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Americans for Due Process or i
IRAKO LAKŪNAI BOMBARDAVO
ganizaeijos vardu, kad š. m. ko- ;
vo 28 d. Washrngtene, OSI/KGB 1
300 CH0MEINI FANATIKŲ
bendradarbiavimą dokumentuo ;
Amerikos karo jėgos kirs Iranui, jeigu jis bandys
VLIKo valdybos posėdis įvy- ir pasirodyti viešai. Tai yra svar janti' medžiaga buvo įteikta:
> š ;m. balandžio 28 d. Pirm- bi ir reikalinga lietuviško auk- kiekvienam kcnjresurnui, se-j
paliesti laivus lydinčius tankerius
nkui dr. K. Bobeliui negalėjus • ė j i mo • priemonė.
naterui, Baltiesiems Rūmams,
WASHINGTON. D.
Sian- traukė d del j būrį savo šalini
VLIKas remia periodiškai pa-’ Vyriausiam Amerikos teisėjui j
vykti, pasėdį pravedė pirm
dien ryte Amerikos karo laivai kų. suvažiavo daug Irano fan
{vaduotojas dr. . Krivickas. Da sauliniu mastu vykdomas tauti Warren Burger, Attorney Ge
ir lėktuvai pi*adėjo lydėti tanke-: tiško jaunimo.
vavo Valdybos v i cepirminin nių šokių šventes ir ragina vi neral William French Smith ir
rius, plaukiančius Persijos įlan
Matyt, kad žinia pasiekė Ii
ti dr. K. Jurgėla, p. V. Jokū- suomenę iš viso pasaulio gausiai ■ American Bar Asįosiation pirmi- |
kos vandenimis, pareiškė Pen- ką. Antradienio oficialus prai
aitisįc-teisinė patarėja ir izdi- dalyvauti įvykstančioje VII-oje;į ninkui Reilly. Žurnalistai, (frau-j
, tageno atstovas.
Šimas sako, kad išskrido did
inkėidr. E. .Armanienė, narys Tautinių šokių šventėje, š. m. j ge su šia 1 40 p. dokumentų kny- j
Jeigu Irano ar kurios kitos kas skaidrus Irako eskadHl
(. Grinius ir VLIKo-ELTOS birželio 30 — liepos 1 d. Cle-j ga, gavo ir pilną komplektą laiš j
<
valstybės lėktuvai bandytų pul- Manoma, kad jie pasiekė Rj
Ohio.
daigos vedėja M. Samatienė. velande,
kų. Vienas egz. buvo įteiktas ir
- ti tankerius arba Amerikos ka- Kurdistano vietove, kur bu
Išsamiai apsvarstyt šiie klan
Šv. Kazimieras ir Lietuva italu TiASS’o žinių agentūrai. Šią pri
ro laivus I>ei lėktuvus, tada nu- sutrauktas Irano fanatiškas j;
iniai; 1) Akcija Vaitos Konfe
vačią akciją suplanavo ir tvar
spaudoje
kentės Irano karo centrai.
nimas ir vadovybė.
encijos sutarčių reikalu; 2) Liekė advokatas Povilas Žumbakis,
Samjdyti tamkeriai veža skys
Šv. Kazimiero jubiliejaus į
uvosj aneksijos neteisėtumo paPaskutiniai Irano pranešir
iš Čikagos. •,
(ELTA)
tąjį kurą Amerikos laivynui ir
(cžipias kai kuriose Europos minėjinjas rado platų atgarsi Į
sako, kad Irako lakūnai vi
aviacijai.
italų
spaudoje.
“
Šv.
Kazimieras!
rąilstvbėser 3) Priėmimas režosunaikino minėtą miestelį ir
AQUINO BUVO NUŠAUTAS
Pranešimai
sako,
ka<I
sukon

iucijį apie Pabaltijo valstybių ir slibinas — Černenkos pagrin- j
mušė 300 suvažiavusiu fanati
AN TLAIPTŲ
centruotos
Irano
karo
jėgos
ga

le^riktausaniybę įvairiose ša- dinė baimė” skelbia Milano sa-j
li pradėti pulti Iraką. Irako j^a-• Iš j
yse; 4) Pasaulinėm Baltų Santal vaitraščio H Sabalo kovo 3-9 nu- į LOS ANGELES, CaL
BENAMIAMS KOMISIJA
sienin sutrauktas didokas Ira
kos 1985-ais metais ruošianįas meryje išspausdinto straipsnio Manilas atskridę komisijos sen į
LEIDO BALSUOTI
no kanų skaičius. Atrodo, kad
/isuojnenės1 teismas ir jaunijno antraštė. “Ši Sovietų okupuota Aquino mirčiai ištirti nariai ap
'<
Washington, D, C. — Įste
Irano puolimas gali prasidėti
klausinėje
lėktuvo,
atvežusio
katalikų
šalis
šiandien
pergyve

sąskrydis Kopenhagoje; 5) Žmo
šiandien arba kurią nors kitą rnas neleido gyvenamos vie
gaus ‘.Teisių 'Konferencija Ota na aršėjantį persekiojimą. Tai Aquino į M anil | tarnautojus.
neturintiems Amerikos pi
artima diena.
voje 1985 m.; 6} Lietingų da narsumo, ir persekiojimo kroni Vienas jų nelaimės metu buvęš
Amerikos vadovybė užrekor- čiams dalyvauti rinkimuose.
lėktuve, matė, kad Aquino bu
lyvavimas P.E2N. Klubo su va ka”. .
davo Irano valdovo Chomeinio Washington© rinkiminė kon
Savaitraščio mėnesinio prie vo nušautas ant lėktuvo laiptų
žia viine Tokyo, Japonijoje; 7)
įsakymą kariuomenei, kuris sa ja leido balsuoti ir tiems pi
Artėjančios olimpinės žaidynės do 30 Giorni kovo 9 d. laidoje,- ir nulinkusia ir kraujuojančia
ko, kad antradienį bus paskuti čiams, kurie neturi gyvena
Los Angeles mieste; 8) Santy Tcmasso Ricci rašo: “Jonas Pau galva buvo nuvilktas nuo laip
nė pasiruošimo diena. Visa' vietos.
kiai sta Pasaulio Lietuvių Bend- liūs Il-is yra pirmas popiežius,' tų ir paguldytas ant derva iŠPaaiškėjo, kad Washingl
ruomįenej. 9). Eltos biuletenis pavadinęs lietuvius ‘T>coliais”: mušto tako/ Rolando Galman Prez. Reaganas vakar pasakė kalbą .Anglijos parlamento nariams; Irano kariuomenė privalo būti
pasiruošusi
pulti
Iraką.
pastebėdamas,
kad
nori
rasti
būdą,
mažinti
išlaidas
gynybos
yra didokas piliečių įkaičiu
vokiečių^
10)^ Bu susiu anti- tai patvirtina, kad jis- lietuviš stovėjo^kifoje laiptų pusėje neNutarinias
lydėti
Amerikos
rie giema gatvėse, katvių. k
kos ItllIBįthsAr jis pasrkĮįrė lie-jI
ginklo ir nieks^ j reikalams.
^icines • reais^ici^;
šamdytus^tankerius
buvo
aptar‘
puošė, paikuose ir kitose vi
Lie* n-ęzi^^.Įfeiių surouštose žudj&
pecto:
*
Ųta
prieš
dvi
savaites.
Admiro

tose. Komi šia leidžia jiems
bos
j^>ndui i tuviu S
.pasprukęs iš Manilas
las
John
indams,
JAV
kariškų
J
suoti, jeigu jie ramaa žmogų
auka^2;Sa^įoži^^^v.ū^ į
• Ruęifa”ar- ir prašė leisti, jam pasilikti Ame ŠIANDIEN PREZIDENTAS REAGANAS
jėgų
vądas
Artimuose
Rytuose
ris sutinka ji užregistruoti,
rikoje, nes Maniloje jis būtų nu
[aBUS
UORMANDIJOS
PAKRAŠTYJE
jau
prieš
dvi
savaites
įsakė
lai

turi pažymėti, kurioje ga
ryti nutarimai. ?*z-.;. - Įč
• •ma&savo sti- žudytas.
vynui
ir
aviacijai
pasiruošti
1
y1
V; /'//.?■ *'v'' prraž^^/gjdičją. ,‘83'ž^toęen.tai;
sankryžoje iis miega. Be to
Vakar prezidentas užkandžiavo su karaliene, tarėsi
Vll-dji'tautinių šokiušvente
Komisijos pirmininkė Casaroa
dėti
tankerius
Persijos
įlankos
gatvėje miegantis žmogus
g^rventbjų^’jrra kąfetlikai”/
su premjere Thatcher apie konferenciją
J. Agravai. atsargon paleista apy
vandenimis.
♦ duoti adresą žmogaus, kur
Tariniai. jokiai.yra TietcLvisInfdrmacija apie OSI/KGB j gardos teismo narė, vra nuw-1
Irano karo vadovybė jau se-_ pažįsta, turi būti nurodyta
k'um^^fe^ytą.'muši) Ir ^vętiin-’
LONDONAS, Angį. Anliadie- A m e r i k os d i rb tu v ės }>agamin-:
f kusk apklausinėti’ ne tik filip
1911 metų birželio 6 dienos niai ruošėsi pulti Irako pozeijas, žmogaus vardas pavardė ir
taučių-- tarpe. . Tsųtįhiai šokiai
« niecius,
mečius, bet ir lėktuvo tarnauti
tarnauto-1 nį prezidentas buvo nuvežtas į tąsiame ryte Amerikos karo jė esančias Basros ir kitose vieto ' sius adresas. Jeigu adreso :
Ražjjaštiėne ^pranešė
yra jątmfmo būdas bendrauti
F Bacliingliam rūmus ir pietavo
jus kiniečius.
se. Iraniečiai bandė pulti ira-‘ tai privalo būti nurodytas ]
kartu su Anglijos karaliene Elz gos iškėlė didoką kiekį tankų,
sunaikino pakraštį saugojusius kiečius, bet kiekvieną kartą Ira dėžutės numeris. Manoma,
bieta.
Jiedu
aptarė
visą
eilę
bėj
SACHAROVAS SVEIKAS
vokiečius ir užėmė pakrančų ko kryžminė ugnis juos iškloda teismas patvirtins šį kom:
gamuiu
reikalų,
palietė
abiejų!
IR NEBADAUJA
;
nutarimą.
\kdnagubrWs.
Tsnkai tuojau vo.
valstvbių ūkio reikalus, o vėliau |
MASKVA; Rus. “Tass” agen- i nuvyko i Doaning St., kur ilgai pasileido valyti kelius, kad pra
šį kartą Irano valdovas Cho- Į
STIPRUS VĖJAS. PAVF
tūra praneša, kad fizikas Adrei tarėsi su premjere Margaret skintų sunkvežimiam kelią į Not meini pasirinko birželio 5 dieną, j
LAIVĄ
mandijes vidų. Normandijos pa nes tuo n fe t u 1933 metais birže- ’
Sachrovas yra sveikas ir gyve Thatcher.
kraščiuose žuvo 12,000 vokiečių lio 5 dieną Chomcini pirmą kai-' Hamilton. Bermuda — t
na kartu su Elena Bonner.
Pirirbn eilėn su premiere karių. Nelaisvėn paimti į šį skai ta suruošė pasipriešinimą prieš f:;i iškilęs Lives '’Marques
“Tass” praneša, kad iš įvai-Į aptarė artėjančią ketvirtadienio čių neįeina.
; tfrano šachą Rėzą Pah'evi. Ta- Bermudus vandenų plavl
rių užsieniečių gauna užklausi- į 6-šių pramonės valstybių kon
; da sukilimas nepavyko .bet tai šiame, smarkaus vė’o buv
VOKIEČIŲ TARPE
imus, kuriais teiraujamasi Sa- I
ferenciją.
buvo pradžia' perversmo prieš guldytas ant šono ir staigi
KILO SUIRUTE
charovo likimtu ir sveikata. Tass
Irano šachą. Tas birželio suk’-; dėlės o o go t p a skand ’ n t a s
praneša, kad Sacharovas rae-1 Rytoj ryte prezidentas išskris
Vkiečių karo vadovybėje ki- Urnas vyko Kurdistane. Kurdai
i ir burės buvo L
badauja ir gerai jaučiasi. Agen- i i Prancūziją. Normandijos ps- lo suirutė, kai įsitikino, kad
ic. -Atrc’dė. kad
tūra nepasako, kur dabartiniu ’ kraščius. kur prieš 40 metų bu-1 kiečių divizijos negali pasiprie buvo pasižadėję sukini, bet vė •šplaukė iš audros ir pasic
metu Sacharovas vra. Sacha ro- i vo iškeltos sąjungininkų karo šint: Amerikos aviacijai ir tan liau jie Ghcmeiniui nepadėjo. I ones vidurį, kai staiga
šiandien į miesto rytų Kur
vas buvo išsiųstas į Gorkio mie jėgos Omaha Beach (Omalijosi kams. Amerikos pėstininkai nesmerkus vėlas laive tiesia
stą, kuris yra 300 mylių atstu- paplūdimvs). Čia iškelti Ame-' siveržė pirmyn, Jioirb nebuvo distano vietove Chcmežni su- gu lė ant šono.
. Į. rikos pėstininkai ir tankai. Tomoje nuo Maskvos. Gorkio sri-Į
jokio reikalo.
19 “Mnrouiso” keleivių, j
deTų
Hau
į
rytus
buvo
iškeltos
britų
riję įminama slapta sov
amerikiečiu.
pe 13 jjaunu
------ - ----Gen. Eėsenhosveris
karo medžiaga. Dirbtuvių tar karo jėgos .o į vakarus — Ka
eoio. Jie noturėjf progos
rišusias
sąjungininkų
kariuome

nados
karo
jėgos.
nautojam uždb^usta susitikinėti
gelbėti, nes didelė banga
nės vadas. I>et Amerikos karo
su kitais žmonėmis, kad jie ne- , Gen. Eisenhower vadovavo
jo preuldytą laivą.
jėgoms vadovavo gen. Bradley,
praneeštų
karo
paslapčių.
Kiek

karo jėgoms
Kf
V i erą L. veną pavyko rn
šimtai Amerikos bombonešių
vienas Gorkio darbininkas sau
d irvje vandenyno, bet
•Vokiečių karo vadovyl>č ži pralauždavo stipriausius apkatgomas ir tikrinamas.Kalbos apie
ičm de:ti iš už<iarų k
Gorkio apylinkėje pasirodžiusio nojo. kad sąjungininkai paskan sus ir padarydavo laisvą kelią
Jie nusileido kartu su lai
Paton tankams. Vokiečių
degančio cigaro dūmus, dar la- dino didžiausius vokiečių karo
r’s paviršiun nepajėgė
laivus Athnte, sumuštos vokie karo jėgos vietomis dar prieši1rau paleido įvairias kalbas,
mušti.
čiu karo jėgos šiaurės Afrikoje.: nosi, bet gen. Patcn jau baigė
griausti.
— Bdlyporeen miesteb
Romeles sumuotas prie Tobru- supti Paryžių. Gen. F.lsenliozidenlas Reaganas užėjo
ko bei Tunizijoje ir buvo pla- weris įsakė leisti gen. Charles
Ronald Reagano taverns
frtuojania iškelti sąjungininku de Gaule įmaršuoli į Paryžiaus
■W1S
būti giminė, bet jau tolii
karo jėgas Europoje
Vokie^ ChAmps d’EIyse (Elizėjaus lau
tų giminių ten nerado, i
t.
Helmut Schmidt
čiams pavyko įsistiprinti Pran kai) pasiekti Are de Triomphe
< vo kur užeiti, Reaganas
W-i
/
cūzijoj. Italijoje. Danijoje. Bel (pergalės arka), o gen. Paton
KALENDORtLIS
gijoje, Norveegijoje, Graikijo tankai veržėsi tolyn į Vokieti Buvęs Vk-el jos kancleris Hel- stiklą vietinio kvaso, c
je, Jugoslavijoje, bet jie nepa ją. Jie užėmė didžaiusius pran- 1 mut Schmidt yra įsitikinęs, kad išgėrė migdolų raugalo
Birželio 6: Norbertas, Mėta
jėgė vyrauti vandenynuose ir cūzų apkasus iš kitos pusės. Vo- vokiečiai turi gintis nuo rusų,
— Antradienį aukso
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:22 erdvėje. Jie nuskandino daug kiečių kariuomenės vadai baigė o ne nuo amerikiečių, norinčių
prezidentą
Anglijos
kainavo $394.
Amerikos transporto laivų, bet kovas kulkomis į savo kaktą. vokiečiams padėti.
šilta ir tvanku; guli lyti ir
Rėag«&4 pietizms ir pasitarė tarpti

VLIKo POSĖDYJE DAUG NUTARTA,
BET VEIK NIEKO NEPASKELBTA
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių moksJc žinių populiarus perteikimai

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

VITAMINŲ REIKALAI (19)
vitamino trūkumas gali gautis dai’g geriant kavos, nes kū
fe nas kavoje naikina tą vitaminą.
Inositolio nauda

Dr. Jonas Adomavičius

Vitaminas inosilolis (inosilol
yra grupės vitaminų B narys.
Jis talkina kūnui pagaminti lecitinę. kuris reikalingas riebalų
apykaitai kūne. Jis randamaslecitine (lecithin). Jis talkina
smegenų mitybai, svarbus yra
plaukams augti ir apsaugoja
nuo nuplikimo. Dar neišaiškin
ta pilnai, ar kūnas gali žarnose
pagaminti tų vitaminą.
Inositolio šaltiniai gamtoje

Vitaminas inositolis talkina
kūno riebalų apykaitai. Tuo bū
du jis saugo kraujo apykaitos
sistemą, nuo negerovių, saky
sim, nuo arterijų priskretimo.
Jis taip pat apsaugo nuo negero
vių inkstus, kepenis ir širdis ir
taip pat saugo galvą nuo nupli
kimo. Jis trukdo ocholesteroli
gaminimui.
Reikalingas žmogui vitamino
inositolio kiekis dar nėra nu
statytas. Tik žinoma, kad žmo
gus su maistu gaama kasdien po
viena (1) gramą inositolio.
Nėra žinomas inositolio tok
siškumas kūnui.
Išvsda.
Naudokime mišrų
maistų, ypač javainius, citrini’*
nius vaisius, gerkime jų sunkas,
gerkime po kvortą pieno (lieso)
kasdien ir priedui naudokime
mieles. Apsieikime be kavos,
kuri naikina kūne ta vitaminą.
Pasiskaityti. D. J. Ameson:
Vitamons and Minerals. The
Windmell Gvide.

Inositolis. randamas augaluo
se ir gyvuliuose, jų audiniuose, j
Jis yra sudedamoji lecitino da !
lis, jame yra gausiais kiekiais.
Dar gausiai jo yra citrinos vai
siuose. javainiuose (cereals), STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI
mielėse, piene ir.kviečių daiguo
sė, o taip pat ir sojos pupelėse. GAZAI ŠIRDININKĄ PIAUNA,
KAS DARYTI?
Inositolio trūkumo reiškiniai

Trūkstant vitamino inositolio
gali gautis akyse nenormalumai
plaukų slinkimas, pakilimas
kraujui e cholesterolio, vidurių
užkietėjimas ir odos negerumai.

KLAl'SIMAS. Visų Gerbiamas Daktare, kreipiuosi i Tains
ta kaip ir visi kiti ligonys pa*
galbos prašydamas. Esu 74 m.
ainž. 5.6 pėdų, sveriu 155 sv.

TORNADO

Nerūkau ir kai]) ir negeriu. Bei
vis tik prieš melus turėjau -sti
prią širdies ataką. Apie dvi va
landas buvau be sąmonės, bet
gerų daktarų dėka' atsistačiau
Į kojas. Tnsi^savaites išbuvau
ligoninėje. Prieš ataką kraujo
spaudimas buvo 165/80 ir gė
riau vaistus nuo kraujo spau
dimo. Po atakos krito ir dabar
yra 140/70, 'ir vaistų negeriu.
Sveikata tikrinu kas du mė
nesiai. Vaistus geriu: Diltiazem, 60 mg. tris karlut į dieną
ir Digoxin 0.25 mg. kartą per
dieną.
Kai grįžau iš ligoninės — vaikš

Vien '‘‘geriems“ gydytojams
duoti visą kreditą yra didelė nie
dicjnišką klaidą. Ką blogiausio
žmogus sau galį padaryti — tai
atiduoti
viską pavesti vien
vaistams ir gydytojams ,o pa
čiam toliau nesveikai elgtis (gil
iaujant, rūkant; nesveikai — ne
lietuviškai besimai Jinan t, tingi
niaujant, dėl dulkių sau galvą
sukant, visų kitokiu turimų li
gų tinkamai nesitvąrkąnt...). ši
taip nė vienas nesielkime.
Ąnjras dalykas —; kraujo spau
dimas 165/80 gydytinas visų
pirma ne vaistais, bet tinkamais
elgesiais: pei didelio svorio nu
Rietimu, mankšta, valgomosios
druskos nevartojimu, įtampos

pučo that U mada

Jonde have been helping to make
mojj dreams coma true* for yeanu
now. Bonds mature in less than
as years. That mean* your dreams
an pome true {aster than evtfr before.
You can buy shares in your partijaUr dream by joining the Payroll
Ssrftnri PUn where you work, or the
‘ Pctare yoii fcnaw it, your AuH*nca»

fake stock in America.
'Įt. t

paiĮtft 14 Mac ctaa aut j-nnį-fi

Tuo ir kreipiuosi į Tamstą,
Daktare, kas tai yra: ar nuo
širdies, ir iš kur ta širdis pada
ro liek gazų? Kiek pakalbu su
žmonėmis, kurie įurėjo širdies
ataką — nė vienas nežino tokių
dalykų. Klausiau savo širdies
daktaro, jis sako, kad nuo šir
dies. Jis yra toks nekalbus, sumurma keletą mediciniškų zo
džių ir viskas. 0 vis dėl to ne
malonus dalykas. Norėtųsi ži
noti, ar visam amžiui turėsiu
kankinti <*al vra kokia nors
pagalba, širdingai ačiū.
Naujienų skaitytojas

ATSAKYMAS.. Painias daly
kas —•. mesk iš galvos .medici
nišką netiesą, taip gausiai dau
gelio galvoje užlaikomą: nuo
širdies atakos didžiausia dalimi atsigavai, kad Tamsios kū
nas pakankamai atsparus buvo.
Taip atsitiko dėl svarbiausių
dviejų dalykų: sveiko paveldėjimio ir tinkamo užsilaikymo. Čia
nerūkynias, įregi r lavintas ir
sveika mityba daug padėjo —
visiems apsimoka taip elgtis,
tai]) gyventi. Tokio gėrio visi
turėtume siekti. Tik tada gy
dytojai pajėgs mums sekmin
gai talkinti net ir sunkioje nega-

line.
uiO'A M tbe

ciojau, kad kiaušinis nenukris
tų nuo galvos. Jaučiaus gerai,
bet po kokių trijų mėnesių pra
dėjau judėti daugiau ir daugiau
ir dirbinėti šį tą.
Vis užeina
skausmai, atsigulus praeina. Be.
prie to prisidėjo riaugėjimas,
daugiausia po gero pavalgymo.
Jeigu vaikštau alkanas, mažiau
jaučiu. Pirmiau pradeda skau
dėti virš krūtinės duobutės ,0 pas
kui pradedu riaugėti ir ilgai.
Kai išsiriaugėju, mažiau skau

; <

1 i UX5H naudodavo ii vaistinei gyventi.
— “Bepigu pačiam taip kal
g&utą iridžio anglį (carbo me bėti, patarti judėjimu užsiėmi
dicinalis) . Bet, jei jie nešit vai
mą, kada man išpildyti tokį pa
kydavo su virš minėtais p^n
tarimą dėl skausmų kojoje neį
kiais reikalavimais, jiems anglis
manomu” — pats papsakysi tam
nepadėdavo (ji sugeria du jis)
sybę. Tikrai vienas vargas —
Tada tokie ligoniai skųsdavo*.
ne vargas. Ant palinkusio kark
“Aš galėjau į anglį pavirsti —
lo dabar dar viena ožka učsiketiek jos sunaudojau ,o vis tiL
rėplino — gavai strėnkaulių iš
dujos pučia vidurius...” Reikia
vietos palinkimą ir dėl to skaus
tokiems širdį stiprinti — tams
mus kojoje (gali būt užmiršęs
tos atvejuje, mažiau, minėtai,
strėnų pertempimą). Iš nuga
ją varginti — tada ir dujos pna
ros smegenų išeinantys ir įkoją
nyks viduriuose, jei jos dėl šir
einantys nervai (viename pluoš
dies esti atsiradusios.
te vadinami nervus ishiadicus —
Tamsta dabar žinai, kaip už
iš čia mūsų kalboje išias — to
laikyti širdį prisilaikant jos da-^I
nervo erzinimas spaudimu) esti
kartiniam stoviui. Taigi, elkis
kiek prispausti. Todėl skauda
išmintingai, pildyk visus čia gan
koją. Gydykis būdamas gydy
tus ir iš savo gydytojo apturi
tojo žinioje. Dažniausiai ta liga
mus nurodymus ir pajėgsi
savaime praeina, tik retkarčiais
džiaragtis geresne sveikata. La>prisieina operuotis. Jokių nuo
kytis savo gydytojo nurodymų
Sėkmės! Reikale vėl parašyk. skausmo vaistų nevartok. Čia tik
bendras patarimas galimas.
KĄI ANT PALINKUSIO KAR
1. Kaip ranka siausmai tuo
KLO V1ĘNA OŽKA UŽSIKĄRIĄ
jau pradingtų, jei galėtum pir
IKiLAUSUlĄli. Mielas Ado tyje, kur yra plaukiojimo 'basei
mavičiau, yra sakoma, kad vie- nas, paplauky b ant nugaros ir
KAI ANT PALENKUSIO KARK normaliai, o taip, pat ant kopė
na bėda ne bėda, bet kada daug čių kiek palipęs labai sulenktum
bėdų — tai tikra' bėda, kaip nuo- kūną Į priekį — strėnas ištemp
' latinė įtampa, nuolatiniai užsi tum — kaulelius į vielą atsodin
miršimai, nenoras nieko daryt, tum. Tik jau neik pas “kaulų
ir su žmonėmis susitikti ir t. t. laužytoją’’ — liga savaimę pra
1 Urie tų mano negalių atsiradę eis, o tas. paėmęs krūvą žaliukų,
dar vienas negalavimas: iš po sau užskaitys pagijimą.
nakties atsirado kairėje pusėje
Reikia stiprinti pilvo raume
! nuo liemens ir kojos blauzdoje
i skausmai raumenyse. Rytojam nis, idant nugaros kaulai sustip
sų raumenų, kitokių kūne esami dieną buvau užėjęs pas gydyto rintai laikytųsi savo vietoje. Čia
negalių tvarkymias. Klaida bu ją. Tai jis paklausė, gal ką stipri vandens srovė pilvan, o
vo Tamstos daryta, kad bent pv nors sunkiai dirbau ir nieko ne taip pat atsakanti giiim-astika
daug padeda.
;;
sę metų virš minėtai nesielgei 1 patarė daryti. .
2. Gulėk ant kieto •čiužinio,
pirm pradėdamas nuo kraujos
Vienas lietuvis, kuris turėję
pūdžio vaistus naudoti.
tokį negalavimą, pavadino išium ar lentas po minkštu jo pasidėk.
3. Tik laikinai nęši«kU dienos
Turint antrą — diastolinj krav ir sakė, kad tas praeis tik po
:
metu,
skausmus "turi^Ėmas ir
jospudi normalų — 80, nedidės mėnesio laiko, kas mane blogai
dirbdamas^garsėtėlį stręnų kaunį už 95 — visai nereikėjo vais nuteikė.
tais gydytis kiek pakelto vier
Domiuosi Sveikatos skyrių^. lams palaikyti (Back support).
pirmo — sistolinio spaudimo mi labai senai dar nuo dr. Rąč-. Ilgai nešioti jį nėra sveika.
4. Stiprink kaulus tinkama
Tą tiesą visi kiti žmonės turėti; kaus laikų ir turiu surinkęs ne
įsidėmėti, nes vaistai- nuo pa mažą archyvą, kuris mano svei mitvba. Mažiausiai kvorta lie
kelto kraujospūdžio yra nuodą katai daug padėjo. Tai tikiu, so pieno per parą išgerk. Čia dar
kūnui: reikia rimtai apsvarsty kad ir šioje bėdoje man patarsi tinka varškė, rūgusis pienas, pa
Dar
ti gydytojui ir pacientui jų da^ te kas daryti ir kaip gydytis. Ne sukos, lietuviškas sūris.
romos kūnui žalos blogą, paly jaugi man senam pensininkui apsaugai nuo tolimesnio kaulų
ginant su jų daromu gėriu, ma reiks visa mėnesi kankintis. Esu minkštėjimo naudok vj’riškų
žinant pakeltą kraujospūdį. Ku vienas ir reikalinga man dar hormonų (Mathyl testosterone)
ris iš jų viršys — tai dar priseis buotis virtuvėje, maistą pa&iga po vieną 25 mg. tabletą dieno
atsakančiai elgtis.
rr^nti, ų judesiai didina skaus je, per visą likusį (gyvenimą.
Trečias dalykas — nedirbi mus. Malonėkite patarti, atsa Valgyk gausiai vaisių — daržo
nėk, kol skausmai užeina. Išmok kyti, jei turite ką nors Naujie vių. žuvies taukų po vieną kapsuliukę nesaulėtomis dienomis,
laiku eiti pailsėti, atsigulti da: į nose. Aš viskuo nusivylęs.
prieš skausmams krūtinėje už Į ATSAKYMAS. Esi palinkęs kas antrą dieną kaulų susiprinim(ui naudok.
einant. Sakysim, jei einant blc Į
karklas — nusiminęs, sergi de
Tamstai reikia ne tik gydytis
ką gauna skausrųus, eik tik du
presija. Nuo jos geriausias vais nuo dabartinių skausmų, bet ir
trečdalius bloko ir sustok poil tas yra nuolatinis (su reikiamo
siui kelioms minutėms. Tada mis pertraukomis) naudingas išvengji reijkia tokios negero
vėl eik du trečdalius bloko be sau ir žmonėms darbas,' užsiėmi vės pasikartojimo. Sėkmės. .Vėl
parašyk, kaip einasi.
skausmų. Taip elkis ir kitokią
mas, ne vien tik snauduliškai.
veiklą atlikdamas. Išvengimas nosimi žemę ariant laiko lei
krūtinėje skausmo yra pati svar
dimas. Reikia savas smegenis,
b’ ".šieji pagalba širdžiai.
tą kompiuterį vien giedriomis
Ketvirtas dalykas — “Po ge- nuotąikomis, gerais pergyven
ro pa valgymo” riaugėjimas ga tais prisiminimais stengtis pe
rėti. Reikia versti save prisi
Ii būti dėl keletos priežasčių.
1. Pergausus rruaisto kie minti vien džiugius savo gyvekis apsunkina virškinimą. 2.
Netinkamo.
skrandžiui
ne kiais gyventi visą laiką per vi
priimtino maisto
(alergija są dieną iki užmiegant. Gydyto
maistui tani tikram) naudoji jas dar ir priedinj gydymą gar
mas. 3. Nesukramstymas: kiek lės patarti, kreipkis į jį. Būti
siaka people
vieną ką^nį reikia sukramtyti nai taip padaryk, jei užeina min
iki obuolinės košės pavidalo — tys, jog neapsimoka toliau bosuedhsl
su seilėmis, ne su bet kokiu
skysčiu suvilgant, ir tik tada
nuryjant. 4. Virškinimui paleng
vinti kasos (pancreas) syvų nau
ui lor
dojimas: Pancreatin (ar Digestin, Entosyme), po vieną ar dvi
AT 0UI 10W UTB
tabletes pavargius). 5. Kram
tant maustą reikia laikyti su
čiauptas lūpas, neryt oro. Sriu
bą srebiant reikia irgi sučiaup
tas lūpas laikyti! skystyje, —
nesiurbti kartu su sriuba oro. 6.
Tik visus čia minętus reikalavi
mus išpildžius ir trečia patari
nią įgyvendinus turės susitvar
kyt riaugėjimas, jei širdis pa
kankamai atsigavo pumpuoti
j!
^raująį Tada kraujas neužri
II
II
stovi žarnų sienelėse, jis gerai
kraujotakai esant sugeria orą
<212 ATST CĖRMAK ROAO CHICAGO, M I SOMA
iš žarnų. Tada sumažta dujų i
ij
kiekis, žarnose. Ptpešingai nu-1
Peter Kazanauska*. Rr**.
j9, B47 7747
i
taika, esant' bepakankamai čir«»W. ■S** . Fr . Vi TSuj.»-« J, t.
kuliaci: tada dujbs padidintai
SERV ĮNG CHICAGO! Ą NOSĮ NCI 114$
renkari žarnose ir esti šalina
mos abiem natūraliais keliais
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daugiau naudojimu — jo yra'ja
vuose, žaliuose lapuose daržovių
—' kopūstai čia geras kalio šal
6ms. na ir riešutai. ar čia svar laukan
bu, Ąeditacija.' maMa (kas tam1
Lietuvoje tokie męnkos kraii- 2
yra linkęs), atsipMaK&avimas vi- jotakos figonys dėl dujų vidu-
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ti po kelias prenumeratas. Tau- s noru et leidžia vb.eins sakyti,
ti s Fondo Kanadoje pirminin o dar mažiau, rašyti, viską, kas
y»TI*W
kas A. Firavicius išplatino net į galvą ateina“.
L žktetėūisių įronuninkų para- šėjams dėl nesuderinamumo su
r
Pirmiausia norėčiau Liūtą Gri
keliasdešimt “Tautos Gyvybės”
pijinis nusistatymas nepatikti ė Chicago, del galimo nuostolio,
egzempliorių ir atsiuntė 15 pre niu*■ ištraukti iš tokio liguisto jo
dėl šokėjų finansinės piiramos
S. m. gegužės 23 d. Jaunimo
numeratorių. Pianas Bražins nusivylimo. Kai L. Grinius dėl
atvykuriems iš užsienio bei
Cent) e, Chieagoje, įvyko JAV
Pasitiko pakrantės ir t.t. Kep
kas, iš Eis Rngeles, atsiuntė 8 Lietuvos reikalų pasiaukos tiek,
Lietusių Bendruomenės (LB)
paprastai esti mūsų susirinki
prenumeratas. Antanas Dum kiek dr. J. Šliūpas aukojosi, kai
tarybos narių ir Chicagos apy
muose kai kurie užmetimai bu
čius iš Cicero. 111., surado taip jis atliks bent ketvirtadalį lar
linkių LB pirmininkų pasitari
vo keliami be pagrindo, tik po
pat 8 skaitytojus ir t. t. Kai bu tėvynės Urbui, kiek jų at iko
mas Vll-tos Lituvių Tautinių
lemikaii sukelti ir noro ką nors
kurie žurnalą užsakė dovanų (T ietuvių tautos atgimimp, kuk
Šokių šventės reikalu.
&
pasakyt i,kad ir “nei į tvorą, nei
savo draugams. Tokiu būdu tė*- tūrinimo, švietimo bei tautos sąIš Clevelando į pasitarimą at
į mietą”. Dr. Butkus vykusiai
vynės meile degančių skaityto mokinimo srityje) šis didysis
vyko šventė: rengimo komiteto
atsikirto ir matėsi, kad jis da
atsakomingo ž urnalizmo teigi jų šeira didėja, kad lietuvių Lietuvos patriotas, tada ir Liū
pirm. dr. A. Ęutkus(B)z Jis tuo
ro viską, kas galima šventės pa
mo. kad “Hitlerio laikais lik vi ta .tos gyvybė neužgestų, kad to Griniaus fotografija atsiras
*; :
pačiu ir JAV LB vddybos pir
si sekimui, ir daro tai sumaniai IIfewF*’*?
due tat tiktai 300 000 žydų”, čia lietuvių tautinis sąmoningumas m'r.o žurnalo viršelyje^..
mininkas. Pasitarime taip pat
ir su dideliu entuziazmu. Jo di
! reikėjo pridėti, kad šie skaičiai tėvynės priešų nebūtų užgniauš
(Bus daugiau)
duJyvavo įvairūs LB pareigū
liausias šiuo metu rūpestis ir
j <r\] liečia tik pačioje Vokietijo tas. Džiugu, kad “Tautos Gy
nai, šokių šventės lėšų teikime
prašymas, labiausiai nukreip
je įvykdytus žudymus... 7^ pus vybįs” žurnalas, per tokį trum PATS SKAITYK IR KITUS
ir programos komisijų nariai ir
tas i chicagicčius yra: “Kuo
PARAGINK SKAITYTI
lapių skirti A. Kairiui (iš 21) pą laiką, susilaukė tiek daug
keliu laikraščiu atstovai. Nau
skaitlingiausiai atvažiuokite su
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’
I yrą ta p pat daug per daug.
naujų globėjų bei rėmėju.
jienų atstovo nesimatė, nes j fe
?eimom, giminėm ir svečiais, ir
Tai tekios urmo mintys susiTačiau redakcija gavo ir ne
nebuvo ir pakviestas.
oadėkit užpildyti 17,000 vietų
palankių laiškų. Betgi jų ne
p..ėinus su “Tautės Gyvybe”.
Gyd. K Ambrnzaitis, JAV LB
alę.” Ta proga jis paskelbė
Jeigu Jums įdomu, labai pra buvo daug, vos penki. Du neTarybos pirm, atidarė ir pra“
urbi
at
orbi
”
atsišaukimą:
verstų paskelbti iš Lietuvos palankių laiškų autoriai topo
vedė susirinkimą, parūpino vai
“Brangios Sesės ir Broliai lietu
šiaip ta:p čia atsiradusių įspū skaitytojais ir tikiu, kad meti]
šes apiie 30-čiai žmonių ir paviai”.Atseit, kreipdamasis į vi
džius, pradedant nuo vadinamų gale jie alsius kitokio turinio
kvietė fotograffus.
ens lietuvius, “vardan išeivijos
dviejų dar likusių “žvejukų”, laiškus... Į kitus du laiškus bū
Pagrindinius pranešimus pa- lietuvių savigarbos ir tautinio
baigiant bene paskutiniu atvy tų pravartu atsakyti. Ypač į vie
darė B. ir lėšų telkimo komite salidarumo neapvilti mūsų tau
kusiu p. Pranskevičium... Be ną, kuris yra tiesiog sensacin
to pirm. gyd. F. Kaunas bei iž tiniai susipratūsio jaunimo.”
rods koks 30 tokių atsirastų. gas, jau vien todėl, kad prieš šį
dininkas inž. K. Pabedinskas.
-v , •
-i
Nežiūrint to atsišaukime ir; 51 ŠILEIKIS
Prof. Adomo Varno portretas Reikėtų laiškais juos apklausi-, “Tautos Gyvybės” žurnalą, kurio
Dėl šventės informacijų žiū
nėti, klausiant
r--v da-[
_ tautinė linija pirm on vieton iš__ ____ vis tų pačių
visu bendro reikale, keli seni
rėk atskirai ė šventės rengimo
lykų. ’Tiktų ir konstruktyviai! kelia Lietuvos nepriklausomy
užkietėję frontiniiikai — benkomiteto skelbimą.
Jruonienininkai šiame pasitari
INŽINIERIAUS LIŪTO GRINIAUS IR kritiškos nuomonės apie mūsų bės siekimą, piestu šoka ne
Prie to skelbimo dar tenka pri
institucijų ir gyveninio reiški koks opozicionierius, bet VLIKo
me vienas po kito pakartojo sa
dėti :
BIRUTĖS
KEMEŽAITĖS
NUOMONĖS
nius, pvz. 1984 vykstančią šo i veikėjas, Liūtas Grinius. Pasi
vo siaurą parapijinį nusistaty
• Clevelando laiku šventė
mą. Kodėl, girdi.' šventės ren-'
kiu švente Klvvelande, kurio sakęs, kad “Tautos Gyvybės” pir
Chicago, IL 60629
prasidės 2 vai. p. p., Chicagos
gėjų- tarpan įtrauktas “Tauti-. Naujienų” Redaktoriui
priemiesčio salėje tilps 17,000 mąjį numerį yra atidžiai pers
laiku, tai bus 1 va. p. p.
...Joni Panele,
nių šokių Institutas” (Kisie- j
žiūrovų... Galima būtų repor- kaitęs, jis rašo:
f Čikagoje
a Iš Kanados programoje da
liūs), atseit, būsimo pasisekimo į
wtuoti apie VLIKo Tarybos, AL“Jonas Šliūpas. Man susida
lyvaus apie 500, o iš Valę Vo atveju,'nuopelnas turėtų pri-Į Gerbiamas Pone Redaktoriau, i pildau psžadą: jungiu savo pa
skaitęs kopiją ir porą nuo Tcs, BALFo, PLB valdybų po ro įspūdis, kad jis ne vien dėl
kietijos — 16' šokėjų.
klausyti vien LB-nei. Kai B.! Būsiu dėkingas už Jūsų reda- traukų iš Detroito (40-tos VLI- sėdžius. Būtų įdomu sužinoti, Aušros sukakties atsirado virše
a Suorganizuotas 250 asme
užsiminė, kad tarp kitų garbės
kaip sekasi “Lietuvių Enciklo lyje. Kaž kaip atrodo, ka-d tarp
guojamo laikraščio paslaugumą Ko sukakties seimo. L. G.).
nų choras.
svečių bus pakviesti 1 šventę »
Atidžiai perskaiJT au Jūsų pedijos” II papildymų tomo re Jūs ir jo yra artimesnėrideėnti9 Pasmadytas 59 asmenų or
f į man ir skaitytojams paskelbiant
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini-Į
fikacija. Būtent —; nuoširdu
“Tautos Gyvybę”. Yra sunku daktoriams...
kestras.
>•
- • •: ■
: mo Komiteto ir Amerikos Lie-! sekantį :
mas. Gyvenimas ,ta^au> ne vit Išnucmuota 17,000 vietų
Klysti yra žmogiška, pakęsti pažįstam lesiems sakyti tiesą,
Prie krentančm tiražų, rodos,
tuvių Tarybos pirmininkai, tai!
Cleveland Coliseum — apie. 20 kai kurie (Remeikis, Nainys),! — žmoniška, atleisti - krikš- bet jausiuos kaltas, tik girda- geriausia būtų pagyvinti esamus
mylių • pietus nuo Clevelando
čionička, prisipažinti suklidus mas. Todėl atleiskite, jeigu ma leidinius, o ne naujus pradėti.
pasiskubino pasisakyti prieš, ir j
no įspūdžiai ne visai atatiks Jū O gi, žurnalų daug mirė. Pavyzcentro.
reikalavo neleisti nei VLIK 'o,1 —kilnu.
s Šventės leidinys spausdi
Pažįstamų dėka mano dėme sų neabejotinai nuoširdžiais min džiui, A. Kairio “Xaujoji Auš-Į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE j
nei ALTo atstovui tarti sveiki-,
namas Chieagoje Mokūno spau
buvo atkreiptas i panelės Bi- lis, kuries trykšta iš žurnalėlio ra”, 1947—1949, L. Dovydėno
nimo žodžio, tarytum, tai turė sys
■
I
yra seniausia, didžiausia ir; turtįnglausi'a lietuvių frateraalinė
stuvėje, korektorius — A. Na
puslapių
.
rutės
Kemježaitės
“
Tautos
Gy^Xemunas
”
,
1950
—
1951,
Lon-'
IE
tų būti šventės rengėjų svar
organizacija, lietuviams' ištikimai' tarnaujanti; jau per 97 metus,
kas.
Jonas
Šliūpas.
Man
susidaro
!
vybės
”
nr.
2.
kuriame
leidėja
ir
dono
‘
"Mintis,
.1971,
savaitraštis
J
biausieji rūpesčiai.
Y
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
E
« Tam tikruose viešbučiuose
Tikėkimės, kad dr. A.Butkus! redaktorė paskelbė ir savotis- įspūdis, kad jis ne vien dėl “Auš “Lietuvių Kelias”, 1950 ir t .t.
darbus dirba.
■
išsiidferėta didelė nuolaida šven nepaisys tų ‘patarėjų” ir išlai- kai komentavo mano asmeni.š- ros” sukakties atsirado viršelyje.
Su geriausiais linkėjimais,
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleriu •
tės dalyviams.
Kaž
kaip
atrodo,
kad
tarp
Jūs
apdraudų savo nariams.
į ■
Liūtas Grinius
kys šventę visvc bendru reika-> ko laiško ištraukas apie Taus Aukas šventei galima bus
ir jo yra artirri(esnėJdentifikaci£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis: SLA neieško pelno,
lu,' ir neužmirš, kad visuomenė
“Tautos gyvybė”, 1984 sau
nurašyti nuo JAV pajamų mo
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
1
ja.
Būtent
—
nuoširdumas.
Gy

jau seniai rreikalauja vienybės
Asmeniški
laiškai
papras
tai
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
sis-vasaris,
Nr.
1
(2).
kesčiu.
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. •
ir susitaikymo tarp LB ir VLI- nėra skirti polemikai spaudoje, venimas, tačiau, ne visuomet
9 Chicagos apylnikėje aukas
leidžia visiems sakyti, o dar ma
PIRMIEJI ATGARSIAI
Ko — ALTo.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda
Endowment
bet
tarnauja
ne
viešam
nuomosiusti “Lithuanian Folk Dance
žiau, rašytit, viską kas į galvą
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui; siekiančiam
Panelės
KeBūdinga, kad Brighton Parko’
pareiškimui.
P------Malonu pranešti, kad “Tau
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai: '
Festivals, Inc.”, c/o K, Pabedin
ateina.
elgesys Lir komentarai
—
skas, 7151 S. r California Ave., LB pirmininkė tame, susirinki- [
SLA—vaikus apdraudžia.pigia terminuota apdrauda: už
Verčiu turinį: Teigiami atsi tos Gyvybės“ žurnalas skaityto
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
Chicag, Ill. 60629.r Tel. (312) me pasakė kad renkant aukas ver^a paskelbti visa laišką.
liepimai yra apie J. Šliūpą, dvi ju buvo sutiktas su dideliu dė
434-0211.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
žmonės atsisako aukoti “kol ne 11984.IV.02
plokšteles, poezijos knygą. Nei mesiu. Redakcija, kartu su pre
Kreipkitės j savo apylinkės kuopų veikėjus,
Diskusijose ir ; klausiniuose susitaikys”.
1983.XI.21
jie Jums mielai pagelbės į SLA .įsirašyti.
giamai yra atsiliepiama apie: numerata, gavo daugybę nuo
bei pasitarime buvo daroma
Tad iki pasimotymo šokių
A. Kučį, T. Merą, T. Venclovą, širdžių laiškų. Buvo miela juos
Galite kreiptis ir tiesiai į-SLA Centrą:
K. B. Panelei Birutei Kėmėžaitei
daug užmetimu Clevelando ruo šventėje!
skaityti
ir
jausti
tuo
pačiu
tau

A. Kairį, T. Antanaitį, lenkus,'
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
7144 So. Mozart Avenue
latvius. J. Kojelį, kun. P. Dilį, tišku ritmu plakančias širdis...
Ypač mane sujaudino kai kurių
307 W. 30th St, New York,- N.Y. 10001
skaitytojų rūpestis ir pastan
TeL (212) 563-2210
jnini.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi niniiiimituiiiimnii iiiiiniiiiiĮiiin įį miiinimiiiHnit gos padėti, kad žurnalas turėtų
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno £?' mofol
ateiti. Vieni siunčia aukas, ki-

Dpįd jos redak
;i mūsų aplinko
je nėra nieko gero? Nejaugi
ž u n įai -'s nt gale tų pasi tenkinti
kronika, susiLikydamas nuo la
bai piktų komentarų? Spauda,
juk, turi būti gyvenimo veidro
dis, bet ne gyvenimo tapytojas.
Spaud je turi buli vie’os diskusijoms, ka‘ ) .Jūsų “‘žodyje’ , bet
šalia jų turi būti ir kitokios,
me
skaLyicją dominančios
v

ŠOKIŲ ŠVENTEI ARTĖJANT

'<!Ž'yy-~
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ENERGY
WISE ~

m. metraitl*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinc<
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsnkcž
f. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau! Ir T
Meflam straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis į
M. K. Čiurlionio. M. iūeikio, V. Kašuboa, A. Rūkitdės ir A. Vara*

GIFT PARCELS

riiUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, III 60629

Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

Maistai iš Europos sandėlių.

> DAINŲ SVENTGS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo! Ir tjre
MARIJA N0REIKIEN2
Enii lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafei
fventes bei jų istorlją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autofės puikiu itfliumi Ir nurinktais duomenims ^anmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiirniiitiiiiiiitiiiiiiiminnHiiiiiiiūiaiiiiiiHiiiiiiijintinilIil
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja fl

•:egr.

> VIENIŠO ŽMOGAUS'GYVENIMAS, Antano Rūke apraSj
tas Juoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa,
gyvenimo bruožų spraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kte
r*tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

JBemūl paraiyta studija apie Rytprasiua, remiantb PakalnB |

?b01 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metų studijavęs, kaip

apskričių duomenimis. Apraiynia! įdomūs Hekviemn
OetuvfuL Leidinys Biurtruoto nuotraukom^ pabtlgoje duodama
Tltovardžių pavidlnlma1*tr jų vertiniai | vokleSų kalb^. EaEal
nedingojc S35 pust knygoje yra Rytprūsių lamėlapla. Kaina W
> S4 CAUM1S L1M1. rsiytojcš Petronėlės Orintalt^ atfi
mfa&ial k mlntya^apfo omenis te vietas neprft Lietuvoje te pte
maistais bolševikų okupacijos metais. Knygl turi 234 puslapiui

JAY DRUGS VAISTINĖ

.

2759 W. 71st S*, Chicago, HL
> JULIUS JANONIS^ poetas te revoHucfonleriiu, nesnpm
to te kteicfingiJ interpretuojamas gyvenime te politikoje'; tik B*
Iirglo Jalinsko knygoje upie Juliaus Janonio gyvenimą te poa
idjfw Dabar būtų j| galhm pavadinti kovotoju ui žmogaus teteki
(fidello formato, 3^5 pualapia, kainuoja B*.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEriAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

T’SPT

Atdara šiokiadieniais nuo
J vai ryto iki 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.

p&rašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, k&* bet ka3& tr
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium Ir prof. B<
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
ir patarė mums toliau studijuoti.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai
piMHU* Nauft1TW J*. Id»M SL,

V* * a

:

TpI 47fi.99ftA

ID
^e^ąi^ay, Jum
t
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PREZIDENTAS NEAPSKAIČIAVO

i

«a

i

*

Prezidentas Ronald Reaganas, atskridęs j Airiją de
šimčiai dienų, tuojau pajuto, kad jis, turėdamas visą buri
patarėjų, kad jie neapskaičiavo. Patarėjai suklaidino'
Ameriks prezidentą.. Patarėjai, Amerikoje gimę airii
vaikai, Airijos nuotaikos nesuprato. Jie gyveno Ąmeri
kos'airitr-nuotaikom.
. ;*>,
. • .,
.Amerikos diplomatai turėjo pasiteirauti,'kas dedas’
Airijoj, pasiskaityti jų laikraščių, pasiklausyti airių po
litikos kalbų. o tiktai tada prezidentui patarti, ką jis pri
valo pasakyti ir, svarbiausia, ko visai nesakyti.
Prezidentas buvo ir yra labai gerai informuotas apie
tarpusaves airių kovas, bet jis nemanė, kad airių neapy
kantos prieš britus būtų tokios didelės. Prezidentas nu
tarė užsukti į Airiją ir pasiūlyti baigti tarpusavio kovas
Pačių airių kovą su airiais jis nelietė, bet jam rūpėjo šio>'
kelionės proga baigti kovas Airijoj. Jis buvo Įsitikinęs ;
kad airiai, besitardami ir besiaiškindami taikiu budi
daugiau liamės, negu vieni kitus žudydami.

■
j

Dolnuvos žemės ūkio akademija

Ballypossen parapijoje?

Užsieniuose:

Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio kainos:

todėl jis oficialiai patarė
bftjgti teroro veik>mu>
ir pradėti logiškus ir protingus pasitarimus kultūriniams
darbams dirbti ir stengtis pagerinti krašto ūkį.
Universitetui buvo žinoma prezidento paruošta kal
ba. Greičiausiai, jis pats ją paruošė, kai gavo Galaway j
universiteto pasiūlymą suteikti jam garbės daktaro laips- Į
nį, kai jis užsuks į Airiją.
Prezidentas laukė iš universiteto profesorių ir stu- j
dentų jo dėstomų taikos minčių kritikos, neigiant jo;
faktus, bet jis sulaukė pasjfyėiojjmo. Pasirodo, kad šeš
tadienio ryte, kitoj Galaway mieto aikčtėje buvo suruoš- j
ta airių studentų demonstracija, kurioje buvo tyčįo’a- i
masi iš užrašo “daktaro laipsnis”. Karo metu vokiečių
universitetai tokius “garbės daktaro laipsnius” duodavo j
už amerikoniškas cigaretes, o pačioje Airijoje sunkiau
siais laikais juos dalijo už 60 centų. Šios komedijos vaizduotojais ir buvę keli Airijos universiteto profesoriai.

Prezidentas pareiškė parapijos klebonui, kada jjsj
planuoja būti prie bažnyčios, informavo vietos šaltyšiuc i
kad jis norėtų susitikti ir išsikalbėti su savo giminaičiais, j
jeigu ten dar Reaganų yra užsjjikusių.
Prezidentui ir poniai atvykus prie bažnyčios, juos <
pasitiko altarista, rankoje laikydamas seną metrikų kny-'
gą. pažymėdamas puslapį, kada šioje parapijoj 1829 me ,
tais buvo krikštytas Michael Ęegan. Tai esąs jo pro-i
senelis. Bažnyčia buvo uždaryta, nes parapijiečiai pasi
meldė ir išsivaikščiojo darbams.
Vietoj visos dienos, prezidentas Ballyporeen kaime
lyje pabuvo tiktai 3 valandas. Iš ten jis išskubėjo Į Dub
liną, kur pirmadieni turėjo pasakyti kalbą Airijos par-;
lamente.

JEHOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

(Tįscnys)
Teismas taip pat nesu ūkiai g;
ėmė ir svarstė, kas teikė mum
neblogo ūpo. Du liudytojai tu
rėjo kaltinimui žymesnės reikš
mės — buv. Smilgių viršaitis
Kurliandskis ir Pušaloto mono
polio namo savininkė AlsausKaitė. Pirmasis pateikė <įlu atsi
šaukimus — Didžiojo Seimo ir
LSD Partijos, antroji parodė
smurtą, uždarant monopolį.
Teisme Alšauskaįtė pasakė:
atėjo mmia, pasakė uždaryti, ir
aš uždariau. ? ...
—^Smurtu ar be smurto?—pa
klausė prokuroras.
—, Apie smurtą .aš pirmą kar-,
ta girdžiu....
• } ' ’ :
— O ką pasakei kvotoje?
— Tą patį,, ką ir dabar.'
t
Teismas patikrino. Parašyta:
‘Tr smurtu uždarė monopolį’’.
— Ne,—griežtai pareiškė liu
dytoja, — netiesa. Aš pati už
dariau.

— Ar tamsta matei šiuos at
sišaukimus? — paklausė proku
roras liudytoją, rodydamas jam
atsišaukimus— Didžiojo Seimo
ir LSD Partijos.
— Mačiau.
— O ^ada ir kur juos ma
tei?
— Kaii žandaras kvotė. Jis
ištraukė juos iš save portfelio ir
man parodė.
— O mitinge ar matei juos?
— paklausė pirmininkas.
—— Ne, tuomet aš jų nema
čiau.

Ii* Ir panas .prokuroras nori da
bar
tokiais
remtisPa
galiau dėl neatvykusių liudyto,
jų parodymų. Procesas leidžia
juos skelbti, kai yra teisėto pagrindo — pavyzdžiui, liga ar
mirtis. Nieko panašaus čia nėra.
Prokuroro prašymas visai ne
pagrįstas .
Teismas atmetė jį. Gynėjų
veidai nušvito. Jiem> aiškėjo
tylos perspektyvos.
Pertraukos metu gynėjai spė
liojo..
— Arba, sako jie mums, visi
važiuosit mano, arba, blogiau
siu atveju, ponui Požėlai dar
teks kiek tvirtovės. Alšauskaitė
ir Kurlianskio parodymai*pui
kūs; jie padėjo išvilkti aikštėnžandarų klastas.-^ '

Ballypossene prezidentas Reaganas Įsitikino, kad Ai
rijoj didžiausi ta-ikos priešai yra aukštoji katalikų baž
tyčios vadovybė ir vienuolynų viršininkai. Jis kritikavo,
kad nei Shanonf aerodrome, nei Galaway universitete, nei,
Žandaru neteisingi veiksmą^
> Nesękmė' įkaitino prokurorą.
pagaliau, Balla'yposeen nepasitiko, nei vienas Airijos dva
buvo įrašyti 'f^pratokdlą.-Tapil- ‘
Smarkiu puolimu jis pradėjo sa
dyti teismo tardymui prokuro
siškis,' vienuolis ar vienuolė. Jį pasitiko vyriausybės pa- .
vo kalbą. Teisiamieji,’ girai, ne
ras paprašė.leisti jam remtis po eiliniai žmc^ėsį-^ žymūs LSD
reigūnai, jis tarėsi su atvykusiais policininkais, norin
licijos ir Žandaru ’ sūrinktošiočiais ji apginti nuo priešų, atvyko didokas skaičius įvai-;
'Partijos veikėjai. Jie pasuke į
mis .apie teisiamucsiuš* žinio-.
Panevėžio'sritį, kur indo dėkin
rių žmonių išgirsti Amerikos prezidento, bet nepasitiko
mis, valsčiuose rastaisiais atsi
gas sąlygas savo veiklai. Mi
nė vienas Airijos dvasiškis, vienuolis ar vienuolė. D va-'
šaukimais ir neatvykusių liu nios sauvalė, jokio saugumo.
siškiai reikalauja, kad visa šiaurės provincija būtų pri
dytojų parodymais.
Pabėga valdžios pareigūnai.
Gynėjai griežtai užprotesta
skirta prie Airijos.
Net policijos daliniai pasitrau- x
Dublinan atvykusį prezidentą pasitiko Airijos prem
vo. Prokuroras prašo tai, kam kė i centrą. Įvyko visuotinė sui
jeras Garrett Fitzgerald. Kartu su juo buvo ir viceprem — Ar čia tamsios parašas? — nėra jokios- teisės. Policija su rutė. Va, ta padėtis, kurią nu
paklausė .pirmininkas, parodęs žandarais surinko apie teis-a- ■ darė teisiamieji savo nusikalsta
jeras Dick Spring.
muosius eįlę žinių. Prirašyta ten niaissiaiL darbais! Atsišaukimai,
Premjeras Fitzgerald pranešė, kad prieš 125 metus- jai parašą.
smurtas — visos šios priemonės
prezidento Reagano prosenelis buvo sutuoktas Southewark — Taip, mano. Bet, ponai tei būtų ir nebūtų dalykų. Niekas -buvo
jiems geros. Norite iro-t
sėjai, aš. protokolą , pasirašiau jų netikrino. Teismas neturi ref
katedroje. Kaip prosenelis, taip prosenelė gyveno kaime, neskaičiusi. Ka. žandarai. irašė, kalo su nepatikrintomis žinio dymų? Kokių bereikia geres
Prezidentas nusileidęs Shanon aerodrome, jau me esančiame 7 mylių atstumoje nuo Londono.
mis. Tą patį reikia pasakyti ir nių, kaip tie mano pirmiau su
aš už tai neatsakau.
tė kelis sakinius apie naudingumą taikiai sugyventi. Bet
Airijos premjeras tą patj vakarą Dublino pilyje su-' Panašus žandarų darbas pa apiei. atsišaukimus. Kas ir kur* minėti ?r liudytojų patvirtint,
tame pačiame aerodrome norėjo jį nušvilpti kelių šimtų ruošė vakarienę prezidentui Reaganui ir poniai pagerbti.: aiškėjo ir Kurljandskio paro- surado juos, teismas nežino. faktai!
minia, protestavus prieš jo atvykimą. Jam buvo pareikš Premjeras viešai prisipažino, kad jis nepritaria JAV po-; dymuose.
Kaip jie pakliuvo į bylą, gali—Teisiamieji, — tęsia proku
ta, kad vietos policija, norėdama prezidentą apsaugoti litikai Pietų Amerikoje, bet jis’pilniausiai pritaria Mek Švarstytąs klausimas, kas ir ma tik spręsti iš atsitikimo su roras^ 'veiti didžiausios baus
Įsakė demonstrantams būti vienos mylios atstume nuc< sikos, Venecuelos, Panamos'pozicijai. Jis patarė prezi kokius atsišaukimus platino. ’ Kurliandskiu — jie buvo pekiš- mės. Jiems maža Smilgių. Jie
prezidento sutikimo. Prezidentui -vis dėlto teko iišgirsti dentui nesiųsti kariuomenės į Nicaraguą.
griauna- valdžią dar Rozalime.
Po to Pušalote ir Naujamiesty.
publikos šauksmą: “Prezidente, važiuok namo!”
Tada prezidentas aiškiai atsakė, kad jis teroro veiks važiuoti ir tuojau gauti atsakomingą darbą, bet kurioje Jie šukeii<5 ramiu žmonių galvV O v
valstybės Įstaigoje. Airiai nori turėti tas pačias privile
Dar prisidėjo šaltas vėjas ir stiprus lietus, kas ga mams pačioje Airijoje taip pat nepritaria.
bę. Prieš juos nyksta visa, kas
dino nuotaikas. Prezidentas manė, kad sekančią dieną,
— Aš negaliu Įsivaizduoti nieko žiauresnio, kaip Ame gijas ir šiandien.
buvo valdžios. Net ir monoporeikalai pasikeis, kai jis turės gauti garbės daktaro laipsnį i rikoje gyvenantį airi, kurį siunčia pinigus į ,Airiją,
Neatrodo, kad prezidentas Reaganas sutiks airiams liai. Nyksta visam metų treč
Airijos universiteto rūmuose. Ar prezidentas Reaganas 1 kad airis žudytų airį, — baigė bankete kalbą prezidentas .duoti tas pačias privilegijas Amerikoje. Prezidentas pa daliui. Minkšta bausmė, ponai
teisėjai, tokio ryžto ir masto
keitė savo kalbos tekstą, ar nekeitė, tuo tarpu dar nežinia. Reaganas.
sisakė prieš fanatizmą politikoje. Jis sako, kad reikia1 žmonių nepataisys. Jie užkietė
Bet reikia manyti, kad jis nekeitė. Jis yra Įsitikinęs, kad
Amerikoje yra apie 40 milijonų airių. Jie turėjo pripažinti pagrindines žmogaus teises visiems Amerikos ję nusikaltėliai!
dabar Airijoje vykstančios žudynės nieko gero neduos, dideles privilegijas. Jie galėdavo laisvai į Ameriką at- piliečiams. Jis patarė airiams laikytis tų pačių principų.
(Bus daugiau)

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
t

Venezuela, Caracas, 1982 metai

(Tęsinys)
Hipokratas — pasaulio medicinos tėvas
Gydytojas Braųchle sako, katįl “...Jiipokratas
yra pradžia ir galas rrtedicininių serijų praeityje.
Tą patį reikia priskirti ir šių dienų medicinoje,
nes šiandien sakoma, kad dabartinė medicina
stengiasi pasiekti tą, ką gydymo atžvilgiu buvo
atsiekęs Hipokratas, nors jis gyveno apie 2400
metų atgal”. Jis buvo Asclepįdės giminės, kurią
globojo dievas Asclepidas, kurio globoje buvo
žmonių gydymas ir sveikata. Taigi, Hipokratas
tęsė to dievo paskirtį.
Hipokratas buvo gydytojo sūnus ir priklausė
anų laikų gydytojų šeimai, iš kurioą gavo mokslą,
praktiką ir atitinkamas medicinos žinias. Jis —
Gipokratas (f?r. Hippokrates), gyvenęs apie 460
—377 m. prieš Kristų, garsus graikų gydytojas
ir savo meno — gydymo — mokytojas, medicinos
mokslo kūrėjas. Jo vardu išliko 72 joniečių dia
lektu rašytų turiniu ir stiliumi skirtingų veikalų
rinkinys, kurių tik mažesniosios dalles'autoriumi
Hipokratas laikytinas. Jis buvo ir mokytas fi
losofas. Jis yra induktyvaus tyrinėjimo atstovas,
stebėjimo aštrun u pralenkiąs visus senovės gy

dytojus. Kad ir dar pakankamai nepažindamas
anatomijos, visiems laikams Hipokratas davė pa
vyzdį. kaip nuo prietarų ir hipotezių laisvu ste
bėjimu galima įžvalgiai ir vispusiškai pažinti li
gos esmę ir mažomis priemonėmis veiksmingai gy
dyti. Jis skyrė skausmo reiškinį nuo priežasties
ir tuo būdu davė pradžią patalogijai ir patogouijąi. Kpač nusipelnė chirurgijos, akių gydymo
ir kitose medicinos srityje. Jo nenuilstamo tyri
nėjimo pomėgis yra išreikštas žinomuoju posa
kiu: “...menas ilgas, gyvenimas trumpas”. Mat,
jis buvo nuomonės, jog gydytojas, kaip ir meni
ninkas, turi turėti prigimtą gabujną gydymo me
ne. Kaip dailininkas, savo kūripius tapydamas,
gabiai valdo teptuką, taip ir gydytojas savo mas
tymu privalo nustatyti ligos stovį ir duoti ligo
niui teisingą patarimą kaip ligą nugalėti. Užtat
gydytojas privalo būti plačiai išsimokslinęs ir tų
mokslų žinias sugebėti pritaikinu savo specialy
bės srityje. Tą pažiūrą Hipokratas yra išreiškęs
šitaip: “Gydytojas, kuris myli filosofiją, yra savo
darbais panašus į Dievą ’.
Hipokrato nuomone, geidausiąs gydytojas yra
mūsų pačių gyvybės stiprumas, jis pats atranda
priemones ir būdus išsigydyti. Tam nereigalingas
mokslas, neš pati garrita žmogaus organizmui pa
rodo apsigynimo priemones, slypinčias gvArybmgumo atsparumas.
Ligonio ir gydytojo yra bendras tikslas: prie
šintis ligai ir ją nugalėti, tačiau šitame atvejuje,

kai mes kreipiamės į gydytoją, didžiauia atsako
mybė uė žalos nepadarymą, priklauso gydytojui,
žinančiam, kad ligonis pats gali išsigydyti, nuro-.
dant jam tinkamą mitybą ir jos pastiprinimo prie
mones.
Hipokratas sakydavo: “Gera sveikata išsi
laiko tik geros — tinkamos mūsų organizmui mi
tybos nuopelnu. Ir net mažas prasilenkimas su
šiuo dėsniu gali sukelti ligą, užtat visą laiką pri- ‘
valome daboti, kad to dėsnio nepažeistumėme”.
Hipokrato gydymo būdas pasireikšdavo ba
davimu tam, kad iš žmogaus organizmo būtų pa
šalintos jame susikrovusios nereikalingos ir pęf
kenksmingos medžiagos. Kaip vaistus jis nau
dojo vaistažoles, bet pirmoje vietoje atiduodamas
pirmenybę natūralaus maisto dietai. Pvz., norin
čiam numesti kūno svorį, patardavo valgant ne
gerti skysčių, bet juos gerti tik ilgesniam po val
gio laikui praėjus. Arba turinčiam ąųkštą kū-1
no temperatūrą, t. y. kajštį. patardavo badau-1
jant gerti tik vaisių sultis; o jei pradeda varginti
sunkus kvėpavimas — pasidaryti vandens mišinį
su medumi ir jį gerti. Toks gėrimas priverčia
organizmą iš savęs pašalinti perdidelį skysčių kie
kį.
Hipokratas buyo tikras natūrizmo klasikas
ir žinovas, todėl ir šiandieniniai gydytojai, nepa
tenkinti ir. net nusivylę dabartinio medicinos
mokslo metodais bei priemonėmis, turėtų grįžti
prie Hipokrato praktikuotos klasikinės gydymo

metodikos, paremtos gamtos pagamiųtais vais
tais ir maistu.
Stovint šiandieninei medicinai, prieš gigan
tišką gydytojo Hipokrato asmenybę, mums tenka
labai apgailestauti, kad negyvenome anais laikais
drauge su juo ir neturėjome progos išmokti jo gy- *
dymo meno. Gydytojo pareiga yra nepadaryti ii- i
goniui žalos. Užtat gydytojui visų svarbiausia
žinoti ir pažinti natūralia mityba paremtus gydy-|
mo metodus, vieton tų, kurie, naudodami labora-I
torijos pagamintus vaistus, dažnu atveju ligonius"
apnuodija.
Žymus prancūzų chirurgas, profesorius, bio-į
Jogas, Nobelio premijos laimėtojas Aleksis Carrell
knygoje “La Incognita del Hombęe” taip yra pal
sakęs: “...nuo infekcinių (užkrečiamųjų) ligų mil
rimų skaičius yra sumažėjęs, tačiau sunkios krof
niškos ligos yra blogo gydymo pasekmė“.
Modernų natTrizmo gydymo būrą r?pdam?
ir kunigo Sebastian Kneippo metoduose, Hipof
kratas taip pat naudojo natūralistinę dietą ir gy
dymą vandens priemonėmis.
(Rus daugiau)
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
CIZ.ASTV-*' pirv-.ę-r, .,M t H

(

K VILIAUS

sim

isteriją,
pažinti kūrėkuriose jis gy-

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

vena.
Kritikas privalo padaryti vi
sapusišką veikalo analizę. Išna- I
gi jneli veikalo konstrukciją,
kaip at>kIeidžicJTU kūrinyje'
charakteriai, iu įtikimumas, vei
kalo estetinė vertė. Aptarti kal
bos, stiliaus ypatybes. Kritika
nors ir nepretenduoja į galuti
nę tiesą, bet turi nurodyti kūri
nio teigiamas ir neigiamas ypa
lybes. Kritikos paskirtis — pa
dėti rašytojams - kūrėjams, kad
jie savo tautai parašytų daugiau
dukštesnic lygio meno kūri-

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DAUGIS
gydytojas ir chirurgas

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

Westchester Community klinikos
Medicinos direktoriui.
1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadieny 8—3 vai.

| TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553

Service 855-4506, Pa8e 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

1997 West 103rd Street

Amerikos Lietuvių Piliečių
Pašalpos klubo susirinkimas
įvyks sekmadienį birželio 10 d.,
1 vai. popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Tahnan Avė.
[Nariai kviečiami dalyvauti.
Bus vaišės.
Ben. Jurėnas, rast.
KAIP PARUOŠTI
KUKURŪZŲ SALOTOS

litera
i žino

.V

J

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

Charles Stasukaitia

j
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KRITIKA IR RECENZIJA

TITIANAS, Renesanso tapytojas

FLORA

Kai’kure šias sąvokas suta
patina. Mat, jos turi panašumo,
tą pati tikslą — įvertinimą Bet
vis dėlto jas reikia skirti. Re
cenzija yra trumpas kokio nors
veikalo, ar Įvykio įvertinimas,
o kritika yra visiškas kūrinio
ar kitokio objekto nagrinėjimas,
Įvertinimas.

Tam reikalui imama;
Valandos pagal susitarimą
1 dėžutė (7 oz.) nusausintų
ANUPRAS TAYIULYNAS
kukurūzų, 1 stiklainis Į4 oz.) nu
sausintų ir supiaustytų žalių
KRITIKA IR JOS YPATYBĖS
DR.FKANK PLECKAS pipirų,
Kada yra kalbama apie kriti
Vi puoduko smulkiai su
OPTOMETRISTAS
ka valdančiosios partijos tarnai ką, girdime vartojant žodį kri
(Tęsinys)
piaustytų petražolių, 1 mažas
terijus. Kaip kritika., taip ir kri
KALBA LIETUVIŠKAI
tė.
pundelis žalių svogūnų, supiau
terijus nėra lietuvių kilmės žo
Pagįal
paskirti, ne
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 stytų, 1 žalias pipiras, 1 rau
TRYS
PAGRINDINIAI
KRITI

džiai (gr. kritike, kriterion).
Tikrina akis. Pritaiko akinius
donas pipiras, 10 mažučių pami- žiūrint kieno toji kūryba būtų
KOS
DĖSNIAI
ir “contact lenses”.
Kriterijus, tai matas, kuriuo
dorų,
k
« parašyta, velnio ar angelo, kri
tikas turėtų išlikti objektyvus —
Kritikas, vertindamas kokį pagrindžiame savo įvertinimą,
Viskas sumaišoma ir užpila ištikimas tiesai. Bet, deja, to nors kūrinį, neturėtų pasiten
kuo remiantis darome vieno
DTm LEONAS SEIBUTIS ma skysčiu, kuris padaromas iš: gyvenime nėra ir. nebus. Kriti kinti šių. trijų dėsnių reikala kius ar kitokius ivertinimus.Tų
7 šaukštai alyvos, 2 šaukštai ac ka kūryboj turėtų eiti tiesos. vimu—ir kritika tuomet atro
kriterijų gali būti tiesos, gro
inkstų, PŪSLĖS ir
to, % šaukštelio “tarragon’o“, OTožio ir gėrio saugotojo’ parei- do turėtų būti objektyvi. Bei
žio ir kiti kriterijai. Tiesos kri
PROSTATOS CHIRURGIJA
ankštelio garstyčių, ir tiek gas:;-nųrcxlyti teigiamas-'‘ir nei idleja, taip nėra, nes Kiekvienas
terijum suprantame tai. kos pa
2656 West 63rd Street
giamas kūrinio ypatybės, sau vertintojas (kritikas), nors ir deda pažinti tiesą, kas patvirti
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
tis maltų pipirų.
goti kūrybą nuo neigiamybių — tais pačiais dėsniais: tiesos, es na tiesą.
ketvirtai 5—7 vaL vak.
Šių salotų kiekis yra 4 žmo
Šiame rašinyje tik trumpai,
tuščiažodės kūrybos, būti tar tetinio grožio ir gėrio vadovau
? Ofiso telefonas: 776-2880,
nėms.
pininke tarp skaitytojų ir kurė- jasi, bet dėl jų skirtingos tiesos, bendrais bruožais paminėjau
Rezidencijos te i e L: 448-5545
grožio ir gėrio sanpratos, kriti kai kurias sverbesnes kritikos £
jy1
ka nustoja objektyvumo — ji ypatybes—liko nepaminėta mū
ARBATA. Labai skani arbata
Kritikas neprievartauja kūrė- darosi reliatyvi (skirtingai su sų rašybos kritika, o ypač kri
obuolių žievelių, mėlynių uogų
jo, kad jis kurtų pagal jo nuro- prantama). Karlais, nors ir tą tika, kuri praktikuojama mūsų
ir
lapų,
mėtų
lapų,
ramunėlių,
i
Florida
dymus. Taip yra tik pavergto I patį objektą vertinant, gaunami dienraščiuose ir kitoje spaudo i
čiobrelių, liepų žiedų, kraujožose tautose, kur rašytojui nuro priešingi įvertinimai tik dėl kri je, vertinant mūsų politinę ir |
lių žiedų, juodų serbentų uogų
doma ką ir 'kaip rašyti, antraip tik skirtingos tiesos grožio ir kultūrine veikla. Na. gal kita 1
ir lapų.
rašytojo kūrinys neišvys dienos gėrio dėsnių sampratos.
kartą!
Prostatos, inkstų ir šlapumo
o Obuoliai išsilaiko daug ii- šviesos — nebus išspausdintas,
| Taigi išvada: Kritika nėra
takų chirurgija.
giau. kai jie nesusisiekia viens Tautoj, kur nėra laosves, kuryba išprievartauta^- laisvė, lie- J absoliuti ir nė yienas kritikas
su kita.
5025 CENTRAL AVE.
j negali būti laikomas nekiystanj čiu vertintoju. Tas yra tik to
St. Petersburg, Fla. 33710
į vertintojo, pagal jo sugebėjiTeL (813) 321-4200
Į mus, atliktas vieno .ar kito kū■ rinio, ar kitokio- objekto vertii nimas ir teji jo kritika yra ver• tinga tiek, kiek jis sugebėjo pa
Apdraustas perkraustymas
grįsti savo padarytas išvadas,
iš įvairiu atstūmę.
r
į samprotavimus realiais Įtikinan
ANTANAS VILIMAS
’ čiais faktais.
TeL 376-1882 ar 376-5996
i Gera ktiitika atlieka teigiaAmžinos Atminties
. mą vaidmenį — padeda skaity
tojams geriau pažinti vienos.
PERKRAUSTYMA1
JONUI ARDICKUI,
• ar kitos meno šakos (veikalo)
\ \
teigiamas ir neigiamas ypaty
mūsų globėjui ir labai geros širdies žmogui mirus,
Laidiniai — Pilna apdrauda
bes. o veikalo kūrėjui padeda
motinai, seserims, broliui ir artimiesiems
ŽEMA KAINA
’ ateityje išvengti kai kurių neiPriimam Master Charge
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
ir VISA korteles.
; giamai veikiančių kūrybos ypaR. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063
ALGIMANTAS IR VALĖ BANIAI
, tybių.
ONA MARTINKUS
Kritikas turi būti gerai pasi
ruošęs —pažinti gerai kritikuo-

i
I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
į
1

I

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

I
i

Telefonas 52^-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i■

-

gi
I
I

s

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1121 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

R

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

JUKsres automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
Po ilgos ir sunkios ligos mirė

PETRAS GALINAUSKAS

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

gyveno Marquette Parke.

■W “Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDUOKYTt

tedtemc 8:30 tbl ▼afcar*VL» Uidot ii WCKV ttettei
91 PeUraburt. FU- 12:10 nl P4>
M WTtS atotiea, U10 AM bear*.

H44 Y- 71«t BtrMt
Chieac*. HM no* Will

Mirė 1984 m. birželio h d., 9:00 vai. ryte, sulaukęs
86 mietų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr.
Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko nuliūdę: mylima žmona Agufė, gimusi Jurkšailė; 2 sūnėnai: Edvardas ir Romas su šeimomis ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Priklausė: Tauragės klubui, Pensininkų draugijai ir
Marquette Parko Lietuvių namų savininkų organizacijai.
’
Kūnas pašarvotas Lack-Lackavičiaus koplyčioje. 2124
West 69 St
Trečiadienį, birželio 6 dieną 10:30 vai. ryte bus lydimas
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Petro Galinausko giminės draugai ir pažįstami,
įuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse: ir .suteikti, jam
jaskulmį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka: žmona ir artimieji.

TeL RE 7-1213

2424 West 69th Street

YASAITIS-BUTK u S .
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

g

S

Telefonas — 652-1003
c*.

laidotuvių direktorius Steponas I^ack-Lackavičius ir
Telef. 737-1213.
5 — Naujienos^ Chicago, 8, EI

Wodnesdav, June 6, 1S84
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X Sakiu Apskrities Klubas ren
y gi a gegužinę birželio 10 dieną
* vyčių sajųj; 2455 West 47th gat-l
įye.
Pradžia 12. valandą.• Atsilan> T?
v. . |
f Jįę klubo nariai ir visi svečiai
ębus pavaišinti labai skaniu lieptuvišku gamintu maistu. Veik^
■’baras su visokios rūšies gėri
įrnais. Bu dovanų laimėjimai.
[- ’ Šokiam gros Ewaldo KncM
* orkestras.
i " Nuoširdžiai kviečiame visus
f.klubo narius ir svečius dalv
: va uti.
Valdyba

PRANEŠIMAS
Chicagos Lietuvai Tarbyos

baisiųjų birželio trėmimų minė-,
jimss įvyks šia tvarka:
Sekim.dienį, birželio 10 d.
|$4bl5>v. vėliavų pakėlimas Mar~ąuette Parko parap. aikštėje,
rt 10:30 v. pamaldos š. M. Ma
Arijos Gimimo par. bažnyčioje.
.Pamaldas atlieka kleb. A. Zaka
rauskas. Gieda par. choras, dir.
;A. Linas, vargonais groja A. Ei
mutytė.

10 v. pamaldos Liet. Liut. Te- pareiškė tu policininkių >ąjuiiv skęs, Liet. Evang. Reform L go< pirmininkė Ramona Shif
11 v. Sionu Liet. Evang. Liut. ter, pastebėdama, kad jų sąjun
ga kreipsis į trafiko teismo tei
Tuojau po pamal<lų par. sa- gėją Raymond Bc?g. tai prob
Įėję akademija. Kalbės Gen. lemai aptarti

Kon. J. Daužvardienė ir tremti
nė Stefanija Rūkienė. Meninę
dali išpildys dr. J. Briedis.
Lietuvių visuomenė ir orga
nizaeijos'kviečiamos gausiai da
ly va i / i. O r gani zac ij os v ėliav ų
pakėlime ir pamaldos? dalyvau
ja su ssvo vėliavomis.
Chlcagos Lietuvių Taryba

l’ERDIRBA SKARDINĖLES

Daugiau kaip 40 bilijonų mai
sto skardinėlių suvartojama šia
me krašte per metus. Metalo
bendrovės pradėjo linkti panaudotas maisto bei gėlimų
skaradinėles ir jas sulydinti į
.metalą — į naujas metalo prodūktos. 30 JAV-bių miestuose
skardinėms .inkti
KRYŽGATVIŲ POLICININ
punktai
KĖS
Išmėtytos skardinė" po lauChicages kryžgatvių palici- kus bei atmatos prisideda prie
ninkės paskelbė karą motoris nešvaros platinimo.
tams už nepaisymą ir “balarnuPar a udot ų skard i n i ų Prog
tams~ vaikams už įžeidinėji
rama yra gevas dalykas. Butemą.
iiuotų produktų dabar mažiau
Nuo šie iiidens moksle metų rinko e matosi, nes buteliai dūž
pradžios jau trys tekios polici ta ir jų stiklai sudaro pavojų
ninkes buvo sužeistos prava automobilių padangoms bei žmo
žiuojančių automobilių ar sunk nems. Panaudoti buteliai dau-'
vežimiu, neoaisančiu ženklo su ginusia negrąžinami į krautu
|
stori,vaikams skersai gatvę pra ves.
einant.
— Prezidentas Reaganas pa
Paaaužos gatvių vaikai į jas
svaidą akmenis, bonkas bei plyt sakęs kalbą prie žuvusių ame
galius ir Įžeidinėją žodžiais,— rikiečių kapų, išskrido į Belgi-

LIETUVIŲ FESTIVALIS
MARQUETTE PARKE

9

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAli.

DEL VISŲ 1NFORMACDŲ KREIPTIS J:

'■

..

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Chicago, DL,.

2212 W. Cermak Road

BUTŲ

TeL 847-774J

j

NUOMAVIMAS

B MAMŲ PIRKJMAS

• PARDAVIMAS

» NOTARIATAS

• VALDYMAI

•

• VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

ar.

Bacevičius — beil realty
INCOME TAX SERVICE

■ t

£529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Viktoras Petravičius
ją. kad pasitartų su vyriausy- imdavo po šimtinę už tra.’ko ti
kėtų “pafiksinimą”. Dabai jis
bes atstovais.
aiškinsis teisn^e už kyšių ėmi--- Du Sovietu generolai atvy mą.
ko į Normandiją ir pasiklausė
kalbos apie žuvusius vokiečių
IŠMINTIS
ir sąjungininkų karius.
Vienas profesorius atėjo į kla— Britai prašė Černenką at- ’ sę visas sušlapęs. Kadangi tą
vykti į Normandiją ir pamatyti, dieną nelijo, tai studentai nuosta
kaip ir kur vokiečiai gynė Euro biai pažiūrėjo i jį ir ėmė klau
sinėti kas atsitiko:
pą nuo išlaisvintojų.

-— Nieko tokio. Buvau nuėjęs
— Irano ugniagesiai priplau į maudv’nes “shover bath'' ir
kė prie sužaloto turkų tankerio užmiršau nusirėdyti, — ramiai
atsakė profesorius.
ir pylė ant jo šaltą vandenį.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

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

t

ELEKTROS {RENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicanos mieste
Dirbu ir užmiesčiuose,
įerantuotai ir sąžininga L
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė.
Tai. 927-3559

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow:
Nebrangus.
_
į

ŠIMAITIS REALTY j
INSURANCE — INCOME TAX

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ._VA1RUOTOJA1
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191
?

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878
OAK LAWN — BY OWNER
Custom built raised ranch. 3
bedrooms, 1% baths upstairs.
Finished recreation room with.
2 bedrooms and % bath lower,
level. 2 car attached garage. By:
appointment 422-8393.
?

■— Chicagos trafiko teisėjas

LIETUVIU
4- ŠVENTEI

1AJJ

■FTATi

TAS&OUOS PERKANT N/.MUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM

Birželio 23 d.
Prasidės vidurdieni, pasibaigs vidurnakti.
Zigmas Mikužis praneša, kad' viskas jau paruošta- didelei

1

tUAL tSTATI fOH 4AL.1

Rawt, 1MM —

KURIAM GALUI MOKĖT!
KIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
-. AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

REPAIRS — IN GENERAL
{vairūs Taisymai

NUO $300 IKI $1,000

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkys
Tel. 585-6624

MUZIKA,
New Yorker 4 dr. Sedan

KALBOS,

BALZEKAS MOTOR SALES

DAINOS,

CHRYSLER • LeBARON
PLYMOUTH * K CARS

“U WILL LIKE US”

ŠOKIAI

Lithuanian Plaza Court nuo Western iki Kalifornijos.
■Dalyvaus-Kdward Vrdolyak, F-ran-k-Sa-vickas, -Krank- B rady,
M. Madigan, Jane Byrne ir daug kitų.

VISI LIETUVIAI PRIVALO PASIRODYTI
LIETUVIŲ DIENOJE

M. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių-,
iškvietimai, pildomi pilietybės pra*-.
šymai ir kitokie blankai.
..... -

&£Y« gxsolris.
be S

4030 Archer - 847-1515

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, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue,
Chicago, Illinois, 60636

Auka LietuviuV Teisėms Ginti Fondui

į

Notary Public

j

—r

'

■

KAIP SUDAROMI 1
Siuntiniai j Lietuvą f
TESTAMENTAI
L--.

.

■■-:■■■=■---------- — _

....

ir kitus kraštui ■ f

Tuo reikalu jums gali daug
P. N EDAS, 4059 Archer Avense,
padėti teisininko Prano ŠULO ’ Chfcaso, III. <0632. T«L YA 7-59T ‘
na ruoš ta ir te’sėjo Alphonse
L
• .
... .
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis;
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje
— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbt’
Mergen thaler mašina. Jaunų
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

Pavardė, vardas

Adresas

<

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
1

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

i

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

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

Advokatas

i

GINTARAS P. ČEPĖNAS į
, Darbo valandos: Kasdien: no® į
& vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
šeštai: nuo 0 vaL r. iki 12 vai 4 »
Ii pagal susitarimą.
-5

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

DON’T set bls
world on fire

KAINA — S17. 'fPersfuntiirni pridėti $1)
Siųsti Čekf:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608 .
6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl.

Wednesday, June 6, 1984

