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Biuletenis apie nerusų tautas Sovietų S-goj * - V"
Ukrainiečiai pradėjo leisti pe- Europos Parlamento atstovė, 

riedinį biuletenį Soviet Natio- vokiečių parlamentarė Marlene 
nality Survey (Sovietų tautui Lenz savo kovo 9 d. laiške VLI- 
apžvalga), kurio tiksks infor-l Ko pirmininkui dr. K. Bobeliui 
muoti Vakarų publiką apie ne- i rašo, kad ji “labai palankiai” 
rusų taute s ir jų’ problemas. 
Antrajame numeryje (1984 va-1 
J ri i) randame kun. Alfonso 
Svarinsko profilį ir porą žinių- ■ 
čiu anie Lietuva. Vienas biule-l 
tenio redal/.orių, Bohdan Naha- 
ylo, yra gerai susipažinęs su Pa
baltijį!. Biuletenio metinė pre- 
nuimenata (10 numerių) $30; j 
ajįresas: Suchasnit Publishers, 
15 Sherringham Ave., London, 
N17 9RS, England.

žymus romanistas primena 
Lietuves likimą

Vienas žymiausių šiandienos 
prozininkų, Paryžiuje gyvenan
tis čekas’ Milan Kundera, savo 
raštuose dažnai prisimeną Lie
tuvos likimą, šįmet anglų kal
ba išėjusiame jo romane Nepa
keliamas būties lengvumas ran
dame šį paragrafą: “Visi anks
tesnieji imperijos nusikaltimai 
•buvo padaryti diskrętaus.,šešė- 

■ IIP 'priedangojėr ■ Pusės milijo
no lietuvių deportavimas, šim
tų ^tūkstančių lepkų nužudymas, 
Krymu totorių.'ĮildA^s’i.mas te 
bėra mūsųrąfthini^^Jj^e't fo-' 
t^ygrafinės; ne
turime; anksčiau .aiv^Įį'ži^ bus 
paskelbta, jeg jie esą-ntyą--^ifia- 
brikuoti. Kitokia 1968 
kcslovakijos invazijos' istor^į; 
jos nuotraukos ir filmai tebefca 
saugojami pasaulio archyvuc- ' 
se .

žiūri į VLIKo sugestijas apie 
Lietuvos klausimo iškėlimą tarp 
tautiniuose forumuose. Ji pri
duria, kad Europos Parlamen
tas šiuo metu baigia savo dar
bus, bet neabejotinai ims svars
tyti VLIKo keliamus klausimus 
savo naujoje sesijoje. (ELTA)

BANKŲ VAGIS IŠĖJO 
IŠ SAVIVALDYBĖS

CHICAGO, Ill. — Robert Flo
rence, kalėjime bausmę atidė
jęs bankų vagis, pasitraukė iš 
Chicagos savdvsidybės teisiu 
skyriaus nuolatinio darbo. Pa
aiškėjo, kad Florence buvo įsi- 
skyriuje. Jis turėjo teisę vartyti 
visas Chicagos miesto tarnauto
jų bylas ir daryti sprendimą. !

Aldermanas Montgomery po
sėdyje buvo paklaustas, kaip jis 
kalėjime sėdėjusį paukštį galė
jo siamdyti buvusį nusikaltėlį. |

Florence kad įis^
nenorįs geram luero-^asInT^- * 
ton vardui, (todėl ir traukiasi iš. 
teisiu-^feg.iaus darbo.

Al^‘;s^^gom e ry pareiškė, 
kad. ^o^ž^^^sikalto, savo 
bausmę-

Be^^aldę^^^^^Burke yra 
pasii^^rištj^f;^?l§k visą Flo- ’ 
renc^^^Mli&hą-.,':bet ir pate- . 
kimą į Chicagos savivaldybę.

.■įįSg?

Iš Kalkutos šventoves išvaryti' visi si chai turėjusieji ryšius su BindianVa-e

Tarėsi su
reikalais

MASKVA, Rus.
Gromyka atvyko j

Miterandas tris dienas praleis Kremliuje
Gromyka ir Černenka įvairiais 

prekybos
— Andrei 
aerodromą .

atskridusio Prancūzijos prezi- [ 
(lento Francois Mfterando su
tikti. Pasikeitus kelius sakinius! 
aerodrome, abu nuvažiavo į 
Kremlių.

Prancūzijos prezidentas tuo-! 
jau buvo nuvežtas į posėdžių sa
lę, kur buvo Sovietų Sąjungos’ 
aukščiausias tarybos preziden- ] 
tas Konstantinas Černenka. čer| 
nenka pasveikino Mite randą ir! 
tuojau įpareigojo Gromyka tęs- Į 
ti visus abiejų valstybių kiau-Į 
simus.

santykiai tarp Prancūzijos bei 
Sovietų Sąjungos. Gen. de 
Gaule tų santykių neišsiderėjo, 
bet Sovietų valdžia mielu no
ru (febar sJ.iks padalyti nuo
laidas Prancūzijai.

Žurnalo The New York Re
view of Books balandžio 26 d. 
numeryje išspausdintame straip
snyje “Vidurio Europos Trage
dija”, Kundera rašo: “Vidurio 
Europai, kuri aistringai kulty- 
vuoja įvairybę, negali bDti nie
ko svetimesnio, kaip Rusija: vie 
neda, niveliuojanti, centralizuo
janti, pasiryžusi transformuoti 
kiekvieną jos imperijos tautą 
(ukrainiečius, gudus, armėnus, 
latvius, lietuvius, ir kitus) j vie
ną rusų liaudį (ar, kaip mūsų 
žodinės mistifikacijos amžiuje 
paprasčiau isakema, į ‘vieną ta
rybinę liaudį’) ”.
Europos Parlamento atstovė 

remia VL1Ko sugestijas

— Turkų diplomatas, už
vedus automobilį iprie amba-, 
sados, garsus sprogimas užmušė . 
diplomatą ir sužeidė praeinam’ 
čius 5 žmones. ?

— Amerikos karo laivas va- | . ‘ v
kar įplaukė i Izraelio uosta. Jis 

‘ dalyvauja manevruose.

— Praeitų mėtų lapkričio mė- 
’nesį prez. Reaganas ir premje-. 
.ras Icakas pasirašė susitarimą 

' m anie v rams pravesti.

SUĖMĖ 40 KARININKŲ, RADO 
GINKLŲ SANDĖLIUS

Pulk. Otelo Carvalho laikytas kalėjime, 
ir vėl ruošė perversmą

MADRIDAS, Isp. — Iš Lisa- žiaves ilgesniam 
bono Ateinančios žinios sako, | 
kad Purtugalijos karo policija 
vakar suėmė 40 karininkų, jų 
tarpe pulkininką Otelo Sarai- 
va de Carvaldo. Savo laiku jis 
fkandid^tavo prezidento parei
gomis, I 
mai balsu skaičiaus.

o dabar

laikui, 
patyrusi

prekybai su Japonija.
Prezidentas Rcmalho Eanes 

j li?bai J.idžiai seka Įvykius ses-
tinėje. Jis neleis ardyti demo
kratines Portugalijos santvar
kos.

apie 
pir- 

ant-

Pulk. Carvalho vadovaujami 
. karininkai buvo beplanuoją už- 

iirųti Lisabono pakraštyje esan- 
T— Vakar Anglijoj keleivinis čias kareivines, bet tuometinis 

traukinys susidūrė su automo- Portugalijos štabo viršininkas 
bilhi ir užmušė 50 žmonių. • pasiuntė tankus prie kareivinių 

ir Carvalho buvo suimtas ir pa
dėtas kalėjiman kartu su kitais 
200 karių. Jų tarpe buvo keli 
karininkai, bet dauguma suda
rė papra/i kariai ir puskarinin-

— Ketvirtadienį aukso unci
ja kainavo $372.

Karo policija, 
karo medžiagos sandėlius, 
iii/Hs kratas padarė praeitą 
radienį. Policija nustebo, kai pa
čioje Portugalijos sostinėje ra
do tiek daug naujų ginklų. Be 

bet nesurinko pakanka-, jokio atidėliojimo, policija iš- 
Lą ___ Į aiškino, kam tik ginklų sandė-

ap- 
jie 

rin- 
de-

Į 
kiai.

KALENDORĖL1S

BiržHio 22: šv. Jonas F., Tomas 
tMoras, Sudargas, Laimutė
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:29
šiltas, vakare lis.

Portugalijos premjeras Ma- 
j rio Svarer dabartiniu metu Ja- 
| ponijoj. ‘ Premjeras buvo; susi- 
. taręs su Japonijos premjeru įvai 
’ riais Portugalijos prekybos rei- 
Į kalaus. Galhrr^s daiktas, kad da- 
I bartinė vyriausybė parinko lai- 
j kotarpį kai premjeras yra išva-

Prez. MJDeranda įtarimus Kremliuje, 
gogradą.

liai priklausė. Tolimesnis 
klausinėjimas parodė, kad 
priklausė Portugalijos kar 
kų grupei nepasi lenkiančia 
mok ratinėms idėjoms.

Policijai iteko vėl suimti pulk.! 
Otelo Sarrerva de Carvalho. Jis j 
palaikė ryšius su buvusiu Portu-1 
galijos premjeru. Paaiškėjo, j 
kad Porgulalijoj sudaryta vadi
nama Liaudies jėga. Josios 
tikslas yra perimti Portugalijos l 
vyriausybę. Policijai pavyko su
imti visą eilę žmonių, kurie pla
navo sudaryti naują jėgą da
bartinėje Portugalijoj.

Portugalija yra dcmckiatinis 
kraštas. Gyventojai gali laisvai 
tartis, leisti krikrašerus ir skelb
ti naują programą, dalyvauta 
rinkimuose, gauti daugumą bal 
sų ir prieiti prie vyriausybės, 
bet naujos jėgos organizatoriai 
neturi teisės ruošti ginkluotą, 
perversmą.

Premjeras Mario Soares inf or! 
niuotas apie rastus ginklų san
dėlius ir suimtus žmones. Jis 
žino, kad prokuratūra ruošia 
bylą suimtresiesns. Bet tuo tar
pu premjeras nevykstą į Lrsabo 
ną, nes turi baigti pasitarimus

RUSAI SUSIRŪPINĘ 
RYTŲ EUROPA

Pirmom dienom. Prancūzijos 
atstovai patyrė, kad Sovietų Są
junga labai susirūpinusi Bylų 
Europa. Dabartiniu metu Sov. 
Sąjunga privalo laikyti gausius 
kariuomenės dalis veik visose 
Europos valstybėse. Sovietų Są
junga norėtų rasti būdą tiems 
dalinėms sumažinti. Dabarti
niu metu rusai laiko daugiau 
negu pusę milijonų karių Eu
ropoje. Kariamis užlaikyti šian
dien brangiau kainuoja, negu 
anksčiau.

Vien tik Rytų Vokietijoj so
vietų valdžia turi 360,000 karių. 
Tie kurijai reikalingi, Vokieti
jai ginti. Vokiečiai gali suruoš
ti maišią Rylų Vokietijoj. Vien 
tik Čekoslovakijoj rusai turi 
80.000 karių. Vengrijoj yra 
65,000 sovietų karių, o vien tik 
Lenkijoje yra 10,000 sovietų ka
reivių. Jie nesikiša j Lenkijos 
gyvenimą, bet saugo susisieki
mą tarp Rytų ir Vakarų. Ne
paskelbta kiek karių rusui lai
ko Pabaltijo vaLbybėse.

į Kad nereikėtų važiuoti į mies 
tą ir ieškoti ncMxrh esančio vieš
bučio, Miterandui duoti kamba
riai pačiame Kremliuje. Čia jam 
bus suruoštas Sovietu valdžios * j
banketas, o vėliau jis turės to
kį banketą suruošti Sovietų pa-Į 
reigūnams. Prez. Miterandas l 

. turės nuvežti gėlių vainiką prie 
Sovietų karių kapo. Viskas taip 
sdtvarkyta, kad prez. Miteran- 

S 4a&. -ga lėtų tai., .viską grei tai at
likti.

J TM'-iadiem, kelvirlaiVeni ir 
Jvifenktudienį Prancūzijos? prezi- 

dentas kiekvieną dieną pese-j 
džiaus štl'Sovietų Sąjungos vai į 

. džios atstovais ir Kremliaus pa-i 
reigūnais.

šeštadienio ryte Miterandas 
skris į Volgogradą, apžiūrės ka
ro metu gerokai apgriautą Sta Į 
lingradą, (Taip vadinosi šis 
miestas karo melu, bet dabar jis 
paivadiiJtas Volgogradu), o vė
liau apžiūrės pokario laikotar
pyje atstatytas šio pramonė.* 
centro dirbtuves.

iM.incma, kad šeštadienio nak
tį. o vėliausia, sekmadienio ry
tą iš Volgogrado jis skris tie

VAKAR SUĖMĖ 
DAR 150 SICHŲ

NEW REHLI, Ind. — Indi
jos generolas R. K. Goar, kuris 
komanduoja visus Pundžiabe 
esančius Indijos karius, pareiš
kė, kad Amrican srLyje suimta 
dar 150 sichų teroristų. Jie bu-

I vo apsuptoje Aukso šventovės 
srityje, kai kariai apsupo visą 
šventovės 13 hektarų . Jie ra
do plyšius, pro kuriuos pajėgė 
pasprukti iš apsupusių karių.

Iš viso yra suimta 4,200 si
chų teroristų. Karo vadovybė 
jau ištardė apie 2,000. Kiti 2,000 
turi būti ištardyti ir atiduot tfeis 
mui. Karo vadovybė <turi visų 
teroristų sąrašą. Jie visi bus su
imti ir ištardyti. Nė vienas jų 
negalės įžengti į šventykta, nes 
jie suniekino pagrindinius si
chų tikėjimo dėsniu^.

— Niekas neizengs . Aukso 
šventyklą, kol iš ten nebus iš
vežti visi karių ginklai, — pa
reiškė premjerė Indira Gandhi. 
Visi ginklai bus išvežti . kariuo
menės 
sichai 
Sichų 
Aukso
teroristais.

ginklų sandėlius. Visi 
suimti ir bus ištardyti, 
dauguma pasipiktinusi 
šventyklą valdžiusiais

Prancūzų vyriausybė ati
duos Iranui lėktuvą, bet 3 ka
riams duos tremtinių teises pasi
likti Prancūzijoj.

— Anglijoje streikuoja 7,003 
angliakasių.

— Iraniečiams pavyko iškel
ti karius Maž nūn saloje, 
irakiečiai paėmė nelaisvėn 
veik visus iraniečius.

bet

— Keturi Irano karininkai 
pasiekė Prancūziją ir prašo duo
ti jiems tremtinių teises ,kiti 4 
iraniečiai yra pasiryžę iš Pran
cūzijos grįžti į Iraną..

Manoma, kad Miterandas iš
siderės iš Sovietų Sąjungos ge
riausias prekybos sąlygas. M i te
randu! visą laiką rūpėjo

— Taivano sales kasyklose 
1 įvyko sprogimas, užmušęs 3—ir 

geri užvertęs 73 kasėjus.
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Haifos uosto vandenyse vyksta JAV ir Izraelio 
karo laivų manevrai



APLINK MUS IR MOŠŲ NAMUS
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Naudingi patarimai Ir įdomūs dalykai

» • Ape 1-5 miiijcno 
ko pnri 

mok v k Jose
i mažiau - tik 734.00G. Ta

čiau pradžios mokyklų vedėjo
mis yra t’*k 10,800, gi vyrų yra 
49,200.

♦ Romos imperatorius Augu
stas įsteigė pirmą gaisrininkų 
organizaciją miesto apsaugai 27 
metais prieš Kristus gimimą. 
Gaisrininkams buvo pavestos ir 
policininkų pareigos. —Amerii 
koje pirmasis apmokamų gais
rininkų departamentas buvo įs
teigtas 1679 m. Bostono mieste. 
1736 m. Benjaminas Franklinaš. 
įsteigė pirmąją savanorių gais
rininkų komandą Filadelfijoje. 
Pirmąją benzinu varomą gais
rų gęrinimo mašiną įsigijo 1910- 
metais Lenox, Mass-, miestelis. 
Mašina dar ir dabar yra gerame 
stovyje.

• Nors pavasarį yra pačios ge 
riausios sąlygos miegojimui,ta
čiau daugelį asmenų nenustoja 
kankinusi nemiga. Kolumnistė 
Ar- Landers duoda tokiems as
menims 10 patarimų Chicago 
Sun-Times birželio laidoje:
- 1) Eik j lovą ir kelkis tuo pat 
laiku, nežiūrint ar miegi ar 
ne;
•> 2) Pc vakarienės negerk ai 
'ęoholinių gėrimu.
i 3)Prieš gulant nevalgyk sun- 

r &ai virškinamų valgių. Jei esi 
alkanas, vartok lengvus užkan
džius;
z.4) Nesivargink prieš gulant' 

. sunkia mankšta. Lengva mankš
ta yra gerai;

’ 5) Vartok kuo mažiau kavos, 
cola gėrimų; nerūkyk arba j^ 
sumažink;

66 Prieš gulant, atpalaiduok 
ner\’us karšto vandens venioj;

; 7( Nemiegok dienos metu 
nors jautiesi pavargęs;

, >8) Miegamą kambarį laikyk 
tik miegojimui, o ne darbui ar

moterų kitiems reikalams;
nėse ir ankštesnėse i 9) Lovą ųaudok lik miegoji- 
gi vyrų yra dvigu- mui, o ne valgymui ar žiūrėji-

mui į televiziją;
10) Miegamo kambario tem- ; v F 

peratūra turi būti kūnui tinka- K: 
ma. Taip pat reikia jį apsaugoti 
nuo pašalinių šviesų

• Aroma yra senovės graiku
kilmės žodis ir reiškia prieško- MflH 
nius. Archeologai nustatė, kad 
prieskonius pradėjo vartoti 50 J
tūkstančių metų prieš Kristų. ‘

e Krosnies rinkės ilgainiui j 
tampa nešvarios ir maisto nu-į 
tekėjimais apdegusios. Prieš va-Į 
lain jas, reikia pamirkyti per i 
naktį kastame vandens ir muilo« 
mHtelių skiedinyje. 1

• viė JAV yra užregistruoti virš I
5 milijonai motociklų. Judėjimą;
apsunkina ir registruotas visas i maistą 
milijonai mopedų, kuriuos da-j 
bar leidžia važinėti
keliais 44 valstijos. Jie atsrado.kiai sukapoto svogūno. 
Europoje po II-jo

> * Niagara laukia turistų

Amerikos hėtuvairė 
duntė rvžlu mišrainės — Rice 

savo vieš-; pilaf — reeptį. Reikia: smuL 
‘ i, ketvlr 

Pasaulinio • čio puoduko margarino, 112 
karo ieškant pigios susisekimo, puoduke šutintų ryžii^-Minu- 
priemenės. Jo pavadinimas su-: te rice, ptiodkiko vandens, pit 
sideda iš dviejų žodžiu: MOtor: sę puocfekih arba kėtvirtį jau- 
ir PERals. Su galionu benzino, tienos buljono, £ pubdūke ra- 
juo nuvažiuojama 35 mylios,. zinkų, bfesę puodukū kapotų al- 
30 mylių per valandą. Pas-! mondo'branduolių ir 2 .arbkti- 
k’utiniais metais jų JAV buvo. niai šaufetehhfi štda'jkrtų. šViė-' 
50,000, gi šiandien yra virš mi-* žiu pėtrūskų. KdtfMi apie ,5 
iijono. Spėjama, laikui bėgant J min- ant jnažos ugnies svogū-j 
jų bus keletas milijonų. ;^Fą; ži-nu> ir rn&rgaiūią didelėj kėgj- 
noma, kad Europoje 1971 m. jų tuveje, kdi Tampia bet
buvo 16 milijonų, virš 7 milijo-’Po to įdėti ryžkis 
nu vien Prancūzijoje. j >r kaitžn^L apie 3 mm. Supilti

’ . į buljoną žr vandeni, tūip pat ra-
e Plaunant rankomis ja'utnas ■ ūžvirfetti

skalbimui medma-gas, _ i galutul imti užd«^ti k
na išplovimo vandenų įpilti tru- j lai^ į 
pūtį bespalvio acto: skiedinyje ali^4us ir 
medžiaga daug greičiau ir daug Ger2i ir pliekti 4
geriau išskalbiama. I • - ■ -° * memms; v <

3 Kūdikiai greičiau pripran- — -— ------ ------- .
ta valgyti visu valgomą maistą, KAIP PAGAMINTI KEPENYS

SŪ DARŽOVĖMIS

iijono. Spėjama, laikui bėgant,

liėnos, pridėti druskos ir trr t- šta. 
jmtį pftph’u, pagal skonį, % stik 
fines sukapotų salieru.

Be to, paimti: 1 svogūną^šauk I 
§tą sviesto, truputį rūkytų la-j 
šahukų, 2 puodukus išvirtų pa. 
nedorų, ir 3 šaukštus miltu,

Darbas: Kepenis įtrinti drus
ka ir pipirais; kepti karštoje 
alyvoje, drauge su sukapotais 
svogūnais ir salieromis.

Apkepas, įdėti į molinį indą, 
pridėti rūkytus lašinukus drus- 
ką ir ptpif&s. ir kepu viduti- 
me karštumo krosnyje 350 Far.

yalaftdūs.
Po to pridėti': juostelėmis piau

pakepti apie 45 minutes.

žavės, o sultinį iškočiuoti; prie

dfcfiyjė, užvirti 4 rrdmftes. Dar

naudojant spalvotus plastiki
nius šaukštus ar šakutes.

e Mėgstanti gaminti sveiką jaknų, kepenų jautienos ar kiau;
Tam reikalui paimti: 1 svarą

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
-MARQUETTE PARKE 

Birželio 23 d.

są ((šultinį> prie mėses.
' < i *

KAIP. PAGAMINTI
KRUOPŲ KOŠE

- Pamirkytos kruopos užkaičia- 
mos vandenyje.

Verdamos, kol kruopos visai 
suminkštės.

Paskiau sudedamos sutarkuo
tos bulvės, (ketvirta dalis viso 
kbsės kiekio)-

Verdant reikia maišyti, kad 
kuopos nesu pultų į kukulius.

Įpilama dar saldžios grieti
nės ar pieno.

Kruopų košė valgoma kar-

IŠSIRIKIAVO

IssitikikVo senatvė už
Prasidės vidUrdienŲ pasibaigs vidurnaktį.

Zigmas Mikužis praneša, kad viskas jau paruosta didelei
■ - LIETUVIŲ ŠVENTEI • J7'‘-J

MUZIKA,

DAINOS,

ŠOKIAI

Lithuanian Plsža Court nut) Western iki Kžtfifomiiost 
Dalyvaus Edvard' Vrtfolyak Frank Savickai, Frank Šftnfy, 

. M. Madigan. Jane Byrne ir daug kilį.

VISI LIETUVIAI PRIVALO PASIRODYTI 
LIETUVIŲ DIENOJE -A

i

PADAVIMAI APIE RAMBYNĄ
kęs; antrasai pavojingai sau ke
lią užsigavęs, o trečiasis, kuris 
buvęs akmenį malūnan partrau 
kęs, begrįždamas, staiga susir
gęs ir čia pat mirė.

Paties malūnininke dalykai, 
sako, vėliau nebevykę; jis pa
vargęs.

įstabu, kad akmens nustojęs 
kalnas, dabar neberimstąs. Mat, 
jo apačią ir šonus Nemunas 
vis dar tebedrasko, plėšia; vejai 
užnešė viršūnę smiltimis. Gi 
25-riems metams suėjus, kai 
akmenį susprogdino; audringą 
1835^ metais rugsėjo naktį dide
lė kalnu dalis; Nemuno paplau
ni: didžiausiu trenksmu upėn 
nugriuvo-

Dešiniojo Nemuno kianto pa
kilusioji aukštuma, Rambyno 
kalnas yra tarp Bitėnų ir Kra- 
koniškių kaimo

Anapus Nemuno jis turi prie
šais
nes

is iš kairiosios pusės Ragai- 
iš dešiniosios— Tilžės mie 

stą.
Giriose

mūsų metųLtebeapaugęs
kadaise skendęs iš 

puši
mis Rptabynas, traukė Į save se 

ir kvėpė j is 
ir pagarbos

siko, buvu- 
delno ir

atspau-
ženklas, 

įlykla ca-
Žmonės galvojo, jeg tai, kas 

ouvę Laumių lemta, įvyksta, ir 
dainuodami puolė sukastų tur
iu ieškoti Nei aukso dubens, 
nei sidabro akėčių jie, tiesa, ne- 
rado. bet iškasė dėl to nemaža 
skiibriuiuušvininių, varinių, net 
ri auksinių indų ir indelių, ku
rie gal apeigoms ir šioms pa
puošti bus Tjuvę senovės kuni
gu vartoti.

Tai tikras žemaičių valgis, 
kurį jie ir tedaro, bet gana ska- ] 
nūs ir visų mėgiamas. I

KOPŪSTAI YRA GERA IR j
NAUDINGA DARŽOVĖ į

novės lietuvius 
jiems Webejimus 
jausmą.h-.

Ant. akmenio,
sios kardo, žmogau> 
pėdos, žvėrių letenų 
dai, net kažin koks 
kuris buvęs lyg į švei 
našus. Žmones tikėjo patį Per
kūną tą akmenį viršūnėn padė
jus n tenai savo bū-tir.ę >ukū- 
rus. Po akmeniu, sako, buvęs į- 
kastas aukso dubuc ir sidabro! 
akėčios. Iš tolimu >r tolimiau- 
riu Lietuvos kraštu nešė žmo-j 
nes kalnui aukų, maldaudami) 
derliaus, sveikatos ir dėkodami 
pasveikę arba už gerus metus j 
ir t. t. Sako, nuo Maskvos bei 
Smolensko nusės atvykdavę čio 
nai kunigaikščiai gausiomis do
vanomis — aukomis.Turtų tur- 
*ai Rambyne susirinkę.

Kryžeiviams Prūsų žemę už
ėmus. senosios tikybos kunigai 
vienus vartus čia pat užkasę, o labiau yra, griūva.

Yėgdami su savim pasi-

Laumės _ Laimės, kurios pir
mą Rambyną ypačiai buvo pa- 
mėgusics, dabar kartu išbėgu
sios. Su kalnu persiskirdamos, 
jos nulėmusios: lig akmenį, ne
pajudinus, laimė nea;
l ietu vrus; Ii gi - akmenį nepa j u- 
dinus laimė neapleis.ianti Lie
tuvos; akmenį palietus; visiems

Tyrimai parodė,kad kopūstai 
teikta mūsų organizmui būtinų 
vitaminų ir mineralų.

Pvz.. kopūstuose, šviežiuose 
neraugintuose, yra palyginamai 
nemažas kiekis vitaminų.

Yra patikrinta, jog vienoj ko-Ltuvns; akmenį palietus; visiems 
pūsto galvoj yra daugiau vita-£;atsirasią nelaimių; tik diažiau- 
trdno C, negu? bušelyje apeisi-1 
nu. 1- i

Vitaminas C apsaugo mus 
nuo skurbuto,anemijos;uuo (įsi
vyravusios infekcijos. dantų 
smegenyse.

Mūsų tėvai ir protėviai, ma
tomai ir be modeminės chemi
jos, o tik iš praktikos patyrė, 
jog rauginti kopūstai yra nau- - 
dingas maistas, nes juose yra 
daug C vitaminų.

Magdeleria Šulaitiene

1 I i

pleisianti
i nenriiu-

HEART 
FUND

SENATVĖ

Beveik pusę amžiaus vėliau, 
1878 metais liepos mėn^ vidur
dienyj Rambyno krantas per 50 
sieksnių ilgumo vėl sugriuvo 
upėn. Taip tatai šis kalnas vis

lasomo stalo
.11; taškosi rašalo jūromis.

. O prieaugliai klusnūs už durų šąla
' L Ir laukia, kantrybe šai’vuoti, de jure.

Ne mums .pataikauti nabašninkų manijai
Ii* svarstyt poezijos mirusius atomus.

• Metam ‘-sudie” sušukuotai kompanijai 
Ir žengiam jauni j gyvenimo platumas.

Kam nenubodo su mūzoms laižytis, 
Teverda tas, lyriką.

. • • 0 nlums pasaulis daiktais pražydęs 
. - širdyse mirga.

■ Tai ne menas čiauškėti putpele,
- ■ Ir gulbes, ir meftę seilinti rašalu.

- Imame žodį ir koja, kaj futbolą.
Sviedžiame kurų pašarti.

Naereirh į gudą, j lenką ar vokietį: — 
Lietuviško šieno įloti t pauostyt? — 
Ir kad ir kažin kaip gudrūs ar mokyti — 

•. Puola visoms keturioms glostyt.

y Kai eetnė phrti Įpšikmšitfs'i žalionlms.

©hath, flftflSrĄ višoknis velnius, 
,.tr patčnkffftf visi be galo.

Kazys Binkis

"hm apylinkės varguoliui tek
sią užkastieji auksiniai indai ir 
ūkio padargai.

Pranašavimas tarytum išsi
pildęs....! Dar 19 amžiaus pra
džioje žmonės tebenešė vergiją; 
Rambynan aukas, gerbę jį ir 
džiaugėsi ta savo brangenybe. 
Ir, štai, 1811 metais vienam vo- 
kieių malūnininkui ateina gal
von milžinas akmuo savo malū
nui sunaudoti.

Žinodamas, jog vietos žmc- 
diįsęs ant senovės šventenybės 
neišduos, jis išsirūpinęs tam tik 
ra vyriausybės raštą, kuriuos ji 
jam leidusi akmenis pasimti.

Tačiau ir šiuo leidimu apsi
draudęs, malūnininkas ilgą lai
ką negavęs darbininkų akme
niui susprogdinti ir malūnan at
rišti, nes čiabuvių nikas neiš
drįsęs ant senovės švetenybėn 
kėsintis.

Kiek toliau paieškojęs, radęs 
pagaliau tris darbininkus, nuo 
Gubminės ir Tilžės, kurie padė
ję jam senuolį, nuveikti. Nepi
giai. tačiau, akmuo - milžinas 
pasidavęs; skeveldrai atšokus,

Paskutinu laiku apsodiną tą 
kalną medžias ir krūmais, tuo 
būdu sutvirtino (jį, kad jis ga
lėtų prieš Nemuno vilnis atsi
spirti.
Ir mūsų laikais RamSynas te

bėra lietuviu gerbiamoji vieta. 
Kasmet'per Jonines susirenka 
ant to kalno jaunima^^^inos, 
šokiais Jr žaislai^ įvaMndarni 
sau laiką/ ; 3 r {

Susipratę lietuviai 
ir anapus, sienos taip 
lai tą kalną aplanko 
laikams prisiminti....

&■ ?

iš šiapus 
pat mie- 
senovės

> “Kodėl taip nuolatos kasai 
save?”

“Todėl, kad aš tik vienas ži
nau kur niežti”.

THAT ARE ALuOV

1



Cicero lietuviai prašė JAV Prezidentą ir 
Senatą pagalbos pavergtai tautai ry

Cicero kbloijcs lietuviai vie-Reagano, JAV ginklavimosi pro į
tes ALTos skyriaus vadovauja
mi, susirinkę į vietos lietuvių 
parapijos salę, š. m. birželio 

mėn. 10 d., skaudžia širdimi 
prisiminė birželio įvykių su
kaktį. Kada Rusijos imperiąlis, 
ta1*, internacionalinio komuniz
mo šūkiais prisidengę^ okupavo 
Lietuvą 1940 metais ir po metų, 
1941, birželio 14-tosios nakti už * 4 
puelė miegančius lietuvius ir 
vienu užmoju iš Lietuves išvežė 
40,000 nekaltų lietuvių. Nekaltų 
nei Dievui, nei tautai, nei žmo
nijai....

Griebė areštavo iš namų, nuo 
gatvės lietimus tik todėl, kad 
komunistinei Rusijai prireikė 
praplėsti savo imperiros ribas. 
Kaip žinoma,krovė, grūdo žino, 
nes į gyvulinius vagonus ir juos 
savaitėmis vežė net be mipima- 
linio sanitarui io reikalavimo., 
vežė kaip gyvulius, į tremties 
paskirties vietą — laukini Si
birą. Vežamieji nuolat maldavo 
vandens lašo ir graudžiai šau
kėsi Dieve užtarimo ir laisvojo 
pasaulio pagalbos, bot, deja, .... 
nesulaukė iš niekur jokios pa
galbos. (Kas, suprantama, guls 
ant Vakarų politkų sąžinės.kaip 
juoda neišdildoma istorinė dė
mė....) Didieji pasaulio politikai, 

' mirusios sąžinės žmonės, šią 
baisią lietuvių tautos tragediją 
tik aptarė, kaip politnės ekspe 
rimentacijos faktą?!....

Cicero lietuviai, Tautos geno-- 
cido minėjimo dieną, garbiai su 
suko laisvojo pasaulio politi
kams apie padarytą ir daromą 
žudikišką skriaudą lietuvių tau 
tai, o suprantama, drauge ir bal 
tąjai rasei, kurią neatsakingai 
ir nestabdomai vykdo imperia
listinės Rusijos komunistai Lie
tuvoje- Minėjimo dalyviai, ku
rių buvo arti šimto; priėmė, pa 
siuntė reoliuciją JAV Prezi
dentui ir Senatui. Rezoliucijose 
prašoma pagalbos pavergtai Lie 
t u vai, prieš imperialistinės PvU- 
sijos vykdomą tironiją,sieki ant 
tautą sunaikinti fiziškai ir kul
tūriškai Rezoliucijose pasisaky
ta ir prieš OSI veiklos procesą 
prieštaraujantį JAV, nepripaži 
nimo Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą, politkai. Prašy
ta, kad būtų imtaši žygių nu
traukti OSI bendradarbiavimą 
su Lietuvoje velkančia nelega-. 
lia, Sovietų Rusijos pastatyta, 
y aidžia. Užgirtas prezidento R.

grama, apsigynimui skirta. Mi 
nėjimo dalyviai rezoliucijas vien 
balsiai priėmė, jas perskaitė AL. 
Tos skyriaus vicep. inž. St. Du
bauskas. Reoliucirų turinys ir 
padėtos pastangos jas sureda
guoti, liudija,kad Cicero ALTos 
skyrius suprantaatlieka AL- 
Tos vykdomą misję, skirtą Lie 
tu vai laisvinti.

♦ * *

Tautos genocido dienos minėji
mo ^eiga

Pamaldas atlaikė ir gili u pa-J 
triotinį pamokslą pasakė kun. • 
B. Rutkauskas, šv. Amano para- < 
pi jos emeritas. Psųnaldose ir i 
akademijoje dalyvavo vietos; 
šaulių ir veteranų reprezenta-* 
ciniai dalinai,su vėliavnmis^kasj 
pridavė iškilmingume visam mi 
nėjimui.

Akademiją atidarė vietos AL- ! 
tos pirmininkė, dr. Br.Matušie-J 
nė. Ji giliu patriotiniu nusitei-1 
kimu aptarė minėjimo prasmę. J 
Pasakė: “Šią dieną mes giliu; 
liūdesiu širdyje organizuotai 
prisimename 1941-jų metų bir
želio mėn. 14-sics naktį, kada 
Rusijos komunistu ginkluoti ka 
riai masiniai,pagal planą iš ank
sto, puolė nekaltus Lietuvos 
žmones, juos . iš namų plėšė, 
vežė lauk ir grūdo į gyvulinius 
vagonus,skirtus lietuvius išvež
ti į tolimąjį, laukinį Sibrą. Pri- 
sjmename žiauriausiu būdu nu
kankintuosius ir šiandien tebe- 
kankinamus kalėj imese, ken- 
cen trac i j os stovykl ose, psi chia- 
trinėse ligoninėse. Prisimena-, 
me dešmts tūkstančių narsiai 
kovojusių patriktų už savo tau
tos laisvę prieš pavergėją ir ne
gailestingai žuvusius nelygioje j 
kovoj, prieš galingas imperijos 
jėgas.”

Pagarbiai įneštos organiacijų 
vėliavos, vadovaujant šauliui A. 
Ašokliui. Sol. Al. Buntinaitė su-, 
giedojo Amerikos himną ir va
dovavo Lietuvos himno giedo
jimui. Akomponavo K. Kups
taitė. Invokaciją pravedė S.Pau 
lauskas, ALTos skyr. valdybos 
narys. Jis perskaitė maldą iš Si 
biro lietuvaičių maldaknygės. 
Pagerbtos tautos genocido au- 
. kos, laisvės kovos kankiniai

Uždegta Lietuvos laisvės ug
nelė aukure, Apeigas atliko vie
tos šaulių kuopos pirm. Mikulis 
ir studentė R. Jūratė Varia

^si^WWl

Dr. Motuziene vadovavo ( kiLietuviu Tarvbos mi

ko jyt ė, Pedlagogin i g Litu misti- 
kos Instituto absolventė. Ji pa
deklamavo V. Mykalaičo - Pu
tine eilėraštį: Protestas prieš 
raudonąją vergiją.

Istorikė Alicija Rūgytė skaitė 
paskaitą dienos tema. Ji pritei
kė visą eilę duomenų, faktų, 
kaip ir kokiu pasibaisėtinu žiau 
riu ir maskuotu būdu Rusijos

• - komunistai vvkdo lietuviu tau im
tos fizinį ir kultūrinį genocidą. 
Nurodytus faktus paryškinda
ma asmeniniu liudijimu ir giliu, 

1 skaudžiu tų žiaurių faktų išgy
venimus Jos paskaitą auditori
ja pertraukė plojimu net kelis 
kartus.

Kaip jau minėta, inž. St. Du
bauskas perskaitė rezoliucijas, 
kurias susirinkusėji priėmė skar 
d žiu plojimu.

šienė padėkoje akademijos da
lyviams ir visiems kuo nors pri- ' 
ridėjusiems prie minėjimo pa-1 
rengimo, visus kvietė pasilikti.] 
pabendrauti prie vaišių stalo. Į 
Vaišes parengė ir pate’kė AL
Tos darbuotojos: Sof. Palionie
nė, Ir. Skopinė, O. Vyšniauskie
nė ir kitos.

Tenka nemaloniai pastebėti,

Kanado>
Pasaulio paštininkų unijos v;xkts J. C 

Lietuviu dienu kongresas Chi- Parrc tas. savo kididatūra fas. I 
metais įvyku. kelbęs atskirai. Jį jn*kietė ofi

cialiame sąraše kandidatavęs 
nuosaikesnis Kanados ĮaiŠka- 
ešių unijos vadas R. McGarry, 
išrinktas 14-tuoju vicepirm., ga
vęs truputį daugiau balsų už 

Pa r rota. T.

Skill

vagoje, pereitu 
siame.buvo tik ffrcntinmkų. pi-

j >i, vieša palrinė apgavikiški 
į ’emonstracija!

ALT'S niekinimas, jos veik-, 
los dublik.wimas y m niekas ki- ' 

j tas, kaip t k -ąmon’ngas ar ne-j 
į sąmoningas p »vdk< vnnas, tar-i 
I navhnris ckupantui. Principe,! 
veiklos dubi i ka virtis yra patiesi 
reikalo skaldymas, o tuo pačiu

I ir io

C

JAM JAU NELIKO SU
KUO LOŠTI

J

niekinima^.Aiškiai ir truni 
ta iant, veiklos dublikavi- 

jo< žmonių erzini- 
Idymas yra tik tar- 
ntui! Sąmoningi'lie

'Tris, jų Sj 
nyba cku 
tuvisi, ats?kingi m ganizacijų 
astovai privalėtų kartą atkreip ’ 
Ii rimtą dėmesį ir imtis rimtų į 
priemonių pastoti kedią išeivi- 
*os organizuotos veiklos ir pir
čių politinių veiksnių griovė- 
uiris.

A. Beržienė

PO KANADOS SPAUDĄ 
PASIŽVALGIUS

— Tamsta labai malonus po
ną^ teisėjau, bet nieko aš ne
begaliu pasakyti, — mano nuo
mone, pono viršininko asmuo 
apibudintas aiškiai ir pakanka
mai.

NE MO 1’0 GALO

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūroj meno Ir mo£A 

IM4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesiustą. Vine 
Irėvtej Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stankct 
F, Raut čio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis t 
ŠL SL Čiurlionio. M. iūeikio, V. Kašubo®, A. RūkŠtelės ir A- Vara* 
kūrybos joveikriaii. 565 pust knyga kainuoja tik ?X

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tai 
tini, lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie drim 
fventes bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiliuml Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

« VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&Jj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saum 
gyvenimo bruožų aprašymas; bet tiksli to laikotarpio buities Htt 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr 
parduodama tik ui tl. • , , f

V LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafcisdfo 
pkunlai paraiyti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* t" 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai {domūs kiekvienai! 
ūetuvtuL Leidinys Muštruotai nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vltovardHų pavadinlmal>!r Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
aandlngoje SS5 puri knygoje yra Rytprūsių Umėlapla Kaina H

> K4 CAUM1S LIMA rašytojos Petronėlės Orlntaftėa at£ 
mtnSnai fr mintys apie asmenis Ir vietas neprflt Lietuvoje Ir pfr 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik JI.

Minėjimo komentarai

šiųjų b;rželio įvykiv. — tautės 
vykdymo genocido minėjime 
vietos frontininkai .nedalyvavo! 
Nesimatė net nė vieao p:i>ikly- 
dusio. Negana to, net ir fronti 
ninku žmonių vadovaujamas 
parapijos choras nebuvo ir ne-- 
giedro iškilmingųjų mišių me
tu bažnyčioje. Kaip pasirodė, 
frontininkai turi ir savo susikal 
bėjimo kodą. Prieš minėjimą 
buvo Draugo dienraštyje pas
kelbti trumpa žinutė, kad tą 
-el-Yinadienį sumą laikys kun. 
emeritas. B. Rutkauskas. Iš pir
mo žvilgsnio žinia, kaip žinia, 
o fektinai, tai buvo slaptas įsa
kymas, ką. vietos * fronti nnkai 
turi daryti — boikotuoti ALTos 
rengiamą minėjimą. Ką jie ir 
padarė. Mait,' įprastai sumą lai
ko kun. Trimakas, jėzuitas, ar 
pats parapijos administratorius 
kun Sarr.uskas Kas reiškia, kad 
partinis politinis įsakymas, fron 
tininkams yra .šventas reika
las.ALTos rengimo boikotas yra 
aiškus įrodymas,, kad frontinin
kai nesilaiko susitarimo, kaip 
kad ir Maskvos komunistai tarp 
tautinių sutarčių.—
įrodymas, kad politinių veik-

C£*JC<»X>»X<*XN«

SIUNTINIAI

Viešosios nuomonės tyrinė
toju duomenys rodo, kad NDP. 
socialistų parties vadas Broad-1 
bent populiarumas esąs 9.5 —! 
10 proc. Jie parlamente turį 32 { 
atstovus.Pagrindine parama šiai į 
partijai ateidavo iš Kanados | 
Darbo kongreso, jungiančio imi 
jas, o ji gali būti žalinga re
miamiems socoalistams, kai 
kongresas iškelia kanadiečių dau 
gumai nepriimtinus reikalavi
mus.

Tokios klaidingos taktikos vėl Y 
buvo susilaukta Kanados Darbo) 1 v ■ . ikongreso atstovų suvažiavime: 
Montreal y j e.

< Nuosaikumo ribas peržengė; 
karingieji unijų atstovai, pasiū-L 
lyton rezoliucijon, įjungę ab
surdiškus reikalavimus, kad rei
kią kovoti už darbo savaitės va
landų sumažinimą, paliekant 40 

, da^bo valandų atlyginimą ; rei
kalauti didelio atlyginimų padi
dinimo infliacijos atneštiems 
nuostoliams padengti.

Rezoliucion taipgi buvo įjung 
tas įsipareigojimas remti NDP 
socialistų partiją. Dėl tos paža
dėtos paramos glaiviau galvo
jantys kanadiečiai, krašto eko
nomijai žalingus reikalavimus 
susies su E. Broadbento vado
vaujama socialistų partija, susi
darydami išvadą, kad balsavi
mas už NDP socialistų atstovus 
iš itkrųjų reiškia pritarimą ka
ringosioms unijoms Kanados 
Darbo kongrese. Jo pirminin- 
k vėl buvo perrinktas D. M,- 
Dermottas, vicepirm., kurių yra 
14, buvo išrinkti jo pasiūlyto są 
rašo kandidatai. Iš vicepirm., ei-

Vagone sėdėjo keturi žyde
liai ir lošė kortomis. Konduk
torius jiems pareiškė, kari ne
galima, o tiems Tepaklausius 
p ra ne 'ė p d i d n ink ui. Žydei ia i 
tuoj kortas paslėpė ir sėdi sau 
kaip nekalti. Įeina policininkas 
ir klausia pirmojo.

Tamsta lošei kortomis?
— Al? kodėl aš turėjsu lest 

kortomis?
Cali tamsta prisiekti, kad 

nelošei?
— Kodėl aš yiegalėsiu pri- 

eiekti?
Lygiai panašus pasikalbėji 

mas vyksta su antruoju ir tre
čiuoju. Pagaliau policininkas 
p-siekia ir ketvirtąjį.

Gali tamsta prisiekti, kad 
kortom nelošei?

Ketvirtas žydelis puvo “cha- 
sidas” (iš teisingųjų) ir, norė
damas išvengti melo, pasakė:

— Jei tie trys prisiekė, kad 
kortomis nelošė, tai su kuo gi 
aš galėjau lošti?

— Taigi, pilieti Kurtinaiti, kal
tinamas tuo, kad .iškoliojai.savo 
viršininkę, vadindamas jį kyši- 

į ninku ir tinginiu. Ar turi prie to 
j ką nors dar pasakyti?

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoUndoTiIerhi*, neropro 
tu fr klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikojet tik B 
farglo Jaiinako knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir pot 
lUa. Dabar būtą jf galima pavadinti kovotoju ui imogana teb* 
Knyga y-a didelio formato, 365 pualapli, kainuoja N.

BATYKIN'fiS FfO Y b i .SS, M KovBenko kkryba. J. Vaiaffi
B9t geL knygoje yra M sąmojingą novelių, Kaina 

H fmamni NanPeaoM, 1VW Be. ffatolai SL,

Vienas žmogus kartą apsiė- 
m? suvalgyti dešimt silkių. Vai- < > * £
gė, valgė astuonias suvalgė, 0 
dvi liko, žmogus galvoja:

— Apsirikau. Pirma reikė
jo tas dvi suvalgyt. o paskui tas

• Mckyto<2’s klausia mokinio: 
Pasakyk man kokio no:s 

keturkiojo vardą.
— Kėdė, ponas mokytojau.

ENERGY
WISE

Change IM oil tnd 
filers svery 3,0001© 
B,000 nil!«s to syoM 
cistinę gasoline.

DcnT fee a Som

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA—Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ASLUONUS dolerių 
apdraudų savo nariams..

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3»00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai uacelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

5 A S

JAY DRUGS VAISTINĖ '
2759 W. 71st St, Chicago, lit

BCPĘSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • F.ANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS i Į

j : : . -• ■ ; ,4 i

Atdara šiokiadieniais nuo ‘ !
f vaL ryto iki 10 vai vakaro.

^ocexx^xx^xx^:^

LIETUVA
■Cosmos Parcels Express
iMARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

BbOl W. 69th St- Chicago, HL 60629 ♦ TeL

D. XUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 476-2206

—>
For constipation relief tomorrow 
t reach for EX-LAX*tonight e

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 .^r 
“The Overnight Wonder’

Read label and follow 
direction,.
C Ei-Lax. Ine.. WQ

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarš 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

KaIm 128. Kletf vlrUHaL Faktu H 
% 
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♦uorganizavo žmonių išvežiiną jį 'Lietuvoj, itur liežu
vius vežė, išvežamiems nepasakojo. Birželio 14 dienos 
naktį atvyko ginkluotų karių vežimas prie sąraše nuro
dytos šeimos namo ar buto, duodą kelias minutes apsi
rengti, pataria pasiimti drabužius ir išsiveda į laukiamą 
vežimą. Nepasako, kur veš, bet liepia visą šeimą, senius 
ir ligonius, suaugusius ir vaikus, susodinti ir išvežti.

Tų pačių metų gegužės paskutinę dieną Sovietų karo 
vadovybė Lietuvoje jau turėjo cetątralinės Sovietų val
džios įsakymą suimti ir išvežti tūkstančius lietuvių į So
vietų Sąrangos šiaurę. Viskas buvo paruošta slaptai. Ant 
dokumento, iš Maskvos atsiųsto rašto buvo užrašy
tas žodis “slaptai”. Tai reiškė, kad žmonių suėmimai ii- 
areštai turi būti laikomi paslaptyje

Sovietų vyriausybė žinojo, kad vokiečiai trauka jė
gas į Sovietų pasienį, bet jie netikėjo, kad vokiečiai drįstų 
pulti Sovietų Sąjungą. Pats Stalinas skaitė-Sovirto žra! 
gybos pranešimus iš Vokietijos ir pasienio b1- j:-s ne 
norėjo tikėti. Jis netikėjo net ir tuo atveju, kai jam pra
nešė, kad vokiečių lakūnai bombarduoia Vilnių ir rado 
kelius Sovietų karo jėgoms trauktis. Užpųobmas b”vc 
toks netikėtas, kad įtakingiausi Sovietų valdžios purei 
gūnai daug ką paliko ir traukėsi į Rytus. Sovietų parei
gūnai nesunaikino iš Maskvos atsiųstų įsakymų. Sovie
tų vidaus reikalų ministerijos pavaduotojas Ševeiev pa-:

NAUJIENŲ raštinė atd^a kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo* 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

sirašė šį laišką ir paliko Lietuvoje. Jis pateko į lietuvių 
rankas, kai rusai jį paliko kartu su kitais Sovietų doku
mentais.

VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS

Baisusis birželis
1940 metų birželio 15 dieną Sovietų tankai, šarvuo

čiai jšlaužė i nepriklausomą Lietuvą. Juos pasekė pės
tininkai. Bet pėstininkai pėsti nežygiavo. Juos vežė šar
vuoti, o dažnai ir jokių šarvų neturintieji automobiliai.

Susidarė įspūdis, kad rusams labiausiai rūpėjo Kau
nąs. - Bet .tikrumoj i.rųsų karo jėgom labiausiai rūpėjo 
pasiekti Lietuvos-Vokieti jos pasienį. Rusams "labiausiai 
rūpėjo užtverti pasienį-, kad lietuviai negalėtų išbėgti į 
vakarus. . . • ’ .

Lietuvos kariuomenės vaadi rusus sutiko su duona 
ir druska Gudagojuje. Sovietų karo vadams ta duona ir 
druska neberūpėjo. Jiems buvo aišku, kad lietvuiai ne
sipriešins rusams. Tai buvo didžiausias jos rūpestis. 
Jeigu lietuviai kariai, policija ir gyventojai būtų rusams 
pasipriešinę, tai vargu jie būtų pasiekę Kauną. Gyven
tojai būtų priešakinius iusus įsileidę, kaip darė suomiai, 
o vėliau juos išskynę, kaip suomiai.

Sovietų karo vadai padėkojo tuometiniam Lietuvos' 
karo vadui, atkėlusiam sienos vartus, bet patys lietuviai 
gerumu nebetikėjo. Kauno aerodromą pasiekusieji ru
sai pirmiausia įsakė neišleisti nė vieno lietuvių lėktuvo,, 
o į miestelį įšliaužusiems tankams įsakyta šliaužti prie 
miestelio banko ir pastatyti sargybą. Sargai buvo ne' 
banku vadovybės suimti, bet daboti, kad lietuviai neišsi- 
vežtų banko atsargų. Jiems rūpėjo auksiniai rubliai, 
laikrodėliai, žiedai, doleriai. Pirma negu žmonės, rusams 
rūpėjo banko atsargos, dėžėse gulintis auksas ir doleriai.

Visą metą rusai vežė turtą iš Lietuvos. Pradėjo va-

Sovietų Sąjunga, turėjusi draugingumo sutarti su ne
priklausoma Lietuva, įteikė labai griežtą ultimatumą 
Lietuvos vyriausybei. Ji įteikė Maskvoje buvusiam Lie
tuvos ministeriui J. Urbšiui ultimatumą. Prez. Smetona 
siūlė susirinkusiems atmesti sovietų ultimatumą, bet pre
zidentūroj susirinkusieji nutarė įpareigoti gen. Raštikiu 
naujai vyriausybei sudaryti, bet Molotovas pastebėjo, 
kad Raštikis Maskvai nepriimtinas. Gen. Raštikis pa-į 
sisakė už ultimatumo priėmimą. Susirinkusieji manė 4 
kad jis tiks šias nuolaidas darančiai vyriausybei sudary
ti, bet Maskvai- Raštikio nepakakę. ? i * ; ;

Premjeru7.tapo‘Justas Paleckis, bet labai trumpam■ 
laikui. Pulk. A. Merkiui išskridus .į Rygą, prezidentu 
tapo premjeras Paleckis. Užsienio ministeriu ir prem-: 
jeru tapo prof. Vincas Krėvė-Mickąvičius. Jis buvo su
tikęs su viena sąlyga. Jam rūpėjo ‘išsiaiškinti Sovietų; 
vyriausybės tikslus Lietuvos atžvilgiu. Jis nekviestas, 
išvyko į Maskvą, pasiekė Molotovą. Iš pokalbio įsitikino, 
kad joks garbingas lietuvis nešąli būti premjeru ir ben
dradarbiauti su Sovietų Sąjungą. Grįžs ’Krėvė informa
vo kabinetą apie pokalbį su Molotovu. Jis-atsisakė ne tik 
iš užsienio ministerio, bet ir iš premjero pareigų. Laimė, 
kad jiedu pasiekė Vakarus ir pajėgė išdėstyti nuomonę; 
okupanto atžvilgiu.

Pats tiksliausias pranešimas apie birželio įvykius. - 
buvo Stefanijos Rūkienės. Chicagęje susirinkusiems lie-.
tuviams ji tiksliai papasakojo apie birželio įvykius, negu 
savo knygoje parašė. Ji priminė, tkad ’lietuviai buvo ve
žami į Rusiją -ištisą metą. -Pirmiausia buvo išvežti 500 
karininkų “žiniom papildyti”,- bet nė vienas jų -nebegrį
žo. iUž poros mėnesių buvo išvežti 6000 puskarininkų, 
kurių likimas artimiesiems dar ir šiandien nežinomas:

Rūkienė, mokytoja užkaltame vagone važiavo Sibi-

(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)

Kita priežastis — tlarbo žmo
nės, tie pirmieji revoliucijos ko 

i zotojai, kuriems partija vado
vavo. Jais rėmėsi revoliucija, 

jų tarpe nebuvo suderinto 
plano. Kai šiaurė perėjo į ak
tyvią kovą, Pietūs dar galvojo 
tpie ją. Rusuose revoliucijai aU 
siliepė kita aplinkybė ‘— vadi
namasis .bolševiku išprovokuo
tas sukilimas, kuriam tačiau 
anuomet nebuvo pagrindo.
— Kaip nebuvo? — pašoko 

Kapsukas. — Ryga, Kronštatas’ 
sukilę. Maskva bąrikadose. ir 
ų nepalaikyti? .

— Bet kada tai buvo?
valdžia ėmė atsigriebti ir revo
liucija slūgti, kai Maskvos bari
kados jau buvo sugriuvusios. 
Kai dėl pareigos, kurią primi
nei, tai ji reikalavo iš tavęs ge-* 
riau supranti revoliucijos pa
dėtį.

Savo pokalbiuose Kapsukas 
turėjo nemalonų įprotį smerkti, 
niekinti save* priešininką, užuot

— Tik tai noriu pasakyti, kad 
jie yra partijos likvidatoriai ir 
pardavikai.

— Bet.tu nepasakai, ką jie 
likvidavo, ką pardavė! Iš K1T 
mo ir Lastc pavyzdžių tu matai, 
kad klydai. Antra vertus, ar tai 
tokia turi būti šiek tiek išauk
lėta žmogaus maniera kal
bėti?' .

■ —rPrąšau be notacijos?—pyk
telėjęs jis pastebėjo man.

— O aš tave prašau be plūdi
mosi. L'aug;au žmoniškumo, pa
kantos kitai nuomonei!'

Siūlo galas,ėjo toliau.

— Sakyk, kaip tu galėjai imti
Kai I iš ‘Klimo ir Lasto pinigus kelio-1

nei iš Maskvos į Tartu, jei jie, 
kaip tu sakai, šlykštūs likvi-da- 
lOfiąi ir panda ve jai?

Kapsukas paraudo. Susival
dęs jis rainiai pasakė:

— Tikslingumo įeikalas bu
vo.

— Išeina, kad tikslui visos 
priemonės geros. Taip ar ne?

— Aš tai nesakau.

— Taip, išskyrus moralę.
Kapsuko aš nemėgau. Drau

gystės tarp mūsų nebuvo. Ir vis 
dėlto gyvenime susidurdavome. 
Kova dėl Lietuvos laisvės, del 
.darbo žmonių gerovės mudu 
suvedė. Veiklus, atsidavęs savo 
darbui — jis buvo nepamaino
ma- Tokie kito anuc-met ir su 
žiburiu nerastum. Už tai aš ver
tinu ji

1907 m. pavasarį likmas išsky
nė, mudu. Ne metams, ne ant
riems, tbet visiems sėptvniems 
— į kalėjimą. Nepavydėtina ja
me žmogaus buitis. Nebuvo tai 
Dantės jiragaras —nenustojome 
visu savo vilčių.:*Ir kaulų taip 

.pat. Bet" buVcnie- gerai- aplam
dyti. Kiekvienas pagal savo na- 
tūia. ir polinkius. Nedaugelio 
laimė išeti iš ten dvasia ir kū
nu sveikam, morališkai nepalū- 
žu>iąm.

Kai .po septynerių metu mu
du vėl susitkome ir. pirmojo 
džiaugsmo pagauti, ėmėme pa
sakotis apie kasdien i nūs reika
lus. apie tolimesnius ir artimus 
mudviems žmones, tai kalbos 
netrūko- Bet palietus pclitnius 
klausimus, mudviejų burnos už 
sičiaupė.

lyti Lietuvos banką. Ir banko perėjo į krautuves. O kai 
ri krautuves išvalė, priėjo prie maisto sandėlių. Pirmdn 
eilėn išvežta mėsa, o beveik tuo pačiu metu prieita ir prie 
javų sandėlių.

Lygiai už metų, 1941 metų birželio 14 dieną rusai

ran 36 dienas. Traukinys stabtelėja vandeniui paduoti, 
o miškuose sustodavo mirusius pakelyje paguldyti įr pa
likti. Po birželio 14-tos sekė kiti išvežimai, dar vargin
gesnį ir žiauresni.

Galinga kaimyninė valstybė, įvedusi į Lietuvą gar

nusakęs,. -ko vertos jo pažiū- ■— Bet darai.
ros. < -r Ir imdamas aš nevadinau

— Tai šlykštus įlikvidatorius, ių nei išdavikais, nei likvida-
— piktinosi jis. Ir dar smar- toriais. n
kiau: . ’ — Bet galvojai juos esant to-

— Tikri socialpardavikai! kinis! Ar ne vis tiek?
Nebeiškentęs paklausiau, ką —Už^mintis, kad ir ’ galvotas, 

jis nori tuo pasakyti. niekas nebaudžia

nizonus, išvežusi ir sušaudžiusi karininkus bei paskari- 
ninkius. Birželio 14-tą vežė pagautus mokytojus, kaip 
pavojingiausi okupantui lietuvį, o vėliau vežė ir kitus 
lietuvius.

FILOMENA GRINCEVIČICTĖ

Gwa. judri, tamsiaakė vilnie
tė. J i mėgo svečiuotis, bet ir pas 
save. Antakalnyje, motinos na
muose, vaišinti.

Visa savo širdimi ji buvo lin-
kusi padėti prasidėjusiam lie., 
tuvių visuomenės priskėlimui.

(Bus daugiau)

•’IRKITE JAV TAUPYMO 3ONUS

ALI iKSAXDRA VAISICNĮENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Net primityviausias žmogaus gyvenimo laik
mačiais, kai nemokėta naudotis ugnimi, žmogus 
maitinosi ne gyvuliniu-mėsiniu maistu, bet pa
čios gamtos išaugintų ir tam žmogui pateiktų 
augaliniu maistu.

Šviežio maisto įvairi sudėtis yra reikalinga 
mūsų gyvybės palaikymui, nes kai kurie augalai 
savyje turi augalinių riebalų, pvz., riešutai, mig
dolai, alyva, soja. Visi šitie augalai auga gam
toje, laistomi vitamininio, mineralinio lietaus la
šais bei nokinami saulės spindulių, paimdami iš 
žemės gilume^ savo maistingumą. Tik toks mais
tas gali mus aptarnauti arba pateikti mums rei
kalingomis kalorijomis, kurios palaiko mūsų or
ganizmą sveiku ir energingu, apsaugojančiu mus 
nuo ligų, nuo perankstyvos mirties, tuo pačiu pra
ilginančiu mūsų gyvenimą.

Natūralių produktų mitybos pagalba gydy
masis yra ilgas, paprastas, nuobodus ir lę>e^idęlių 
paįvairinimų. Šiuo maistu mes turime' maitintis 
tol, kol suteiksime mūsų organizmui reikalingą 
paspirtį, reikalingą išstumti iš mūsų organizmo 
galimas ĮmveiMi' iijta® bei kenksmingas medžia

gas, pakeičiant jas naujomis, sveikomis, valan
čiomis- mūsų kraują, kuris įstengia pašalinti iš 
mūsų organizmo visus negerumus.

Šiandieniniam žmogui, nesusipažinusiam su 
natūralia mityba ir nesusipažinusiam su šios mi
tybos svarba, sunku ją suprasti ir tuo pačiu-įsi
tikinti, kad tos mitybos pagalba galima išvengti 
įvairių ligų.

Kad laboratoriniai vaistai yra pagaminti iš 
cheminių produktų, mes visi žinome, tačiau iš 
kokių medžiagų pati gamta pagamina vaistus, 
jokia laboratorija nebuvo pajėgi ištirti nei pa
mėgdžioti. nes mokslui tik maža dalis tų gamtos 
gaminių paslapčių tėra žinoma. Pvz., kas žmo
gaus sveikatai naudingiau: ar kęptas, ar nekep
tas obuolys? Pasterizuotas ar šviežias pienas? 
Natūralios ir perdirbtos vaisių sultys? Ir pnš.

Natūralios mitybos naudojimas mūsų kūnui 
duoda neįkainojamą vertę. Žali daržovių lapai, 
kuriuose yra didelis kiekis klorofilo, padeda krau
jo sudėties gamybai. Pagyvina kvėpavimą, pa
gerina kraujo apytaką, padeda sunormuoti aukš
tą kraujo spaudimą, sumažina insulino;pareika
lavimą, stiprina džiovos gydymą, pašalina blogą 
burnos kvapą, palengvina ir gydo žaizdas ir pa
gyvina tyroidinių liauių aktyvumą. Todėl šiam 
žaliam, kukliam lapeliui suteikime prie mteų mi
tybos stalo ypatingai garbingą vietą, suvalyda
mi jį pirma, ir tik vėliau gardžiuokimės kitais 
valgio patiekalais’.

Per pastaruosius dešimtmečius rinkoje buvo 
pasirodę daugybė “eleksyrų”, kurie prekybinin
kų buvo garsinami ir žmonėms peršami, kaip svei
katos palaikytojai ir atjaunėjimo produktai. Ta
čiau nė vienas iš jų savo paskirties neatliko ir sa
vo vertės neįrodė. Tai buvo apsukrių spekuliantų 
apgaulė, nes jokia atsijauninimo ir jaunystės iš
laikymo priemonė,- dirbtinu būdu pagaminta, gy
venime visiškai neegzistuoja. Tik natūralus, švie
žias .maistas tinkamai naudojamas, pradedant 
badavimu, mūsų organizmo normaliu išvalymų, 
vaisių sultims pagelbstint, gali senėjimo procesą 
sumažinti ir suteikti jaunystės žydėjimo pratę
simą.

Maitinantis natūraliu maistu, mūsų organiz
mo vidinės liaukos, reguliuojančios ir senėjimo 
procesą, sustiprėja ir visas kitų mūsų kūno dalių 
funkcionavimas sunormalėja: nukrinta per di
delis kūno svoris, per mažas — priauga. Tuo bū
du iš apsinešiojusio. suvytusio veido, suspindi at- 
jaunėjimo ženklai.

Žinoma, sveiko ir skaistaus mūsų kūno orga
nizmo išlaikymas .priklauso nuo tūkstančių įvai
rių .faktorių, kūrių tarpe natūrali mityba atlie
pta agpapwtai didelį ir reikąmingą vaidmenį. 
Todėl p>ūtina susipažinti su pačiais svarbiausiais 
natūralios mitybos produktais.

Mineralai ir jų .atliekamos funkcijos 
žmd'gaus organizme

“Mineralai-medžiagos, susidariusios gamto
je neorganinių procesų būdu. Mineralai atsirado 
formuojantis .Žemės paviršiui. Mineralai yra 
labai svarbūs pramonėje: daugelis mineralų yra 
tinkamos rūdos — žaliavos metalams gaminti, 
kiti vartojami trąšų gamyboje, cheminėje pramo
nėje, statyboje, puošmenų gamyboje... Iki šiol su
rasta apie 2000 atskirų mineralų...” (Plačiau apie 
mineralus, jų draskas ir mineralinį vandenį žr. 
Lietuvių Enciklopedijos XVIII t., psl. 503-505).

Mineralai, mineralinių druskų ir minerali
nio vandens pavidale su natūraliu maistu ir mi
neraliniu vandeniu įjungti į mūsų organizmą, 
atlieka jame gyvybingumo ir sveikatingumo ne
paprastai svarbų vaidmenį. Nes mineralinės 
druskos ir kiti jų vienetai įeina ne vien žmonių, 
bet ir visų kitų gyvių organizmų sudėtį kaip ne
organinės sudedamosios dalys. Tų gyvių. įskai- 

j tant ir žmogų, medžiagų apykaitoje
druskos vaidina svarbų vaidmenį: j^š-, suiis’d”5- 
čiusios jonais, nustato osmotinio slėgimo pastovu
mą, palaiko rūgščių ir bazių pusiausvyrą, turi 
reikšmės vandens apyvartai gyvuose kūnuose ir 
tuo būdu visai medžiagų, baltymų ir glikogeno 
apykaitai.

* t / / / /
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R. VILIAUS

Charles Stasukaifia

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai.

•TeL: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DAUGIS 
QYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

(312

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Chicagos Lieluvių Suvalkie-* 
cių Draugijos pusmetinis narių 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 22 dieną, 1 valandą po 
pietų, Anelės Kpjak salėje, 4500 
So. Talman Avė. Narės prašome; 
atsilankyti, nes yra daug svar-1 
bių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Eugenija Stungys

& šių laikų žmona: — Dabar
aš pagaliau žinau, kur mano vy į
ras visuomet praleidžia vaka
rus.

Jos draugė: — Kur, kur? Tai 
labai įdomu!

— Iš tikrųjų, kaip tamsta ma-! 
nai? — jis vakarais sėdi namie! 
Aš vakar niekur nėjau ir jį pa
gavau.

Laisves Olimpiada pasiruošimo įkarštyje
Laisvės Climpijados — lietu

vių, latvių, estų ir ukrainiečių 
proteste žaidynių paruošiamieji 
darbai vyksta pilnu intensyvu
mu. Jau yra galutinai nustaty
tas bendras ir paskirų sporto ša 
kų tvarkraštts.

Mažojo kalibro ir medžiokli- 
j nių šautuvų varžybos įvyks bir 
želio 23 d., o pistoletų — birže
lio 30 d., latvių šaudykioje“Ber-• 
raine”, apie 40 mylių į šiaurę 
nuo Toronte.

Liepos 2 d. vakare, garsiojoje 
Ontario Place, Toronte, vyksj 
‘Laisvės Olimpijados Festiva-} 
hs”,dalyvaujant politinėms įžy-j įvairių vietovių su centru Cle- 
įcnęnybėms. j

Pačios pagrindinės žaidynės j 
vyks-ilepos 4 — 7 d. d., Centen-j 
iriai Parko sportiniame komp-Į 
lekse, Toronto priemiestyje Etoj 
bicoke, Ont. Iškilmingas atida-j 
rymas ir dalyvių paradas bus j 
liepos 5 d., 6:00 vai. vak., Sen-j 
tennial stadijone. Futbolo (soc-J 
cer) ir ledo ritulio varžybos 
vyks liepos 4, 5, 7 ir 7 d. d., 
krepšinio — liepos 5, 6 ir 7 d. 
d., lengvosios atletikos ir lau
ko teniso — liepos 6 ir 7 d. d., 
tinklinio ir plaukyme — liepos 
7 d.

tinklinio 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—Chu 
eagus kombinuota komanda.Abi 
rinktinės stipriai papildomos ir 
kitų klubų žaidėjais bei žaidė
jomis. Dalyvavima žaidynėse 
Koordinuoja Idind. Leknickas 
(Aušra).

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

dinuoti, Toronte yra sudarytas 
Laisvės Olimpu; ados Lietuvių 
Komitetas iš 22 asmenų, kurio 
tikslas yra sukelti lėšas, priim
ti ir apgyvendinti lietuvių spor
tininkus, parūpinti uniformas, 
atstovauti bei reprezentuoti lie 
tuvius įvairiose olimpijados ren 
gimo funkcijose. Šiam komite
tui pirmininkauja ŠALFASS- 
gos atstovas Pranas Bemec
kas.

Šiam komitetui talkininkauti, 
JAV-se yra sudarytas pagelbi- 
ais komitetas, susidedąs iš ŠAL- 
FASSgcs ir L. B-nės atstovų iš

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

LA

Gyv. Chica-goje, Marquette Parko apylinkėje

SOPHIE BARČUS Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
CADIJO i BIMOS VALANDOS

Pavardė, vardas
TeL RE 7-1213 LAdresas

f. Nuo 1914 metų

■2.

, PERKRAUSTYMA1

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

7159 Sk MA Pt S WOOD AVB 
CHICAGO. IL 4M19

Vedė|. — Aldona Deoim
T*W.i 77MS4S

Fgl ■ 1

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

V

Apdraustas perkraustyma^ 
iš Įvairiv atstumų.

ANTANAS VILIMAS ~

TeL 376-1882 ar 376-5996
I.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef-: 448-5545

nuo 8:30 iki 9 M vaL ryta, 
Stotiee WOf»A • 1499 AM 

trawdiuo|amee Ii mtay 
Marquette -Parke,

PaUrėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KAZĮ

I

Friday, Jime 22. 1984Naujienoj Chicago, 8, PI

ANC- LGa^< a3

4040 ARCHER AVENUĘ 
' CHICAGO, FL 60631 

PHONE 254-4470

f 4 4A ~ ” s

1657 W. 6Wi STRS5T 
60629

77I-M74

Lietuviu dalyvavimui koor-

h lorida

VINCAS JONKAITIS

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Tragiškai mirė 1984 m. birželio 14 d., Adaans, Wisconsin, I 
■ sulaukęs 67 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 33 melus.

Paliko nuliūdę: Lenkijoje sūnus Alukas su šeima; Lie-j 
Htuvoje liko brolis Viktoras su šeima, sesuo Bronė, sėsūol 
■Marytė su šeima, mirusio brolio Petro šeima; Amerikoje I 
■liko teta Elena Čižauskienė su vyru Klemensu, pusseserė] 
HEmiriB Petraitienė su vyru Antanu bei jų šeima, pusseserėj 
S Leona Mura^kienė su vyru Frank' bei jų šeima, pusseserėj 
■Mary'tė Zickus su šeima, pusseserė Aldona Kitt su vyra 

j®Petru bei jų šeima, dėdė Vitalis Lekeckas su šeima Aldona 
U ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Anglijos khibui.

Penktadienį, nuo 2:00 vai. p .p. iki 9:00 vai. vak. kūnas 
is pašarvotas Petkus—Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.

šeštadienį, birželio 23 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas 
s į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
mgų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse

nuo p 
tadienlo vai. rasi

laidos & t —
AM.
12-B

a. Vinco Jonkaičk) giminės, draugini ir pažįstami 
kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir suteik 

r atsis\'eikiitithx

velande, Ohio. Komitetui pir
mininkauja Vladas Plečkaitis, 
Vii Vakaru Sporto A-dos vi
cepirmininkas.

Kaip jau buvo anksčiau sgelb- 
ta, lietuvių reprezentacinių rink 
tinių sudarymu rūpinasi atatin- 
kaipų sporto šakų ŠALFASS-gos 
komitetai ar jų • įgaliotiniai, ' o 
mūsų reprezentantų dalyvavi
mą climpijadoje*kcordinuoja L. 
O. Lietuvių Komiteto nariai 
kiekvienai sporte šakai.

Vyrų kiepšinio lietuvių rink 
line sudaryta bazuojantis To
ronto PPSK Aušros komanda, 
papildant žaidėjais iš Detroito 
Kovo, Chciagos Lituanicos bei 
Neries ir Cleveiando Žaibo. ŠA. 
LFASS Krepšinio K-to vado- 

.vas yra Kęstutis Ambutas iš 
Chicagos. Rinktinei vadovauja 
torontieiis K. Šapočkinas, tre
neris — R. Underys (Aušra).

ŠALFASS-gos Tinklinio K-to | 
zo R. Babicko pavedimu.

Ledo ritulio rinktinės pagrin 
dą sudaro Toronto Ledo Ritu
lio Klubas, papildant keliais žai Į 
dėjais iš kitų klubų. Vadovas—( 
Rimas Kuliavas. j

Futbolo (soccei) lietuviškas j 
spalvas atstovaus Chicagos LFK į 
Lituanica (Liths). Vadovas —i 
Bruno Trapikas. DalyvavimąĮ 
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 ŠA.LFASS L.A.K-tas, vado-! 
vas A.Bielskus. Dalyvavimo ko
ordinatorius — A. Malinauskas 
(Aušra).

Plaukyme rinktinę sudaro ŠA
LFASS Plaukimo K-tas, vado
vaujamas A. Grigo, iš Detroi
to. Dalyvavimą žaidynėse koor
dinuoja Stasys Kėkštas.

’ šaudymo rinktinę sudaro ir 
lietuvių dalyvavimą koordinuo 
ja ŠALFASS šaudymo K-to va-

I dovas Balys Savickas.
ŠALFASS-gos Centro v-ba

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Ine.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636

■ midland FEDERAL SAV
IM ings aptarnauja taupymo ir
■ namų paskolų reikalus visos 
B mūsų apylinkės. Dėkojame 
ĮĮII Jums ui mums parodyta pa-

fitikėjimą. Mes norėtum bū- 
Jums naudingi ir ateityje.

Iki >100,000.

MIDLAND
FEDERAL

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1 - • -______________-_______z___---------- ;--------

VANCE FUNERAL HOME
1421 South 50th Avenue

Cicero, I1L 60650 g 

TeL: 652-5245
IRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Aikštę* automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZi- 4 KA

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois Y 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS L

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois \ 

Telefonas — 652-1003 V



Ruoškimės gegužinei
Gegvzės- 23-4 b) vsžiavcme į 

Chicago* vyčiu $alę. Jau iš to-i 
lo matėme aplinkui kiemą su
kastus stulpus ir sujungtus sker
sinius. Kas ten butų? Išlipę su-Į 
pragume, kad tveriama nauja 
tvora. Viena naktį praūždiims 
vėjas ją išvertė, tad dabar bus 
nauja ir gražesnė.

šalia tų stulpų vaikščiojo ber
niukai ir mergaitės. Tur būt lau 
kia ,kol atvyks kili. Žinojom*. I 
kad tą vakarą salėje bus tauti
nių šokių repsticija. Kai priėjo
me prie durų, išgirdome, k rd vi
duje jau groja akordeonu. Ir 
d’<) lis ratas jaunuolių besisu-• 
ką. Viduryje bestovįs Praars 
Zapolis ir Ledavinėjąs nurody
mus. Paaiškėjo, kad grupė pa-! 
dalyta į dvi dalis, nes nesutelpa 
viename rate. Pasidžiaugėm to
kiais jaunais ir gražiai tauti
ni šokių grupės vyrais. Jie yra I 
jau pakėlę sparnus skristi Į Cle-1 
velsndą.

Palikome tas kelias dešimtis 
jaunų žmonių salėje ir ėjome 
į atskirą kambarį. Jame turė
jome gegužinės rengimo posėdį. 
Tarėmės, skirstėmės pareigo
mis.

Gegužinė bus liepos 4-tą. Ren
gimui vadovauja Algirdas Bra
zes ir Irena Sankutė. Nutarėme 
nebeturėti didžiosios loterijos. 
Prie įėjimo bus dalinami laimė
jimu bilietėliai, ir su jais bus 
galima ką nors laimėti. J. 
Paukštis prižadėjo naują į‘Tin>

rankinį laikrodį, o Algirdas

GERAS LINKĖJIMAS

Miko šileikio apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.

te

Knyga su fermomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

k

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

— KASA, Lietuviu Federali
nė Kredito Unija praneša nau 
jas Marquette Parko Įstaigos 
valandas. KASA bus atdara kas-

pusmetinis narių susirinkimas 
bus birželio 24 d. 2 v. po pietų, 
šaulių salėje. Nariai prašom da
lyvauti. Po susirinkimo bus ir 
vaišės.

tą, kad nerasi krautuvėles 
mesnės už mūsų: kai kada 
ištisomis dienomis niekas 
užsuka. »

1

— Chicagos Anglijos lietimų 
klubo gegužinė įvyks birželio 
24 d. 12 vai., Vyčių salėje. Visi 
kviečiami atsilankyti. Valdyba

ramino
; jį pardavėjas, -— tikrinu tams- 

ra- 
čia 
ne- 9,

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD'

I 

MARIJAMPOLĖS' KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite S1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

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

KAINA — $17. IPersiuntiirni pridėti $1) 
Shjsti čekĮ:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608 Mutual Federal 
Savings and Loan 

______ «___L-________ ' -i _____ I

2 VACANT LOTS

Contact: John 485-4200.

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Brazis dėžę šampano, ir kiti 
vyria’ ką nors gero dovanos 
tiems 1 nuėjimams. Aleksand
ras Mockus parūpins žaidimų 
v k ims ir suaugusiems. Bus 
ir gė imu, pradedant apelsinų 
sunka ir baigiant šamjpanu. Sa- ( 
Irina Klatt su savo pagelbininkė- 
mis sk rstys maistą: dešras, ko- ’ i 
pūstus. kaldinus, kugelį, viso-, 
kias daržoves. Maistas bus ga
mintus namuose, lietuviškas. 
Bus ir kavos su pyragais bei py
ragaičiais. Bus įteiktos dova
nos tiems, kurie daugiausia pri
rašė naujų norių į vyčių orga
nizaciją. Dovanos jau yra pas- 
Nnujų Narių Verbavimo kc-mi- 
t 1 ) pirmininkę Eleonorą Kas- 
putienę. Jos yra piniginės, šo
kams gros Ąžuolas Stelmokas.

Pernai liepos 4-tcs gegužinės 
metu buvo Darnų šventė Chica- 
goje. šįmet bus Taut’nių šo
kių šventė Clevelande, bet prieš 
liepus 1-tą sugrįš ir mūsų vy- 
čia:, kurie ten šoks ir dainuos.

Gegužinėje pasidalinsime bu
vęs i c s š v en t ės įspūdžiaa s.
Vyčių soryba tą dieną bus pa- 

sjmosusi ir graži. Nauja tvora, 
take’iai nušluota, prie salės aukš
tai išktl a vėliava: švęsime 
Amerikos nepriklausomybės mi
nėjimą, džiaugsimės laisve, kar
tu prisiminsime nelaisvėje esan 
čia Lietuvą.

E. Pakalniškienė
— L. K. V. S-gos Ramovės 

Chicagos skyriaus narių susirin-1 
kiūrąs Įvyks birželio men. 24 d., 
12 vai. Jaunimo Centre. Nariai ! 
kviečiami susirinkime dalyvau- 1 
ti. Valdyba1

i
!

Motina liepė mažam Kaziu
ku! parašyti laišką tetai senai 
ir labai dievotai panai.

Vaikas prakaitavo ištisą va
landą ir pagaliau užbaigė savo 
raštą, ketvirtame puslapyje šiais '

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

PASSBOOK
SAVINGS

ssa us for
ufMl financing.

AT OUR LOW UTE

fiSAl ■ STATI FOX SALS j UAL ■ STATI FOB KALS 
1-- - —_ — r.rt.vimwl . - t tol — >

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJOi 
£K f KM ATS NCOŠ1MČ1AIS MĖNESINIAIS ISSIMOKJEJIMAia. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

Kauno pilis

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

.TISŲ RŪŠHĮ DRAUDIMO AGENTO*!

1 BACEVIČIUS — BE1JL REALT3 
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-223S
dien nuo 10:09 ryto iki 6:00 va- žodžiai: 
karo. Ketvirtadieniais iki 7:00 
v .v. šeštadieniais nuo 10:00 
iki 1:00. KASOS adresas: 2615 
W. 71st St., tel. 737-2110. Cice
ro įstaiga atdara antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 3:00 iki 
6:00. šeštadieniais nuo 10:00 iki 
12:00. Cicero adresas: 1445 So J 
50th Avenue, tel. 656-2201.

— Pas mus nėra nieko naujo, 
tik mūsų marga katė susilaukė 
devynių vaikučių. Linkt<iamas 
to paties ir jums, lieku tikrai 
jus mylįs Kaziukas.

RAMI VIETA

Vienas pirklys pardavinėjo sa
vo prekybos įstaigą. Remda
masis skelbimu atėjo pas jį pir- 
kikas, apžiūrėjo krautuvėlę ir 
Liko patenkintas.

— Man’*tamstos krautuvėlė 
patinka: nedidelė ir gražiai at
rodo., Aš žmogus jau pagyve
nęs ir sunku vesti didelę įmonę. 
Man reikalingas užsiėmimas ty
kus, rsmuą.-

— O, gerbiamasis,

e Jaunas žmogus sėdi vieš
bučio verandoje. Netoli jo at
sisėda su savo šešerių metų sū
neliu jauna graži našlė. Vaikas 
pribėga, ir klausia:

—Kuo tamsta vardu? 
Petras.

Interest Ra!m 
on Savinas

Interest Coni mounded
Daily and Paid Quarterly

— Tamsta vedęs?
— Ne, mano vaike. Į LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Vaikas valandėlę susim y.toj čia geriausia VIETA 

ir po to grįžęs prie savo motinos lietuviams.
sako:

— Ką aš d:r turiu jo paklaus
ti, niaimčiuk?

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠITO 
■paruošta ir te’sėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis J o o
formomis.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

' 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos? 
t Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
j tavimas.

, 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas’ 
1 pirkinys.

' Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436f-7878

OPEN HOUSE SUNDAY.t

3-4

2 to 6 — 8127 S. Sawyer 
St. Dennis, by owner — 

brick Cape Cod, 
bdrms., fin. bsmt, with wet 

bar. 2 car garage.
434-4664■■ S62,500/offer.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

COUPLE WANTED

to 
in

(take care of quiet building 
Hyde Park. Large 1 bdrm. 

• apt. with dining area, private 
front balcony, modern kitchen* 
bath and more in exchange for 

> service. Call 764-2493. :
i

MISCELLANEOUS 
Jvalrūs Calvkzl

KEMP CONCRETE WORK t 
Any type of concrete and brick 
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.

į 493-2945 or 643-2864

SLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leMIciį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

jarantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

DĖMESIO
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

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus | 

r. N EDAS, 4059 Archer Avenue, ’

Chlcigo, III. SG632. TeL Y A 7-59ST

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-865425x125 Each ajoining, 

50 Foot West of corner of 71 & 
Artesian.

PIRKITE JAV TAUPYMO 6ONIZ

I 
f

S8.0C

$5.00

I2.M

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SOURS i Mon.Tu«.Frl. >-4 Thur. 9-8 Sit, 9-1 

SERVING CHICAGOtAND SINCE 1905 -

Advokatas
I GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu©
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 3 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai <L 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimu.

•604 S. Kadzle Ava. 
Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Ą. Gasten — MINTYS IR DARBAI, 259 pfll„ liečia 1905
metų {VykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
•uatnipnumą___________________ ________

Dr. A. J. Guises — DANTYS, jų priežiūra., sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais______________

— Minkštais virieHaifl, tik . -______ _

Dr a. j. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____

Gafina taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
VMMtey orderf, prie nurodytos kainos pri- 

iedaat 81 persiuntimo Maidems.

*7


