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M. Krauchunienes žodis Lietuvių Tauti
nėse kapinėse 1984 m. gegužės mėn. 27 d.

HAl SEVILLE. AL.

Yra senas žmonių pasakymas, čią mūsų savitą kultūrą.
Šiandien mes
mes prisimename
jog mirštantis žiriogus turėtų j šiandien
.pasijausti laimingu, pamatęs sa-| savo tėvų ik prosenelių kapus,
vo' artimuosius prie jo gailiai' esančius okupuotoje tėvynėje.
verlj sačius, dej uoj ančius, nes' Su rūpesčiu galvojame, ar kas
tai parodo, kad'jie tikrai jį my juos apžiūri, aptvarko, ar kas
li.
gėlelę pasodina? Tad, savo min
Ir šiandien, apsidairę aplin tyse padėkime simbalinę gėlę
kui, matome tos meilės, pagar-| ant tų kapų ir ant nežinomų ka
bos ir artimumo ženklus tiek gra i pų Sibiro platumoje.
žiu gėlių žieduose, tiek dailių j
Lietuvių* Tautinės kapinės
paminklų įrašuose, tiek „trispal- Į greit susilauk 75 metų jubilievių vėliavėlių plevėsavime ant jaus. Jos priėmė jau virš 10.000
išpuoštų kapų.
musu tautos sūnų ir dukrų. Tai
Kapų puošimo diena, oficia jų antroji tėvynė. Tegu iL/isi
liai skirta žuvusiems J- A. V. ramybėje šioje žemėje,
kariams pagerbti ,tapo šio kraš
— Prez. Reaganas padrąsino
to A'isų mirusiųjų pagerbimeprisiminimo diena. Su pagarba visus. Olimpiados organizato
ir 'padėka mes sustojame prie rius, patardamas nenusiminti.
lietuvių karių amžinos poilsio Olimpiadoj bus daugiau sporti- j
•vietos, nes jie yra atidavę di ninku, negu bet kurioj iki šio
džiausią auką — savo gyvybę meto buvusioje Olimpiadoje.
visų labui! Lankydami indivi
— Žso Zijang pareiškė, kad:
dualius kapus ,mes atiduodame
pagainbą artimiesiems, pažįsta Kinijai stengsis palaikyti gerus į
miems, mūsų praeičiai. Jų idė santykius su Vakarų Europa, Prezidentas Reaganas, aplankęs Los A
Olimpiados žaidynių
jos, jų pramatytos steigti šias nes Amerika ją patraukė į tai jaukus, pakėlė visų nuotaikas. Jis kėlė swrj, bėgo, ir visiems
jei ir norėtų.
aiškino, kad, rusai jiegąli pakenkti Oli
kapines, ęįą .susibūrusięms lie kos pasauli.
tuviam^ vardas “Lietuvių Tau- r
— Juan A. Samaranch pasa
tinės kapinės” byloja jų stambų
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS PRIPAŽINO
palikimą, kelių'?karių paveldėją kė, k^feį^ęa jokios vilties, kad
Jietuviajk^ • dviašį.--J-tfe^kiančišą sovi^jf^^^ainkai atraktų į . ŽEMĖS REFORMA H AJA JŲ SALOSE
mums tySrtujIib^^^i^Wriinan- Los
^jxipiada.^,
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Namus pasistačiusius šeimos turės tapti namų ir
sklypų savininkai
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WASHINGTOON. D. C. —
Aukščiausias JAV teismas, X bal
sais 'prieš nulį, vakar pripažino
ameriketiškos žemės reformą
Havvajų salose.
Ddžiausią Havajų salų parla
mento daugumą sudaro namų
savininkai. Prieš 17 metų par
lamentas nutarė namų savinin
kus paskelbti žemės savininkais.
Vienur namų savininkai nupir
ko nedidelius sklypelius .bet ke
li turėjo didesniuš sklypus ša
lia namų.
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Jeigu žemės savininkai kiek
vienat 4.meta nebūtu
«.
. kė'e nuomes už žemę, ant kurios buvo
pastatyti namai, tai parlamentas
nebūtu priėmęs dabarlinio “že
mes reformos” įstatymo, žemės
savininkai ėjo iš vieno teismo
į kitą, kol visas reikalas pasiekė
Aukščiausiąjį JAV teismą. Vakar paskelbtas vienbalsis teismo sprendimas, kuris pripažįsta Havajų parlamento priimtą
įstaymą galiojančiu.

Namu savininkai tapo žemės
savininkais
s
1
Reikalas taip susidėjo, kad
i 72 žmonės tapo didžiausių žc| mės plotų savininkais ,o gyven' tojų dauguma liko visai be že
mės. Jie neturčjoi vietos name
liams pasistatyti. Didelių skly! pu savininkai pradėjo porceliuo-

Jlfarija Krauchunienė, Lietuvos Respublikos vicekonsuJė Chicagoj
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Prieš

25 melus erdvėn iške’ta nedide
lė beždžionė B iker dar tebegy
vena ir gerai jaučiasi.
m. gegužės 2S dieną Ba
ker beždžionė buvo pririšta prie
Jup tcr raketos ir iššauta 30C
mvl;u aukštumom J.?i buvo pri
dėta bancciu apsiausta specialiai
pariū’ą erdvės eilute ir iškelta
didelėn aukš’y-iėn. Prie Jupite
rio buvo prisegtas parašiutas,
kuris pam. m beždžloniukę nu
leido.
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Amerikos konsului Ronald Harns išėjus iš
restorano , pusberniai jį apdaužė
WASHINGTON, 1). C. - Vai
stybės departamentas įteikg la
bai griežtą notą Sovietų vyriau
sybei dėl Amerikos konsulo Le
ningrade sumušimo, trečiadie
nio vakare pareiškė Valstybės
departamento pareigūnas John
Hughes, sekretoriaus pav:duo
toja s.

Amerikos konsulas Leningra
Specialistai įsitikinę, kau Ba de yra Ronald Harns, šių metų]
ker gyvena, drįso iškelti aukš- balandžio 17 dieną konsulas už
ėjo į didesnį sovietų restoraną, j
tumon žmogų.
Zoologijos soduose kukama te pavakarieniavo, sumokėjo ir iš
kia beždžionė gyvena 7 metus. ėjo į gatvę, kad galėtų grįžti na-j
Paleista nliškuore ir laukuose mo. Matyt, kad grupė jaunų j
ji išgyvena 11 metų, bet dabar pusbernių laukė išeinančio kon
tinė beždžionė gerad prižiūrima, sulo ir gatvėje jį gerokai apdau
jau sulaukė 27 metų. Jai duo žė. Konsulas gynėsi, o vėliau,
damas maists-S, ir prižiūrima, pranešė Amerikos ambasadai
kad ji neapsiėstų. Baker sve Maskvoje apie Amerikos parei-j
ria vieną svarą. Ji triūsia, ge gūno užpuolimą Leningrade Ži- į
rai jaučiasi, gražiai sugwena su inia buvo pareikšta Vafetybės j
departamentui, kuris protesto
prižiūrėtoju.
notą įteikė Sovietų atstovybei
— Kinijos premjeras Žao Zi- Washington e.
Mo^kvoje Visi žino, kad be
Jcng vakar "atskrido ą Paryžių.
Jį pasitiko Prancūzijos užsie Sovietų policijos žinios niekas
nio prekybos ministeris Edit ^piršto nepajudina, tame Sovietų ’
Crosson.
.
‘ ^valdžiai įteiktame proteste bu
yo. a:škijai priminat, kad pane
— Prasidėjus
susišąud\< šiu’ dalykų nepasikartotų.
mrrms. Libano'kąriuomenės' va •Pries-du metus iš Leningrado
dovybė ketvirtadienio ryte už buvo išsiųstas konsulo pavadini- į
tojas Lorn David Anguslenberg
darė žaliąją sieną.
■ ir jo žmona Derrse. Konsulo p?
— Arzbai naikina galingoms vaduotojas buvo apkaltintas’
l>om!>oms vakarų Beirutą, kad’ Isnipinėjimu, nors jokio įrodyme
krikščionys ten niekad nebe Sovietų valdža negalėjo jam
primesti.
grįžtų.

t žemę ir rendą, namams sta-‘
lyti. Kada pasistatydavo namą,*
tai žemė palrangdavo, savinin
kai imdavo didesnę nuomą. Kas
nepajėgdavo mokėti nuomos už
žemę, tai per teismą nusavinda
vo pastatytą mamą. Kas nepa
jėgdavo mlokėti nuomos už že
mę, tai per 'teismą nusavinda
— Moiše Arens vakar buvo at
vo pastatytą namą, o vėliau iš skridęs į Washington^ ir tarė
nuomodavo ne tik žemę, bet ir si su Casper Weinbergeriu.
namą.
Parlamentas priėmė įstatymą,
vairžantį kelis žemės savinin
kus. Namų savininkai galės tap
ti žemės savininkais. Ne savi
ninkas, bet teismas turės nusia
uti žemės kainą. Kas yra ilgus
metus mokėjęs nuomą už žemę,Į
tam teks namų savininkui mo-|
kėli žvitriai mažiau, o tos šeimos, kurios nesenai pasistatė na
mus, lai mokės mažiau. Kas nuo
mavo didesnį sklypą žemės, tas
taps to sklypo suvininku. Bi
shop šeima 'buvo didžiausia že
mės plotų savininkė. Dabar jos
žemes gerokai apkarpys.

ĮTEIKĖ GRIEŽTA NOTA,
SOVIETŲ VYRIAUSYBEI

gojo teisėją Sandrą Day O’Connor parašyti aukščiausio teismo
sprendimą.
Astuoni teisėjai balsavo už
teisėjos
O’Connor
paruoštą
sprendimą. Balsavo 8 prieš 0.
Devintas teisėjas, teisėjas Rehn
quist nesutiko su sprendimu,
l>et jis atsisakė pareikšti savo
nuomonę ir nebalsavo prieš.

dimus. Amerikoje rusai nusirašinėdavo patentuotas žinias.
Diplomatas Angustenbergas
su žmona nešnipinėjo, bet ru
sai, keršydami už KGB-istų iš
siuntimą iš Amerikos, įsakė di
plomatams išvažiuoti.
Sekretoriaus pavaduotojas J.
Hughes buvo užklaustas ,k odei
Valstybės departamentas taip
ilgai tylėjo apie konsulo Harns
apdaužymą. Valstybės departa
mentas mano, galima daugiau
su rusais išaiškinti, negu skel
biant spaudoj.

Reikia turėti galvoje, kad So
vietų valdžia nuskraidina užsie
nio diplomatus į Vinių. Juos
supažindina s urusų primestais
pareiškimais, kurie aiškina, kaip
pavergti
lietuviai
gyvena.
Amerikos konsulas Leningrade,
nuvežtas į Lietuvą,
pareiškė
Sovietų pareigūnams ir komu
nistinės spaudos atstovams, kad
jo atvykimas į Vilnių sereiškia
TJetuvū's įjungimo į Soviett
Sąjungą} pripažinimą. Ameri
ka nepripažįsta Lietuvoje pra
vestu<. klastotu
rinkimu
r sovie4.
<
tinės aneksijos, šie konsulo pa
reiškimai rusams nepatinka,!^
bandė jį paggąsdinti ir apdaužy
ti.
i:
DREBA ŽEMĖ
ŠIAURĖS JAPONIJOJ

TOKIJO, Jap. —- Praeitą šeš
tadienį du kartu sudrebėjo žemė
šiaurės Japonijoje, Hyogu srityje. Vieną kartą sudrebėjo ga
na smarkiai ir pašlaitės, o už po
ros valandų toje pačioje 'vietoj*
ir vėl buvo jaučiamas stipru:
sudrebėjimas.
—
Laimė, kad nukentėjo na
m ai, ne žmonėms. Nukentėjo tik
tai vienas vyras, kai iš’ūžes na
mo stiklas krito iš 4-to aukštr
ir sunkiai sužeidė praen/jni
žmogų.

Diplomalas Anguslenberg bu
vo išsiųstas iš Rusijos po to. ka;
Vakarų Europos valstybės, pa
dedant Anglija ir baigiant Ispri 1
nja, išsiuntė iš Europos dau
giau negu 100 Sovietj KGB ager
tų, dirbusius Sov’elų pasiunti
nybėse ir konsulatuose.. šnipu Į
skaičius Eurcpcre buvo toks di |
delis, kad Sovietu valdžia n etų-į
rėjo drąsos protestuoti. Dalis į
šnipų sėdėdavo sva-besniese Eu
— Britų policijai pavyko su
ropos biblioiekose ;r nusinš’
nėdavo pačius naujausius elek mti angliakasį Arthur Scargill
tronikos ir fizikus mokslų išra- ’ organizavusį pasipriešinimą.

Sandra Day O'Connors
parašė sprendimą

Bishop Estate turi vieni 9%
visos Havajų; žemės ,o Galiu
saloje jiems priklauso 22%. Jų
valdoma žemė yra pati bran
giausia. Galiu saloje vienas
50x100 pėdu'sklypas kainuoja
$200.000. Be nuomos už namą,
savininkai ima nuomą už skly
pą.
Aukščiausio teismo teisėjai,
susipažinę su Havajų įvairių teis
tnu sprendimais, priėjo išvados,
KALENDORELIS
kad salose, esanti nenormali’
Tfirželio 1: Justinas, Galmantė padėtis. Jie priėjo išvados, kad
Havajų parlamentas turi teisę
Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:18
narnų savininkams tapti ir žemės savininkais. Teismas įpaxei:
Debesuotas, šiltesnis

Praeitą niaktį Panamos#policija iškrėtė opozicijos partijos centrą ir
auėmė apie šimtą, jaunuolių. Prezidentu išrinktas buvęs viceprezidentas

baido vui^tfcėje p: aut
vykti į St. Catharine, mažą
tuvių koloniją ir pagelbėti is- specialus tepalas —
kilmingai paminėti Motinos Die tas, o taip pat gvazdikų ajįešus.
Jais reikia plonai ištepti atvi
ną
Po koncerto, choro dirigentei- ras kūno vietas. Preparatų vei
fkc—poriatorei muzikei M.Roch, kimas trunka iki 5 valandų.
Veido odos negalinga sutepti diadmiiustratorėei J.Baltuonienei • metilftalatu ar kitokiu prepabuvo įteikta po puokštę gėlių, o raiu, atbaidžius uodus, muses,
ei kės ii kt.» tuoj nusiskuta.'.
dainininkėms — po rožę.
Mont real io mergaičių choro i
“Pavasaris” vardu, admimstra j • šiltame ore tinka makaro
tore J. Baltuonienė išreiškė nuo nų ir obuolių apkepas. Reikia
širdžių padėką St. Catharinie- paimu apie svarą lakštinių ma
čiams už globojimą, nakvynę ir karonų, tiek pat obuolių, 30 gr.
vaišės-Choro adminLtrarerė pa tnargarLno, 60 gr. cukraus ir
dėkos žcdi baigė šiais žodžiais: truputį druskos.
Makaronai iš verdam i pasū
“Jūsų valingumas priminė tik
dytame vandenyje ir nukošiarą Laisvą Lietuvą.”
J. šjrupnzckas mi. Į juos supilamas ištirpintas
margarinas ir , cuKrus, sude
SOVIETU KOSMONAUTAS dami stambiai sutrinti obuoliai
ir viskam išmaišoma. Masę su
SEKA UFO
pilama į riebalais išteptą apke
MASKVA, Rus.
Sovietų po indą, uždedama keli gabalė
valdžia paskyrė kosmonautu liai sviesto, užbarsi omą džiūvė
Pavel Popoviėių sekli erdvėje siais ir kepama, kol pąrusvėpasirodančius nežinomus daly ja.
;
kus. Jis privalo organizuoti pa
sirodymą “skrendančių cigarų”
Du pažįstami susitinka gatvė
aukštybėse. Daugelis matė rūk je.
stančius cigarus^bet niekas ne
— Aš maniau, kad tu jau mi
žino, kas juos galėjo uždegti.
ręs, — šaukia vienas.
— Dėl ko?
— Vakar Chicagoje buvo pa
— Vakar kas tai apie tave
stebėtas saulės užtemimas nuo gerai kalbėjo.
t
10:30 iki 12:00 PM. Mėnulis už
dengė apie % saulės.

ST. CATHARINES, ONTARIO
Bendruomenės ,,valdyba ūskn1- Taniai Zelizn.ak, kuri atotovąu^
mingai suruošė Motinos Dienos lietuvių koloniją Folk ĄrU Fe
stival parade ir vyksrant lietu
paminėjimą
vių ir k»tų tautybių pasirody
Minėjimas įvyko, š. m. ge mams Open House
Minėjimo pix>grama buvo il
gužės 13 d. Tėvų Pranciškonų
šve teveje. 75 Rolls gatvėje. ga ir ge^aj paruošta. Prieš praMinėjimus prasidėjo 11 vai. ry aodant programą, Daiva Piečaite iškilmingomi pamaldomis, lytė tarė jaudinantį žodį:“Me^
giedant Montreaiio Mergaičių pavasario žiedai, o musų šak- j
chciui "‘Pavasaris ir solistei ny>, pavergtoji Lietuva ii t. t.’ .»
Po pertraukos Mergaičių cho-!
( i .'.i
akompoausi
uavo n;uz peni M. Roch. iš ras “Pavasaris” tęsė programą)
Mo tre t !io. Miš > skirtas nu- toliau. Visos daimnijikės buvo ’
kankintoms, žuvusioms ir miru pasipuošusios naujomis melsvos;
stums motinoms atnašavo tėv. spalvos uniformomis, prie kurių)
liko priderintas vienodo sty-1
Kęstutis Butkus, OFM
pamoksią paskyrė Motinos gar- liaus h £>palvo> tautinės įuostos 1
bei. Mišių metu maldas skaitė Naujų uniformų spajva ir prij
sąvaxuH'k>-kūrėj<, A sūkio duk derintos tautmės juostos pirmi 1
ra — Joana Zubrickieiiė. Mišių | nė atgimstančio pavasario gam-j
auką nešė Stasė ir Sigitas Zub- tos grožis, kad cSerrnosi su pa-j
čiomis daininkėmis.
rickai.
Solistė Gina čapkauskienė an
nės pirm. A.Šetikas pradėjo Mo troje programos dalyje pasiro
tinos Dieiios minėjimą. Įvado dė apsireugusi tautiniais rū
žodyje papras? visus, atsistoti ir> bais.
Mergaičių chorui dainuojant
susikaupus tylos minute pagerh;
ti nukankintas, žuvusias ir mi liaudies damų pynę, į šios pro
gramos dalį įsijungė sol. Gina
rų sius motinas.
Minėjime dalyvavusios moti Čapkauskienė ir jaunas akto
nos buvo pagerbtas, įteikiant p.o rius (vaiko roleje)Andi"ius Ker
šys. Sol. G. Čapkauskienė, verp
rožę. Po to sekė iškiliosiom
tuvąitės pristatymas. Buvusi iš-Į dama p/ie ratelio, kartu su cho
kilioji lietuvaitė Rasa Zubric- ristėmis dainavo lietuviškas dai
kaitė savo kadenciją baigusi, -nas “Sūnus” Andrius, su kny
perdavė tą titulą ir karūną nau ga rankose, sėdėro šalia “mamy
jai iškiliajai lietuvaitei, Nijolės J tės” ir klausėsi “mamytės” dai-*
Latauskaitės - Zeliznak dukrai nuojamas lietuviškas dainas.
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— Manilos komisijai liudijo
karys Mario Lazaga. Jis paro
dė komisijos nariams, kaip ga
lima nušauti žmogų, ir įsidėti
revolverį į kišenę.

lU O

Tu auginai, vargai, brangi motule.
Ir sukdama rateli vakarais budėjai..
Naktis ar rytas, tave čiūčia liūlia
lopšelio girgždančio; dainoj skambėjo.

dėką programos .tlikėjomš; ir pavasaris At-atgyja augmenija.
n<Įs mėilę.^-Tokiu būdu paruošė svečiams.
Į Motinos Dienos paminėji žia lapus įr gamta- savo gražudančiai Lietuvai žymius
a_
Nubraukus prakaitą, kaip rudenio lietų, t
Lietuvos-Jaisyęs kovotojus, ku- mą suvažiavo svečių iš Hamil-į me teikia džiaūgs^oa.
žemės
Klūpai su baisiu troškuliu krūtinėj.
*
rię' įkvėpti tėvynės meilės, ėmė tone, Port Colbome, Wellando, tvėrėjui — PfaamžįoS?/> ‘/Taipė
Nuo tavo verksmo plačios upės išsilietų,
organizuotai reikalauti iš caro Niagara Falls, Buffalo USA ir Į metų gražiausiame laike, kgegrąžinti Lietuvai spaudos lais- daug Catharinieciu. Per pa-I gūžės antrą—sekmadienį, kulTu mano motina brangios tėvynės.
maldas vienuolyno šventoriuje į turingas pasaulis skiria Motinos
vę. jię ją vėliau iškovojo.
Tu vieną sūnų Sibiran išlydėjai,
Šis gyvas .paveikslas.-' chorui Į visi netilpo. Taip pat ir koncer-! pagerbimui. Taip ir Motrealio
ir sol. G.^Čapkaubkienei dai- to metų buvo rekordinis, skai-i mergaičm choras “Pavasaris”,
O antras mūšyje už laisvę krito.
<ruioįant, sukant, ratelį . ir ver-j eitis .svečių,, atvykusių *iš- ^kftų j administratorės Jadzės Baltuo
Kiti Į nežinią ar grįš išėję,
siant, “sūnui”. Andriui šalia sė miestų paklausyt solistes Gi-j nienės pastangomis ryžosi at~
Parnešt Tėvynei laisvės ryto.
dint ir laikant raįik^se lietu nos Čapkauskieres ir Montrea-1
Kaip juodi debesys, dienos slenka —
višką knygą, užbūrė- svečius, Ii o mergaičių "choro • "Tavasa- ■
nes jie susikaupę tylos minute, ris” koncerto.
Kenti senatvės ir vargų suspausta,
St. Catharine^ lietuviu maža ‘
sekė šios dalies programą. Šiai
Kas tau atneš kąsnelį duonos menką
(programos daliai -pasibaigus, kolonija. Jinai viena nėra paęė-;
Už laisvės raštą drobėje išaustą?
staigiai -svečiai ’ suktojo ir aud gi atsikviesti iš tolimo Montrea-:
šį kūrini deklamavo Daiva Piečaitytė. chorui dainuojant. ringai meninip-kams plojo.
Įio menininkų, ir dar solistę G.
Taip; Amžiai sukūrė Lietuvės Čapkailskienę, be Montrealio
O Teresė Keršy t ė dar pridėjo:
motinos legendą, kupiną karžy- paramos. Taip ir St. Catharines į
giškiausių pavyzdžių. Už šalies B-nės pirm. A, šetikas padėkos ;
Sapnavau aš gi’ažų sapną,
laisvę ji žuvo Pilėnų /ugnyje. žody pareiškė, kad B-nė mažai
Kad buvau Lietuvoje,
Ji verpdama Lietuvos laukų li tegalėjo -prisidėti prie Montrea
Ir staiga, švelnus netikėtas balsas
ną ptie latefio mokė savo vai lio menininkų kelionės išlaidų
kus rašto ir skiepijo į j jų jau apmokėjimo. Didžiąją dalį ke
Į mane prabilo iš tamsios nakties: nas šiųJis gimtos žėmes_ meilę. lionės išlaidų apsimokėjo patys ‘
— Paklausyk vaikeli mano skaudžios maldos
Motinos globojo savo vaikus j mininkai. Taip pat priklauso
Aš esu sena, prislėgta, neturiu jėgų.
Sibiro tundrų begalinėje“ nakty. didehs kreditas ir Montrealio!
Didvyriškai kovoje už vaiko mergaičių choro “Pavasaris” ad ’
Tu esi greita, jauna dukrelė Lietuvos
gyvybę, nesigailėdamas net sa ministratorei, savanorio - kūrėjo
Su tavim sulauksiu daug gražių dienų.
dukrai, Jadzei Selenytei-Bai-!
vosios ir t.t. * ą . k
.. .
Aš klausiau, ir man ašaros riedėjo.
Koncertą užbaigė sol. G. Čapl tuonienjei. kuri lyg tas vaidila ■
kauskienė ir merga/čių
choras .rūpinasi-,
mergaičių choras
. rūpinas kad tos “vaidilutės”
— 'Kažkur tas balsas toli nuaidėjo,
“Pavasaris”, padainuodami Kar| balsingos lietuvaitės, pasivadi— Ir išnyko ta šventa tamsa.
velėlį. Publikai au<inngai- be j nusiųs Montreabo mergaičių ;
Tada aš supratau: Su manim kalbėjo Lietuva.
pertraukos plojantį cnoii^tes ir choru. “Pavasaris” egzistuotų ir !
solistės G. Čapkauskienė dar pa’ savo dainomis bei deklamacijo- Į
Daina Piečaitytė, chorui dai- t r lietuviškas rastas.
I mis stiprintų lietuvių širdyse?
dainavo.
nnuojant. deklamavo skirtą mo
Anais spaudos draudime) me
Po minėjimo^ B-nės pirm. A. ’ tautinę dvasią.
tinai eilėraštį. Tai buvo gyvas lais kaimietė patriotė lietuvė
rucšridžią pa- Kada po žiemos šalčių ateina •
scenos vaizdas, primenantis ca motina prie ratelio verpdama Šet;kas iši'eiške
ro okupaciją Lietuvoj, kada bu mokino savo vaikus skailvti lie!
vo Lietuvoj uždrausta spauda I tu viską raštą, a Hat
V •■
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— Las Vegos viešbučių ir ka
binų darbininkai streikuoja.
Streikui galo nesimato.

'

©.Vienos uodų rūšys puola
žmogų dienos metu, kitos vaka4’0 ar -naktį. Tais atvejais, ka
da uodų sukandžiotas vietas
’ ima labai niežėti, niežulįi Sali[ ma nuraminti arba žymiai SUmažinti, sutepus odą amoniako
arba sodos tirpiniu (*£ arbati
nio šaukšt ei io nepilną stiklinę
vandens). Uodus geriausiai at-

too,
that's whsw UJL

y, while you’!®'
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Jis pradėjo nuo sargų. Sušau
kę.- iuc5, jis punktas po punk
to išdėstė jiems
jų atsako
mybę.
Pirma, tai, kad kaliniai suma
žino savo tarpe, net susirašinė
ja. Sargai už tai atsako. Jei kas
aiiiikals — tuojau lauk.
Antra, pro išorinę kalėjimo
sieną ateina žinios iš laisvė*.
Bokštų sargai už tai atsaky
Tiečia, kaliniai turi ne tik
plunksnakočių ir pieštukų, bet
ir peilių. Ar tam statomi sargai, kad jų nematytų?
Ketvirta, kartu su giminių
atruišcmis kaliniai gauna vi>ką
ko tik jiems reikia, net ir dildžių. Atnešu kontrolė už tai at-

PAGERBTOS MOTINOS '

prasmingame minėjime daly
vauti.
—-V&.

MOTINOS DIENOS MINĖJI ma tautas pagrindas. Todėl mo
PASIKEITĖ MALONUMAIS
linai priklauso pagarba ne tik
MAS HANAU MIESTE
šeimoje, bet ir visuomenėje.
Kuprelių šeimoj tęsiasi inuoHanauiškiai ir apylinkės lie
Išeivijoje nuo lietuvės moti-!
iatiniai kivirčiai. Žmona Šautuviai atšventė Moanos dieną
nos tautinio susipratimo pri
gegužės 6 d. Šventos Dvasios * klauso lietuvybės išlaikymas, j
kia:
— Jei būčiau žinojus, kad
bažnyčioje ir j>arapijos salėje
Tai 1 etuvės motinos ir apskri
Lambop gatvėje. Ekumenines
reikės su tavim taip peštis vitai motery* dažnai geriau su
są gyvenimą, būčiau seniai įpy
pamaldas laikė tėvas A. Bcrnapranta supranta už vyrus. To
lus nuodų į tavo kavo> puodutenis ir kunigas Fr. Skėrys. Tai
dėl, jeigu išeiv’o šeimoje išsi
d enai pritaikytą pamokslą pa
laiko lietuvių kalba, tai pa
sakė kunigą- Fr. Skėrys ir Šv.
— Mano brangioji,-^- atsako
iniausia yra motinos nuopel
Mišias celebra^o tėvas A- Ber
vyras, — žinodamas kas tu esi,
nas.
natonis. Parimelsfa už gyvąsias
būčiau su mielu noru išgėręs
Lietuvos motinos ir apskri
ir mirusias motinas. Visi dar
tucs nuodus.
tai moterys, išsikovojusios ly
niai giedojo evangelikų h ka
gias teises su vyrais nuo pat ne
talikų giesmes.
priklausomos ir laisvos \ralsty— Washingtcne dieną ir nak
Parapijos salėje įvyko pašau
bės įsikūrimo, kad ir solidaritį ėjo žmonės nulenkti galvą
lietUka dalis. Prana* Bišovas,
(Bus (Jaugiau)
zuodamos su tarptautiniu femi-•
Nežinomam. Amerikos kariui,
Har.au apylinkės lietuvių ben nizmo sąjūdžiu, teisingai su-’
žuvusiam Vietname.
druomenės pirmininkas, trum pranta savo vietą visuomenėje, i
pai pasvekino visus idlalyvius, Lietuvės moterys, turėdamos'
UNION P!?R, M!CH.
ypatingai visas mamytes ir mo lygias politines, socialines ir j
BIRŽELINIŲ TRĖMIMU
čiutes jas pagerbdamas.
ekonomines teises, nepamėta >uį
METINIS MINĖJIMAS
Motinos dienai pritaikytą pa
vo moteriškumo. Jos yra kuk
*
skaitą dviem kalbom skaitė ku
Lietuviu
Dr.-jo^
rengiamas
lios, jautrios ir švelnios. Tapu
nigas Fr. Skėrys. Jis nušvietė
sios motinomis, jos neša i šei-| VLADAS POŽĖLA
dviejų, trijų savaičių atėjo vir t skaudžių birželinių trėmimų
Motinos dienos istoriją. Pradė
mos gyvenimą šilumą ir gied-!
šininkui kalėjimo inspekcijos * metinis minėjimas įvyks š. m.
jo ją paprasta moteris Anė Jar
birželio m. 10 d., sekmadieni,
rą, vaikams — užuojautų nuo!
raštas:
■
vis iš Philadelphijos, JAV, maž
šiaurių vėjų.
— Pakeisti buv. atstovams re Union Pier, Mich., kurio pra
daug prieš 79 m., 1905 m. gegu
matyta programa bus pravesta
Prelegentas pacitavo keletą]
(ATSIMINIMAI)
žimą ir leisti jiems knygas.
žės mėn. antrąjį sekmadienį mi
poetų ištraukų iš jų eilėraščių
Teisė laimėjo. Noi s ta teise Gintaro vasannetės rajone.
rė jos motina. Ji nieko kito ne
(Tęslnys)
dė
’
ėjui,
be
galo
nekentusiam
apie motinas. Lietuvių poezijoj,
buvo sena, bet Kauno kalėj i-] Ši skaudi mūsų tautai trėmi
benorėjo, kaip tik tai, kad toji
politinių.
dainoj ir pasakoj motinos pa
mui ji buvo nauja ir reikšmin- ’ mų tragedija bus atžymėta 12
diena taptų ; atsiminimo diena veikslas yra nupieštas skaisJ Naujiena maloniai nupeikė
’
—
O
kam
.jo
reikia?
veiKsias
SKa.s-^ ]-nane. ~
Buvo ko nusiramin
nusiraminti.
ga. Pirmosiose imtynėse su Or-j vai. po pietų. Gintaro vasarvietėj
viena visų motinų gyvųjų ir
— Jūsų netvarkos pažiūrėti.
čiausiomis spalvomis. Tautosa- , viena byla, pati lengiausia,, jjau
lovų ir Griazevu ji buvo atsta- Į gedulingomis pamaldomis, o po
mirusiųjų. Deja, tik 1914 m. pa koje nerasime jokio šiurkštaus Lrti ~,lo o
Santykiai po to dar paaštrėjo.
„rti galo. O kitų, sunkesniu.
sunkesnių, vi
tyta. Kalėjimas atsiduso. Kri pamaldų, rastų namelio patal
vasarį tuometinis JAV prezi
Po dvieju dienų apie kovą jau
pose — akademija. Atitinkamą
posakio apie motiną. Lietuvių1
dentas Wilson as, Kongreso rau tautoje motina yra šeimos siela, j sai nematyti. Kaip sniegas, žie- žinojo visas kalėjimas. Krimi minaliniams knygos nerūpėjo tai dienai paskaitą skaitys J.
4a- ’ mą pustydamas, užneš likusius
Jie domėjosi Orlovo savimei
ginamas,
leido bendrav Motinos
O
naliniams
ypač
patiko,
kad
rei

Rimkūnas. Bus ir meninė prog
Todėl ją gerbiame ne tik šią iš-}
dieną įvesti ir jai paskyrė an kilmingą dieną, bet iir kasdien, j pėdsakus. Vienukė derinosi su kalaujama gubernatoriaus. Pa le.
i mano nuotaika: vietoj bendro
— Iki šiol, — kalbėjo jie, — rama.
trąjį gegužės meru sekmadienį.
baigė savo paskaitą kunigas Fr. sios kameros ūžimo — tylu, vie sklido garsas apie bado strei jiis savo nuožiūra valdė kalėji Po minėjimo — bendri minė
Po Pirmojo pasaulinio karo 1929
Skėrys. '
toje ginčų — ramybė. Visas dė ką.
mą. Bet atėjo atstovai įf pasai jimo dalyvių užkandžiai. Kvie
metais ši
idėja pas mus
Pranas Bišovas nuoširdžiai mesys nukrypo į save. Jis eina' — Ir mes turime skundų, — kė jam: ne, pone leitenante., čiami visi dr-jos 'nariai su savo
Lietuvoje įsigalėjo^ bet buvo
tvirtino kriminaliniai.
padėkojo dvasiškiams už eku-j savo keliu,
čia ne tamstos valia,-ir įstatyy šeimomis ir apylinkėje gyve
švenčiama pirmąjį gegužės mė
Kaleumo
administracija
pa

menines pamaldas ir puikią pa
Atėjus dūmos atstovams, kimas dar turi vietos.
in autieji tautiečiai šiame giliai1
nesio sekmadienį.
būgo.
Į
kalėjimą
atvyko
Gria

•kaitą. _Evaldui
Daug ar maža buvo tiesos tuo j
—
--—
—
, . _Kimleriui
_ ....ir dai. . lo knvgu
- ° - klausimas. Galima ar
Šios puikios idėjos sumanyto nistui Evaldui Kimleriui ir dai negalima jų turėti? Kauno ka- zevas, vicegu beinatori us, “ Ši au- se komentaruose, bet Orlovas . ;
ja Anė Jarvis mirė 1943 m. se nininkams,-ėms už lietuviškas, įėjimo viršininkas Arlovas bu-į rės Vakarų Kramto” Puriškevi- jau' buvo nebe tas.
:
čius,
ka
r
p
jį
varino.
Išklausęs
dainas.
nelių namuose Philadelphijoje,
] vo kietos rankos buv. leitenan-!
Politinių jis dar labiau ne
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
dr.
Gudavičiaus
ipageidavimų,
—
kaip beturtė.Kuklus kapas varg
Po programos sekė linksmoji tas, atsiustas kaliniams sudraukentė. Ir matyti jų nebenere^
yra seniausia, didžiausia ir' turtingiausia . lietuvių fratemalinė
šų kapinėse primena šią idealią dalis, grojant akordeonu Kimle- sti, ir jis išrado, kad negalima. pirties knygų ir kitko.—su pa
i°organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
moterį, kuries dėka milijonai triui. Visi buvo įsismaginę, kad Nebent tik šventąjį raštą. Kali sididžiavimu jarų atsakė:
Kaip Orlovas pa>idarė Kauno
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti-ir kitiems, kurie tuos
žmonių visame pasaulyje tą 'sunku buvo skirstytis į namus. namasis dūmos atstovas Stašin
— Ne viešbutis čia, ramsto! kalėjimo viršininku?
. darbus dirba.
v
.
dieną švenčia.r~
Didžiausia idalis pasiliko švęs skas buvo kitos nuomonės. Ki
—
Palaida
bala,
tas
Kauno
Apsisuko ir išėjo. Po to jis
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
Nepriklausomoj Lietuvoj Mo ti iki po vidurnakčio. ' Šis Moti lo ‘‘tamsos su šviesa karas”, užėjo pas Stašinską ir tą iš kalėjimas, — sielojosi rūpestin
apdraudų savo nariams.
tinos diena buvo ypač iškil nos dienos minėjimas Hanau kaip jį praminė kaliniai.
klausė. Kai išgirdo iš Stašinsko ga kalėjimo inspekcijos vyres
SLA — apdraudžia .pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
mingai minima. Nemažai buvo mieste dar ilgai pasiliks visų — Prašau gubernatorių,— pa apie aplinkraštį, kuriuo nusta nybė. Andai vienoje kameroje
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
pasakyta ir parašyta apiei mo dalyvių atmintyje. Komplimen reiškė Stašinskas viršininke pa tyta kaimių teisė įturėti kny- rado lango virbus perplautus,
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.-r
tinos vaidmenį šeimoje ir tau tas Hanau apylinkės valdybai,
Griazevas susiraukė ir, kitoje virvelines kopėčias. Ko
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —- Endowment
toje. Motina — šeimos židinio nes ji moka publikai šventes or
užuot atsakęs, vien tik numy kia čia tvarka? Reikia kietos
Insurance, kuri ypač naudinga jaunįpaui, siekiančiam
saugotoja, prakilniausia vaiku ganizuoti ir pravesti.Ta linkme grupę, nes gerų balsų pakanka kęs
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai ’ ’
skubiai išsinešdino rankos, pasidaryta išvada. Pa
auklėtoja, pirnąoji.. jų^mpkytoja. linkiu ir toliau draugiškai dar mai yra. Minėjimų dalį progra iš kameros.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdriųda; už
žintys ją surado. Tai buvo .Or
$1,000 apdraudos sumą temoką tik'$3įS&;inetanx§.
Jos gyvenimas pilnas aukų, mei buotis, sėkmės ateityje ir Aukš mos galėtų ta dainininku grupė
Kai į kalėjimą ate j o vicegu- lovas, kuvęs drausmės batalio
lės ir sielvarto. Jokia globa,kad čiausiojo palaimos.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kp1opij6$%
~
užpildyti, ir nereikėtų ieškoti gubernatorius, kalinių skundas no leitenantas. Be to, <dar ir
Kreipkitės
i
savo
apylinkės
kuopų
veikėjui,
ir rūpestingiausia, negali at
Būtų labai gražu ir girtina, programos atlikėjų iš kitur. Pa ministerijai jau bivo išsiųstas. rimtai pasiruosęs naujoms sa
jie Jums mielai naselbės į SLA įsirašytį . / ’
stoti motinos globos savo vai kad’ okordeonistas Evaldas Kim galvokite ir apie tai’ Mūsų bro Nors Orlovas ir palaikė kalėji vo pareigoms: inspekcijos pas
GaUte kreiptis ir tiesiai4
kams. Motina yra šeimos, o šei- leris įsteigtų vyrų dainininkų liai ir sesės bus jums už tai la mo režimą, bet jau buvo nebe kirtas, aplankė'Vladimiro ir ki
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
bai dėkingi.
E. L tikras dėl savo kietos rankos.Po tus centrinius kalėjimus, kur
šio to pasimokė.
#
307 W. 30th St, New York, NX 10001 :t
Kalėjime Orlovas rado visiš
TeL (212) 563-2210
ką netvarką: kaliniai nedraus
> LITERATŪRA, Hetnvią literatūros, meno ir mokti
mingi. sargai nežino pareigų.
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

H54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vln*
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot
I. RaukSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T
Meilau* straipsniai bei rtudijcs, iliustruotos nuotraukom!*. >
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir A. Vara*
kūrybos poveikriai*. 565 puri, knyga kainuoja tik |3.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
I

*

Maistas iš Europos sandėlių.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* b tn
Hnią ioklŲ pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminima! apie dafni
ivente* bd jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju

Į

MARIJA NOREIKTENfi

tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktai* duotmenfanl 2ftNiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiw:iiimniiiiiiiiiiii uni iinuiiiii! i j i n iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT
bei užkulisiai*. Studija', yri 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
ta# Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht<
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg>

w
VliKASIS PAMARYS, Henrflto Tomo-Tamalrarib
Pfomlai p&raiyti ttndija apie Rytprflurfna, remiantis Pakalni! |
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai^
HetuvfnL Leidinys ttnstrnotsa nuotraukomis, pabaigoje duodama
vltovardUtj pavadlnfma<>!r Jų rerttnlal J TokfdBų kalbą. Labai
nas<Rngoje 335 pust knygoje yra Rytprūatų tamėiapla. Kaina |i
e M CAUMK LBMft. ralytojos Petronėlės Ortataftėa aU
mfntaal tr mintys apie asmenis Ir rietas neprft Lietuvoje Ir pfr
maistais boUevikq okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik U.
;

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupro
as gyvenime ir politikoje] tik fr
uHaus Janonio gyvenimą Ir pas
Vtfglo JaUnsko
Dabar būti
Knyga y*a (SdeHo formato, ^5 puslapiu kainuoja

R T-^čenko ttrvba. f.

SIUNTINIAT Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp;
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
’
,
I
?6>01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
JAY DRUGS VAISTINĖ t
2759 W. 71st St, Chicago, I1L
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai ryto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto Iki 8:30 vaL rak,

paraše 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada fr
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
!r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir proi. Ė«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimos
Ir patarė mums toliau studijuoti.
Falta* p.
---- <4 .

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*
Sssk-
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tos organizacinius pagrindus, Bet dr- V. Simaitis pa1739 S. Kalstei St., Chicago, IL 60608
____ kvietė dr. V- Dąrgį į VLIKo tarybos posėdį” Taigi?
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Pinigus reikia siųsti pašto Money kuris bando palaužti LB-nės pagrindus ir jos ęgzisten?
«ri v vielose;
Orderiu kartu su užsakymų.
ciją. Įr todėl jo pakvietimas posėdin sulaužė susitarimo
punktus, o tam patarnavo VLIKo tarybos pirmininkas
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, i^skyrys spk-mfiriieniny^
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštądieniais — iki 12 vai.
dr. V. Šimaitis.
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Kas verčia L. B-nes komisiją nutraukti
derybas su VLIKu?
“Tėviškės Žiburiai” atspausdino gegužės mėn. 17 die-'
nos laidoje ilgą reportažą apie PLB-nės valdybos parei
gūnų pranešimus,, lietuvių spaudos atstovams, Jaunimo
Centro patalpose, Chioagoje. Pranešimai ilgi, pagražinti
optimistiniais pasigyrimais. Jei; visa i tai, ką jie pranešė
būtų tkirovė, tai mūsų^ lie|uvička -.veiklą ir jos lietuvybe
reiktų ne tik pasigėrėfi/bėt ir didžiuotis.

Iš visų tų pranešimų, daugiau verti dėmesio dr. A Razmos apie PL dienas, kurios kainavo 634,210 dol. Iš
viso, pajamų buvo 664,298 dol. B. Jasatienės Švietimo
vicepirmininkės ir tautinio auklėjimo komisijos pirmi
ninkės. Kadangi, ji pranešė “naujieną”. Mat, dabar vai
kus stengiamasi mokyti ne tik skaityti bei rašyti, bet pa
milti lietuviškąją kultūrą. Nejaugi lietuviškas skaity
mas bei rašymas nėra lietuviška kultūra? Ar gi iki šiol
mūsų lituanistinėse mokyklose nebuvo vaikams kalbama
apie lietuvišką kultūrą, nebuvo mokomi lietuviškų dainų
bei tautinių šokių? 0 gal ji norėjo pasakyti, kad lietu
viškoji kultūra yra “velykiniai” pusryčiai. Verbų sek
madieni rengiami Jaunimo Centre. Spaudoje ji plačiai
reklamavo, kad tai lietuviška tradicija, kuri bus perduo
ta ateinančioms kartoms. Bet gi tokių “pusryčių” ren
gėjoms spaudoje buvo paaiškintą, kad tai nėra lietuvių
tautinė tradicija, o tik grubus Kristaus kančios sekma
dienio pažeidimas, sukviestiesiems svečiams pademons
truota lietuvių religinis pasimetimas.

Bet gi, toks kaltinimas, tik bendrybėmis, be faktų,
skaitomas šmeižtu. O tokie šmenžikai yra skaitomi esą
moralės nuosmukio būsenoje. Nejaugi, A. Gečys, būda
mas vienas iš tų LB-nės vadovybėje, ir dar pe žemas jos
pareigūnas, būtų tokioje moralėje būsenoje?
Pagaliau, jei A. Gečys viešai kaltina dr. Dargi, tai
viešai reikią ji ir paklausti, kodėl jis prięš daktarą nepa
teikė spaudos atstovams tokių faktų, kurie liudytų, kąd
dr. V. Dargis, tikrai yra vienas iš tiį, kurie bando palaužti
LB-nės pagrindus ir.: SjmaikintL jos, .ęgzįstęnciją ?, Įr kol
:is tų kaltinančių beĮidiybių nepąrems faktais.: A. Gečį
^enka laikyti atlikusį labai nešvarią šmeižiko rblę.; Ne
jaugi. LB-nė savo Viršūnėse1 turi ir tolĮių? ■■ by .. .
Šia proga tenka jį pakląųsti, kuo gi, pągaliąit dr. V,
Dargis nusikalto, dalyvaudamas VLIKo tarybos posėdy
je? Juk daktaras posėdin atėjo ne per užpakalines duris,
bet pakviestas tarybos pirmininko. Ir ar pirmininkas
neturi teisės pasikviesti svečio, lietuvio, daktaro ■'visuo
menininko? Ar pirmininkas prieš pakvięti.mM tarėjo ves
ti derybas su A. Gėčių ir prašyti jo lęidimo? Kodėl jis
neprotestavo, kai buvo pakviestas dr. A. Butkus? Kodėl
šiam buvo leista taryboje tarti žodį JAV LB-nęs vardų,
Kodėl dr. V. Dargis pakviestas negalėjo tarti taryboje
žodžio RLB-nės vardu?

Mūsų ir amerikiečių visuomenė pažįsta daktarą ne
tik kaip rimtą, rūpestingą gydytoją, bet tąip pat . daug
besisielojantį pavergtosios Lietuvos byklei gerinti, Tanį
jis ne tik pašvenčia savo poilsio valandas, bet ir sąvo
dosnia ranka aukoja dolerius.
Mums nesuprantama, kodėl A. Gečys spaudos atsto
vams metė tokį apkaltinimą daktarui, kuris tikari žino,
Bet palikime visus minėtų pareigūnų pranešimus, j
LB-nę suskaldė. Juk spaudoje apie jos skaldytojus
jie mus eilinius “Tėviškės Žiburių” skaitytojus rųažiau nekartą buvo -rašyta, o jų tarpe yra minimas ir A. Gečio
domina. Mums daug įdomesnis Algimanto Gečio praneši- vardąs. Todėl reikia labai apgailestauti, kąd jam buvo
mas apie susitarimą LB-nės su VLIKu. Jis pranešė: “Esą- patikėta vadovauti JAV LB-nei. Be to, dar labiau reikia
me nelaimingi, kad kąikuriais specifiniais atvejais jau apgailestauti ir dėl to, kad jį B-nės vadai rado reikalo
~ —i

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATĄ
Venezuela, Caracas, 1932 metai
(Tęsinys)

Gydytojas M. Hintjhęde buvo įsitikinęs ir tei
gė, kad žmonių mbtiųFumas yra daug didęsųig
tų tarpe, kurie buvo gydomi cheminiais vaistais,
o mažesnis tų ligonių tarpe, kurie buvo gydomi
natūralia medicina ir natūralaus maisto" priemo
nėmis. Ši tiesa buvo akivaizdžiai įrodyta Pirmojo
pasaulinio karo metu Danijoje, kurioje, kaip anks
čiau minėta, visa tauta, besinjąįtiųdamą pątprgr
liu maistu, buvo to eksperimenį#
BU'*
tistiniai duomenys įrodė, kad natūralus, papras
tas maistas yra pątą sveikįąusiąs žmogąų^ orga
nizmui.
Verta pažymėti, kąd net p$ 150 metų žmo
gaus sveikątingumo rūpesčiai mitybos atžvilgiu
tebėra tie patys: kąs buvo sveiką valgyti anais
laikais, tas pats sveika valgyti ir šiandien. Reikš
minga, kad jau anais senais laikais buvo gydy
tojų, kurie dirbo ir kovojo sveikos ir natūralios
mitybos reikšmei įrodyti.
Vr^etcriškos mitybos apibūdinimas
Ligų klausima.' žmonėms šiandien kelia di
delį susirūpinim; Kiekvieną dieną didėja serR^pčiųjų, nęhety? iqciu vilties pagyti, skąičius.

-

Japoną juros bangos

Skutas

paskirti į B-nės su VLIKu susitarimo komisijos sąstatą. VRDOLYAK PRISAIKDINO
JUODĘ TILLMAN
Bet kas dar būdinga, kad jis jau diktuoja įspėjimą
VLIKo valdybos ir tarybos nariams, kad tokie reiškiniai
CHICAGO, Ill. — Edward
nesikartotų. Taigi, kyla klausimas, kokie gi reiškiniai? .Vrdolyak vakar padėjo bibliją,
Nes jo jau daromas spaudimas į susitarimo komisijos na prisaikdino Dorothy Tillman
rius nutraukti ir nieko bendro daugiau neturėti. Labai aldernwno pareigoms ir prane
šė visiems. kad ji oficialiai yra
gaila, kad jis nepasako kas daro tokį spaudimą? Tenka pripažinta 3-jo Chicagos wardo
spėlioti, dr, V. Dargis yrą RLB-nės pirmininkas, kuris ąi<Je.rmąųe.(
griežtai kovoja prieš, “tįltininkus” ir griežtai pasisako ■ .i Hąroįd Washington pasiūlė ją
prjęš tubs,' .kurie-'.’.griauna mūsų laisvinime- veiksnius. prisaikdinti 3-jo wardo alderTaigi, kas;gi tie,-kurie daro spąųdimą? Ar tie, bendra- maiiės pareigoms. Vrdįolyako
darbįaųtojai:tiltipinkai? Ar tokie, kaip. A. Gečyg?JMEū- va<iovj''jjamą' (Ihica^msf tarybos
sų visuomenė:,turėtų pinoti, kas -tie, kurie nenųri, kąd "dauguma iižprbt^'tavo ir atsi
sakė ją prisaikdinti. Meras WaB-nė su VLIKu -susitartų, ir, kad vis' vyktų ir toliau ne- shingtenas parsšė laišką, kad
susipratimai, kąd nebūtų tarp jų taikingo sambūvio.
prisaikdinta “alder lady’’. Juo
A. Gečys savo atsakymą paklausėjui baigia lyg ir džiu priešai tuojau užprotesta
cinišku pasityčiojimu. O vis dėl tp jis pareiškė — mes vo. Matyti konstitucija tebekal
esame už sugyvęhimą, keitimąsi infmmacija ir bendra ba tik apie aldermanus, jokios
darbiavimą, jei įmanoma tvarkingą} darbą ięsti. Ąr ne alder, deidės nėrą> ,
panašiai šaukią ir Lietuvos okupantas ir jis nori taikingo
Kitas aldemanas pareiškė
sambūvio tąikos. Q jei jos nėra, tai- dėl to, jis esąs nekal kad ji turinti labai ilgą liežuvį,
tas. O kalti tie, kurie jo neklauso, su kuriais negalima baltaodžius aldermfanus koliotvarkingai darbo tęsti. Jie gabeną Europon raketas. A. ja. Kiekvieną kartą, kai tary
ba suvažiuodavo posėdžiui ji at
Gečys panašiai.skundžiasi, kad RLB-nės pirmininkas lau važiuodavo j Chicagą ir laukė,
žo susitarimą B-nės .su- VLIKu- Taigi, okupantas kaltina kada ją prisaikdins- Nep.riąaikJAV dėl bakętU- O A. Gečys dėl dr. V. Dargio. Tad nei d:nta negauna jokio atlyginimo.
Praeitą trečiadienį Vrdolyak
Mąskva negali susitarti su JAV dėl raketų, o A. Gečys
dėl dr. V. DaVgio negali rasti vienybės; Reiškią, ten dėl pasitarė su opozicijos vadais ir
nutarė patvirtinti Tillman al
raketų, o čia dėl daktaro.derman paireigms.’

Ir tikrai, kada A. Gečys liausis plūdes mūsų visuo
menę prieš laisvinimo veiksnius, net prieš krikščionis de
mokratus. Juk jau-šeiriai jai įgrįso A. Gečio tokie nelemti
erzelynę keliautieji iššokiai. Juk lietuviškoji išeivija
Amerikoje ir kituose kraštuose laukia vienybės vienin
gai pavergtosios’ tautos laisvinimo veiklai.
A. Svilonis

—Prancūzų policija daro kra‘as komunistų cen'Tuose, ieško
dama j)ėdsakų .keliems teroristiniems aktams, kurie įvyko
Paryžiuje ir provincijoje.
PtgKĮfE ‘ėY
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Dauguma sergančiųjų, dėl materiąlinių — finan žvelkime, pvž., į nokstantį pomidorą, kuriame masinių išteklių trūkumo, nepajėgia gydymo, ligo tome gyvybingumą. Tos gyvybės sultys pereina
ninės ir vąistų sąskaitas apmokėti. Ypač tie ligo ii- į mūsų organizmą tada, kai valgome jį šviežiai
nunokusį. Panašiai esti ir kitus augalus valgant.
niai, kurie turi būti gydomi ištisą metų eilę.
Dėl to didelė kaltės dalis priklauso mums pa Vegetariška ir natūristinė mityba, kurioje glūdi
tiems, kadangi nesirūpiname arčiau susipažinti gyvybės palaikymo jėga, yra pati sveikiausia ir
sų mitybflj nuo kurios priklauso mūsų pačių gy dėl to visokeriopai tinkanti žmogaus maistui, ir
venimo prąilgįnimas. Stoka informacinių žinių tuo pačiu mūsų gyvęnimo prailginimui.
Šiandien jau visas pasaulis linksta tą kryp
beį autoritetinį žinovų patarimų. Mes valgome
viską, kas pakliūva po ranka, kas pigesnis ir kąš timi, nej> kasdien atsiranda vis daugiau šios mi
užifna mažiau laiko jo paruošimui. Mat, daugelis tybos rųšięą pasekėjų. Vegetariškos mitybos naumoterų dirba įstaigose ar įmonėsę, iš kurių su dipgumų labai lengva pačįąm įsitikinti, nors ir
grįžę pavargę, nebeturi noro ir jėgų valgį paga neilgą laiką ja pasimaitinus. Nesijauti persival
gęs, lengviau kvėpuoji, ramiau miegi ir viduriai
minti.
Nesąžiningi maisto gamintojai ir fa normaliau funkcinuoja. Tą labai ryšiai pajaučia,
brikantai pagamina mūsų sveikatai kenks turintieji užkietėjusius viduriusKąį kųrię Ęųropos kraštai jąy iždiniai yra
mingus maisto produktus, pridėdami įvąirįij prįęmąiši| ir cheminių gaminių tam, kad ir.aig- susipažinę su žios mitybos rūšimi. Pietų Ameri
Chilėje, Peru. įleksikąje, Argentinoje yrą
tp prpjdųįtąs pątraūJtUau atrodytų ir ilgiau ne, koje
sugedęs išsjląikytų. Tokį maistą valgant; kas Stiprios yegętariškos mitybos organizariios. iš
dien, mūąų ąrgąnizme prisikrauna kenksmingų leidžiančios šiuo reikalu nemažai spaudinių ir
ir nereikalingų atlaikų, kurios, laikui bėgant, muą įįę(gų, Ypatingai tuo ręikaiu yra stipri Ispanija,
susargdina ir iššaukia mūsų organizme didelius nes turi nemažą skaičių žymių, vegetarišką mitybą ir ja gydymu praktikuojančių gydytojų ir
skausmus.
:
Jeigu mes būtume labiau susipažinę su mūsų i šios rūžies maistą nąudojaniių žinovų, , kurie yra
maistu ir, aplamąi, su.mitybą, o neatsitiktų.
I daugelyje viętovių ir miestų piažiai paskleidę vepatys stengtumėmės maitintis tokiais 'produktą^,. getariškos mjtybęs reikšmę M* svarbą.
v*) U
Sl<Į KP»V
J)3.SKėiLiM0
kurie yra švįeži, neturi dirbtinų priemaišų, ne
konservuoti ir sveikątdš atžvilgiu yrą,gyvybingi, j mano oačies nesueriaunamas isitikihimas yefietaTokie produktai glūdi augaliniame maiste: vai-1
1 siuose, daržovėse, javų grūduose ir sėklose. Pa

lino, o kitas sunkias ligas pakreipė sveikatinga
kryptimi. Tos ligos ir negalavimai man galėjo
padaryti neatitaisomos žalos: o gal ir mirtį.
Vegetariška mityba įdomavausi daugiau, kaip
dvidešimt dvejus metus. Ta tema rašiau straips
nius spaudoje. Daugelis skaitytojų dėkodami, atsi
liepė. už jiems nurodytus teisingos mitybos būdus.
Nors, tiesą sakant, niekam jokių patarimų neda
viau. Aš tik stengiausi vadovautis vegetarų ir
natūristų gydytojų žiniomis, kurias perkėliau į
lietuviškų laikraščių puslapius. Tų žinovų pa
veikta ir jų patirtimi apie .vegetariškos mitybos
teigiamą įtaką žmogaus sveikatingumui nešamą
nąudą pasiremdama, stengiausi tautiečiams pa
radyti teisingą maitinimosi kelią, ir kaip išveng
ti susirgimų.
Šioje knygoje noriu mano tautiečius supažin
dinti su įvairių kraštų vegetarų gydytojų bei natųristinės mitybos praktikuotojais, sų jų įš renlaus. kasdieniško gyvenimo patirtąją pavyzdžiai'
apie vegetariškos mitybos naudingumą ir gydėmąią galią, neapsunkinant šeimos turinčios tik
kuklias pajamas pragyvenimui.
c

(Bus daugiau)
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

■ funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

1729 & Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis
•c

i

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius

1938 S. Mjnheim Rd., Westchester, III.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553
Service 855-4506, PaSa 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103id Street
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRiSTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St, TeL 737-5149
Tikrina »kis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos; antrai. 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: .776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVE.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas
iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

KAIP PASIGAMINTI
SPECIALŲ PYRAGĄ
Tani reikalui reikia paimti J
3Vs puodukus miltų, 2 puodu
kus cukraus, 1 puoduką alyvos,
pora kiaušinių, 2 puodukus tar
kuotų “succhini”, 1 puoduką
riešutų,
šauks, cinamono,
1V2 šaukst. kepimo ^odos, 1 š. i
druskos.
Išmušti kiaušinius su cuk-j
rumi, įdėti alyvą ir įmaišyti
visus likusius davinius.
Kepti 3350 laipsnių karštu
mo krosnyje apie 55 minu-j
tęs.
Vietoje riešutų arba ir su jais j
galima vartoti razinkas, datu
les ir kt.
Šis pyragas yra tuo geras, kad Į
jis gali būti užšaldomas ir, ne-J
žiūrint to, po kiek laiko jį at-Į
šildžius, jis visada turi šviežiai j
iškepto pyrago skonį.
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LIETUVIŲ VASAR

XZIJA, VOKIETIJOJE

aklink mus ik mūsų namus

negali atsigriebti, miegodamas
kitą naktį 10 valandų.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

• "‘Karpos yra užkrečiamos”.
TAIP. Atsiranda dėl virusų ir
gali užkrėsti kitus nuo palieti
mo.

Tel >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ENERGY

:

PERKRAUSTYMAI
f member of ths National Homs Fashions

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R, ŠERĖNAS. . Tek 925-8063

Latest Trend fa htieners 1

* “Alkoholis i padedą atsi
kratyti peršalimo!“. NE. Jokio
poveikio Į peršalimą alkoholis
neturi, bet sumažina kosėjimą,
jeigu jis sukeitaą peršalimo (at
palaiduoja raumenis).

•. “Per dažnas' plauku plo
vimas jiems keniia”. TAIP.Gnli paveikti galvos odos liaukas
gaminančias aliejų kas sutei
kia plaukams stangrumo. Pa-1
ta įtina ne dažniau kaip kas 4
dienas plaukus .pjauti,

SOPHIE BARČUS
RADIJO iSIMOS VALANDOS

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■i

-

VANCE FUNERAL HOME

į
I

1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

I penkių oz. stiprios juodos
kavos stiklą reikia įpilti vieną
oz. džino ir įdėti šaukštą vanilijos ledų.
Gaunamas gardus gėrimas sve
čiams pavaišinti.

Aikštes automobiliams pastatyti

SPANGUOLINIS
J
oz. gino reikia supilti
stiklą, kuris pripildytas iki pu
sės ledo pabaliukais Po to pri
pilti spanguolių sunkos ir pa
puošti spelsinų riekutėmis.
Magdeleva Dulaitiene

C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

• “Galimą pągvyti nemiego
tas valandas". NE. Jeigu miegi
Smarkiai pakilo Mississippi
tik 6 vai., kai normaliai 8, tai upės vanduo.

mw &30 iki MS raL ryta.
WOPA - 14W AM
trend

I

Telefonas 523-044U

• “Aptrauktas liežuvis yra
ligos ženklas”. TAIP. Kai ku
rie virusai ir vitaminu trūku
mas pasireiškia aptrauktu lie
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
žuviu Tačiau pagrindinė prie
žastis —rūkymas!
— Rosalyn Carter parašė įdo
O. Lasas
IR TAIP — IR NE'
zdos”. NĘ, Sviestas ar koks ki
mią knygą apie josios vyro pro :
* * *
zidentavimą.
į Visi esame girdėję kasdieni-f tas tepalas tik pablogina jau pa j
darytą žala .audiniams. Gerian- VAISIŲ SEZONUI PRASIDĖ
I niame gyvenime iš mamos, teJUS
| tos,, dlėdės ir draugų, iš įvairiau sia — šaltas vanduo arba lePersikai. arba kaip čia vadi- (
! šių naujausių patarimų entuLziastų kas sveikatai geraL kas
• “Valgyk-į- ir greičiau pa ra — “peach”, o mes dažnai sa- j
! ne. Daug patarimų išvirto prie- sveiksi nuo peršalimo!” NE. Ne kome ir pyčiai — pačiame gra- ‘
j tara is r) o daugelis priętarų, su- žiūrint kokia dieta — peršali žume. Norint šiuos vaisius nu
4 sikūrųšių iš kartos i kartą^ mas laikysis -tiek, kiek papras lupti, geriau juos panerti į ver
’ pradeda ir naujojo mokslo švie- tai laik>>sx. Gydantis svarbiau dantį vandenį 30-čiai sekun■ džių ir tuojau pat į šaltą vani soje įgauti stebėtinos reikš- sia yra gerti -daug svysčio.
r denį panerti. Odelė nusilupa
j reikšmės.
e
“
Skaitymas
prie
menkos
labai lengvai.
1
Vienas garsių Amerikos gy
šviesos iššauks, apakimą". NE.
Šie vaisiai yra skanūs įvaidytoju dr. Krank Snope atsako
Sukels akių raumenų nuovargį, rioj formoj. Pabandykime juo.s
i kai kuriuos tvirtinimus taip:
bet tai nėra apakimo priežas- valgyti pakaitinę baltame vyne
3 “Sušlapusios kojos ir skers
ir medyje.
vėjai -sukelia: peršalinus”. NE.
« “Šilto pieno stiklinė išger
Persikai n epąj uoduos juos
Peršalimai —: gripai atsiranda
jeigu pašlakstysite
dėl virusų veikimo. Bet sušla ta pries miegą, : padeda gerai nulupus,
pusios šaltam " vandeny kojos ir miegoti”. TAIP. tPiene yra na šiek tiek su citrinos sultioi! md
skersvėjai gali sumenkinti kū tūralių amino rūgščių, kurios mi.
liters every 3,000 te
Kitas labai mėgstamas vaisius
no atsparumą ir taip palengvk veikia raminančiai.
3,000 milea to
na gripo virusams įsitaisyti or
» “Galima nuprakaituoti al šiuo metu, tai mėlynosios sly
wasting jasolln®.
ganizme.
koholį”. NE. Žmogus gali ne- vos. Šalia įvairaus jų naudojididelį alkoholiu kiekį nuprakai mo, labai praverčia ir tai, kad
t “Nusideginus, geriausia už
tuoti, bet tik labju. nereikšmin- lengva jas užšaldyti.
dėti sviesto ar riebalų ant žaizPerpjovus pyčių, išimti kau
liukus, sudėti į sausą cukrų %,
• “Kava gali padėti išsipagi puodelio cukraus, 4-riems puo
rioti’’. TAIP. Kaltinas, kuris deliams slyvų), uždaryti ir tuo
randasi kavoje yra natūralus sti jau pat sušaldyti.
muliantas ir padeda atsipei
kėti.
I -,
ALIASKOS KAVA

wise

■

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, lllinoii
Tel 974-4410

Vedai* —- Aldone Deu&i

Tolo4.t 771-1545
*

7U9 S*. MAPLEWOOD AV$-

Nuo 1914 metu

CHICAGO, U.
enjoyed

I Tetcrxas Oi
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VfmiAND FEDERAL SAVFNGS aptarnauja taupymo ir
lamu pastoju reikalus visos
apylinkės. Dėkojame
■f. mums parodytą paa Mes norėtum būr ateityje.
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altos apdraustom

r«44 W. 71«t 8tor**

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-1003
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VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
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iki 64-to puslapio, “Tremtinių
SENJORŲ KREPŠINIO
Daines”, vertinau juos šūntu PIRMENYBES Cl-EVĘLANDE
nuošimčių. Pagal savo suprati
1984 m. Š. Amerikos Lietuviu
Chicagos Lietuvių Moterų klu mą, aiškūs, nes toje srityje aš
Lo tradicinis Gintaro balius nelabai daug pusimanau; nesu Į Vyrų Senjorų Krepšinio Pirme
Įvyksta birželio 30 <1., šeštadie- Bernardas Braždž onis, bet VIa- nybės įvyks §. m. birželio 9 d.
nj, Con.’ad Hilton viešbučio di-. <Įis Bražioniis, nors kartaC ir C leve lai‘io, Ohio. Rengia Vi<L
džioje salėje, čia bus pristatytos aš esu vadinamas Braždžioniu, Vakarų -Spoito Ajiygarda ir Cle
11AL 51 STATI FOR 1ALB
BILAL KSTATI FOR iALl
visuomenei 5 jaunos lietuvių nes pavardė labai panaši į ma- velando LSK žaiba^.žaidėjų am
fermai.
— Perdanrie»t
— FertSdvimcd
ž aus riba: gimę 1949 m. ir vy
kilmės gintarėlės lietuvišku r
P
resni. Varžybos vyks Dievo Mo
daiuų ir tautiniu šokiu sūkury
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM#
Tą Txemtiniu Dainą cituoju:
tirtos N. P. parankos saloje. Da
je. Baliaus ’•uošimo komitetas, ; ‘‘St< ty ešalnnas stovėjo,
LS žemais nuošimčiais mėnesiniais issemokuimaia
lyviu registracija atliekama iki
vadovaujamas energingos Mari-- Užkaltas, niūrus, be langų.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
birželio 4 d. šiuo adresu:
lyn Handling deda visas pastan- ; Daina iš vidaus jo aidėjo
gns, kad šis parengimas praeitų
Lietuvių, svetur tremiamų...” Vitas GyvasJ8301 LaSalle Rd 9
ne tik pakilioje nuotaikoje, bet ( Dejonės ir verksmas, tai ga
Cleveland, OH. 44129.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
kad jis sudarytų nemažo pelno, lėjo aidėti, bet dainų, tai nėra
Tel. (216)-486-3228
2212 W. Čermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7743
skinamo lietuvaičių studenčių jokios abejonės, kad kas nor<
Tvaikraštis bus paskelbtas po
stipendijoms.
j tremiamas į Sibirą lėtai ir ne
i
reeistraeiios.
Reikalui esant,var
o
V
'
Komitetą sudaro šios narės: išvengiamai mirčiai norėtų dar žybų tąsa bus birželio 10 d., sek
BUTŲ NUOMAVIMAS y.
dainuoti.
Lietuve.^ gen. konsule J. Daužmadieni. Dalyvavimas atviras
1 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Vladas Braziows
vardienė — garbės pirm., F. Sivisoms Š. A. lietuvių komanS NOTARIATAS • VERTIMAL
manonienė — vicepirm., D.VaiVI8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI*
kutienė — patarėja, Sylvia Pet
Įsteigta
šALFASS-gos
rošienė — sekr., Hilde Kuzienė
Softbo/o Sekcija
— ižd., F. Juškienė ir E. Nor-;
butienė — dekoracijos. J. Bar-J Chicagos Lietuviu Suvalkie- Praėjusiame visuotiniame ŠALINCOME TAX SERVICE
su- r ASS-gos suvažiavime, įvykti- ,
gailienė, A. Brazienė, A. M. Ju~: čiuv Draugijos eilinis nariu
v
§529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
faitienė ir V. Paukštienė —pro- J sirinkimas įvyko balandžio 27 'imae 1983 m.gruodžio 10 d.Cle-.
gramus sveikinimai, M. Petro-; dieną Anelės salėje. Pirminin velande, buvo nutarta įvesti į
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
shienė, C. Hofer, \V. Lapienė,L. kas Leonas Vasiliavas, atidaręs ŠALFASS-gos varžybinę prog*.
Sl.SKTROS ĮRENGIMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
Dargienė, S. Semėnienė, A.Lip-j susirinkimą, pasveikino visus na ramą softbolą ir kėgliavimą
PATAISYMAI
Naujosios Z elan di j os vaizdelis
Turiu
Chicagos
miesto
skienė, M.Krauchunienė, C.Lut-’ rius susirinkusius. šį kar • Bowling).
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose,
kuvienė, B. Nebericzienė, C.Ko-į ta jų buvo nerr<ažas būrys.
3a rantuotai ir s^žinln^iL
ŠALFASS centro valdyba Catharines, Ont., Naujienų ko birželio mėn. 1 d., 7 vai. vak., j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
vach, R. Kaveckaitė, A. Becr^ G. j Nutarimų raštininkė Eugeni
KLAUDIJUS PUMPUTI1
4514 S. Talman Avė.
ėmėsi
šį
projektą
realizuoti.Yra
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

Giedraitienė, C. Austin, A. Dau-j ja Strungys perskaitė praeito
respondentas ir bendradarbis, Lietuvio Sodyboje, 6515 So. tavimas.
Tel. 927-3559
kienė, I. Norbutienė, C. Matu-' susirinkimo protokolą bei kitus jau Įsteigta softbolc Š.ALPASS- atsiuntė $15 už kaledbrių ir California Ave. Nariai prašomi j
butų mūrinis su garažu. Pelningas
lyte, G. Čepaitytė, J. Pupelie- ’ užrašus, kurie buvo priimti be gos sekcija, kurios vadovu laiki 852.85. Naujienoms paremti.
gausiai dalyvauti. Bus diskusi-; 3pirkinys.
nai sutiko būti: Algis Nagevi-^ Nuoširdi padėka už šią ir nuo jos iškeltais klausimais ir kito
nė, O. Landon, L. Raman, J. ' pastabų.
D fe M E S 1'0
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
čius,
7702
W.
Pleasant
Valley
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Vance, S. Uginchienė ir E.OpeL
kie pasitarimai.
latinę paramą.
Nebrangus.
Į
draugiją
įstojo
vienas
nau

Rd.,
’
Parma,
OH.
44130.
Telefo-.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
kienė.
Valdyba
liability draudimas pensininkams.
jas narys — Joseph Skeivys. Jis nas: (216)—845-4954.
j
Kreiptis: A. LAURAITIS
SLA 373 kuopos St. Peters
ŠIMAITIS REALTY
Vietos rezervuojamos, skam buvo priimtas vienbalsiai.
4651 S. Ashland Ave^
šios vasaros pabaigoje yra burg, Florida, naują valdybą PENSININKŲ SUBUVIMAS 1
„Chicago, III.
binant Julijai Rupeikienei tel; Buvo pranešta, kad serga Ma planuojama suruošti turnyrą
INSURANCE — INCOME TAX
Lietuviu
Perisitiiį^
Sąjungos
Tel. 523-8775 arba 523-9191
1984 85 metams sudaro: pirm.
656-4595.
ry Meižis ir Joseph Pakudaitis. Clevelande ar Detroite. Klubai,
2951
W.
63rd
St
Šių klubo narių darbu ir rū_ > Jiems įteikta ligonių dovanėlė turintieji softbolo sekcijas ar — A. Mąčionis. iždin.—P. Dali valdyba ruošia dešimties metų
Tel: 436-7878
nis, sekrėt. —dr. Ir. Mačionienė. veiklos paminėjimą, kuris įvyks
pėsčiu visuomenei bus prista-1 ir palinkėta greit pasveikti.
komandas prašomi nedelsiant Kuopos organizatoriai —J. Vai birželio 6 d., 1 vai. po diet. Sau- x
tytos šios gintarėles: Birutė Zi-j
Motinos dienos proga, valdy susirišti su A. Nagevičium, dėl
lių namuose, 2417 W. M3 gatve, j
ta Balčiūnaitė, Kristina Margot ba pasveikino visus susirinku tolimesnių planų. Taipogi pa_į čaitis iir Br. Urbonienė..
uIOJ
Minėjimo programoj: ’ dešimt-- REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Binderytė, Patricia Marija Gir-- sius narius, ir palinkėjo gražiai tartina klubams, turintiems ko-!
mečio veikios apžvalga; meninė i
Nuosavybės — kitur
žadauė, Elzbieta Anne Kotlar' praleisti šventes su savo šeimo mandas, mėginti tarpusavyje j
i
R. L. BENDRUOMENĖS
dalis,
šilti
pietūs,
ir
kavutė.gaui
ir Susan Anne Schiatholt.
6C
FORDAS
mis.
susirišti ir parungtyniauti.
>
MICHIGAN. — Savininkas
sios dovanos ir muzika šokiams, i
Dėl kėgliavimo yra daromi j Fondas, vadinamas šimtinin Sąjungos nariai esate, visi kvie- ! parduoda 120 akrų žemės apau<
Po ‘susirinkimo vyko vaisęs,
kontaktai ir tikimasi rudeniop kų fondas, prašo R. L. Bendruo čiami dalyvauti ir paaukoti dc- i ■gusios medžiais. 5% mylių į
34
■ ' LIETUVIAI, VEŽAMI Į
kurios buvo paruoštos Motinos
SIBIRĄ DAINAVO?'
ką nors suorganizuoti.
į menės visus narius ir prijau vanų-fantų. Auka $4 išlaidoms j šiaure nuo Scottville, Mich: Vi:
dienos proga. Visi nariai vaiši
ŠALFASS-gps centro v-ba; čiančius šiais metais pasiskubin padengti.
mylios i rytus nuo Highway U.:
r '■
Gegužės mėnesio 27 d. Mar- nosi ir nuoširdžiai’kalbėjosi. Na
Juozas Skeivys S. 31. Rašyti: Mrs. Helen Read,
ti su šimtinėmis, nes kilniems
qnette Parko Bendruomenės mo išsiskirstė būdami gerame
4585 No. U. S. 31, Scottville,:
darbarps išvystyti neužtenka
loterijoje
laimėjau' ūpe.
pikniko
M. ŠIMKUS
Mich.
49454.
Norint
daugiau
darbo,
o
reik
ja
ir
pinigo.
Aukas
Sekantis
narių
susirinkimas
Kemėžaitės
eilėraščių
'
Birutės
Notary Public
informacijų, skambinti BAR
priima apylinkių valdybos. Kur
knygą, “Nebijok Žaibų nei ivvks birželio 22 diena Anelės
INCOME TAX SERVICE
BARA, Chicago, tel. (312) 453R. L. Bendruomenės skyrių nė
salėje.
i • .
8921.
< 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
JUOZAS ŠARAPNICKAS, iš ra, prašome siųsti šiuo adresu:
Eugenija Strungys, korešp.
Skaitydamas tuos eilėraščius
r Dr. P. V. Dtrgis, 1938 S. ManTaip pat daromi vertimai, giminių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
j heim Rd., Westchester; Ill. 60153

LAUKIAME 34 TO GINTARO
BALIAUS

Suvalkiečių draugija
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Aleksas Ambrose
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CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
—....... - Chicagos lietuvių istoriją------(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

I

Į

— Chicagos Lietuvių Spaudos
klubo narių susirinkimas Įvyks

S

KOVOS DĖL LIETUVOS

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

For constipation relief tomorrow
i
reach for EX-LAX tonight t

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

a

Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder.”
ReadJabel and follow
drections.
©Ex-Lax. Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NaajieBOM galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, naoomenėa veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Minki tai? vlrieHais, tik__

KAINA — $17. tPersiuntiirui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, BL 60608

.

. t

k • i

v

Siuntimai j Lietuvą
ir kitus kraštui

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

P. NEDAS, 405? Archez Avence,
Chicago, ill. 60632. Tol. YA 7-59K

F. Za polis, Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler masina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

Advokatai
GINTARAS K ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro,
geatad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d?
Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162

Chicage, 111 60629
■■

............

ir ' ■ -

Dr. A. Guaea — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905
metų jvykiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir

Dr. A. J. Gnssea — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ii
grožis. Kietais virbeliais _____

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

99

Homeowners insuranc

Minkšti viršeliai.
Kaina SI B.
Persiuntimas — SI.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

— Dariaus-Girėno albumo ko‘ mitetas praneša, kad albumo
’ spausdinimas jau yra užbaigtas
ęelius darbai, Albumas bus pra. dėtas išsiuntinėti prenumerato
riams gegužės mėn. pabaigoje,
ir pradėti Įrišimo į kietus vir-

šymai ir. kitokie blankai.

Miko šileikio apsakymu knyga'
“Liucija” jau atspausdinta. >

Valdyba

AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Dr. 1. J. Gonen —

prie nurodytos kainos pri
dedast SI pernuntlmo ffiaidoma.

Bwoey orderį

.

