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Specialių investigacijų įstai-:
EDEN PASTORA
gos — OSI — direktorius Neal
Sher buvo pakviestas kalbėti PLANUOJA TĘSTI KOVĄ
šingtene Jungtinio Pabaltiečių
CARACAS, Venecuelą. —
Žydų bendruomenės centre. Va Eden Pašto ra antradienį pasiekomiteto atstovės p. A. Bedelis kė Venecuelą, kur rengiasi ke
paklaustas apie jo įstaigos nau- lias ‘ dienas pabūti provincijoje
djbjtamas informacijas, gauna Venecuelos klinikoje. Prieš dvi
mas iš sovietinių įstaigų, p. Sher savaites jis buvo sužeistas į nu
atsakė, kad jis mažai gerbia so garą pačioj Nicaraguoj. Priešai
vietų teisinius procesus; žino — planavo Pasterą nužudyti; bet
tos įstaigos nuteisia rusų disi jiems nepavyko. Mesta bomba
dentus, bet vistiek OSI nusista užmušė kitus 3 asmenis, bet jis
čiusi naudoti iš sovietinių įstai buvo sunkiai nugaron sužeistas.
gų gaunamas, informacijas ry
— Aš pasitaisysiu ,ir mes ka
šium su bylomis prieš imigran rą tęsime .prieš Nicaraguos santus, kaltinamus dėl .karo metuJ dinistus.,nors Amerikos vyriau
vykdytų nacių nusikaltimų.
sybė neteiks mums jokios pa

Apžiūrėjo kelias karo medžiagos dirbtuves, bet
nepasirašė jokio susitarimo

Sovietai laužo pastų sutartį

“New York Post” * paskelbė
Th. Lovemo straipsnį, kuris iš
kelia faktus, kaip Maskva lau
žo tarptautinę paštų sutartį ir
skriaudžia žmones. Žinomi at
sitikimai, kada siunčiamas į So
vietų Sąjungą registruotas laiš
kas ir ateina svetima ranka pa
sirašytas pranešimas, kad laiš
kas adresato buvo gautas, nors
tikrumoje laiškas gavėjo nepa
siekė. Buvo atsitikimų, kada at-,
ėjo pranešimas; jč^laiškas ad
resatui įteiM^įž^lfįĮlresatas,
jau buvo
mi
ręs. Žinomi
^ada
paštu siųstas .’^r^^^s^.^įžo
atgal siuntėjui ir Maškv^p^^ikalavo dar apie 30 ar daugiau
dolerių už siuntinėlio saugosi
mą, siuntimą atgal.
Geri ryšiai su diplomatine
tarnyba

Amerikos Lietuvių Taryba
.palaiko glaudžius ryšius su’Lie
tuvos diplomlatine tarnyba. Ka
da ALTo vadovybės žmonės pa
sveikino Lietuvos alstovą Va
šingtone dr. St. Bačkį su jo pa
aukštinimu į Lietuvos diploma
tijos šefus, dr. St. Bačkis dėko
damas atsakė: “Kaip ir ligšiol
— glaudžiai palaikysiu ryšius su
Amerikos Lietuvių Taryba”.
ALT Inf.
— Sichų vienuolis Giani Kirpal savo akimis matė, Amricano
Aukso šventykla tapo didžiau
siu ginklų sandėliu, paskutinė
mis savaitėmis malė, kaip šim
tai maištininkų buvo sušaudyti
ir sudeginti.

— Prezidentas Reaganas su
tiko dalyvauti debatuose su Wal
ter Mandate.

KALENDORfiLIS

Birželio 16: šv. Benas, Adelė,
Tolminas, Jūra
Birželio 17; šv. Adolfas, Benrlda
Daumantas, Liudgailė

Birželio 18: Šv. Hipatijus, Marina
Tolvandas, Vaiva

WASHINGTON, I). C. — Gen. ginklų dirbtuves pačioje Kinijo
Žang Al į); ng, Kinijos krašto je. Kiniečiai turi reikalingų me
apsaugos ministers, specialistų talų ;r mineralų. Jie gali paga*
lydimas tarėsi su JAV krr/što■ mint: reikalingas medžiagas, gin
apsaugos sekretorium Casperu1 kkims gaminti, žang Alpinjį.
Weinberger. Kinijos krašto ap ypatingą dėmesį kreipė į ke
saugos ministeris atliko oficia lius karo medžiagos idrbtuvių
lų vizitą ir apžiūrėjo kelias di- Į gamyklas pačioje Kinijoje. Ke
desnes karo medžiagos d rbluves, lias sudėtingas dalis gali nupirk
ti Amerikoje, bet gamyba turė
Amerikoje .
-------tų vyk Ii pačioje Kinijoje.
Ypatingą dėmesį ministeris'
Žang kreipė į Amerikoj gamina- •
Anksčiau Amerika pardavinė
irias prieštankines ir priešlėktu jo ginklus Kinijai, bet nuo 1949
vines patrankas. Pats sekreto-! metų, kai komunistai
paėmė
Pekino aerodromo aikštėje vyksta didelis Kinijos įvairių karo jėgų paradasrius parodė senstančiam Kini-Į valdžią, amerikiečiai nieko Ki
■
,
i
jos ministeriu kelias modernias! nijos komunistams nepardavi
ramos, — pareiškė Pastara Ve
raštus ir stebėsi, koks tuščias elektronines dirbtuves, kuriomis! nėjo. Tuo tarpu dabar, kai Mas
necuelos žurnalistams. Kuba ir
BIRŽELIO
25
DIENĄ
PAKILS
I
ERDVĘ
•Kinijos ministeris labai susido-' kva stengiasi atnaujinti santy
prūdas ir visa šventykla.
Maskva siunčia įvairią parama
mėjo.
! kius su Kinijos komunistais, tai
6 AMERIKOS ASTRONAUTAI
Nicaraguos sandinistams ,o Ame
Kinijos ministeris būtų užsa-Į ryšiai su Amerika labai svarbūs.
ŽURNALISTAMS PASIŪLĖ
rikos- kongresas uždraudė teikti
Astronautai
planuoja
baigti
praeitais
kęs kelias ginklų rūšis, bet jo-: Kada Kinijos atstovai pranešė
AMRICANO ŠVENTOVĘ
mums bet kokią paramą.
kios sutarties nepasirašė. Pasi ! rusams, kad Sovietų kariuome
skriejimais nebaigtus darbus
AMRICAN, Indija. — Vakar
rodo, kad Kinijos karo medžią-: nė turėtų pasitraukti iš Afga
DAR NEIŠAIŠKINTAS
DALLAS, Teksas. — Vakar:
Indijos kariai įleido gru;)c Izra gos reikalus sprendžia karinome! nistano, tai tolimesni pasitari
PASTOROS UŽPUOLIKAS
e rd vi ų ai min i s t r ac i j a p r a nešė,
elitų žurnalistų į Aukso švento
nes va'dai, o Amerikoj tokio; mai nutrūko.
NIEKAD ŠVENTYKLA
vę. Kariai neneigia, kad Aukso spren d i m o kari u o m en ės vadai
SAN JUAN/ Costa Rica. — kad už dešimties dienų — birže
NEBUVO TOKIA TUŠČIA
šventovė buvo gerokai kulkos- nedaro, nes Amerikoj karo me
Nežinomas asmuo prieš dvi sa lio 25 dieną į erdvę pakils 6
— Demokratai pataria Waler
Amerikos
astronautai.
■ir
’
ilcrijos
šūviais
šventykolje
visą
laiką
buvo
vaizdžiais
ir
vaites bandė jį nužudei, bet iki
džiagos dirbtuves valdo civiliai : Mondale paimti Chrysler b-vės
t
šio meto dar neišaiškinta, kas- Erdvėlaivis bus panašus į tūkstančiai žmonių. Prieš šim apgadyta, bei tai nereškiH. kadi Sekretorius
parodė Ameriko5; pirmgininką Lae lacoco partijos
bet jis bus ge | tą, dvidęfu&l ir nei dešimt me ; viskas būtų išgriauta.
: j valdžiai gaminamus ginklus, i vi cep rez: dento pareigcmX
band^ferm ąįiąrti gyvybę. '
|
’
w w
'
TI
Jis vadinami tų šventykloj buvo sichai. Jie
;yisi žm^ės’ vie- rokai^f^^gėrinlas.
'^7'
Civiliams sichai neleido įžengu
jeigu Kinija tokių ginklų į
“DrscifevfeYy?^Atradimas.
atvykdavo šventraščių paniškai-Į
noj |
t: i Aukso šventove, bet kariams. neri, tai turi susitarti su ginklų
— Chicagos teisėjas John M:
1
I
Šiam skriejimui vadovaus pa lyti. Mohameto minčių pasimo
metė
gammtoju
ir
sumokėti.
rupi, kad civilkri ją pamatytų.!
Murphy, labai atkakliai gynęsis
bą į TR^štorą tyr9-s ? baltaplaukis astronautas kyti, praktiškam gyvenimui pri
s taria
Kinijos
krašto
apsaugos
mi-i
Aukso šventovės srityje žuvo i
teisme, pripažintas kaltu. Jis
Frank Harfield J r. Astronautu Raikyti.
keli šimtai karių ir maištininkų. I testeris pranešė sekretoriui ,ko-! imdavo didelius kyšius trafiko
dėl
turėjo/ tuo tarpe bus viena moteris, būtent
O kai Akai Ta'chle įsikūrė!' Visame krašte leidžiami gandai, kie Amerikoje gaminti ginklai:
tarp&^ir. rieišaiškin tą. Visiems Judita Reznikaitė. Ji yra fizikė, | Bandranvalė; tai šventykloje į! kad šventovė labai nukentėjusi, j Kinijai rūpėtų, Jis inform avi •
aiškįįjkad. jo /pašas, niekp ne- studijuoja erdvę ir turi jaustis!i knibždėte knibždėjo maištinin Įėjusieji žurnalistai savo aki-; vyriausv.be, o pastaroji susiži ’ — Prokuratūra rengiasi trauk
reiškėČĮ trasas
bįiti klas to 200 mylių aukštumoje, kaip na-i kai. Jie planavo, kaip atskirti mis matė, kad nuostoliai ne to-J nos su ginklų gamintojais.
‘i teisman visą eilę tarnautojų^
tas.
jėigirįpaįaš butųManų iš niie, nes atliko visus egzaminus.
derlingiausias Pirndžiabo ~ že kie jau dideli. Langai, vartai,j
Šia proga, reikia p.-šaky Ii. kad j suorganizavusių visą kyšių engi
duotas, lai žmogus galėjo būti Be šių dviejų astronautų, į erd mumas, . imti pinigus už upių,. durys nukentėjo, bet mūriniai!
mo sistemą.
ne dąnas. Iki šio meto niekas vę, pakils Mike, Coats, Chanla. vandenis ir tapti turtingiausiais namai tebestovi. Visi pasakė,;
nebrišipažino, kas bandė; nužu Walker, Richard MuTlane ir Ind i j o s gyven tojais. K on t n >1 iuo kad prūdo vanduo ne raudonasI! jos karių specialistų, kurie stu
— Teisėjas Hurphy turės ka
dijuoja elektroninius ginklus
dyti/Pastorą. Manoma, jog tai Steven Hawley. Vieni išeis pa darini Aukso šventovę, jie buvo ir kad lavonai išvežti
pylin-! Kartu su ministeriu atskrido dar lėti 240 metų ir sumokėti $110,buvo maskvinių darbas ^bet ga sivaikščioti erdvėje, o kiti ban tikri, kad kontroliuos visa Indi kė išvalyta, šventovę buvo užbaudos.
viena specialistų grupė. Mites 000
lėjo būti kubietis ar sandinistas. dys taisyti išsinešiojusį sateliją. Bet užtaisytas šautuvas mti- valdę sukilusi Bandranvalės gHJ I teris žang pasitarė ir išvažiavo
Sovietų vyriausybė isbanI šė atgal. Visi maištininkai žu- pė, bet jos šventovėje jau ne-! o specialistai pasiliko Ameri
—r Vyriausias gydytojas pa Nauji planai erdvei tyrinėti
de alominę bombą šiaurės aši>vo Aukso šventykloj. Dalis žu- ; bėra.
koje. Iš Washing tono ministe
taria gyventojams vengti rakūvusių buvo sudeginta vietoje, o
ris Žang, aplankęs porą diiblu- ga
Amerikos astronautai šį me
nų, kad j Be neįkąstų. Šį pavasa
kitų lavonai išvežti į laukus ir
— Teisėjas Richard F. Lefe- vių išskris į Kanadą, kur ji
rį dalis rakūnų užkrėsti pasiu tą turėjo pakilti dar keturius
ten sudeginti. Knibždėte knibž von. pirmininkavęs teisėjo Mur taip pat nori matyti kelias m o
— Atstovų rūmai nutarė pir
timo bakterijomis. Jei rakūnas kartus, bet visas tas planas pa
dėję namai ir sandėliai liko tuš- phy teismui, planuoja atsista dernias ginklų dirbtuves, pa mą kartą įspėti darbdavį, paįkandą/tuojau kreiptis pas gy keistas. Kiekvienas pakilimas
J erdvę kainuoja milijonus do- to Pražilęs Gioni Kirpo! Singh lydinti, nes jo vardas buvo pa aiškėjo^ kad Wadiingtone buvo >r:mdžiusį pi <vėjingą; užsieniedytoją.
; lerių, bet kai pakilimas naujų vaikščioja apie prūdą, skaito minėtas kartu su kyšininkais. aptarti plsnri pastatyti kelias tj— Prezidentas sutinka susi duomenų neduoda, tai šimtų
tikti su Černenka, jei iš anksto milijonų neverta leisti.
Amerikos astronautai kiek viesusitars, kokius klausimais jie
, ną kartą patiria naujų duomenų
du suėję svarstys.
, apie erdvę. Jie žino, kad toli
mesniems tyrinėjimams reika
linga naujos priemonės.
Tos
naujos priemonės bus pigesnės
ir atneš daugiau žinių. Sukinė
jimasis aplinkui Žemę, kaip da
ro rusai, tiktai galvą apsvaigina,
bet naujų žinių apie erdvę ne
duoda.
Dabar inžinieriai paskubomis
Į planuoja naujas1 priemones iš
kilti ir laisviau erdvėje sukinė
tis. Kada bus pagaminti moderniškesni erdvėlaiviai, tai galės
lengviau ir greičiau pakilti ateb
nsnčių metų pradžioje ar vidu
ryje.
— Sichai rengiasi perimti
Aukso šventyklą iš Indijos ka
riškių.

prižadėjo Kini j
yr i ausy bei
prieštankines ir priešlėktuvines
— Penktadienį aukso uncija
Šiltas, tvankui, debesuoti*, lis patrankas Kinijos vyriausybei. kainavo $373.

Saulė tieka 5:14, leidžiasi 8:28

SLA ekskursija 19&4 m. Kelionė

laivu Ra^utų jūroj

T

t

Senovės aišciai garbino gam
tą kr jos reiškinius. Nesupras
dami gamtos jėgų bei reiškiniu,
kurie ciems ‘darė blogą ar gerą,
jie tikėjo esant gamtą pilną
Uaptų ir daug galingesnių jė-

... .

turi bruknes

ydomųjų savybių?

Vaist’nci žaliavai naudojam
b ukn:u lapai ir uogos.. Lapai
i mk'uni prieš žydėjimą.Išdžiovinti lapai ir uogos laikomi me
dinose dėžėse, išklotose popie
riumi.
Bruknio lapuose yra gliukozide aAutino iki 9^, hidrochi
nono. galinės elaginės, vyninėir kitų rūgščių, hiperazido, fa.
nino ir kitokių veiklių medžią-

linama> į tiis dalis. Kiekvien
dabs išgeriama prieš valgį,
seit; nuoviras geriamas tris
tus per dieną. Šis nuoviras
ka vanoti ir skun-ažiantis
penimis.
Bruknių vanduo kuris gan
namas ekstrahuojant uogas, tu
■i buksuojančių savybių.
J. Vasiliauskas
N. L.

Uovose randama cukraus iki
10.37Ve, orbaniniu rūgščių iki
2,11%
(citrininės; obuolinės?
benzoinės) ; gliukcinio. likopino vitaminu. Iš brukniu uogų
šermiriinkės gali virti džemą be
cukraus su saldžiomis kriaušė
mis ir obuoliais. Jį galima ilgailaikyti. Tai rodo, kad bruknės
pasižymi arrtibiotinėinis savy
bėmis.

KAIP PASIGAMINTI
DIETINIAI SAUSAINIAI

Bruknių lapų nuoviras pla
eiai naudojamas
medicinoje
šlapimą skatinanti . priemonė
Tačiau jis veikia ir kaip šlapi
mą reguliuojanti priemonė. Juo
gydomas naktinis vaiku šlapinimasis.šiam tikslui imama sau.
jelė bruknių lapų ir uogų, pri
dedama du aukštai jonažolės
Hypericum perforatum-). - Gau.
įasis mišinys užpilamas trimis
stiklinėmis vandens rr "virina
mas 10 min. Ataušintas nuovi
ras nukopiamas. Rekomenduo jamas išgerti 3 stiklines nuoviro
per dieną, pradedant nuo 4 vai.
p. p. iki einant miegoti. Dozė
priklauso nuo vaiko amžiaus. ’
. Bruknių lapų nuoviras taiko
mas, sergant inkstų akmenli
ge, reumatizmu, podagra. Gy
dant inkstų akmenligę ir tul
žies pūslės susirgimus, imama
sauja bruknių lapų, užpilama
trimis stiklinėmis vandens 30
gr. ir virinama 15 mm. Atauši
nant ir nukošiant turinys pada-

Todėl lietuviai laikę dievais
saulę, mėnulį, žvaigždes, griau
stinį vėjus, ugnį, medžius, van
denis, gyvulius ir kitus gam
tos padarus; meldęsi tiesiog
gamtai, neįsivaizduodami jokių
kitų kūrėjų, dsir nesuspėję su
daryti vienos mitologinės siste
mos.
Lietuviai lygino gamtos pa
darus su savimi ir juos dvasino:
jiems gamta atrodė esanti tokia
pat gyva ir taip pat gyvenanti,
kaip žmonės, nes mirusio žmo
gaus vėlė gali pereiti (ir daž
nai pereinanti) į augalus, pauk
ščius ir kitus gyvius.
Ypač, netuviu manymu, tėvų
ir protėvių vėlės daugiausia gy
venę medžiuose, todėl lietuviai
taip medžius gerbę ir net gar
binę, labiau už kitus — ąžuolą,
liepą, eglę.Net buvę ištisų šven
tų miškų
Taip pat šventais laikę ar ger
bę kai kuriuos' gyvulius, žvėris,
paukščius ir žalčius. Iš jų bai
rn ir pasirodymų spėuiavę atei-

Tam reikalui reikia paimti: j
ll2 stiklines miltų, 1 kiaušiu
n i, Įų stiklines vandens,
;
Tešlą paruošti, kaip makaro-;
nams; plonai iškočioti.
t
Stikline išsoausti ruCuliukus*i
,
*‘. .
, - .
i Kia: apie svarą lakštinių makakurmos ime>a } \er antį n
tiek/pat obtfehu, 80. gi\
truputi pasūdytą vendenp
| ma^aFinc, ė0 «r. ėdraus ir’tfu
K.-i rutuliuką, išplauks pa-j ^ ^įskos.
■
Marquette .Parko šv. Vardo
viršun, dėtvo juos ant pabar-4 ~
stytos miltais skardos ir jūo^l Makaronai ‘išvedami pasūdy< D-jos'Gimimo Šv Mergelės baž
pakepu karštoje krosnyje, ikr^’tam Vandenyje rr nukošiami. .1 nyčioje buvo užprašytos šv. Mi
pagel'.
Lpjnos supilamas ištirpintas mar-* šios Nariai, nešini iš salės val
Vėliau patiekti svečiams val-'j garinrrs ir cukrus; sudedami’ stybinę ir organizacijos vėlia
gyai.
J stambiai sutrinti obūotrai ir -vii? vės, atvyko į pamaldas.
‘r
kas išmaišoma. Masė supilama
šv. Mišias atnašavo>kun. ~Ž:
į, riebalai šteptą apkepe indą,1 eGlažiūs, ir Sekminių ' šventės
KAIP PARUOŠIAMI
KIAUŠINIAI SŪRIO PADAŽE uždedami keli gabaliukai svies proga pasakė pritaikintą pa
to, užbar^toma džiūvėsiais ir- ke mokslą/?'
Reikia paimti*
pam;\ kol aprusvėją:
šv. Mišių auką nešė: Mrs.
4 kietai išvirti kiaušiniai. J
’ . 1 .Magdeleua ŠiUaiiiene Į Walter ir Jaboniu,
šaukštas svies:o. 1 šauksis mil
1 Po šv. Mišių dvasios vadas
tų, ^2 stiklinės talk Uoto sūrio ii
-KOTifUNiSTINĖS K-IN1JC)S Į kun. V. Mikolaitis abiem kai1 stiklinė pieno.
TENISO PAŽIBA
Į bomis paskaitė pneaikos tekšMiltai pakepami svieste, sube.
PASIPRAŠĖ GLOBOS
Įtą.- Sugiedojus .Tradicinę gies.
riamas sūris, išmaišoma, at
į mele, visi rinkosi į parapijos sa
Komunistinės - Kinijos teniso
skiedžiama pienu ir verdama i
} lę. Ši kartą buvo pakviestos na
pažiba. 19 metų mergaitė,. Hų
minutes.
Na vardu.-, buvo išleista i Ame rių žmonos **r motinos.
Nulupti kiaušiniai, perpiau
Susirinkimą atidarė pirm- W
riką dalyvauti lųnglynėse. Po.
narni išilgai, užpilami sūrio pa teniso rungtynių Hu .Na čia pa Kalvaitis, ir gausiai susirinkudažu ir užbarstorai smulkiai su siprašė aziliaaus (globos) tei siūs ptrsveikino.- Kun. V: Mikolaitis sukalbėjo maldą/ Buvo at
pjaustytais krapais.
siu^ • ""/•.•
"
-•
/
vykęs kleb. A. Zakarauskas.
Tenisistė Hu Na’’ paliudijo,
Kun. V. Mikolaitis ir kun- K.
OBUOLIŲ APKEPAS
kad ji'buvo Verčiama-įstoti į Ki _
Kuzminskas dalyvavo visa laiUžėjus karščiams, tinka ma- nijos komūriištų .partiją. Būdin
:aronų ir obuolių apkepas. Re ga, kad vieną" kartą "jai .pralaiŠeimininkės su talkininkėmi

nešė maistą. kavutę ir priedus
Vaišių metu pirm. W. Kalvai
lis pranešė, kad priimtas vie.
nas naujas narys ir šios dieno:
va iširi fundatorius John lerkes
Dėkingumą pareiškėm ploji
mais.Vaišės surengtos tėvu gar.

Šiucs gyvulius gerbę dėl to,
kad dievai kartais, bausdami
žmoens, paverčia kuriuos nors
gyviu; kartais patys žmonės, ko
kios nelaimės ištikti, pavirsta
ar medžiu, ar paukščiu, ar ki
tu kuo.
Labiau už ka kitą lietuviai
Pirm. W. Kalvaitis pranešė,
bus garbinę ugnį. •
katišiandien 10:30 vai- laiko
“Ugnis, atrodė, tarytum nuo
mos šv. Mišios už pavergtoj Tė
latinis tarpininkas tarp dan
vynėje kankinamus ir žuvusius
gaus ir žemės arba, tikriau, slap
Sibiro taigoje. Išlimes rengia
toji dievų kalbos jėga, tarp kita
ALTa. Dalyvaus organizacijos
ko, žaibu pasireiškianti ugnis,
ir šauliai.Bus pakeltos vėliavos.
be to, tarnavo žmogui, jį šildė,
Prašė narius įsijungti į minėjilygtinai baidė, priiminėjo iš jo
mą.Paskaitą skaitys Sibiro kan
aukas, vėles į amžinąjį ggyve.
kinė o. Rūkienė.
■mą lydėjo ir t. t.” (P. Klj.
Be to priminė, kad birželio
Ugnį laikė šventa. Kai ku
23 d Namų Savininkų D-ja ren riose vietose buvo tam tikrų tar
gia Lithuanian Plaza Court (69 nu kūrenama nuolatinė ne$eg-vėje) festivalį. Prašė gausiai I stamoji šventoji ugnis.”
dalyvauti. Dalyvaus vyriausy
Ne visi mirę žmouės, lietu
bės atstovai. įvyks iškilmingas vių tikėjimu, pereidavę gyven
atida rymas, bus parodėlės ir ba- ti į augalus, gyvulius ar paukš
zaras. Svarbu, kad gausiai daly čius.
vautume ir atitinkamai repreKiti mirusieji gyvendavę kal
zentuotumėm prieš negrus, ku
nelyjerie kėsinasi į mūsų koloniją ir į
Mirusiųjų vėlės cyvendavumėjus teniso rungtynes Kini
lietuvių milijoninį turtą.
sios beveik tokį pat gyvenimą,
joje, jai buvo padarytas prfe-’
Prieš
10
vai
susirinkimą
malkaip ir gyvieji.
kaistas ^š kompartijos viršūnės,
Todėl, laidodami numirėlius,
kad jos nepasisekimas esą kilęs ą baigė kun. V. Mikolaitis.
ių
susiprie šiųjų sudėdavo ginklus,
iš to, kad ji “nepakankamai Dėkingi valdybai už na:
gausias
buvo išmokysi leninizmo teori rinkimą ir J. lerkes už
valgių, gėrimų ir kitų žmogui
vaišes. Dalyvavo apie 100 as- reikalingu daiktu.
jos’7 dėsnių...
IC P.
Ipn. J-na?:. menų.
Per laidotuves mirusiojo gi
minės ir artimieji dėdavo die
vams aukų, juos ir savo gimi
nių vėles maldaudavo, kad lai
PRADINGS SU JUM
dojamojo vėlę priglobtų ne_

Prasidės vidurdienį, pasibaigs vidurnaktį.
Zigmas Mikužis praneša, kad viskas jau paruošta didelei

LIETUVIŲ ŠVENTEI

U

Gintarėlė Birutė Zita Balčiū
naitė, velionies dr. Vitoldo Se
bastijono ii Teresės Balčiūnų
dukra, Kenosha, Wise., baigia
St. Joseph aukštesniąją mokyk
lą. Įtraukta j mokyklos mokinių
garbės ir Who’s Who in Ame
rican II. S. sąrašus. Lietuvos
Vyčių ir Cicero tautinių šokių
grupės narė. Savanorė — pagelbininkė St. Catherine’s ligo
ninėje ir Woifen Butler Ex
change. Dirbo Lietuvos pavilijone Milwaukee tarptautiniame
pasirodyme. Užsitarnavo mo
kyklos monogramą bėgime. Ga
vo atžymėjimą už 100 va1!, savanorės-pagelbininkės darbą ii1
apdovanota medaliu už pasiro
dymą. su lietuvių' tautiniais šo
kiais tautybių parodoje. Kalba
lietuviškai ir vokiškai, skambi
na gitara. Mėgsta šokį, fotogra
favimą, kulinariją. Tolimesnėm
studijom pasirinko' medicinos
mokslą.; Ąį&intarėlė Birutė Zita
Balčiūnaitė bus pristatyta vi
suomenei Chicagos Lietuviu Moterų klubo r uoštem army Gintaro
baliuje šeštadienį, birželio 30 di,
Conrad Hilton viešbučio didžio
joj salėj.
skriaustų.
Iš pradžių, seniausiais laikais,
mirusiųjų lavonus deginda
vo, o vėliaus ėmė žemėje už
kasinėti.
Jn. Nk.
((Bus daugiau)

SERVE WITH PRIDE M
THE NATIONAL GUARD'

Sudiev, sudiev’ šalis gimtoji
Ir plačios lygumos Šakių!
Pamažu nykstat tolumoje
Ir greitai dingsit iš akių.
Pradings su jum ir laisvė mano,
Ir tas, kas brangu buvo vis,
Ė61 raudonų maskolių chano
Dar nežinojo lietuvis!

DAINOS,
Skftedb, kad ne tiktai aš vienas,
— Ir
gimtine, -pavergta;
KdfHėfe hfcip aš per kiauras dienas
WMisviu apvęfgta...

TMyvrtus Edvzard VnfotyaK Frank Sstvkkfts,
M. Madigan. Jane Byrne ir daug krfcn. ; .

4.

Gintarėlė Birutė Zita Balčiūnaitė

A^teįimsaris —-žydėsi.
I&e
bet krirtqo lašais;
tave Wdkins, o tu tylėsi,
Kaip grynos tiesės pranašai.
WH# '<ano neHMbta;':
Gri IriMitičia, o gal tenai.
SHUn u gyvybę tad vTčnhi I

t. "

'

A. Petrait

COBBEDAM3QC<

I

I

Brighton Paiko Namų savininkų veikla

£ liepė Vilnius, paskui Šiauliai|
Rašyti visa, kas rūpi mies
ir Panevėžys. Jų suma buvo pu- to ir kaimo darbininkams —kuo
Gegužės mėn. pradžioje išlei kalbc/o apie festivalį (Fair),
rėtina. Si tą pridėjo ir mano va jie domisi, ką jie skaito, jų gy
stas biuletenis, kuriame randa kuris įvyks liepos 7 d.p?ie Wes
jus. Tartu: rinkliava studentų venimo įvykius. Aiškinti jų san
si amatminkų ir prekybininkų tern g-vės bulvaro.
tatrpe ir pajamos iš paskaitų. tykius miotę su įmonių savisąraše, kurie mielai patarauja
Viena jų lietuviams studentams, ninkiis, kaime su ūkininką i
Jau išduota 13 leidimų.. Tiki
Dr-jos nariams. Be to, jie visi masi gauti apie 4G.
kita — “ sus i pratusiam interna- Sekti valdžios Jjolitiką — kO,
l.etuvk-i.tad savi pas savus.Taip
ciondui”. Temos: ‘‘Einamasis dūmoje, kas už ją, kas prieš ii!
Iš Standard Fed. Ar<n at
pat yra daug naudingų nurody vykusi p. Juškienė aiškino apie
momentas” .S u si darė suma 2 ms ryškinti įų reikalų sunkumus,'
mų ir patarimų.
’Vilnie^” numeriams.
pinigų investavimą. Atsilankė ir
Sekti valdžios politiką — kai
S. m. gegužės 20 d. surengta Marquette Paiko Namų Savin,
K 1 lėšos plauke, iškilo nau neminiu-, kultūrinius ir politiš
gegužinė (piknikas). Šaulių na- d-jos pirm. Mikužis, kuris kvie
ja bėda — laikraščio nuolatinio ’fu< re;kah.vimus. Rašyti apis
re šktoriaus.1913 metų pradžioj kitų kraštų daibininkus, kaip
tė dalyvauti jų regniarmm fes
sutektasis redaktorius Klova iie gyvena, kovoja dėl savo pa^
ir čia Amerigoi per ilgus me tivaly birželio mėn. 23 cL
tes buvo ruošiamos gamtoje,
man parašė iš Šiaulių:
Centml Community ligoninės
dėdes ii ką jie turi.
— Mielai padėčiau “Vilniai”,
kur buvo galima tyru oru pa(Bus daugiau)
kviepucu, gamta pa- džiaugti. mą ir cukrinę ligą, patiekė daug
bet organizacija neleidžia ma
nęs. Neleidžia dėl dvieju sume
Dingo garsūs Bučio, Spaičio, naudingos literatūros ap;e įvai
• Stora poma prie stalo kai
timų: 1. ji numato ruošti rajo
Brūzculier.ės daržai.c mes nau rias ligas, ir kaip nuo jų apsi
ninę LSDP konferenciją, jei mynei kalbant apie dietas:
jai atvykusieji neįstėngėm nei saugoti.
— Aš labai žiūriu, ką valgau;
centro komitetas nešauks visuo
mažo darželio įsigyti, todėl ir
Kažkodėl į susirinkimus ma
ji mano, kad šio pasi- bet valgau.
tines
dūstarnę prirūkytose salėse.
žai kas besilanko.
keitimo metu darbas vietoje rei
Valdybai kantriai ir įtemptai
Sis susirinkimas buvo taip pat
kalingesnis kaip centre. Tai tas
dirbant, gegužinė praėjo su pa
— tik seneliai.
vietos darbas ir nepaleidžia ma
sisekimu ir linksmoje nuotai
Natiurmortas. Aliejus
nęs.
koje. Svečių prisirinko pilna
Laikraščiui organizacija siū-1
salė; idhugumas iš tolimesnių
LAIDOTUVIŲ REIKALUS
rėo.
pagaliau,
persikelti
į
Rylo V. Rekašių, jei nėra geres
apylinkių. Mūsų apylinkės žmo
AMERIKIEČIAI SUTVARKO
nio. Jis dar naujas žmogus, ma
nes, kažkaip apsnūdę —ne daug
Iš ANKSTO
Kaip
“
Visuomenė
’
’
,
taip
Jnj
žo bagažo ir be idėjinės pusiau
jų ateina ir į savo d-jos pobū
“
Žvilgsnis
”
buvo
baudžiami
ir
svyros. Prašome suprasti mus
Chicages Laidotuvių Direkto
vius.
(ATSIMINIMAI)
konfiskuojami.
Reikėjo
laukt
,
ir nepykti dėl siūlomojo kan
Svečius priiminėjo P. Rumšą, rių Sąjungos duomenimis, kas
kada
apie
juos
teks
sakyti,
kaip
didato; mes duodame^ ką turi
St- Nemškis, pats vienas aplan karta Amerikoje didėja skaičius
\o bunda ir reakcijos varž- ‘
apie
tą
rožę:
dar
nepražydėjo,
.
kęs mūsų apylinkės prekybinių žmonių, kurie sutvarko savo lai
: t-1 iau lūžta, mumyse1 ir vėl ky- ! o jau nubyrėjo ryto šalnos pa- j me. Būsime kartu su jutnis, jei j
rėks
es,
—
rasite geresnį.
kus ir surinkę daug dovanų lo. lojimo reikalus iš anksto.
■ la nauja kovos viltis del didess
ūmos
kasta
Išgirdęs
mano
įspūdžius
»
Vėl po to ieškoję, geresnio
terį’ai, kurią pravedė V. Utara
itlvginimc ir kitu lengvosTokią sutarti galima sudary
provinciją,
M.
rinkim
lai-bo salyeii. Nebūna pra. i iš kelionės po
nesuradome. Ne dėl to, kad to
ir Gudaitienė. Daug kas laimė ti su profesionaline įstaiga, ap
(
įaį
Biržiška
net
pašoko
iš
viekių tuomet’’nebūtų buvę, bet
jo vertingų dovanų. V .Kelme mokant sutartą sumą ir raštiš
o tradicija kovoti
Ot!-\
J
n
inkams
dėl to, kad vietoje jie buvo rei
lis, visur, kur tik reikalinga, tai kai nustatant visas smulkme.
duenes kąsnio. Žmonių yra, są- tOh’
pasakytosios
kalb
nos
kalingesni.
mones taip pat. T-ūksta vado-’
viso parengimo vadovas. Virtu ne. Klientas tačiau, turi teisę
r
toliausias
(birbiu
kia
Ten
dabar
taip
pat
bus
kitas
Kol aiškintasi dėl redakto
vėje prakaitavo p.p. Liaubiene, atšaukti susitarimą bet kada sa
vvbė<. Ar ii ateis mums ir ka- '
ir keliaJomis
žadinamas
les.
ūpas,
ir
susikalbėsi
dėl
naujo
riaus, pavyko susitarti su “Vil
ir Strungienė, aptarnaudomos vo nuešiūra.
rūnintis
reikalas
patiems
laikraščio.
f Įtars every 3,COO te j
nies” bendradarbiaj’s: Klovų,
išalkusius. Tauruosius gėrimus
alkos nukėlė mar
Pagal
valdine
statistika,
čia
Aš
sutikau.
Visuomenės
ūpo
8,000 milet to avoM
St. Kairiu Mažoniu, J. Pakniu,
prie baro pilstė A. Kasperavi
. v pareiti, į jos I
eiti He
taip pat vadinamoje Vidurio —
wasting casolte
barometras, nors dar neryškiai, M< Biržišką, -F.-. Bugailiškiu, vė
čius ir P. Navikas.
Vakaru Amerikos dalyje, laido tuviii ir kitų Rusijos tautu l ūs.
bet sviro audros link.
liau ir V. Kapsukas buvo jit- ei
Užgrojus Ewalido Knolio or
lidž’ausia
— Joi
vės
klausimą..
Savaranki
būda
jimo
išlaidu
vidurkis
šiuo
metu
kestrui, sakančiu susidarė taip
Rygoje aš suradau tuos pat j lėse. Aplinkraštis kvietė vi- 4
yra ♦52,213.00, bet dažnai ši su j ma, lietuvių tauta geriau iš'
•
.
Ų
daug, kad vos tilpo šokių
to, kol politinės, visuomeninės draugus, kaip ir prieš -ketven$į sus:
yra
didesnė.
ma
j
spręs
savo
klausimus,
kaip
kac
aikštėj. Muzikai nutilus, skam
ir socialinės sąlygos lieka tos’ metus, bet jau kitaip kalban
Ign, J-nas ' dabartinė valdžia juos sprenbėjo lietuviška daina. Atrodo,
pačios.
čius. Laiko dvasia paveikė juos.' ,
;
džia.
kad gegužinė gerai pavyko ir
Kai aš, pobūvio įspūdžių vel Vienas kitas posėdis ,ię dėl laik i
MIRĖ AKTORĖ P. PIN
’ Įdomu buvo pasiklausyti MaK nias, grižai! name, man au- rašeio buvo susitarta: eis “Vil-^
dr.ja tudės pelno.
KAUSKAITĖ
•
žonio.Jis
iškėlė
dvaru
darbininŠ. m. gegužės mėn. 24 d. 7 v.
i
SA •e vis dar spindsėjo minimie- nis”, kas savaitę ar dvi savaites, . SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
■ • ku klausimą.
p. p; Brighton Parko parapijos
. .
....
T. yra? seniausia, didžiausia , ir'. turtingiausia lietuvių tratemalinė
ii dienos klausimai:
Balandžio 9 d. Vilniuje mirė
j'ėšos sudėtinės: Rygos, Vilniaus
T-xi
—
Sveikinu
susirinkusius
Koorganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti, jau per 97 metus.
salėje dr-ja sukvietė narius į in dramos aktorė Potencija Pmi
T _ . . .
ir aukos, raštai — Vilniaus,'ko
i maro dvaro tdhrbminkų varau.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
formacinį susirinkimą, kuris, kau skaitė.
E
rektūra — Poderio, administra
. darbus dirba.
' ’
; / *’
esąs, paskutinis prieš vasaros
cija
—
Rygos
spaustuvės
—
Nar

Gimusi 1897 m. rugpjūčio 22
1908 metais, kai Vilniuje
* SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ~ V7TLTQNUS doleriu
atostogas. Susriinkimą atidarė d. Joniškyje, P. Pinkauskaitė dar gyvos rebera iyuu mei
kevičiaus, redaktorius Klova —
apdraudę savo nariams,
. ■ *
“
Žarija
”
,kilo
laikraščio
tsi
Kulys,pakviesdamas mūsų war- mokėsi Rygoje ir nuo 1919 m. Voliucijos dienos. Jie dar
nuolatinis,
pirmo
numerio
—
.
mena 1905 m. Žagarę, kai tūk-; klausimas kitame mieste— Ry£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
do aldermaną A. Majerczyk,ku A. Sutkaus vaidybos mokyklo
aš.
pradeda
eiti
šiais
metais.
nariams patarnauja tik’ savišalpos' pagrindu.
miesstantinė minia, dragūnu apsup yrie. Tarėme. didesnis
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
ris pasveikinęs pranešė, kad da je Kaune. Vėliau dirbo Kauno,
"Žvilgsnio
”
ėmėjų
adresais.
daugiau darbinmku, dau'
ta, reikalavo Lietuvai ir laisSusivienijime apsidrausti iki $10,000..
bar mūsų warde (12) yra dvi Šiaulių ir Klaipėdos dramos te
Bet
rūščios
gyvenimo
dienos
spaugiau bus ii r užuovėjos
: vės ir Seimo Vilniuje.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
demokratų partijos, nieko ne atruose, o po karo — Vilniuje.
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
į Jis dar pasakojo, kaip vyko dai. Mano misija tuomet net kitą nulėmė. Pasakyti buvo leng
paaiškindamas kodėl. Niekas ir
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
va,bet
viena
po
kitos
iškilo
kliu
1 Jonikio, Žagarės dvarų kūme-J nępavvko, patys rygiečiai buvo
neklausė, atrodą — neįdomu.
— Pagal ką galima pažinti
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
. čių streikai ir kaip jie buvo lai-: vos gyvi po reakcijos vėtros, tys. Didžiausia rygiečių netvar
Kas kreipėsi medžių' nupjovi vištos amžių?
$1,000 apdraudos sumą' tąmoką ti’ $3.00 .metams.
j mėti. Jie dar tebesididžiuojaj nus’autusics visą kraštą ir lie- ka. Numatyta buvo pagalvėmis
mo, šiukšlėm bačkų gavimo rei
— Pagal dantis, ponas profe
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose,\ .
tuvi ų šori ai demc-kratų organi- apsidėti, kai bus užbaigta jos or
i- Jonikk) atlaidus susirinkusių
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veįkėiui,
w
i
kalais, pažadėjo greitu laiku šį soriau .
I
-ganizacija. Bet ji užtruko —
zaciją.
jie Jums mielai oauelbes 1 SLA .įsirašyti.
ta didžiule dvaro kumečių
reikalą sutvarkyti.Tuo pačiu jis
— Bet argi višta turi dantis? visu žmonių
demonstracija |
M. Biržiškos nuojauta išsipil pajudinti žemę ne taip lengva
Galite kreiptis ir tiesiai į -SLA Centrą:
pristatė savo kelis seniūnus.Dar
— Višta neturi, bet aš turiu. prieš valdžią.
dė: LSPD spauda, sunkiai var- buvo. Kartu su ja užtruko ir
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Dabar, kai darbo pasaulis iš gaiš negalais ėjusi: Vilniuje, tu- pagalvės — tai geležinis laik
raščio fondas. Laikraštis numa
i
307 W. 30th St, New York, NX 10001
tytu laiku neišėjo. ■
\
*
Tel. (212) 563-2210
3>XX>XX«<X>2
1912 metai baigti šūkiu: lė
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr moksfe
šų, daugiau lėšų! Pirmasis at1/54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nexen*tą, Vine.
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankct
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t
M- K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubas, A. Rūkitelėc ir JL Verai
kūrybos poveikalai*. 365 puik knyga kainuoja tik ?3.

Cosmos Parcels Express Corp
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
EaOl W. 69th St_ Chicago, RL 60629 ♦ TeL 92^2737

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsi
ttnią šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atri-mlnlmai apie dalnj
Šventes bei Jų Ittoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim^
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja M.
t VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apražy
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laiktrtarpio buities Ht«
ratūrinė ztudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg;

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL. I
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
į
-

j

: •

?x
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*

.

'1

f

ptondad paraiyt* ftodija apie Rytprūriua, remianti* Pakalni* I
Labguvos apskričių duomenlmia. kpraiymai {domūs kiekvienam
UetovinL Leidinys fllustmota* ouotrankomla. pabaigoje* duodam?
vltovardžių pavadlnima’ati Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai
taodingpje S35 pnai. knygoje yra Rytprflatq famėlapla. Kaina
> K4 CAUM8S L1M*. raiytojoe Petronėlė* OrintaftM atfi
mfnfrnal ir minty* apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr
m n Iriai« bolievikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu*
bet kainuoja tik 91.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesnprsr
las ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik Bfvglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pot
Biją. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju ui tmogaus teisai
Knyga y^a didelio formato, 365 pualapią, kainuoja
F
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Eoečenko kūryba. J. Vslaift
aamofinga noreliu. Kaina B

Atdara šiokiadieniais nuo
f vai. lyto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

50 metų studijavęs, kaip

IK ŪKANŲ

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX’tonight •
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

ii >

Read label and follow
directions.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ii
Bet kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
(r lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir patarė mums toliau studijuoti.

I

raną Indij&i. Kai netiko, išbraukė, Ire nebarė
pridėję
ir sudarė stipriai tikinčią sichų sektą. Jife pastatė kelias
šventyklas, sudėjo iškvėpintą Koraną, Ir žymiai jį skaitė
ir aiškino augančiom sichų kartom.
TM« LITHUANIAN DAILY NBW«
Amricane buvo pati švenčiausioji šventykla. Ji va
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday,
by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
dinosi Aukso šventykla. Toje šventykloje kaip Mekoje,
17W 3«. Halitad Strwt, Chicago, IL 60601 Telephone 421-UOC
buvo speciali vieta, vadinama Tachl, kurioje posėdžiavo
patys vyriausieji sichai. Pirmininkavo siehų vadas, o
- ECON D-CLASS POSTACE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37434000
kartu su juo sėdėdavo jo paties parinkti sichai, jo pava
Postmaster: Send address changes to Naujienos
duotojai.
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
Indijoj ir visame pasaulyje yra 13 milijonų siehų.
Jie turėjo savo vadus, posėdžiaujančius Aukso šventyk
metam* _______ __
As of January 1, 1^30
$40.00
pusei metų _____
$22,00 loje. Indijos perversmo ruošėjai suplanavo pirma paimti
Subscription Rates:
trims mėnesiam^
$1X00
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
vienam menesiui
. $4.00 savo kontrolėn Aukso šventyklą, o kai tas bus padaryto,
Ax months, $12.00 per 3 months. In
tai tada galės užvaldyti ir turtingiausią Pundžiabo sritį.
other USA localities $40.00 per year,■* I Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 perr I metamu
$45.00 Jiem reikėjo 10 metų, kol įtakingiausią perversmininką
Jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų ____
$24.00 pasodino į Akai Tachl.
^ther countries $48.00 z>er year.
viena m menesiui
$5.00
Prieš 3 metus vyriausiuoju sichų vadu tapo Jamail
25 cents per copy
Užsieniuose:
Singh Bandranvale. Užtruko metai, kol jis pasirinko
metam* __
$48.00 jaunus sichus, su kuriais jis galėjo laisvai kalbėti per
pusei
metų
$26.06
Nuo sausio pirmos dienos
versmo klausimais. Penki artimiausieji jo patarėjai bu
Dienraščio kainos: 1
Naujienos eini kasdien, išskiriant vo sichų tikėjimo dvasiškiai, tuo tarpu tikrovėje jie buvo
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro perversmo prieš Indijos valstybę ruošėjai.
metams$45.00
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago^
pusei metu-------------------------- $24.00
1L 60608. Telet 421-6100.
trims menesiams
$15-00
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JADVYGA PAUKŠTIENĖ

Lietuviai studentai Lenkijoje
šiais mokslo melais I^nkijos kiu ir Violeta Pykytė su Valdu

Pirmon eilėn jiems rūpėjo paruošti nuotaikas prieš ■i^ūverzLUf uese pradėjo sdudi- Ramanausku.
dabartinę vyriausybę. Jie pradėjo šaudyti nekaltus it juoti ašbioni nauji liet, studen1983 m. grucdėio mėn. lietu
vienam mėnesiui____ $5.00
Pinigus reikia siųsti pašte Money
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymiL
nieko dėtus žmones, šaudė iš Bengalijos į šiaurės Indiją, ; tai. Varšuvoje studijuoja ke viai studentai Lenkijoje išleido
įžengusius indus. Iš kaimų juos išvarydavo į laukus, į turi Punsko vidurinės mokyk vo vienkartinį žurnalą Susiti
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
pašlaites ir ten palikdavo vėjui ir lietui. Praėitais metais los absolventai: Irena Valinėiū- kimai Xr. 2. Tai Lenkijos stu
dentų sus i vieni j imo A u kšei a tį
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. popiet Sesta tfieniaig — iki 12 V1L
buvo nužudyti 1,200 nekaltų žmonių. Šiais metais pra tė, Nijolė Kolytė, Vladas Jur sios tarylxis tautinių mažumų
kūnas ir Darius čėpla. Be to,
Taip yra pasakyta žurnalo pi'
dėjo žudyti žmones Pundžiabo provincijoj. ŠĮ kartą žudo čia studijuoja varšuvietis Rim studentų, lietuvių grupės oficia
mame puslapyje, o toliau seka
įtakingus valstybės tarnautojus, teisėjus, gubernatorių vydas Ratajus.
Indijos kariai atstatė tvarką
liiA leidinys. Žurnalo įžangoje,
straipsniai ir informacijos vien
patarėjus.
Lodzėje studijuoja Kristina kuri parašyta lenkų kalba, paaiš tik lietuvių kalba. Pirmas ir la
Indijoj kelis metus ruoštą sichų sukilimą numalšino
Visa tai buvo daroma sichų vardu-. Sichai buvo pasi Grigulytė. Balstogėje — Danu kiriaina, jog panašūs leidiniai bai įdomus straipsnis apie Len
Indijos kariai. Sukilimas prasidėjo prieš dvi savaites. piktinę neturtingais indais, gausiomis jų šeimomis. Indi tė Sinkevičiūtė ir Krokuvoje — buvo išteisti ir gudų bei ukrai kijos lietuvių jaunimo proble
niečių dalbomis, Lenkijos val
Prasidėjo Amricano šventovėje, o baigėsi visoje šiaurės ra Gandhi važinėjo Į Amos provinciją, siuntė karius Onutė Valinčiūlč .
mas ‘’Jaunųjų akimis žiūrint”,
džiai pareiškus tautinių mažu
Varšuvoje
sukūrė
lietuviškus
Indijoje. Maištininkai rankas iškėlė ne tik Nepalio ir žudikams suvaldyti, nekaltus indus , ginti; Tuo pačiu
toliau Juozo Vainos straipsnis
šeimos židinius: kastutė. Alek- mų veiklos klausimu palankią apie lietuviškus ..vietovardžius.
Bengalijos pasienyje, bet ir visoje Pundžiabo šiaurėje.
metu Indira, reikalą išaiškinus, pasiūlė teisininką sichą . saite su Vytautu Sidariu, Alici nuomone.
;
,
vaizdų iš Dariaus-trirėno
Indira Gandhi, mažai tesikišo į sukilimo pradžią ir Zail Singh Indijos prezidentu. Beveik tuo pačiu metii ja' J-onuška-i teisu; Adomu rSitars- . -Lietuvių s tu ten tų grupė, nor;
skrydžio 50 metų sukakties m.ijo eigą, bet'ketvirtadienio popietę ji pati pėr radiją ij* parinko šichą Indijos kariuomenės štabo'viršininkų.. Jie
nėjimo prie didvyrių paminklo
televiziją paskelbė, kaį Jvarka atstatyta visame krašte,- du žinojo,'kas buvo Bandrąnvalė ir-kokius tikslus turėjo
Kariai įsakė kelti rankas aukštyn ir mesti ginklus ant pmeiiU metų liepos mėnesi.
pas maištininkus perbėgusieji’sichai pasidavė ir sutiko 5 jo patarėjai. Kada jau buvo matyti,, kad perversmo
grindų. Nė vienas ginklo nemetė, bet bandė atsišaudyti. Straipsnis apie .senovinius liet,
aiškintis teisme.
■
' ■
’ •
diėna artėja, kada Aukso šventovėje buvo iškrauti iš- Pa Visi “švenčiausiojo' šventovėje” buvusieji buvo nušauti. baldus, ‘keli straipsniai, kuriais
Indira Gandhi gerai buvo informuota apie sukilimo kistano atvežti Kinijoj gaminti šautuvai^ kulkosvaidžiai
išreiškiamas susirūpinimas dėl
Jų tarpe buvo nušautas ir Jamail Singh Bandranvale. lietuvybės ir lietuvių kalbos iš
eigą, sekė kiekvieną svarbesnį maištininkų žingsni ir ir didžiausi sandėliai užversti šaudmenimis. Indijos ka
Tiktai šį kartą s'ichaį jau pridėdavo Sant Jamail S. Ban- saugojimo svetimoje aplinkoje.
ėmėsi priemonių maištui numalšinti. Jai buvo aišku, kad ro vadovybė pasiuntė dalinį karių ir apsupo visą Aukso
dranvalė. Jį pavadino šventuoju todėl, kad jam nepavy Eilėraščiai ir. pašktriniame pus
reikia prieš maištininkus kovoti. Ji turėjo gerus pata šventovę. Tai sudarė 13 hektarų plotą buvusį pačiame
lapyje, daina ”Gns-ži tėvynė ma
rėjus, kurie suprato šio sukilimo svarbą ir patarė iš anks Amricaro centre. Į šventovę galėjo įeiti kaš .tik norėjo, ko suskaldyti Indijos.
no’’, gaidos ir žodžiai.
Indija karo vadovybė šventykloje rado visus sukilti
to gerai pasiruošti. Politikus dažnai išgelbsti geras lie bet išeiti nieko neišleido. Kariai nutraukė visą Aukso
Žurnalą redagavo: Rūta Burpasižadėjūsius>ičhus.
Jų
skaičius
buvo
nedidelis.
žuvis, bet šį kartą Indira Gandhi ir visą Indiją išgelbėjo šventovės susisiekimą su išorėje buvusiais:
dinaitė, Darius čėpla, Aldona
Bihar provincijos kariai buvo nepatenkinti, kad Gaidinskaitę, Nijolė Kolytė, Jur
mokėjimas liežuvį laikyti už dantų. Jai'buvo žinoma per
Po
36
valandų
kariai
pranešė,
.
kad
įžfengs
Į
vidų
da

Aukso šventovėn įžengė kariai. Kada Binar provincijos gis Kuliešius, Bronius Mickevi
versmo ruošėjai, ji vartojo priemones, kurių perversmi
linys
karių,
kurie
pasiekti
Aukso
šventyklos
prūdą.
karš vadas nuvyko Ramgurt miestan, kad galėtų išaiškinti čius ir Antanas Vcnšlauskas.
ninkai nesitikėjo.
Kariai įžengė į šventyklos kiemą ir buvo beprade planą atskelti visą Pundžiabo provinciją ir Kašmirą nuo Administratorius: Violeta Ra
Perversmininkai buvo Indijos sichai, kurie panoro dą žingsniuoti prūdo kryptimi, tai į juos buvo paleistas ?
manauskienė, adresas (kaip ir
Iridijbs, ir pasakė, kiek karo medžiagos rasta Aukso šven Lietuvių draugijos būstinės): u],
kontroliuoti turtingiausias ir derlingiausias Indijos že kulkosvaidis. Visi buvo palikti be kbjiį; Kulkosvaidžiais
mes. Sichų Indijoje buvo nedaug. Visame krašte buvo kojas jiems nukirto, daugelį nušovė. Iš vidaus pranešė, tovėj, jiš buvo karių nušautas. Kariams atsishakius nu Wiejska 1(>-T6. 0(>-190 Warsza
šauti 27 žudikus, prasidėjo pasitarimai, o netrukus ir wa. Poland. Atskiro numerio
ir tebėra tik 13 milijonų, įskaitant senus ir mažus, vaikus kad kariai neturi teisės įžengti į sichų šventovę. Tiio
kaina 20 zlotų.
;
ir suaugusius. Indijoje yra 700 milijonų gyventojų. 13 tarpu kariai pareikalavo, kad visi atiduotų ginklus ir ' bėgimas.
milijonų didelėje žmonių jūroje mažai tereiškė, bet jeigu iškeltų rankas. Jiems buvo atsakyta, kad kiekvienas, ko^
Dabar viskas išaiškinta. 600 karių nepasiekė Nepalo.
— Walter Mbndale vadovau
sichai pajėgtų kalbėti visų sichų vardu, tai 13 milijonų vos iki mirties, bet karių į šventovę neįsileis.
Bengalijos nei Kašmyro. Indijos kariuomenė atstatė ja Demokratų partijos platfor
vieningas ir organizuotas žodis turėtų didelės svarbos.
Į šventovės kiemą įsilaužė 4 kariuomenės tankai, o tvarką visame krašte. Patys sichai iš savo tarpo pašalins mos komisijai.
Jeigu sichams pavyktų kalbėti derlingiausios Indijos si juos sekė kareiviai.. Tankai ėjo į visus šventovės .kiemus visus Bandranvalės bendradarbius ir perims savo žinion
Prezidentas Reaganas. įvai
chų vardu, tai nedidelis skaičius turėtų didelę galią.
ir naikino ginkluotus vyrus. Viename kieme rado buri ne tik Aukso šventyklą, bet ir Akai Tachl su visais švent riu—grupių
spaudžiamas, pa
Dauguma sichų yra tikintieji žmonės. Tai buvo mu moterų ir vaikų, kurie pareiškė noro išeiti. Tankas visus raščiais;
reiškė žurnalistams. kad jis bet
sulmonai, kurie 14-tame ir 15-tame šimtmetyje buvo pa nulydėjo prie vartų ir išleido. ‘ Ten buvo beveik 160 žmo
Jeigu nebūtų Bandranvale suvaldytas, tai Sovietų kpr susitiks su Černenka, jeigu
siųsti Į Indiją. Pranašo Mohometo Korano Indijoje ne nių.
Sąjunga būtų pasisavinusi dalį Indijos. Laimė, kad In būtu tikras, kad jiedu kalbėtų
beliko. Atsirado 10 protingų pranašų, kurie pristatė Ko
apie karo jėgų sumažinimą.
Karininkas su būriu karių priėjo prie Akai Hachl. dijos kariai suvaldė Bandranvalės sąmokslininkus.
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rėdama piistalyti Lenkijos vi
suomenei lietuvių kultūrą, tradi
cijas ir papročius, šiuo leidiniu
siekia supažindinti lenkus su
Lenkijoje esančių lietuvių mo
kyklų darbu ir Lietuvių kultū
ros namų Punske bei Lietuvių
visuomeniniai - kultūrinės drau
gijos veikla.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

Moderni medicina stengiasi pagelbėti žmo
nėms jų pastangose nugalėti negalavimus ir juos
varginančias ligas, tačiau tas nevisuomet pavyks
ta, nes profesinė medicina nėra pilnutinė ir ven
gia susijungti su augaline medicina, pripažįstan
čia natūralią gamtos gydymo jėgą.
Nė vienas natūristas nesileis prikalbinamas
valgyti mėsą, žuvį, konservuotą maistą, pikantiš
kus prįeskonius. nuvalcuotus miltus ir ryžkis, iš
metaso išvalytų eukrų; šokoladą, saldainius, rū
kalus ar alkoholinius gėrimus, žinodami, kad šie
gaminiai yra kenksmingi sveikatai. O tačiau pro
fesinė tneditiha jtĮ nedraudžia'naudoti. Nors da
bar, pagal Įsitikinimą, esama kultūringi, tačiau
matome, kad prieš savo norą esame priversti pra
Mūsų gyvenamas amžius yra liudininkas ir silenkti su gamtos įstatymais. Dirbame įstaigo
dalyvis didelių pasikeitimų. Pasikeitimai vyksta se visą dieną sėdėdami, dažnai net neturėdami
materialiniame iY idėjiniame gyvenime. Materia šviesų, atstojančių dienos šviesų, prirūkytuose
lizmas vis labiau stiprėja. Tą įrodo naujauri iš
radimai bei patobulinimai technikoje, nuo kurių nęį.gry1135 oras nepatenka. Toks darbas pamažu
vis labiau nukenčia žmonių sveikata. Žmogus paralituo^a mūsų judesius,, silpnindamas mūsų
kaskart labiau tampa techniškos mašinerijos au IČgaS jF darbihgtlfną. 0 turėtų būti priešingai :
ka, priverstas atsitolinti nuo natūralių gyvėnūno pRjfbsfnė rtlėdiriha turėtų būti žmonių apsaugo
sąlygų. Anot dr. Carrel pasakymo: “Žmogils da toji nuo susirgimų, o gydytojas privalėtų būti
rosi nebepažįstamas. pasauliui, kurį jis pats SU; zjftonių auklėtojae.
1
Gydytojas prikalėtų nė
mūsų sergančius
tvėrė”. \ > . < ’'
"Žmogus mokinasi visą gyvenimą ir miršta
Oririitus gvdvti, stengdamasis «u*'ažinti skausišmokęs. Tik pervėlai pastebi, kaip svarbu rrt
įčių karių Jifc, pažiudan
daryti kitiems gerą, ieškant laimės tobulume; jei
■rob lemas. turėtu nurodyti r
pats nebuvai tobulas.
žmonių svei

rhė N a turistų suvažiavime. Peru valstybėje ke
liuose- universitetuose dėstė kursą apie Natūralią
VEGETARIŠKA MITYBA
mediciną. Leido natūristines krypties žurnalą ir
IR SVEIKATA
Liuksemburgo Sveikatos suvažiavimui pateikė
studiją apie džiunglių indėnų gyventojų vargingas
Venezuela, Caracas, 1982 metai
! gydymo sąlygas ir jų gyvenimą. Jis nurodo gre(Tęsinys)
j siantį pavojų pasaulio gyventojams, nukrypstan
r’io klinikų skyrius, kuriame daug dėmesio krei I Uems nuo natūralių gyvenimo ir gydymosi sąly
piama Į nutukusių ligonių gydymą, kurie dažniau- gų. Gydytojas Casariova Lenti savo, mokslinį ir
’ šiai suserga širdies priepolių, cukrine liga, reu ' praktinį patyrimą yra paskyręs žmonijos gerovei.
matizmu ir kepenų ligomis. Šiame skyriuje var Ką jis įrodo savo parašytuose apie natūralią mitojami tie patys gydymo metodai, kurie jau anks | tybą ir natūralius gydymo metodus veikaluose,
čiau paminėti, būtent, badavimas ir atitinkama i kurių yra išspausdinęs didelį skaičių.
maisto dieta.
Gydytojas žmonių auklėtojas
Dr. Casanova Lenti. aplankęs žymiausias Vo
kietijos ir švencarijos natūristines klinikas ir jese >
susipažinęs su natūralaus gydymo metodais, grį 1
žęs į savo gimtąjį kraštą — Peru, Limos mieste,
kartu su savo žmona gydytoja, įsteigė pirmąją
natūristinę kliniką, kurių Pietų Amerikoje yra
nedaug. Gydytojas Casanova Lenti yra didelis
medicinos mokslo srities žinovas, nes plačiai iš
studijavo alopatinį, o taip pat ir natūristinį gy
dymo mokslą. Pats, norėdamas įsitikinti badavi
mu frydymo reikšmingumu, badavo «etr27 (Įienas
ir pripažino to gydymo būdo teisingumą. Savo
studijų mokslinį darbą apie Neo-Hipocratiką pa
telė Madride buvusiam VI Tarptautiniam Kongr( sou o
d dvvavo Vokietijoje įvykusia
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galimų ligų apsisaugojimo priemones ir kelią.
Sveikatos priežiūros Ministerijos ir. panašios
įstaigos, turėtų nuolatos daboti — sekti, kad į
rinką patektų tik tie vaistai, kurie yra nekenks
mingi, stropiai išbandyti kaip pozityviai veikian
tieji ligų gydymui ir sumažinimui. Juk dabar
daugelis šiandien gaminamų vaistų tarnauja juos
gaminančioms laboratorijoms, kaip pajamų šal
tinis praturtėjimui. Tokie ‘ reklamuojami vais
tai, praėjus kuriam laikui, išimami iš apyvartos,
kaip netinkami ar net kenksmingi, o jų vietoje
pradedami reklamuoti kiti, jokios gydomosios
vertės neturintieji. Argi profesinės medicinos
žinovai ir gydytojai viso to nepastebi ir nežino?
Žmogaus sveikatingumui didelę reikšmę turi
trąšos, kokiomis tręšiama žemė, anginanti mums
skirtą maistą. Šios žemės plotai šiandien yra api
bėriam! kenksmingus vabzdžius naikinančiais
nuodais. Bet tuo pačm tie nuodai (uwticHkh
kartu su kenksmingais vabzdžiais nužudo dau
gybę augalams naudingų vabzdžių, pvz., bičių,
paukštelių, o žmonių sveikatai pavojingų nuosė
dų palikdami ant javų ar daržovių lapų.
(Bus daugiau)
PATS SKAITYK ?R KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*
y, Jone Ifi-IR. 19x4
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tine sudaryta bazuoj.aitis To
ronto PPSK Aušros komanda,
papildant žaidėjais iš Detroito
Kovo, Chciagob Lituanicos bei
Neries ir Cleveiando Žaibo. ŠA
LFASS Krepšinio K-to vado
vas yra Kęstutis AmbuUb iš
Chicagos. Rinktinei vadovauja
toi'ontieus K. Šapočkinas, tre
neris — R. Underys (Aušra).

R VILIAUS

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.. ...

ŠALFASS-gos Tinklinio K to
triovo R. Babicko pavedimu,
tmJd;nio vyru rinktinę sudary
ti pavesta V. Eikinui (Bostono
Grandis), c moterų — Z. Žiups
niui (Chicagos Neris). Vyrų
rinktinės pagrindu imama Bo
stono Grandis, o moterų—Chieagvs kombinuota komanda.Abi
rinktinės stipriai papildomos ir
Į kitų klubų žaidėjais bei žaidė:omis. Dalyvavimą žaidynėse
Koordinuoja Mind. Leknickas
(Aušra).

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rdw Westchest.r, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

u kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

į Tel: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Žemaičiu Kultūros klubo pus- ‘
metinis narių susirinkimas įvyks*
antradienį, birželio 19 dieną, 1 .
vai. po pietų, Anelės Kojak sa-«
Įėję, 1500 So. Talman Ave. Die- ?
na yra pakeista šiam kartui dėl į
susidariusios priežasties. Nariai ‘
prašomi dalyvauti. Yra svarbių *
reikalų aptarti. Bus ir vaišės, j
Rožė Didžgalvis, rast. Į

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103id Street
Valandos pagal susitarimą

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

i

PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandas: antrad. 1—4 popiet,
ketvirtai 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas; 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos pusmetinis narių
susirinkimas įvyks penktadienį,
birželio 22 dieną, 1 valandą po
pietų, Anelės Kojak salėje, 4500
So. Talman Avė. Narės prašome
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus vaišės. I
Eugenija Stungys

Laisves Olimpiada pasiruošimo Įkarštyje

Laisvės Climpijados — lietu24 VIETOS GYVENTOJAI I vių, latvių, estų ir ukrainiečių
proteste žaidynių paruošiamieji
TAPO JAV PILIEČIAIS
darbai vyksta pilnu hitensyvuDvidešimt keturi Chicagos mu. Jau yra galutinai nuslatygyventojų šiomis dienomis tapo tas bendras ir paskirų sporto ša
JAV valstybių piliečiais. Jiems kų tvarkraštts.
tą teisę suteikė vietos; V:I|iss Į Mažojd kalibro ir medžiokliteisinas.
trikto teismas.
nių šautuvų varžybos įvyks bir
---------------------želio 23 d., o pistoletų — birže
PIRKITE JAV TAUPYMO oONU-c
lio 30 d., latviti šaudykloje‘*Berzaine”, apie 40 mylių i šiaurę
nuo Toronte.
Liepos 2 d. vakare, garsiojoje
Ontario Place, Toronte, vyks
■‘Laisvės Olimpijados Festiva
lis’’,dalyvaujant politinėms įžymenybėms.

Į
dinuoti, Toronte yra sudarytas jĮ
Laistės Olimpiados Lietuviu
Komitetas iš 22 asmenų, kurio
tikslas yra sukelti lėšas, priim
ti ir apgyvendinti lietuvių spor
tininkus, parūpinti uniformas,
atstovauti bei reprezentuoti lie
tuvius įvairiose olinipijados ren
gimo fim&'ijose. Šiam komite
tui pirmininkauja ŠALFASSgos atstovas Pranas Bemeckas. .

Ledo, ritulio rinktinės pagrin
dą sudaro Toronto Ledo Ritu
lio Klubas, papilclant keliais žai
dėjais iš kitų klubų. Vadovas—
Rimas Kuliavas.
Futbolo (soccer) liet m iškas
spalvas atstovaus Chicagos LFK
Lkuanica (Liths). Vadovas —
Bruno Trapikas. Dalyvavimą
žaidynėse koordinuoja Pranas
Bemeckas. •
Lauko teniso rinktinę sudaro
du vyrai ir dvi moterys. Su
darymu rūpinasi ŠALFASS L.
T. vadovas A. Barkus (Chiaga).
Dalyvavimą koordinuoja L. Žu
kas.
Lengv. Atletikos rinktinę su
daro ŠALFASS L.A.K-tas, vado
vas A.Bielskus. Dalyvavimo ko
ordinatorius — A. Malinauskas
(Aušra).
Plaukymo rinktinę sudaro ŠALFASŠ Plaukimo K-tas,- vado
vaujamas A. Grigo, iš Detroi-j
to. Dalyvavimą žaidynėse koor- '
dinuoja Stasys Kėkštas.
Šaudymo rinktinę sudaro ir
lietuvių dalyvavimą koordinuo
ja ŠALFASS Šaudymo K-to va
dovas Balys Savickas.
ŠALFASS-gos Centro v-ba ;

Šiam komitetui taLkininkauti,
JAV-sė yra sudarytas pagelbiais komitetas, susidedąs iš ŠALFASSgčs. ir. L. B-nėb atstovų iš
įvairių vietovių su centru Clevelande, Ohio. Komitetui pir
Pačios pagrindinės žaidynės mininkauja Vladas Plečkaitis,
NEVERTĖJO VERKTI
vyks liepos 4 — 7 d. d., Centen Vi d. Vakarų Sporto A-dos vi
nial Parko sportiniame komp cepirmininkas.
— Mamyte, aš labai užsiga
lekse, Toronto priemiestyje Eta Kaip jau buvo anksčiau sgelb- vau.
bicoke, Ont. Iškilmingas atida ta, lietuvių reprezentacinių rink
rymas ir dalyvių paradas bus tinių sudarymu rūpinasi atatin
— Ne, nes nieko arti nebuvo.
liepos 5 d., 6:00 vai. vak., SenAR DAR SKAUDA?
kamų sporto šakų ŠALFASS-gos
tennial stadijone. Futbolo (soc
— Negalėjau ateiti. Skaudėjo
komitetai ar jų įgaliotiniai, o
cer) ir ledo ritulio varžybos mūsų reprezentantų dalyvavi dantį...
vyks liepos 4,, 5, 7 ir 7 'd. d., mą olimpijadoje koordinuoja L.
— Ar dar skauda?
krepšinio — liepos , 6 ir 7 d. O. Lietuvių Komiteto nariai
— Nežinau, jis liko pas gy
d., lengvosios atletikos ir laii- kiekvienai sporte šakai.
dytoją.
ko teniso — liepos 6 ir 7 d. d.,
tinklinio ir plaukyme — liepos

Prostatos, inkstu ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710
Tel (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas

iš ivairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tei. 376-1882 ar 376-5996

Funeral Heme and Cremation Service
1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Staaukaitis
(312) 226-1344

GAIDAS" DAImID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai 523-0446
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

s
■

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So, 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
Tel,: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
P*.tarėjai ir laidojimo direktoriai:
VANCE ir GEORGE SORINI

Lietuviu dalyvavimui koorPERKRAUSTYMAI

Aikstes automobiliams pastatyti
_-.r...

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Lardimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572
PINEAPPLE SPARERIBS

SOPHIE BARČUS
CADIJO iEIMOft VALANDOS
leiudienlilf Ir sekcaxlisniilf
WOPA - 1499 AM
transliuojame* ii mOsy tfudi^ss
Marquetta Parks.

Ye4»u — Aldona Deufcw

Pork rad fruit go well together, and the combination of
spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spareriba should be precooked by being boiled until tender. Thif
process of partial cooking is called parboiling.
If you are unable to devote the time or the refrigerator
space to the marination procedure in this recipe, just omit the
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll
Ctill be quite delicious. .
This rather robust dish is Ideal for a barbecue party. For
farmer groups, allow 1 pound of spareribs for each person and
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes,
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.
Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white

_____

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
OOME CWtCA^C MOTOR CLUE

CJ«

2424
11028

Tek RE 7-1213

West 69th Street

Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

Teh 974-4410

TaMa 771-154?
▼159 S.. MAPLEWOOD AVI.

Degree ofdffttettlty: Easy

Serving!: Six
Coct: Moderate

CHICAGO. IL. 4009

swinating

tdnuned of txeem
pineapple

doves garlic, minced
tablespoons aoy aaue©
tablespoon molams M
brown sugar

VASAITIS-BUTKUS Jį

M ‘TJetavos Aidaf
I

KAZt BKAZMiONYTE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
i

enp dry wmaa
Psrbofl tfsg aptari

Place th

ar pan and pour the pineapple

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

mee

nuo plrnrdl.nl. iki ptak
Udieaio 8:30 vai. vakar*.

Vtooa Uidoa ii WOV *MIm.
banga
AM9L Patanburs. fU. llJtO HL »

H VPm

1HB AM IMAM.

r. Refr
apple and ii
efl and pepper, m a mnfyeii
10 nzhratea.
sa the riba 6 to 8 toebea abo
g frequently, for 30 minai
i of ceoking, baste often i
of it to aerve with the ribfl
ito iDdhridnai

” LAME.

Telefonas — 652-1003 . XJfe

5 — Naujienoj Chfcas°»
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*

iš kuries indėnai valdė vis^ Ame
rfka. Kalnuose iki šių dienu sto
vi prieš tūkstantį metų Išmūry
ti stipriausi mūrai.
Buvo suoi-^nizuotes ir eks
kuTsijos auk mobiliais į čicenidus griuvėsius. Ten leko lipti aukštais laiptais,
Dals ekskursantų vyko į
čenicą, o kiti pasivažinėjo J u
katano
Jukatane auga kava, ryžiai ir
trop kiniai augalai.
Vyresnio amžiaus okskur/ninkai pailsėjo ramioje jūroje.
Jie žadėjo ir ateinančiais matais
ekskursijoje dalyvauti. Jaunes
nieji turėjo progos padainuot:
ir pašokti.
l)r. Vytautas P. Dargi s, SLLA
daktaras kvotėjas su šeima, p.,
sakoj linais kek ivius palinksmi
no.

kali. V-J?l. Zak:ruaskui už pamaldas rr bažnyčioje panmkd į,
Š M Marijos Gim. par. chorui, dirig. A. Linui, varg. akomp.
A. Eitutvlei ir sol. Vacį. Mcmkui.

l'ž atl ktas pamaldas savo paroj), bažnyčiose: vysk. A. '1 ra
kiui, kunigams St. Nvimanui ir J. Jozupaičiui.
Pž pasaky* ;s kalbas Lietuvos Kcns. J. Daužvardienei ir
buv. Sibiro tremt. S. Kūkienvi, taip pat Vyt. D. saulių Rinkt, vadui
VI. Išgana ciui už pravedimą ceremonijų vėliavų pakėlime.
Dėkojame visai lietuvių visuomenei ir organizacijoms, kurios
dalyvavo bais uju birželio trėmimų minėjime. Nuoširdi mūsų
padėka vis enL su pinigine auka prisidėjusioms prie šio minėjimo.
Chicago* Lietuvių Taryba

SLA KELIONĖ LAIVU KARIBŲ JŪROJ
SLA suorganizuotos keliones
34 dalyviai praleido ištisą sa
vaitę įvairiose Karibo jūrų salo
se.
Oras buvo nepaprastai gražus,
tik šiltas, bet ir ne karštas. Nor
vegu laivąs didelis, viso talpino
daugiau 3,000 žmonių. Buvo
progos keleiviams pasišildyti
saulėje, pasigėrėti nuolat puėian
čiu šiltu vėjeliu, misti sveiku
maistu, klausyti ramios muzi
kos, gėrėtis, šokiais ir pokalbiais
su keleiviais.
Ekskursijoje dalyvavo SLA
Pildomosios Tarybos nariai. Ke
lionę suorganizavo Vlado Rasčausko vadovaujama American
Travel Service. Daugiausia rū-

pinosi SLA Iždo globėja Jose
phine Miieriūtė .
;
Iš Piltsburgho ekskursijoje
buvo Povilas Dargis, SSLA pre-i
zidentas, su žmona Gertrūda*. Iš
New Yorko dalyvavo SLA sek
retere Genovaitė Meiliūnienė ir
E. Prekerienė.
i
Bostono grupei vadovavo
Aleksu ndras Čaplikas. Iš Chicagos — Euphrozine Mikužiūtė su

UAL ESTAT1 FOR iALB
— Farturvlm*!

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

e HAMŲ PIRKIMAS

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės gegužinė - piknikas įvyks
š. m. birželio mėn. 17 dieną 12
vai. dienos Vyčių salėje, 2455
W. 47 Avė., Chicagoje, Ui. Links
mins Gintaro orkestras. Visus
kviečiame atsilankyti.
Valdyba

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.1

ČIA GERIAUSIA VIETA

:

■

■■ .

■■

:•

ir iš vidaus.

mininkę Nellie Skinulis, telefonas 436-0495.
Motinos dienes proga, buvo
paruošta vaišės Per vaišes vy
ko draugiški pasikalbėjimai.
Dabar klubas išeiena atosto
gų. Sekantis susirinkimas įvyks
1904 m. spalio 4 d.
Eugenija Strungyt, koresp.
— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras atlyginimas, geros darbo sąlygos.

(Town of Lake)

MOKA:

CICERO:
1445 So. 50th Ave.
Cicero, Ill. 60650
Telef. 656-2201

Antr. 3:00- 6:00
Kelv. 3:00- 6:00
šeši. 10:00-12:00

Skambinti Y A 7-9107

9% už taupomąsias sąskaitas.
10.5%, 10.75%, 11% už terminuotus,
indėlius (C D).
11% už IRA

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

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
« T

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. ■
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME, TAX

2?51 W. 63rd SL
Tel: 436-7878

1

1

i

Nuosavybės — kitur

Parduodamas namas, 3 mie
gamų 6 kambarių, su baldais.
Adresas: George Borchertas,
19 Westbrook, Hot Springs, Ark.
71901. Tel. 501-624-1438.

40 ACRES, RANCH HOUSE,

M. ŠIMKUS

BARN, FRUIT TREES
Near Bass Lake, Ind.
Excel. Loc.
219 - 946-6812
By Owner.

Notary Public

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

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

MISCELLANEOUS
įvairūs Calvksl

KEMP CONCRETE WORK į
Any type of concrete and brick,
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.
493-2945 or 643-2864

SERVE WITH PRIDE IN
;THE NATIONAL GUARD

tampymo

Siuntiniai į Lietuvą
P. NEDAS, 4059 Archer. Avenas. ’

Chicago, 111. £0632. Tsl. YA 7-59SC

šonu:

—Triaminic® Syrup
Triaminicin® Tablets
__
or
Triaminic-12® 1 ablets
For Allergy Relief
that’s nothing to
sneeze at.
C N84 Dorsey Labof»tori«. Division of
Sando:. Inc . Lincoln, Nebraska 65$0L

25x125 Each a joining,
50 Foot West of corner of 71 &;
Artesian.
Contact: John 48o-4200.

Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
320871 W. 95th St

JOHN GIB A UIS
Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. •»
šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai i
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, HL 60629

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ■
N>ajleno&e galima ganti nepaprastai {domine gydy
tojo, rUaomenėe veikėjo ir rašytojo atiaminimn*.

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Dr. A. Gomcb — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečiu 1905
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienia ir
auairūpfnlmą
>8.00

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
groiia. Kietais viršeliais
M-00
Minkštais viršeliais, tik

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Dr, X J- UoMcn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
r ŽMONĖS. Kelionės po Europą JspūdžiaL Tik__
92.0&

KAINA *— $17. ’(Persiuntiirui pridėti $1)
SfŲsti čeki:

GaHma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba
aaooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI peniuntimo Maldonis.

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

INCOME TAX SERVICE

2 VACANT LOTS

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

KOVOS DEL LIETUVOS

■ DĖMESIO <
>A Į
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI >
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

T TT T T T A ”

ja*^

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

LIETUVIAMS.

1LEKTRO5 ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit,
^rantuotai ir sąžiningi L
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Ava*
Tai. 927-3559

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL

Nuo pirm, iki penkt.
10:00 iki 6:00 vai.
šešt. 10:00-2:00

• VERTIMAI.

- INCOME TAX SERVICE

AKTYVAI 25 milijonai dol. .. .

2615 W. 71st St.
^Chicago, Ill. 60629
"jelef’’737-2110 '

• VALDYMAI

J. BACEVIČIUS — BEI J. REALUS

A • LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

MARQUETTE PARKE:

T«L M7-7741

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTU*!

Dažo namus iš lauko
'

• PARDAVIMAS

® NOTARIATA5

LIETUVIS DAŽYTOJAS

-

Chicago, UL '

1212 W. Cermak Road

STASYS ŠAKINIS

į\

RIAL BFTAT1 FOR 1AES
tema —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAMM
a 2EMAJS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

nešės, o šeimai pareikšta gili
užuojauta.
Raštininkė Eugenija Strungys perskaitė praeito susirinki
mo protokolą bei kitus užrašus,
j
kuriei buvo priimti vienbalsiai.
Laivas buvo sustojęs pietinė-j
Buvo pranešta,kad serga Stel
je Meksikoje, Jukatano pusiasa! — Chicagos Anglijos lietuvių
lyje. Keleiviai išlipo Atlanto klubo gegužinė įvyks birželio la Jurėnas, Mary Meižis ir Ma
pakraštyje ir pasidžiaugė Juka- 24 d. 12 vai., Vyčių salėje. Visi ry Daunora. Joms visoms palin
tano gamta. Kas norėjo, galėjo kviečiami atsilankyti. Valdyba kėta greit.pasveikti ir kartu su
teikta ligonio dovanėlės. Be to,
nuvažiuoti į čičenicą, kalnuose
paprašyta,, kas gali ligones ap
esančią seną Amerikos sostinėj
į Lietuvių Moterų lankyti.
Valdyba, pasveikinus nares
Motinos dienos šventės proga,
klubo veikla
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
-p, , x
-o t tLietuviu
• .
• -R/r
Brghton Parko
Mo- ypalenkėjo
. . v J xvisoms gražiai
v . pra1 .
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:
.
q
i
leisti šventes su savo šeimomis.
Į Įerų; Klubo susirinkimas įvyko
Moterų. Klubas ruošiasi atei
American Travel Service Bureau j gegužės 3 d. Anelės salėje. Pir- nantį
rudenį švęsti 50 metų nuo
#727 S. We*t*rn Av% Chicago, UI 60643 ! mininkė Nellie Skinulis atidaI re susirinkimą, pasveikino vi- klubo įstikūrimo sukaktį. Šią
Telef. 312 238-1787
sukaktį nutarta atžymėti bankeužsakant lėktuvų, traukintų, laivu kelio j sasv. atsilankiusias
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.. . .j .. . . • ’ • tu, kuris ivyks 1984 m. spalio
(cruisex), viešbučių u s-Utomobilių. nuomavimo rezervacii&s; Parduoda nese liūdna žinią, kad mirė kiti-:
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A. 14 diena Dariaus Girėno salele,
kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Uetuva tr kitus
nare Petronėle Preidis. At ‘
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Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame tnfor- i bo...
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banmxcijss vi sau* ten on j u reikalais
ssitoiimu ir minutes tyla duvo n x
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kete, prašoma kreipi is i pirs Ttupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik •.-cLelt. rszsrvucvi vietas
pagerbta mirusioji nare Jai bu-,________ : . .
B
— prieš 45 - 30 dienų.
vq parūpintas vainikas ir grabi
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Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vąl. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.
8606 S. Kecfrfc Ava.
Chicago, IM. 60629

TeL: 778-8000
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