
gaunasi, daržoves pavirinus: vi- 
'teminąs C tirpsta vandenyje — 
didelė dalis jo iš daržovių paten
ka į vandenį. Jei tas vanduo ne- 
sunaudojamas. daug netenkama 
:vitamino C. Už tai, jei verdame 
daržoves, virkime mažame kie
kyje vandens, virkime neilgai ir 
ta vandeni sunaudokime sriubai. 
Todėl niekada neišpilkime lauk, 
sakysim, bulbes išvirinus, van
dens. Jį sunaudokime gėrimui Dabar visi suprasime, kodėl rū

s’farauti, kad jie per barzdą var
vėtų!

Visada atsiranda net geriau
siai, naudingiausiai skelbiamai

< tiesai priešginų — juk, tokie ne
tikėliai geriausius ant šios žemės 
gyvenusius asmenis nukankino, 
nukryžiavo, sušaudė, ir visoke
riopai išniekino. Mums visiems 
nepakeliui su tokiais mūsų svei
katos ardytojais, žinoma, nepa
keliui ir su prekybininkais, ku
rie, pelno vedami, perša žmogui 
savo nesveiką prekę konservuo
to maisto pavidale.

PASISKAITYTI: Michael Gor
don, M.D.: Old Enough to Feel 
Better, Chilton Book Co.

koriai esti mažai atsparūs kvė
pavimo takų negerumams, jie 
nuolat kosti, krąnksti, skrepliuo- 
ja... Ir tojd nemalonumą jie 
gauna per savo asmenybės pa- 
silpimą, be cigaretės neapsįėji- 
mą. Žinoma, rūkoriui šita vite- 
miniška tiesa bus nei šilta, nei 
šalta, jis nekreips į 
tol,, kol savo asmenybę, savus 
nusiteikimus atstatys į normalią 
vagą. O dabar, kol taip jam nusi- 
duos, jis ne tik nemes rūkęs, 
bet ims įvairiopai bartis, kam to
kia nemaloni tiesa jam primena
ma. Jis, būdamąs pasilpęs savo 
nusiteikimuose, velija toliau rū
kymu vitaminą C savo kūne nai
kinti ir visas tokio naikinimo pa
sėkas ant savo pečių nešti. Die
ve. tokiam padėk!
' Yra , tyrinėtojų, patariančių 
naudoti vitaminą. C sveikatos 
pagerinimui bei nuo slogų apsi
saugojimui. Tokiam reikalui 
naudotina ne dienos davinys'- — 
50 mg., bet nuo dešimt (10) iki 
keturiasdešimt (40) kartų dau
giau (nuo pusės gramo iki dvie
jų gramų) per dieną vitamino C.

Nors dideliais kiekiais imamas 
vitaminas C sukelia mažai ne
gerumų (pašalinio veikimo), 
vienok kai kurie žmonės pajau
čia deginimą-šiapinantis. .

Apie vitaminą C yra prirašyta 
daugiau negu apie visus kitus 
žinomus vitaminus kailu pa
ėmus. Kasdien gausiai naudoja 
vi .aminą C milijonai žmonių, tU 
*kėda.miesi juorm padidinti savą 
atsparumą ligoms — uždegi
mams; vipasi pagerinsią savo 
odą. kraujagysles; tikisi sustip
rinsią širdies darbą, išvengsią 
\rėžio ir dar daug kitų gerovių 
apturėsią.

VITAMINO

ją dėmesio | vartojime.
Tuo reikalu štai kokie faktai 

kiekvienam žinotini. Jei turi li
gą. kuri trukdo vitamino C susi
gėrimą iš žarnų į kraują (vidu
riavimas) ir jei negali (nepake
li) valgyti vaisių-daržovių, tada 
reikės prie maisto dar ir vita
mino C tablečių priiminėti.

Yra davinių, tvirtinančių, kad 
vitamino C didelės dozės (nuo 
pusės gramo iki dviejų gramų) 
per dieną sumažina slogos simp
tomus pradžioje tos ligos bei 
laike 'jos, o taipjpat esti sutrum
pinamas te negerove sergamu
mo laikas.

Gi, vien vitaminu C mėgini
mas tvarkyti savo širdies, plau
čių, kraujagyslių bei bendrai 
kūno negerumus;?yra pro šalį šo- 
vimas. Mat, reikia visapusiškai 
sveikai užsilaikyti bei maitintis. 
Tik tada vitaminas C bus geras 
sveikatos talkininkas.

Žinoma, kosintis ir dažna; 
bronchitu sergantis rūkorius ge
riau pasielgs metęs rūkymą, ne
gu vis rūkydamas griebsis už 
vitamino C tabletės savo kosu
liui prašalinti. Taip besielgiant 
net didžiausios, vitamino dozės 
rūkoriui netalkins. Jis tokio ne- 
telkinimo užsitarnavo savu su ci
garete nes’skyrimu.

Nelaimė, kad dauguma mūsiš
kių, ypač įsisenėjusių rūkyme 
pensininkų, kaip tik taip nesvei
kai ir elgiasi: jfe plaučius kami
ne laiko ir graibstosi už vitami
no C tabletės. Veltui jie taip el
giasi — labai ” pajėgiai cigaretė 
baigia jo sveikatą. Svarbiausia, 
kad dėl tokio sveikatos naikini
mo niekas cigaretės nekaltina. 
Todėl niekada tokie rūkoriai ne
atsitaiso savo nesveikatoje.

Suprantama, kad nuolat ko- 
sintysis turėtų kreiptis pas gydy
toją, kuris gerau suseks nuola
tinio kvėpavimo takų uždegimo 
oriežastį ji gaM;buti ir šalia ci
garetės. Aišku ^kiekvienam, kac 
šnriningiau pasielgs kvėpavime 
negaluojantys^ mesdamas rū
kyti, negu su vi'amino C tablete 
rrė'-'mdamas savo plaučius pa
taisyti.

VITAMINAS.C ATITOLINA 
VĖŽIO TAVOJ V

T Tinė‘Ojai 'ūsekė. kad vitami
no C ir E prjpuims su mąistu ėmi 
mas sumažina galimybę^žmogui 
susirgti yėžrn, V4feningo kana
le atsirandančių. Susekta, kad 
tuose kraštuose, kuriuose vita
mino C ir E mažai sunaudoda
ma. vėžys yra dažnesnis svečias 
tok»u žmonių virškinimo kanale.

Vakaruose gyvenantieji žmo
nės labai daug sunaudoja kon
servuotų ir rūkytų mesu. I tokią 
mė*a pa ruošė jai prideda-t daug 
NITRATŲ (nitrnwminės). * r*Jk 
tarieji yra žinomi kaip vėžio su
kėlėjai pas žmogų. Vitaminas C 
kaip tik veikia priešingai: jis su
trukdo nitritams veikti vėžį pri* 
šnukiąnč’ai. Daug geriau kiek-

Thomas^ Jefferson, antrasis 
JAV prezidentas, rašydamas sa
vo draugui, priminė sekančias 
gyvenimo taisykles, kurių jis 
pats kiek galėdamas laikėsi:

1) Neatidėk rytdienai to, ką 
gali šiandien atlikti.

2) Neprašyk kitų pagalbos, 
jei be jos sugebi apsieiti.

3) Neišleisk perdau 
ir visada turėk 
gai dienai,

4) Nepirk tų 
tau nereikalingi, 
rodytų pigūs.

5) Niekas nesigailėjo, kad ma
žai valgė ir mažai kalbėjo.

6) Daugiausia kartumų gy
venime patirtam baimindamiesi 
tomis nelaimėmis, kurios nie
kad neįvyksta.

7) Jei esi užrūstintas — su
skaityk mintimis iki dešimties, 
pirma negu ką pasaky 
pykęs

8) Kalbėdamas su kitais žmo
nėmis, mažiau prisimink apie 
save, o daugiau apie juos.

9) Visus dalykus paliesk iš 
švelnios pusės, o savo pažįsta
mus iš gerosios pusės.

10) Užmiršk vakar patirtus 
nesmagumus ir neleisk jiems 
drumsti tavo nuotaikos.

u« for 
financing 

AT OUt LOW IATB

Ryžkimės pildyti mediciniškus šių dienų 
nurodymus visose srityse, ypač vitamino C 
reikaluose; tik tada mes pajėgsime gauti 
reikiamos naudos iš vitamino C.

(Mediciniškas raginimas)
bei sriuboms. Daug sveikiau elg- 
simės, jei daržoves garuose tu- 
šinsime, vietoje virimo.

NEPĘĘDėKIME vita
mino C NAUDOS

Tau can’t to br
Because if you’re in charge 
th* faaoilv budget you’re 
Snaking deckAQOe thr
future, too. x.

And tbat’i where Ų-S.
Savings Bonds come in. Buy 
them tnrougb. your bank. Or 

urage your husband te 
up for the Payroll S«^ 
Plan where he work*, 
at way, while you're 

meeting the day-to-day ex-. 
penses, you'll still be buildxnr 
a m ire secure f ture for your 
familv.

[*.S. Saving* Bonds. Foe 
the w^man who realty krurw 
a good bargain-
Mar F *

i tir im w-rk
< Wu abaiw

Wrm apMot br •* r-*
WW flat w |Mt Mritfart > «r >W

mnww tanr aof im W

i m*iis dažno mūsiškio pensinin- 
i koJ Juk, vis tai savos sveikatos 
i adymas iš visų pusių. Tikrai 
j gana mums tokio nesveiko gy- 
' veninao!
1 ■ • I
I Neužtenka tų visų žinių, rei- 
’ kia dar vieno pačio svarbiausio 
I idant tos naudingos žinios būtų 

kiekvieno mūsiškio pasisavin
tos: reikia ŽMOGAUS NUSI
TEIKIMŲ S U BRANDINIMO: 
reikia asmenybės sutvarkymo, 
sužmoginimo. Tik tada mūsiškis 
pūdys mediciniškus nurodymus, 
tik tada jis nepersekios savų ge
radarių, jam patariančių keltis 
iš skiedryno ir liautis jame dai
navus, pasitenkinus jam visokias 

!■ negales, įskaitant ir vėžius, pri
artinančiu gyvenimu.

Sėkmės visiems tokiame prisi-

ILLINOIS LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ STIPENDIJOS

Šių metų gegužės 22 dieną jas duoti pasiryžusių organiza 
Illinois Lietuvių Prekybos Rū
mų valdyba suruošė šaunų ban
ketą, kuriame buvo duotos sep
tynios stipendijos atrinktiems 
gerinusiems studentams ir pa
gerbtas Aleksandras Kumskis, 
veikliausias šių metų vyras, ir 
Frank Zapolis, lietuviams daug 
patarnaujantis visuomenės vei
kėjas. • ... ■ ' - 5-

§1,000 stipenc^jas gavp šie 
studentai, parinkti iš 60 studen
tų grupės:

Paul Nakroshis, 137 Long
wood, Lockport, Ill. — Lithua
nian Chamber of Commerce;

Rita -Stukas,-'2941 ^West 71st 
Street, Chicago,-III. — Lithua.- 
sian Chamber of Commerce;

Matthew Keblis, 2120 West 
24tih Street, Chicago, III. — Lith
uanian Chamber of Commerce. 

Diana Maskaliūnas, 6640 S. 
Rockwell, Chicago, Ill. — Lith
uanian Chamber of Commerce;

Antanas Blažys, 1 
Whipple, Chicago, < Ill 
ter Rask, Lithuanian Chamber 
of Commerce;

Gina Kilius, 12507 S. McVick
ers, Palos Heights, Ill. — Hoh. 
Jane Barnes Scholarship;

Stephen Waranauskas, 7142 
S. Millarl, Chicago, Ill. — Hon. 
Frank D. Savickas Scholarship.

Studentų stipendijų reikalus 
tvarkė Bruno Gramontas, Vito 
Shukis ir Charles Macke. Jie at
rinkdavo gabesnius studentus ir 
surinkdavo pinigus iš stipendi-
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Linų rovėjos, grafikaViktoras Petravičius

Kenstavičienė. Ruošė 
ir įvairius parengi.

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS ’

BAS suorganizuotas 1935.5.5. 
Pirmutiniai organizatoriai ir 
valdyba: J. Kishkunas pirm., 
A. Bartus prot. rast., M. Vikiras 
ižd. Tiksiąs: palaikyti draugiš
kumą taq> upytėnų. Rengia 
vairius parengimus, kad klubas 

galėtų pasidaryti pinigų. Daly
vauja kultūros veikime, aukoja 
kultūriniams ir tautiniams rei
kalams. 1931 m. turėjo 102 na
rius ir $166 ižd?. Valdyba: J. 
Kiaunė pirm., J. Grybas vice- 
pirni., J. Baličas prot. rašt., B. 
Ženigulis fin. rašt. ir Mary Rad- 
zukinas ižd.

KUPIŠKĖNŲ KULT V ROS 
DRAUGIJA įsteigta 1935.6.8 d. 
Organizatoriai: dr. A. Graičiū- 
nas, P. švelnis, A. Rudinskas, 
P. Balchunas, Frank ir Ona Sta- 
nioniai, Kazys ir Kazimiera Ma- 
tekoniai, Juozas ir Napol Vili- 
maičiai, P. ir D. Suveidžiai, D. 
Girdvainis, P. Čereška ir K. 
Marcinkevičius. Steigiamąjį su
sirinkimą atidarė P. švelnis, pa
aiškindamas, kad norima steigti 
draugijėlę, kuri būtų- naudinga 
ne tik susirinkusiems, bet ir vi
sai lietuvių visuomenei. .Po pasi
kalbėjimo buvo įkurta ši drau
gija. Tikslas:’ “Dirbti visokį 
prsgresyvų darbą ir pagelbėti 
kupiškėnams Lietuvoje šviestis, 
teikiant jiems pagelbą”. Valdy
ba: P. švelnis — pirm., P. Bal-į 
chunas ’—•' sekr., D. Girdvainie-' 
nė ižd. Nario mokestis —

I • (Tęsinys)
Narės fnoka vieną dolerį į me

tus. Aplankomos sergančios na
rės su dovaną. Mirusioms duo
dama $15 vainikas ir grabne- 
šiams palydėti limuzinas. Vyrui 
skiriama $7.50 vertės.gėlė. 1954 
Bright on-Par k o lietuvių parapi
jos mokyklos statybai buvo pas
kirta $100, o vėliau šv. Kryžiaus 
ligoninės statybai $1,000 ir nau
jai bažnyčiai statyti Brighton 
Parke $1,500, neskaitant kitų 
smulkesnių aukų Tarybai, spau
dai, veteranams, radijo valandė
lėms ir t.t. 1959 aukojo Holy 
Family Viliai $1,214.33. Pinigai 
buvo surinkti iš įvairių paren
gimu. Buvo įrengtas ir papuoš
tas 210 kambarys su klubo var
du. ; _

Nuo 1956 vaidybai už darbą j 
metus buvo mokama: pirm. $25. 
vicepirm. $10. nut. šakr. $30, fin. 
sėkr. $35, ižd. $15, maršalkai $10 
ir koresp. $2.0.

Klubas rengia vakarus, pikni
kus ir kitokius pobūvius. Turi 
apie 350 narių ir turto $12,700. 
Klubui gali priklausyti kiek
viena moteris ar mergaitė, ne
žiūrint pasaulėžiūros ar politinio 
įsitikinimo. Dab. valdybą suda
ro: A. Burba—pirm., ir koresp.. 
J. Sadauskas — vicepirm., E. Mc
Namee r-, nut. -sekr., B.. Žem- 
gulis——/fin. sekr.. A. Stankus 

■— ižd. ir Budrick — kont. 
sekr.

ZARASIŠKIŲ KLUBAS -įsteig-: 
tas 1935.2.15 d. Žukauskų bute. 
Steigiamajame susirinkime da
lyvavo t M. Šileikis, Paulina Ši
leikis, -J. Tanelis, Teofilė Mačys., 
Zuzana Mačys; A. Saikus, Uršu
lė Žukauskienė, M. Raugas ir 
J. Rukštala. Pirmąją valdybą 
sudarė: M. Šileikis — pirm.,- J. 
Tarų^s. — .yįę?ępiiTri',,. ,T., S^ačys 
— fin. rast., A. Saikus — nut. 
raštu Urižukaųskięnė’.— ižd.

■ Khibo tikslas — lietuvybės, 
labdarybės ir kultūros plėtimas. 
’ 1954 m. klubo narių'skaičius 
siekė 250, -o turtas prašoko. 
$1,000. Klubas gausiai aukojo 
įvairiems tiekšlams: Liet. Tary
bai, BALFui ir kitiems. Per de-. 
šimtį metų suaukota $580.tTąip 
pat pasiųsta’ lietuviams tremti
niams “Care” ipakietėlių už 
$190.’ 1960 m. klubo valdyba: 
J. Tarulis — pirmi; J. Užunde- 
nis — vicepirm;,- F." Zalecka — 
nut. sekr., P. Padvaiskas — fin. 
sekr., Ralph Puslis — ižd., A. 
Daunis — maršalka. Klubo <$? 
rektoriai: J. Alikonis, C. K. Da 
vis ir A. čičelis.

. UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLU-

i
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TeL 476-2206

bo tikslas — labdarybė ir kul
tūra. Po kelioliko’s melų pa
kriko.

LIETUVIŲ JAUNIMO KUL
TŪROS RATELIS įsteigtas 
1936.11.1. Jo tikslai yra nusa
komi taip:

!)• šio Ratelio tikslas — suor
ganizuoti tuos Chicagos lietu
vius ir lietuvaites jaunuolius, 
kurie atvyko į šią šalį Lietuvai 
jau atgavus nepriklausomybę. 
P. S. Čia gausiausiai' priklauso 
tokie jaunuoliai, kurie yra

>1.20 metųoisę.. Visos draugijos j Amerikoje gimę, bet prieš I-jį
pajamos naudojamos labdaros 
tikslams. •'

Draugija yra padėjusi Lietu-, 
•zoje kupiškėnams įsteigti lais
vas kapines. Taip pat šelpė Vo
kietijoje pr Anglijoj? vargingo
je padėtyje esančius tremtinius 
kupiškėnus, šimtaprocentiniai 
remia . Lietuvos.; laisvinimo dar
bus, aukoja Amerikos Lietuvių į kįus tarp Ratelio; narių. Rūpirį- 

,Tarybai, Lietuvds Soeialdemo-..................... ’
kratams, Žiburėlio draugijai, 
Raudonajam Kryžiui, Imigrantų 
Lygai ir kt. 1961 m. paskyrė 
LSS Literatūros. Fondui $500 V. 
Požėlos atsiminimams leisti.

1961 m. valdybą sudarė: F. 
Stanionis — pirm., P. Balchu
nas -r sekr.,. Kazys Katelė 
fin. sekr., K. Ūštūpas — užd;,
A. Rudinskas — fin. globėjas. >

KLOVANIEČIŲ KLUBAS įsi
kūrė 1935 Irt. Organizatoriai:
B. D. Kazlauskas, P. Stasiūnas, 
M. Masilionis, .J.. Yuknis, ‘M. 
Bučnis, S. Rimkūnas ir K. P; 
Deveikis. Valdyba: K. P. Devei
kis — pirm., B. D. Kazlauskąs- 
— vicepirm., P. Stasiūnas — 
sekr., M. Masilionis — ižd. Kili-

Pas. karą išvesti Lietuvon ir po 
karo atvykę į Ameriką.

2) Lavintis, kuibgrini^ ir 
skleisti apšvietą ir ku&ūrgl .La
vintis meno srityje, ruošiant va
karus ir vaidinimus. Rengti pa
skaitas socialiniais- ir dienos 
klausimais. Tobulinti lietuvišką 
kalbą ir palaikyta gerus santy- 

tis vieni kitiems pagelbėti -

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
f r ... autorius, .

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją

> . (1869 — 4959 metai).
• 664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

' 1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet knr, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

i ir patarė mums toliau studijuoti.

•ganizatoriai: J. Kau- 
vilonis, A. Vaizgėla,

kiek sąlygos leidžia. Įstojąs as
muo' į Kultūros Ratelį sumoka 
$1 įstojimo mokesčių ir moka 
£1.20 į metus duoklių.

3) Sis Ratelis yra nepriklau
somas nuo politinių partijų ir 
neatsižvelgia į narių politinius 
ir religinius įsitikinimus.

I-Ratelio or 
nas, A. P» 
E. Žąsytaitė, A. Dambrauskaitė. 
Pirmąją valdybą sudarė: J. 
Kaunas — pirm.; K. Danta — 
vicepirm., B. Gedminas — nut. 
sekr., A. Dambrauskaitė — fin. 
sekr.. ■ '

Pradžioje į Ratelį įstojo daug 
narių įvairių į pažiūrų (turėjo 
arti 100 nariųj.yPrasidėjo/j^lji 
tinės peštynės-ir Ratelio naciai 
taip įsipyko, kad pradėjo byli
nėtis teisme. Ratelis buvo likvi
duotas 1940 ių;t Komuninstuo- 
jantieji. pinigus-vpaskyrė: Rau
donajam Kryžiui,- ŪSO, Ch. W.

atstovų kaip iššluoti išvaikščio
jo iš salės.

Iš viso Jungtinių Tautų pilna
ties, sesijoje yra 157 atstovai, 
nes 157 valstybės yra priimtos 
į Jungtines Tautas. Iš 157 atsto
vų, 102 išėjo, kai Beginąs atėjo 
prie pulpito. Jis nepasakė nė vie
no žodžio apie Izraelio įsiverži- 

Relief of Russia.' 1939 m. Ra- mą į Libaną.

teSo valdyba: B. Ltkšna — 
Į piun., A. Papfaiiskas — vice
pinn., E. Žąsytaitė —, fin. sekr., 
B. Burbuh’te — nut. sekr., A. 
Jakutis — ižd.

ROSE LANDO LIETUVIŲ 
MOTERŲ . KLUBAS įsikūrė 
1937.3.15. Jo tikslas: skleisti 
apšvieti, remti kultui inius dar
bus, palaikyti draugiškumą na
riu tarpe, o nariui mirus nupirk
ti vainiką draugijos lėšomis. 
Narės mokestis $1.20 į metus. 
Pirmutinė valdyba: M. Slan- 
čiauskienė — pirm., M. Naru- 
Sicnės — rast., S. Pag^dicnė — 
f in. rast, ir Šatkauskienė — 
ižd. Tais pačiais metais buvo 
įkurtas Rose’.ando Liet. Moterų 
klubo choras. Choro mokytoja 
buvo O. šimkiutė Petrutienė, o 
vėliau A. 
koncertus 
mus.

dovavo latviai, todėl lietuviams 
reikėjo stovėti nuošaliau. Anks
čiau estai ir latviai dalyvauda
vo Dievo Apvaizdos šventovėje 
su vėliavomis, o šiais metais jau 
nebedalyvavo. 1 šventovę įnešta 
tautinė ir skautų vėliavos su 
dviem palydovėm, apsirengu- 
siom tautiniais rūbais. Vėlia
voms vadovavo švyturio Jūrų 
šaulių kuopos pirmininkas B. 
Valiukėnas.

m. bendrai su Lietu
vių Darbininkų Sąjungos antru 
apskričiu išlaikė mokyklą vai
kams ir 1940-41 m. bendrai vei
kiant su Vįdurvakarinių valsty
bių moterų sarvšiu išlaikė mo
kyklą. Mokytojos buvo: J. Ske- 
berdytė ir O. Petrutienė. Pirmo-} 
ji mokė lietuviii kalbos ir poli
tinio susipratimo, o antroji — 
anglų kalbos ir muzikos.

(Bus daugiau)

Iš 157 ATSTOVŲ, 
102 IŠĖJO Iš SALĖS

NEW YORK, N.Y. — Praeitą 
penktadienį, birželio 18 d., Iz
raelio premjeras pasakė savo 
kalbą Jungtinėms Tautoms. Bet 
jam buvo labai kartu kalbėti, { 
nes dauguma Jungtinių Tautų! Riina Kionka pagrojo trumpei, 

palydint pianinu, keturias me
lodijas. •<

Lietuviai ,nors ir turi meni
nių pajėgų, kažkodėl nepripra
šomi atlikti meninės dalies. Vie
toje meninės dalies, buvo paro
dytos skaidrės iš Sibiro trem
ties. Skaidres operavo Vladas 
Staškus, aiškino Milda Skorups- 
kienė. Vėliau buvo perskaitytos 
try’s proklamacijos: Michigan© 
gubernatoriaus ir Detroito bei

4

ŽL4URIŲJŲ BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Trėmimų minėjimas, galima 
sakyti, prasidėjo su parapijos 
pamaldomis 10:30 vai. Trėmi

Akademinė dalis prasidėjo sa
lėje 12 vai. Minėjimą atidarė 
J. Kukainis. Įneštos visų trijų 
Pabaltijo tautų vėliavos. lnvtf-| šaulių vadovų pasitarimas: 6:30. 
kaciją atkalbėjo latvių liutero
nų kunigas V. Liventols. Ame
rikos himną giedojo solistė Ast
re Kalninš, pritariant publikai. 
Latviai minėjimą pradėjo su 
daina (kitaip, negu būdavo 
įprasta). Moterų choras Danga
vo Vanagu Ansamblis “Dzies- 
ma” nuotaikiai padainavo ketu
rias dainas. Po dainų, svečius 
pristatė dr. S. Miškinienė, o ad
vokatas Algird Ambrose supa
žindino su pagrindiniu kalbėto
ju, Michigano gubernatoriaus 
pavaduotoju James Brickley. Jis 
savo kalboje pagyrė prezidentą 
Reaganą už drąsumą, kad jis, 
lankydamas Berlyno' gėdos tvo
rą, prakišo koją į Rytų Berlyno 
pusę.

Po J. Brickley kalbos, estė

Pastebėjęs išeinančius iš sa
lės, savo kalbos pradžioje Begi
nąs pasakė: “Užpultos valstybės 
gynimosi karas yra pats garbin
giausias dalykas...” ’

Kai jis ištarė šiuos žodžius, 
tai dešimtys atstovų -‘pakilo 
ir išėjo. Jie žino, kad Izraelis 
puola Libane palestiniečius ir 
jau nužudė jų virš 10,000.

® • LITERATŪRA,. lietuvių literatūros,; meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof, 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir'V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. ŠUeikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Vsmd 
kūrybos poveikiais. 365 pusk knyga kainuoja tik. £3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tak
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja £2.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcttarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

Southfieldo miestų merų. l*ri* 
imta ir rezoliucija. I žbaigadr 
sugiedoti visų trijų' Pabaltijo^ 
valstybių himnai.

Minėjimas pasisekė gerai. 
Dalyvavo virš trijų šimtų žmo
nių.

» • *
ŠVYTURIO JURŲ ŠAULIŲ 

KUOPA DETROITE
, * * -»

Stovykloje “Pilėnai”, Man
chester apylinkėje, Austin Rd, 
15375, švyturio j. š. kuopa ruo
šia penkiolikos metų veiklos mi
nėjimą.

Programa
Liepos mėn. 3 d., šeštadienį, 

11 vai. vėliavų pakėlimas; 1 vai. 
pietūs; 2:30 vai. suvažiavusių 

vai. vėliavų nuleidimas; 7 vai. 
banketas ir meninė dalis, kurių 
išpildys muziko SI. Sližio vado
vaujamas kvartetas. Po šios da
lies bus šokiai.

Liepos mėn. 4 d., sekmadie
nį, 10:30 vai; vėliavų pakėlimas 
prie paminklo žuvusįems už Lie
tuvos laisvę ir vainiko padėji
mas; 11 vai. iškilmingos pamal
dos, o po pamaldų — akademi
ja ir šauliška tema paskaita. 
Vėliau tradicinis jūrų šaulių 
vainiko nuleidimas Dainavus 
jaunimo stovyklos Spyglib eže
re, bendri pietūs ir atsisveiki
nimas su svečiais:-

švyturio Jūrų šanhų 
kuopos valdyba *'* 

> » * * *
' TAISAU KLAIDĄ

Š.m. gegužės mėn.. 27 dieną, 
Naujienų Nr. 101-, aprašant č. 
Šadeikos jubiliejinį gimtadienį, 
buvo klaidingai pažymėta, kad 
jis priklauso1 ir Tautinei Sąjun
gai. A. Bukauskas

♦ ♦ *
j .į į. MIRĖ B. BURBA

' ^Bronius Burba su šiuo pasau
liu atsiskyrė 1982 m. birželio 
13 dieną. Velioni sbuvo giriięs 
1916 m. balandžio mėn. 17 die
ną Lietuvoje. Pašarvotas Char
les R. Steponausko laidojimo 
koplyčioje. Rožinį atkalbėjo šv. 
Antano parapijos klebonas lęun. 
Alfonsas Babonas. .Kadangi ve
lionis Bronius buvo St.’Birtkąus 
šaulių kuopos narys, prie jo 
krašto stovėjo garbės sargyba 
su kuopos vėliava. '

Paskutiniam atsisveikinimui 
(Nukelta į penktą puslapį)

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629. ♦ TeL 925-2787

MARIJA NOREIKIENŪ

' i Cosmos Parcels Express Corp.
- MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

< Į501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ Tel 925-27XI
Inž. UŪDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

• LIE i U V11KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalanaka 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės te 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W.

’• KĄ EAUMfS LIMB. rašytojos Petronėlės Orintaltės atsi
minimai ir mlntya apie asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pnalipius, 
bet kainuoja tik £3. 1 J -

’• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

t > BAU HINTS NOV tLfS, SL Eoačenko kūryba, 7. Vaisias 
vertima*. 106 pat knygoje yn 40 aąmojlngų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Habted St, Chicago,

3 — Naujienas, Chicago, 5, UI. Tueiday, June 22, 1982

JAY DRUGS VAISTINE

■ xtrxsmvGAi apmxnn rkcxftai • fannik mat saju 
DUXTNAI • KOSMETIKOS HMEO 

Atdara Šiokiadieniais nno

Ęihu £25. Kieti viršeliai. Paštas £2.
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V, PŪTVIO GYV ENIMO BRUOŽAI 
fTHlnyw)

Bandė Pūtvis veikti w. st» kai? 
mynais, Daukšių ūkuijnijai$, ku
du tėvai ar protėviai puyo Grau
žikų dvaro baudžįam jaJrai jo 
dėdės Vladislovo iri senelio Her- 
tnanegildo valdymo laįk»& Su
kvietęs nrnėtus ūkininkus ęit 
dvaio ganyklų, praeityje servi
tutų teisėmu netdsipgai ii jų 
užgrobtų. Pūtvis pareiškę ga
nyklas i’e’ns gj-ąžinšią4, jei 
to pareikalausią. Betgi kaimie
čiai ne tik atsisakė ©įnyklaa pri
imti, bet Pūtvį net {skundė Kel
mės uriadnikui, sakydamū kad 
“Pu’vinskis buutaVėja ŽBorioės.” 
(Šis uriadnikas 
prie Pūtvio • ąn 
nemaloni istoriia gražiu pasibai
gė tik-ai 
vos laikais, ka’ tw vai
kai a4n;o pas Vladą rutrj pia- 
šyti ąnyklu 
atsake dykai dabar neatiduosiąs Į 
— lai paaukoja Kelmės šaulių' 
namų statybos fondui. Taip ir

H5.0C 
524.00 
$12.00$&oe
$40.00

Kongreso atstovas Frank Annunzio

XrtvTltyoS
THI LITHUAMIAM DAILY M1WI

SECOND-CLASS POSTAG1 PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Ai of January L
t SubacHptioo JUtae

Chicago $45-00 per year, $34-00 per 
fix months, $12.00 per 3 months In 
other USA locates $40.00 per year, 
kAOO per fix months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $43.00 per year.

Nu« iiusio ptnseE ®en®;
Dhnrsšcie ksisM:

Naujienos aižu taudifta, išskiriant

-- - — TTT
pusei metų ,
trim* ____

____ uatoe
____ f 15.0b
____ » 4JA

fCinAdojez
___  Mč-ut

pašei metu __________
Tijūną m TatĄn^gyrl _

__  J3*.O__  e w:
i fir’pnnpy

pusei metu__________— naw

il aoeoa. Tekt ui-uoa

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______________

pusei metų ----------------------
rH mg mėnesiam*  
TkfiJtra sėaeaiui 

artose JAV vietose: 
metams -

o

padalinti buvusias bendras g> 
nykias — servitutus tarp VT- 
Putvinskio Chaaižikų dvaro k 

V’e?i*ra kame- tik-iniikų ir tarp 
Gružpuskiet-is Padubysio dvaro 
ir rtjų ‘ 'gretimų kaimų ūki- 
niųką.. ,. ' :

i Otauiikų dvarą atvykau vi- 
diūvasaiy, kaip buvo nurodyta 
"ausinių. Žeteės Taikytojo J. TŪ- 
hefco... Bendrųjų ganyklų ap- 
realavimo ir skaičiųrmo darbus 
atlikus, atėjo diena šalių sutar
šęs. sudarymui. Vakarinė ganyk
lų daKSx arėiau kaimo, buvo tin
kama ariamai dirvai ir sėjai, o 
Ttu-pietu dalis, arčiau prie dvą- 
’’o. buvo pelkė, iš kurios bėgt) 
ucelis. Man perstačius reikalą 
5'uii’terc's.uotieros ir užklausus

NAUJIENŲ rsitmė atdari jagdifirų išskyras .^rrwtieslsA 
mo y vat ryto ūq 5 vii popiet. šesUdieniiii — rikd 12. tbL

; , & v1 | <1: (te nor’ rarvklu past-
NqmklammM tatu-Į <$»$; atsakė, kad )« 

naxitikT geram savo- kaimynui 
PiįĮv’n?kiU; it kaip jis padarys.

Pabaltijo Tautų Naikinimo Diena
Šių metų birželio 16 dieną Kongresų atstovas Frank 

Annunzio, nuoširdus lietuvių ir kitų pabaltiečių laisvės 
draugas, priminė JAV Atstovų Rūmams, kad prieš 42 
metus Sovietų Sąjungos karo ir policijos jėgos pradėjo 
lietuvių, latvių ir estų naikinimo darbą.

Birželio 14 ir 15 dienomis Sovietų kariai ir čekistai 
pradėjo lietuvių tautos areštus, vežė juos Į geležinkelio 
stotis ir siuntė Į Sovietų prievartos darbo stovyklas. Bir
želio 14 ir 15 dienomis okupacinės Sovietų karo jėgos pra
dėjo pavergtų tautų naikinimo darbą — visų trijų Pabal
tijo tautų genocidą. Jau praėjo 42 metai, kai Sovietų 
karo jėgos užėmė didžias ir' garbingas lietuviu, latvių ir 
estų tautas, nežmoniškomis- sąlygomis jas vežė -i užsienį, 
kankino ir tūkstančiais- žudė, — Kongresui'pareiškė at
stovas Annunzio. —-1940. metais Sovietų vyriausybė ry
žosi sistematiškai išnaikinti šias tris garbingas tautas, 
kartu ir jų kalbas, literatūrą, kultūrą ir tikybinius jų 
Įsitikinimus.

Kad Sovietų valdžia tikrai galėtų pasiekti savo tiks
lą. ji pradėjo inteligentiją ir tuos, kurie rūpinsoi .visuo
meniniais klausimais ir veikė politikoje, masiniai išvežti, 
nors jie nieko kito nenorėjo, kaip tik ramiai ir taikoje 
gyventi.

Maždaug už metų rusai ryžosi palaužti pavergtų 
tautų pasipriešinimą komunistinei santvarkai. Vyrai, mo
terys ir net maži vaikai buvo gaudomi miestuose ir kai
muose, sugrūsti Į gyvulinius vagonus ir išsiųsti į Rusijos 
gilumą. Išvežimas lietuvių, latvių ir estų trumpam laikui 
buvo pristabdytas, kai vokiečiai 1941 m. birželio mėnesį 
pradėjo veržtis į rusų pavergtas Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žemes. Areštai ir žudynės buvo tęsiami ištisus 42 
metus ir iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvo išvežti mili
jonai pabaltiečių į šuiarines vergų imperijos sritis.

Tuo pačiu metu į Pabaltijo kraštus buvo gabenami 
rusai, kad galėtų rusifikuoti visą Pabaltijį. Nežiūrint 
į visus šiuos žiaurumus, rusams palaužti šių tautų pasi
priešinimo nepavyko.

Priminęs Kongreso atstovams rusų pabaltiečiams pa
darytas skriaudas, atstovas Frank Annunzio paskaitė

Kongresui Laisvės radijo paruoštą pranešimą paverg
toms tautoms apie Sovietų valdžios minėtų tautų užėmi
mą ir pavergimą 1940 metų birželio mėnesį. Tuose prane
šimuose buvo pareikštos tokios mintys:

“Slaptos sutartys tarp nacių Vokietijos ir Sor 
vietų Sąjungos, pasirašytos 1938 m. rugsėjo 23 dieną 
dėl pasiskirtsymo įtakos sferomis išardė visą Rytų 
Europos struktūrą, nustatytą po Pirmojo Pasaulinio 
karo. Jos leido Sovietų Sąjungai okupuoti tris- PąbaĮ-’ 
tijo valstybes. Prijungimas trijų Pabaltijo valstybių 
vyko trim fazėmis^

• Pirmoji-fazė vyko, kai Sovietų Sąjunga primetė:
trims Pabaltijo" valstybėms- tarpusavės pagalbos su-, 
tartis, šios sutartys leido Sovietų Sąjungai įsigyti, 
karo bazes visose trijose Pabaltijo valstybėse, ’kurios.' 
tuo metu buvo izoliuotos nuo likusio pasaulio* Visa 
tai buvo padaryta 1939 metų spalio pabaigoje ir lap
kričio mėnesiais. V. ■ -

Toliau sekė minėtų valstybių užėmimas, kuriuo 
metu joms visoms buvo primestos sovietinės vyriau-

Ir ką gi, Putvinskis sutiko pa
imti šaii p^ikj^, o ūkininkai te- 
puI geroje žemėje aria ir šėja. 

ouvo pa^ryw. f- . |TAiė Uišt pątenkintai pasirašė.
Kitas Pūtivo santykius su, kai-. Vėliau,’ Putvinskis, tą pelkę už- ’ 

mynais liečiantis dalykas, taip) tv€5tilėė;- ir pradėjo ten .jfcarįMUs. 
pat surištas su ganyklų (bet ne į-auginti, Jis šakė: "'Iš karpių nė- 

daūg tjjjs naudos, bet noris žemės’ 
mokesčius padengs. O flaimy- 
narus su jų šeimomis reikia sėti ■ 
ir iš to gyvėžiti”. O ne vienas jo-

>ibaigė 191$ m. vasarą. Apie tai
”ašo tas .pats pulkininkas Jonas.

►VegeHs:
“1913 m. pavasarį kiip Kauno

j Žemės Tvarkomosios Komisijos kaip; Putvinskis dalmesi se- jais: 
[ matininkas, buvau pasiiistas . į ‘ savb žiniomfe, patyrimai^ ė. daz- 
Ketrtiės yhl^čių išskitstyfiį vien- nai net savo-, turtu.” (Jonės Vė-: 
kięmius įPreiktirių, Degučių, K2- geHs^ Atsimenant V. Putymsk-į.)

r buriu ir Getkauciu kaimus ir NepaJsani čia suminėtų, ųr nė<

i

1:

Trečioji fazė atnešė “vieno bloko rinkimus”, 
skirtus legalizuoti minėtų valstybių formalų įjungi
mą Į Sovietų Sąjungą, Lietuvą, Latviją ir Estiją pa
vadinant sovietinėmis respublikomis. Antroji ir' tre
čioji fazės buvo suvaidintos 1940 metų vasarą.

Kada vokiečiai 1940 metų birželio 14 dieną už
ėmė Paryžių, Lietuvos užs. reikalų ministeris Urb
šys, kuris tuo metu buvo Maskvoje, gavo ultimatumą, 
kuriame buvo šie reikalavimai: tuojau sudaryti tokią 
Lietuvos vyriausybę, kuri pajėgtų vykdyti Lietuvos- 
Sovietų Sąjungos tarpusavės pagalbos.sutarties pasi
žadėjimus; sutikimas leisti Sovietų karo jėgoms tuo
jau užimti pačius svarbiausius Lieti]vos centrus pa
kankamame skaičiuje, kad būtų vykdoma sutartis ir 
neįvyktų incidentų.

Atsakymą Į ši ultimatumą Sovietų Sąjunga tu
rėjo gauti birželio 15 dienos 10 vai. ryto. Prezidem

soti»liriė< lygybės arba teisingo 
’ turtų paskirstymo srityje, Vla
das Pūtvii nestigtojo svajojęs 
apie tei$:ngą iemės padalinimą, 
r^-aąge su Povilu Višinskiu jis 
pfą’ektavo Demokratų partijos 
terpės reformą. Vėliau džiaugėsi 
Nepriklausomos Lietuvos žemės 
reforma ir atkakl’ai ją gynė, 
pors įi ir ne visai atitiko jojo 
projektams. (T925 metais jis net 
išstreiSfce: "A§ laikau žemės re
formą tokią, kokia ji dabar yra, 
idealią... Nieko atimti, nieko 
pridėti.”)

Už padarytąjį taųtiuj j r socia
linį perversmą Vladas Pūtvis 
turėjo užmokėt’ tikrai brangiai. 
Jo paties žodžiais tariant — kaip 
jau rriafėme iš aukščiau cituotų 
jp prisiminimų — nuo ’o ir žmo
nos a' šoko vis* dvarininkai, kaip 
nuo užkrėstųjų kokia biauria 
limpama liga, trūko ryšiai —iš- 
skyfus tik kelis artimiausius— 
su gminėmis įr pažįstamais, tar
nai juokėsi iš pamilusių jaunųjų 
pomį. Papildant Pūtvio žodžius, 
reikia pridėti: net senoji kamba
rine. d*desrię savo gyvenimo da
lį prahekžusi Ptrtvinskhl-Pūtviu 
šeimoje, pasipiktinusi atsisakė iš 
tarnybos, nenorėdama ; auginti 
‘‘chamūkų”. D vienas Vlado gi- 
minaitis dvzrintfikaS; išgirdęs,- 
kad Emilijai gimė kūdikis, su 
panieka pareiškė: ĄPūtvinskiene

PačjojeVfedo ir Efnilpos gri- 
žiiftobetūvybcn pradžioje-, kai 
apylinkės dvarininku tarpe dar 
■buvo. yčrsjtįik pradė’ę sklisti gari-

t

. -aįVi. ----------------------—----------- . "Trr r
Uiėttivos. 'fą^pacią’ 

dįeną/biržęlio i^-tį’-gsįusūs Sovietų kart jėgų d.ąliv^ 
niai užplūdo Lietuvą., Dabar atėjo Latvijos ir Es
tijos eilė.’ ' ? .■■■ ■;■ v =J

Birželio 14 dieną Sovietų kare lėktuvas apšovė 
estų keleivinį lėktuvą, skridpsj iš Helsinkio į Tšdįną,.- 
užmušdamas visus keleivius. Tą pačią dieuą Sovietų 
karo laivai užblokavo visus Latvijos ir Estijos uostus.

Pirmomis brHeKo 15 d. ryto valandomis Sęvietų 
kariai puolė /iRfttipės : pasienio punktą, ųŽHiusdanii' 
abu sargus ir vieną sųjkūdžfettž pagr^dąs>i;

^K-'

Užėmimas Latvijos, ir Estijos buvo lengvesnis. - 
kada apie 200,000 Sovietų kariųįžengė į Lieftzyą ir 
šimtai tankų, remiami artilerijos ir niėchąnlzūotų 
dalinių užėmė visą Lirtuvoš-LatvijOs pasienjJT 

(Congressional Records^ June 16, 1982) j

atbįhžęjo-Ridikas G., gimv

džioje atrodė, jog viskas tvar
koje. Vladas elgėsi kaip; visai 
sveikas' •' ir normalus . - žmogus. . 
mandagiai kalbėjo su dėde len
kiškai, kvię^ j yi^^. Dėdė pi>- . 
dėja galvoti, jog.-pavydžių kai? 
mynų kalbos bus viską, išpūti?- 

. sies-. Taip begalvodamas draugę 
su ‘ Viadū ir šeima sėdosi prie 
stalo. Pietūs kaip pietūs, jr sriu
ba. buvo ramiai . suvalgytą.. Bet 
.kai, kilmingasis? svečias suvalgė 
sriubą ir? '/ruošdamasis pradėti 
kitą patiekalą, pakėlė akis jt aiį- 
dž-ai.-.pažvelgė į kitą šga stalo

Niekad “Laisvosios Europos’’ radijas tokio praneši
mo neparuošė ir klausantiems lietuviams nepranešė. Nie
kad lietuviai komunistai tokio aiškaus pranešimo negir
dėjo, nes ir jie klauso Laisvos Euroįjos pranešimusi

Nieko apie tai negirdės ir-Draugd skaitytojai, nes jų
-samdytas naujas redaktorius M; Drųftga net du įžąngr-. - .. . ..
mus paraše apie konserraWio kertinio akmens palu-; dekdama5 daugįOT įojos ffc 
dinimą, pats neturėdamas jokios nuovokūs, kaip prie to . lorftvižapįRdsėftū ? L' .' 

i'akmės^ prieiti. - . / ‘ , • . ' ' ? (Etos daagiati} -' L t

priėš, jĮ sėdintį savo vežėją: Bę- 
varganeiejairb kąsnis užspringo 
burnoje k atrodę, jog jis ku
riam- laikui buvo netekęs žado. 
Atsipeikėjęs iskitrivngai prakei
kė. Vlado šeimą ir su .triukšmu

7JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)
Jiems beeinant vėl priartėjo vakaras. Prisi- 

" prašė naktigulto pas vieną žmogų, šeimininkas 
-labai malonus buvo. Primylėjo juos visa kuo ir 
minkštai paguldė. Bet bendrakeleivis, išeidamas 
iš tų namų, ėmė ir uždegė juos.

Petras labai pasipiktino ir visaip norėjo nuo 
to .juodo žmogaus pasišalinti. Tiek niekaip nepa
vyko jam: vis neatsilieka ir neatsilieka. Draugys
tė tapo nemaloni ir labai įtartina.

Trečią vakarą apsistojo pas žmogelį, kuris ir
gi neblogas buvo, tik gal kiek keistokas. Iš kažkur 
buvo gavęs jis aukso taurę. Pats grožėjosi, džiau
gėsi ja ir pakeleiviams rodė. Rytą išeidamas, ėmė 
bendrakeleivis ir pavogė tą taurę.

Ketvirtas vakaras privertė juos apsinakvoti 
pas vieną girtuoklį ir šiaip nevalyvą žmogų Nie
kaip nepasisekė prisikalbėti, kad įleistų į trobą. 
Vienintelė nuolaida, kad leido atsigulti pašaSėj. 
Rytą bendrakeleivis dovanojo šitam nedorajam 
žmogui tą taurę, kurią buvo pavogęs vakarykš
čiame naktigultyje. > j ' t

D c ? '"’’darni keliu, susitiko kunigą, važiuo- 
ianti pas lig ~i. Petras nusiėmė kepurę ir pri- 
kiaupė. o j^dfes’s žmogus nusigręžė į šalį ir su
spaudė sau nosies šnirples. Petras, tai matyda-

mas, labai nusistebėjo, bet neišdrįso paklausti, ko
dėl jis taip daro.

Viename kaime užėjo būrį vyrukų ir mergi- • begulėdamas galvojo, kas čia reikėtų apvogti. Tu
nų, bedainuojančių ir išdykaujančių. Petrui pasu arėdamas tūos pinigus^ taps pirkliu, nebegalvos 
r nd p npnsdnm n in y .

— šitas dalykas man suprantamas. Bet kaip

— Tas žmogus didelis tinginys ir vagis. Jis

I 
rodė nepadoru, o jo bendrakeleivis, meiliai į jau- *apie vagystes it bus fėras-žmogus. > 
’įima bežiūrėdamas, nusiėmė kepurę Nors Petras , — šitas dalykas man suprantamas. Bet kaip
nirto, bet vis dar kentė. tų galėjai, jeigu turį bent truputį širdies, sude-

Priėjo didelį miestą. Teko eiti per aukštą tik i ginti ano. tokio gero žmogelio trobesį?
‘ą. čia sėdėjo elgeta, giedodamas giesmes ir vilun į Taip, teisybė: žmogelis labai geras, mei- 
damas išmaldą iš praeinančių. Ėmė bendrakeleiviu įltįai priėmė mus naktigulto, bet didelis skiinlžius. 
ir nustūmė elgetą upėn nuo tilto. Dabar Petrai 
nebeištūrėjo, jis pradėjo šaukti:

— Ak tu, žmogžudy! Atsitrauk nuo manęs, 
kad ir man netektų drauge nukentėti dėl tavą 
nedorų darbų!

Juodasis žmogus ramiai sau šypsojos ir visai 
ibe pykčio žiūrėjo į Petrą. Paskui jis tarė:

— Daugelis dalykų, kurie vyksta pasaulyje* 
tau nesuprantami ir atrodo keisti. Tu savaip ir 
labai siaurai į juos žiūri, o Likimas daug toliau 
ir plačiau numato. Aš suprantu, kad visus maro 
darbus tik iš blogosios pusės tematei Idant fie^ 
būtum taip suklaidintas, kaip daugelis kitų, aš 
tau šiek tiek atversiu paslapčių. Tas berniūkšti^ 
kurį pirmajame naktigultyje pasmaugiau, užau
gęs būtų tapęs žmogžudžiu ir pirmiausia savo tė
vą ir motiną būtų nužudęs. Tu, žinoma, labai blo
gai pagalvojai tada apie mane, bet dabar, manau, 
suprasi. Toliau, radom pinigus. Atsimeni?

— Na, kurgi čia neatsiminsi!
— Ir radom žmogų, begulintį pievoje?

Daugiausia, be abejo,to pasipiktinai dėl to elge-

— Na? ? _• . • i'
— Jig joks elgetą, tik apsimetęs. Bilgętos pa

vidale jam patogiau sekti žmones. Tą} plėšikas ir 
žmogžudys. Naktį, susidėjęs su kitais tokiais pat, 
jis eidavo piešti ir žudyti. Jo krepšvje, jei būtum

— Aš matau, kad tu baigi pasiteisinti. Rd- 
rėčiau dar paklausti. • ; Į

— klatfek: kiek marf leista, galėsiu atsakyti;
— Matai* išf tavo apdaru dkrUj■ tikrai bu

vau pan^^ kad ėsi juodųjų veislės Dabar įsi
tikinau, kad ne., yis dėlto man'įdomu, kbdėl tū 
toks tamsus pasirodai? ) _ \

į' žeme, htffoįš' shjsU< cfztųgimi W»si,

Gaisras padare- jaw? daug skausmo. Tačiau atsi
kvošėjęs, bekasinėdamas tarp pamatų, ras dide
lius pinigus. Treciame naktigultyje pavogiau to 
^Šeimininką aukso taurę. Ji buvo užnuodyta, ir aš 
pasigailėjau žmogaus, kad kartais gerdamas iŠ 
ijps i^ųstnuodytų. : 7

— Ąfe atidavei tu ją kitam žmogui! . j . ? _
Taip, atidaviau. Bet tasai — girtuokfe ir ne«w šviesk pėi to aš dkteQ skaašftą iri'gedulą 

nedoras žmogus. Kad ir numirs, niekam s&rfau- ‘nešioja Šrridyfej7 ’ '
etos nepadarys. Dar geriau, kad jis numirti^ negii 

i gyvas būdaem visiems kėfiktiį. \. •
— Dabar pasakyki kaipgi tu pasiteisinsi dėl 

’iakumgaTrt ’•" *•. ų . - ? '■'/
i -^ Visiko pasakyti n*tforėčiau. ligą istorija 
butų, be to na nereikalinga. Tik tiek tepaaiškin- 
siu: kai mes sutikom jį pravažiuojantį prtfelį ir 
tu priiklaupei, aš pamačiau, kad ant jp kaklo sėdi 
apsižergęs šlykštus velnias. Todėl ir nusigręžiau' 
į šalf. Jaunimo taip bat tu nesupratai. Tai buvo 
Šventa diepa. Jto graliai žaidė sau ir dainavo. Jų 

Ibūryje Dievą pamačiau, kuriam ir nusitariau. Ų _ M

Tąsii .dtr Petriii
lesnį kelią ir pranyko. ToHau keliavo Ptras vie
nas. ijtf, M rtebtitb W nųoboįj,
nei Hgik Jfe daų| gahojsr, lą matys 
ir girdęs iŠ savo ben<fraketeMo.

PRIE .DANGAŪŠ VARTŲ ,
, 4 v ' •

Beeidamas išgirdo muziką. Sustojo;- 
rė — niekur nięko nematyti. Plynas, atviras lau
kas. SŪprato, kad muzika skKnda iŠ aukštybėj.

(Bus daugiau)



R. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių, tumia $5. Minusu 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiųsiu; pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60008

UK FaUL V. UAKGia 
•YDTTQJAa I*. CHIRUAGAS

mate taw atrwowiw
IWIK MMmm wwttian, IK
YxLaXlXxi; *—M turbo

u, «jur« kcsmuuu 0—4 rsi. 
firlUU ark* M1-X/X9

SUSlKLMvLMŲ 
PRANEŠIMAI

TEL. 233-8553 
Sttvic* 855-4506, P«se 06058 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal ansitprimą

X

Chicago; Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos piknikas įvyks sekmadieny bir
želio 27 d., I vaL popiet, Vyč^ų salėj 
ir sodelyje. Gros gera muzika. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio mėn. 25 d., 
6 vaL vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Bus vaišės,

Eugenija Strungys -Tark venasTITIANAS

mantiškiauAi Joninių burtai Lie
tuvoje. 1 Į J

Žiūrini j tą viską šiandieninė
mis akimis ir prisimenant anas 

! senesnių laikų Joninių iškilmes, 
tenka apgailestauti, kad jos 
laipsniškai išnyko ir nebepasi- 
reiškia mūsų moderniškojo gy
venimo apystovose. Taigi ne vis
kas yra gera, kas nauja, ne ,v*e-

Į kas yra bloga kas sena.
(Iš lietuvių tautosakos)Detroito naujienos

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

■ra

Funeral Home and Cremation Service
I Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St Į
I FD. LE. Chicago, IL 60608 |

(312) 226-1344 24 Hour Service

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandns pagal gnaftarimą

JONINIŲ ŠVENTĖ BUVO VASAROS
GROŽIO IR SLAPTYBIŲ IŠRAIŠKA j

ŠVENTĖ BUVO GRAŽIAI MI
NIMA MISTINĖJE APLIKOJE

OPTOM6TR1STAS

KATjBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. Tei. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko s kiniui 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, rUSLlS IK 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET

VaUimoa; antrad. 1—4 popiet

Joninių šventė, švenčiama bir
želio 24 dieną, buvo viena sma
giausių ir linksmiausių vasaros 
švenčių. Gamta šiame laiko
tarpyje būna pačiame gražume. 
Darželiai prie namų pasipuošia 
įvairiaspalvėmis gėlėmis. Aplin
kinės pievos marguoja saulutės 
šviesoje. Laukuose jau iškilę ja
vų stiebai, o paukšteliai 'malo
niai čiulba nuo ryto iki pačios 
sutemos.

Oteo ieletoMs; 77i-2880, 
teitu f

IL UK I DA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SU Petersburg, Fla. 3371$ 

TeL (813) 321-4200 
^7 '

Tokiame tai nuostabiame gro
žyje Joninių šventė yra įgijusi 
ypatingos prasmės, svarbiausia, 
tai pasilinksminti ir ieškoti už
burtos laimės, kurį slėpėsi pra- 
žydusiame paparčio žiede.
-'-’Lietuviai 3 kAiniiečiai mėgo 
dramatizuoti Jonines. Su Joni
nių švente jie sujungdavo sau
lutės pagerbimą, rūpesčius apie 
būsimą derlių, spėliojimais apie 
ateitį, apsaugą nuo piktų dva
sių ir, nepaskutinė] vietoj, bu- 
vtf rišami ir meiliški jaunųjų 
galvosūkiai.

Įvairūs tautosakos“ rinkėjai, 
užrašydami kaimuose ar kur 
kitur Joninių papročius, cere-

... .. . j >moiujas ir nuotaiką, ne visada, 
tikslai yra juos atpasakoję. Tie! 
rinkėjai, ypač ankstyvesni, pa-1 
tiekdavo pavienius, izoluo'tus 
davinius ,nesistengdami į juos 
įsigilinti. Gal būt taip įvykdavo 
dėl to, kad jie patys nesugebė
davo pagauti gilesnės tų cere
monijų prasmės, arba žiūrėda
mi į viską kaip “pagonybės” lie
kaną, nemokėjo įvertinti. Rei
kia pažymėti jog viena lietuvių 
tautos giminė — latviai — šiuOj 
atžvilgiu yra visai skirtingi. Jo
nines latviai priskyrė prie savo 
tautinių švenčių, kurioje buvo 
prisiminti senieji papročiai,^tra
dicijos ir menas. Kitaip sakant, 
latviai naudojo tą šventę palai
kymui savo tautinių ypatybių,

gumą. Dar daugelis mūsų, be 
abejo, prisimena kaip Joninių 
išvakarėse suliepsnodavo iškel
to sant ilgų karčių smalinės sta 
tinaitės arba senų ratų stebulės. 
Bet kurion pusėn pažvelgęs ga
lėjai pamatyti skaisčius, lieps
nojančius žiburius, mistiškai iš
kilusius j aukštį nakties tamsoj

Toji. ugnis turėjo atbaidyti 
piktas dvasias nuo gyvulių ir 
namų, nuo bebręslančių javų. 
Žinoma, tai buvo tik pasiteisini
mas, deginant kartais ir naudin
gus daiktus. Tikrenybėje gi, toji 
ugnis.tik -apšviesdama pasitinka 
minimo vietą, kurioje susirin
kęs jaunimas ir'senieji dainuo
davo, šokdavo ir puotaudavo. 
Mergaitės ir jauni vyrai susi
burdavo aplink tą laužą ir dai
nuodavo. Skirstantis namo, ug
nelė atsargi ai. buvo užgesinama,

žodį tarė kuopos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, pareikšda
mas ,kad Bronius kilęs iš Anykš
čių apylinkės. Į Ameriką atvyko 
1949 metais; dirbo telefonų 
kompanijoje iki išėjimo į pen
siją. Ilgus metus priklausė Su
sivienijimo 352 kuopai, visą lai
ką būdamas iždo globėju; buvo 
Lietuvių Namų, Dariaus-Girėno 
draugijų narys ir BALFo 76-j o 
skyriaus narys. Be to, jis buvo 
duosnus aukotojas ir lietuviš
kiems reikalams. Per Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centrą 
kasmet stambesne auka parem
davo ir ALTą.

Laišku atsisveikino Vilniaus 
Krašto Sąjungos pirm. Albertas 
Misiūnas, žodžiu atsisveikino
Susivienijimo 352-ros kuopos 
pirmininkas Antanas Norus. '

Birželio 16 d., po gedulingų į 
maldų Cli. Steponausko koply- | 
čioje, buvo nulydėtas į Mount | 
Olivet kapines amžinam poilsiui, i

Liko nuliūdę: pusseserė P. j 
Fleker, pusbrolis ir artimieji.

Ant. Sukauskas

EUI - ’
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA !

I 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE | 
Tel. 927-1741 — 1742

| 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE |
r Telefonas 523-0440

MODEkNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. iEKSNAS. TeL 925-8068

-----

Apdrausta* parkraustymas 
Iš Ivairly atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
AADIJO IEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniaii 
nuo 8^0 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūsv studijai 
Marquette Parka.

•

Vedėja — Aldona Dauku* 

TNef^ 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, IL 60629

jw——I I ■III 
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WXYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
nadieniais nuo 8 iki 8.30 vai. ryte, 
perduodama vehansių pasaulinių 

atatranką. Be t©, komenta
rai, muzika, data—, ir Mariutės 
Palaką, iią programą veda Stepo
nu Ir Valentina Minkai. Banio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėftą bei dovanų krautuvą, >02. E. 
Brwedwey, €♦. Irion, Maa*. Ml 27.
Telefonas 2684X89. Ten pat gau- | 
narnos “Naujienos”, didelis pasi- | 
rinkimx lietuviškų knygą ir lie

tuvišku dovaną.

paveldėtų iš praeities gentkar- 0 pelenai išbarstomi į visas 
cių. ceremonijų. - -

Šiaurinėje Lietuvoje, kuri yra 
arčiau Latvijos, Joninių šven ! 
tės minėjimai buvo šaunesni h į 
įspūdingesni, negu kitose Lietu
vos dalyse. Ir suprantama kef- 
dėl. Toje Aukštaitijos pusėje 
pasireiškė artimesnis kontaktas į 
su latviais ir, pastarųjų skati-j 
narni, tų apylinkių lietuviai net j 
ir dabartinio šimtmečio pradžio
je palaikė tų švenčių iškilmin-

SUPER, concentrated

that
2 DROPS DEODORIZE

A SKUNK!
Just think of the odor 

problems it could solve 
for you ... bathroom, pets, cooking, mildew, 
garbage, diapers CO A H

0N80T7LEER * V

One 1A oz 
bottle equal 

to sixteen 
16 oz. 

aerosol 
cans 

POSTPAID

To order send check or money order to SCHMID PRODUCTS CO., Div. of 
SCHMID LABORATORIES, INC., Box A, Route *6 West. Little Falls. NJ 07*24.

CAT CHAT

£6APQRCH»

H45 HS 7RBB House 
cxjmrjsi wttm CAorerp 
WALLS HFWMZH) MOAT*

AMD AN OUTDOOR

■nesoFrire.Ma»arr

INCLUDE SOME PREPARED 
Dsy FOODS IN MX* CA"S VET». r 
THESE CRUNCH* ROODS 
PROVIDE GOOD EXEBCtSE. 
FOR TEETH ANO GUMS, AMP 
HELP PREVENT TARTAR 
BUU**'. ■

UmASDtMD .
CATS' 8AR3 ARE 30 SENSTI • 
WTTHE3OWP CMTTEO BY / 
REMOTE-CONTROL TV DEVICES 
BASED CH ULTRASOUND. 
OJAUDIBIE TO NUMANĄ tf 
PA1NRJU.YAUOBL3

puses.
Joninių išvakarėse neapsieita 

ir be burtų, ypač apie vedybas 
Mergaitė, įsimylėjusi į kokį nors 
vaikiną, bando patirti ar iš tik 
r<Y jis ją myli. Tam tikslui jf 
susuka iš gėlių vainiką ir pas
kiau jį meta per galvą j medp 
Jei vainikas užkliūva už šaku
tės iš pirmo karto, tai vestuvės 
vyks metų bėgvje, jeigu vaini
ką reikia *mesti du* ar tris 
tus, tai ir vestuvės bus už 
metų. t

Būdavo ir taip: nupinta
nikų padėdavo po pagalve ir, 
jei vaikiną susapnuos, tas ir bus 
jos būsimas vyras.

Dar įspūdingesnės “pranašys
tės” įvykdavo prie upelių ar eže
rėlių. Jaunųjų būrys nusipinda- 
vo vainikus ir paženklindavo 
kiekvienas savaip. Paskui vai
nikus įmesdavo* į vandenį ir 
žiūrėdavo kieno vainikai su
plauks krūvon, tai tie vienas 
kitą pažins ir įvyks vestuvės. 
Tai buvo vieni iš gražiausių, m-

kar- 
tiek

vai-

— Praeitą sekmadienį popie
žius Jonas Paulius II kanoniza
vo Krispiną Viterbą. Jis buvo 
paprastas batsiuvys, -17-tame 
šimtmetyje tapęs vienuoliu. Su
sirinkusiems italams popiežius 
pasakė ,kad Krispinas 1668 me
tais gimė nedideliame Italijos 
Viterba -kaimelyje. Tapęs vie 
nuoliu, jis visą savo energiją 
panaudojo siekiant būti naudin- 7® 
gu neturtingiesiems. Jis ėjo pa- 'į 
čias sunkiausias pareigas, kad X 
galėtų neturtingus pamaitinti. |

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2b33 W. 71st Street
? M f 1410 So. 50th Avė., Cicero
W W Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

j-TTlR ifTWi

KNOW YOUR HEART

»HEU»<OpR4(EARt FUND

, SOME CHK7AGC MCTToR CLUB "TIPS OM

DON'T CUT 1*^ 
THAT APE ALLOWING 
FOLLOWING Di STANCES—

ycx/uL run imto troubct
TH£RE*S A SUDOEN STOP WHH-ff 
MOUWE FOLLOWIWG TOO CLO®Eiy^

- - s'

IF YOU DBIVE at the.
SP£W fT'y

THE RTg~jJT LANE.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

THUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S0R1NI

Aikštės automobiliams pastatyti

Lletivię

Laidotuvių
Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAI

S

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

DALYSI.

| Steponas c. lack ir sūnūs
(LACKAWICSQ

WEST OiHb Sl'KritfX Krabbe 7-1211
ll€2S SOUTHWEST HIGHWAY, falo* Hilo, Ui, I74-44H

P. J. RIDIKAS
**44 Bo. HALSTED STREET TeL TArda 7-1 >11

BUTKUS - VASAITIS
( 1444 8a. wth Av«, Ckėro, U. T«L: OLympic HH1

4*48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfaytU* 1-3I7J

„5 — Naujienos, Chicago, *, TIL Tuesday, June 22, 1082



GALI PASISKUSTI

šautuvus ii* šo

READER & ADVISER

MISS JENA

JAU ATSPAUSDINTA

BE PAKARTOJIMO

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Sava našta nesunki

KOVOS DEL LIETUVOS

ŽIAURŪS
$2.00

KAINA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

GENEROLAS NICOLAIDES 
NEPALEIDŽIA KAREIVIU

$4-00
$3.00

PERSONAL 
Asmenų Ieško

P. MEDAS, 4059 Archer Avenoe^
CMc*se, III. 6002. T»l. YA 7r59t8

Nicolaides paša 
kariams kalba

Hamel, lemi — Parriavianl 
RIAL IJTAT1 FOR SALE

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

VERASJ
Laikrodžiai Ir brtsrenybte 

Fsrdavimas ir Taisymas 
2644 Wm* S9th Street; 
TeL REpubllc 7-1941 '

$> — Jeigu Argentinos kariuo-
§ menės vadai nebaigs nesusipra
tę timų su britais, tai nepajėgs at- 
A statyti krašto finansų.

S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Sekmadieni 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją visi kviečia
mi pasiklausyti ;“Gerosios nau
jienos lietuviams”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia”. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P. O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

KAIP SVARBU TEISIN
GAI TIKĖTI

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

she will advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

UAL E ST ATM FOR MALI

CARD READING

Advice on all problems of life.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
Z po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.. 
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

Miko šileikio apsakymu knyga 
‘‘Liucija'5 jau atspausdinta. 

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

kymai, 184 psl. Kaina S5. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

2746 W. 47th St, .Chicago 
254-5969

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJA pakartotinai ir 
griežtai pasisako prieš ‘Tėviš
kės” draugijos organizuojamas 
ekskursijas jaunimui j okupuo
tą Lietuvą.

Mums žinoma, kad nei viena 
kila lietuvių moterų organizaci
ja nėra šiuo reikalu pasisakiusi 
spaudoje.

Dėkojame už Jūsų dėmesį, 
LIETUVIŲ MOTERŲ KLU

BŲ FEDERACIJA

pakviesti kavutei. Pyragaičius 
aukojo Aukų kepykla.

K. Raukus

A FUN NEW KOOL-AID ® RECIPE
^2 teaspoon Kool-Aid*Brand 2 tablespoons sugar

Unsweetened Soft Drink </z cup water
Mix. any flavor ' 3/t cup milk..

Dissolve soft drink mix end sugar In water in glass. Stir In milk.
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving. t . c

General Foods Corporcffiort _
Koc'-Atd. ond the Smiling pfcber Design ere registered 
froOwnoria of General Foods Corporation. , > /* ' •

DĖMESIO
$2-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomcblHo 
Liability apdraudimas pensisi^ 

kims. Kreiptis;
A. L A U R A IT! S 

So. ASHLAND AVI.
. > TeL 523-8775 k

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu C hicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, s r*11, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ay*. 
. Tai. 927-3559

Bronė Variakojienė akolnpa- 
navo dainininkei Aldonai- Pan- 
kienei, Cicero šventės metu gie
dant Amerikos ir Lietuvos him
nus. Jos neėmė jokio honoraro. 
Be to', Variakojienė dar pasakė 
jos pačios sukurtą eilėraštį. Ma
lonu, kai dalis visuomeninio 
darbo atliekama, neatkišus ran
kos. L. D.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

— Ar automobiliu “Volga” ga4 
Įima apsupti kampą, važiuojant 
100 mylių greičiu per valandą?

— Taip galima. Eei tik vieną 
karta .... - j ■

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

BUENOS AIRES, Argentina 
— Kareiviai manė, kad genero
las Cristino Nicolaides leis bu
vusiems britų belaisviams va
žiuoti namo, bet jis pasielgė vi 
sai priešingai. Jis nuvyko į 
Madryn uostą, pagerbė išsirikia
vusius karius, kuriuos atvežė

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT  AI i

Tuo reikalu jums. gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta,. —< teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos^ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna, 
■na -Naujienų administracijoje.

Valdyba ketina išleisti biule
tenį, kuriame būtų informuoja
mi ne tik nariai, bet ir visi gy
ventojai apie valdybos veiklą.

Agronomas Tallat-Kelpša siū
lė Susirūpinti jaunuomenės auk
lėjimu. J. Bagdžius kvietė j fil
mo rodymą. J. Skeivys prašė na
rius įmokėti nario mokestį. Bu
vo ir daugiau paklausimų. Atsa
kė -valdybos nariai. Susirinki
mą sbaigėsi 9:30 vai. Dalyvavo 
150 narių. Po susirinkimo, visi

— Lietuvių Tauragės klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks birželio 27 d., sekmadienį, 
2 vai. popiet, šaulių Namuose. 
Nariai prašomi dalyvauti. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Valdyba

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN’AMJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Jt A'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, I1L TeL 847-7747

Rugpjūčio 28 dieną Lithua
nian Plaza Court* (buv. 69-oje 
gatvėje) bus festivalis su komer
ciniu bizniu. Rinkimės.

Klebonas A. Zakarauskas at
ėjęs pasveikino ir palinkėjo sėk
mės kovoje už mūsų kolonijos 
apsaugojimą nuo nepageidauja
mu asmenų.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA • 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE ' 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI f ‘- .. -y •
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy-

> tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

IX A, Gussen _ MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų. įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rusirupiniiną________ ___ „_____

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_____

Minkštais viršeliais, tik _

Dr. A. J. Gnisen — AUKiTA KULTŪRA
ZMONftS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik

GaHma Jaip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri* 

dedasi SI persiuntimo išlaldoma.

Jėzus pasakė: “Aš (vieninte
lis ir kito nėra) esu kelias, tiesa 
ir gyvybė. Niekas negali ateiti j 
pas Tėvą kitaip, kaip tik per 
Mane.” (Jtfno 14:6)

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šios mums visiems svarbios 
programos šiandien 8:45 vai. 
vak. radijo banga 1450 AM per 
‘‘Lietuvos Aidus”.

Advotcataa
GINTARAS P. ČEPĖNAI

Darbo nlindoc nuo 9 nl rrt* 
Iki e ril vak. SešUdienl

9 vaL ryto Iki 12 vaL d.
Ir pagal ruaitirima.

TO. 776-5162 <rt» 776-510
Wert 63rd Strwl

CMetcs, ĮH< 60629

Marquette Parko Liet. Namų Savininkų 
sąjungos susirinkimas

spaudoj pasiskaitę, rinkosi ir no
rėjo išgirsti tiesą apie šį naują 
juodųjų proveržį.

Pirmininkas Z. Mikužis pada
rė mažą užuominą tuo reikalu. 
Viena s dalyvių nesitenkino tuo 
pranešimu ir paprašė konkre
tu u pasisakyti. Tuomet pirmi- 
n.nkas Z. Mikužis pranešė, kad 

urėjo, aldermanas F r. Brady, senato
rius Fr. Savickas ir dar keli 
žmehus ketina pakviesti kon- 
gresmaną M. Russo ir policijos 
vadą tartis tuo reikalu. Dar ir 
J. Bacevičius tuo reikalu kalbė
jo. Galima ramintis, kad valdy
ba rūpinasi, kaip išgyvendinti 
negrą iš mūsų rajono. Detalių 
ir negalima norėti jų užmojų.

Advokatas C. Kai kalbėjo apie 
Mažeika-Evans laidojimo koply
čią, parduotą negrams.

Pirm. Z. Mikužis buvo nuvy
kęs j VVashingtoną ir parsivežęs 
planus — zoning kongr. Russo 
ir kito atstovo rinkimo rajonus. 
Juos parėdė ir komentavo.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
nebus susirinkimų. Spalio 2 die
ną bus banketas. Prašė gausiai 
dalvvauti.

britų transporto laivas “Can
berra”. Argentiniečiai manė, kad 
tą laivą Argentinos lakūnai nu
skandini, tuo tarpu “Canberra” 
visai sveikas ir atvežė į Madryn 
uostą pusketvirto tūkstančio Ar
gentinos karių, palikusių Stan
ley uoste savo 
vinius.

Generolas 
kė grįžusiems 
kad jie yra laimingiausi jauni 
žmonės, kad nežuvo Falkland 
salose, nesusirgo ir labai greitai 
grįžo į Argentiną.

• ‘Generolas Nicolaides primine 
kariams, kad Argentinoje priva
lo būti tvarka; -kad komunistai 
nepradėtų siausti gatvėse ir ne
ardytų tvarkos. Jis prižadėjo 
duoti reikalingus įsakymus, kad 
ne: ,tik sostinėje, bet ir visame 
krašte būtų tvarka.

ŽEMAIČIŲ TAUTINIŲ 
-AUDINIŲ YPATYBĖS

Audiniai — tai viena’ gražiau
sių ir turtingiausių žemaičių 
liaudięs meno šakų. Juose pasu 
reiškia estetinis, spalvingumas, 
raštų įvairumas ir senos tradi
cijos. Iš tų audinių žemaitės siū
davosi drabužius, pasigaminda
vo antklodes, rankšluosčius, 
staltieses.

Patsai žemaičių apsirėdymas 
buvo skirtingesnis nuo aukštai
čių. žemaičių tautiniai drabu
žiai buvo paįvairinti įvairiais 
mėlynos, žalios, raudonos ir bal
tos spalvos raštais. Bemaž kiek
vienas drabužis buvo skirtingos 
spalvos: liemenė — žalia, sijo
nas — mėlynas arba mėlynmar- 
gis; skarelės buvo raudondryžės 
arba baltos. Vyrų drabužiai bu
vo kiek kuklesni, bet ir jų kam
pai raštuoti, per juosmenį iš
margintos plačias juostos.

žemaičiai taip pat buvo geri 
meistrai gaminti klumpes su vi
sokiais pagražinimais. Įdomūs ir 
gražūs buvo taip pat krepšiai iš 
lininių ir kanapinių siūlų. Krep
šiai buvo raštuoti baltais, gels- 
vais, mėlynais siūlais.

F. ZM*Ua, Afwrf - 
TXW1 W, WH14L ' 

F»rk, 111.
40642, . 424-M54 V

& — Kancleris H. Schmidt yra
pasifyžęs^pasvęšTi' daugiau Taiko 
vokiečiu informacijai, kad ne- 

$ galėtų jų paveikti “taikos” 
O problemas.

M. B. Noreikienė į 
atsiuntė protestą j

| Naujienų Redaktoriui,
Norime atkreipti Jūsų dėme- : 

sj į vedamąjį, pasirašytą V.K., 1
• tilpusį Naujienų laidoje š.m. ge- * 
| gūžės men. 11 dieną. Devintame! 
' paragrafe minima, kad “Ame-j 
i rikos Lietuvių R. Katalikų Mo- t 
terų Draugija” protestavo dėl i 
dažno Vasario 16 gimnazijos t 
mokinių viešėjimo pas gen. 
Petronį okupuotoje Lietuvoje.

Pabrėžiame, kad nuo 1980 m.

1982 metų birželio 18 diena 
prieš 8 vai. vakaro parapijos sa
lėje pirmininkas Z. Mikužis 
pradėjo susirinkimą ir gausiai 
susirinkusius pasveikino. J susi
rinkimą atvyko VIII dislrik’o 
komandierius Ccfrlins, seržantas 
J. Stepanic ir vėliau patruliuoją 
š ame rajone policininkai

Kadangi komandierius 
kitur vykti, tai jis pirm 
dėjo pranešimą. Susidarė įspū
dis, kad tikrai turime st:prią 
rajono apsaugą nuo kriminalo. 
Paminėjo, kad bus sustiprinta 
Western gatvės ir net “jelų” ap
sauga. Baigus kalbą, plojome.

Viena moteris pasiskundė, 
kad anūkas sėdėjo lauke ir kai
mynai, pamanę, kad veržėsi plė
šikai, iššaukė policiją. Kaip be- 
-matant ,at vyko keturi polici 
nlnkai. Ji skundėsi, o komandie
rius pateisino kaimynus. Tokm 
nesusipratimų gali kartais kilti.

Kita ponia skundėsi, kad prie 
gatvės gėles sunaikina. Gaila, 
Let mokykloje nėra auklėjimo. 
Tėvų pareiga sustiprinti auklė
jimą.

Dar kalbėjo J. Bacevičius ir 
kiti. Komandierius sumaniai 
atsakinėjo. Išvykstant pareigū
nams, plojome.

Pirmininkas Z. Mikužis per
skaitė dienotvarkę. Priimta. Nei 
įnirusių, nei naujų narių nebu
vo. Sekretorė perskaitė gegužės 
21 d. protokolą. Priimtas. Po to 
perskaitė valdybos paskutinį 
protokolą.

J. Bacevičiaus praeitame.susi
rinkime buvo’ pranešimas, kad 
68-osios ir Artesian gatvių ker
tėje parduotas negrui policinin
kui 4 butų namas, sukėlė beveik 
paniką gA’ventojų tarpe. Dar 
neatlyžo rūpestis dėl 71 ir Rich
mond bei Western-71 mos bap
tistų bažnyčios pardavimo, o jau 
ir vėl įsiveržė, niekam nenujau- 
čiant, juodis policininkas j mūsų 
rajoną. Gyventojai nugirlę ir
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INCOME TAX SERVICE

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

* šymai ir kitokie blankai/

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu rū
sių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717
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