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IŠĖMĖ KOMPIUTERI IŠ “CHALLEN
GER”, JI PATIKRINO

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 31-ji
Lietuvių Diena šv. Kazimiero jubiliejaus
minėjimo ženkle
Los Angeles lietuviai birželio,
mėn. 17 d. atšventė savo lietu-'
V’škcsios parapijos (klebono) j
surengtą 31-mą iš eilės Lietu
vių Dieną — sakomai šv. Ka
zimiero, jubiliejaus, minėjimo
ženkle. Mat, 500 metų jubilie
jus nuo šv. Kazimiero mirties
tinka paminėti visur, ne tik kai
šiemet iš Los Angeles važiuoji
j Romą, bet ir kai iš priemies
čio Inglewood važiuoji į Los Angėlės. Gerai, kad tas šventojo
(sakoma, net nemokėjusio lie-.
tuvių kalbos, bet paskelbtu Lie
tuvos globėju) jubiliejus pami
nimas Įr lietuviškose išeivijos
kolonijose, kaip štai dabar ir
Los Angeles. Nesakyčiau, kąd
ši 31-ji parapijos" Lietuvių Die
na būtų buvusi kokia nors re
liginė šventė (taip buvo sakoma,
nes be< pastabos skelbimuose,
kad. tab daroma šv. Kazimiero
jubiliejaus minėjimo ženkle, re
liginės apeigos tą dieną niekuo
nesiskyrė nuo daugelio tokių pa
rapijos ^Lietuvių Dienų anks
čiau: iškilmingos pamaldos su
/choristais,
mišiomis,
ir su
solistais?
. lie
tuvių bąžtri?čd,?_ĮsU -^M^timi,
kad badyčioj/iąr?^^^^žMycią
šį kartąŽbūvo filrauoj^h'i^^^.os
nalų, apie ką rengėjų (
jos) buęoiš anksto jskeifcfema
ir tai, manau, kaip tik buvo da
lina priežastis, kad. lietuviškoji
bažnyčią buvo ne tik pripildyta,'
bet Tr pirpiidyta. Jokio -kredito4
riėdūodiT idėltą. šv. Kazimierui;:
bėt'diclžiąusią kreditą skiriu į
pensiją 4 beišeinančiam (tomis
dienomis) Lietuvių Dienų (pa
rapijos).; steigėjui ir parapijos
(lietuviškosios tvirtovės) mūri
ninkui prelatui Jonui Kučingiui,
nes buvo skelbta, kad ši (31-ji
Lietuvių Diena) yra paskutinė
— suplanuota ir suorganizuota.)
Jis buvo tos dienos šeimininkas;

Viskas taip sutvarkyta, kad pakiltų pirmomis
ketvirtadienio valandomis

JĮ’s ’ gausią publiką pasveikino
ir atsisveikino ,ta diena praėjo,
CAPE CANAVERAL, Fla. — aukštumoj. Tuo metu jis jau
jo užtarnauta pagerbimo ženknuo viso. K
Naujas erdvėlaivis “Discoven” e>ti atsipalaidavęs
1I
le.
buvo paruoštas pakilti pirma-j ten jis turės kaitalioti savo poDienos programa buvo pana
dienio ryte, bet paskutinėm mi-i ziciją erdvėje, kad galėtų atlikti
ši kaip ir daugelio prieš tai vy
nutėni paaiškėjo, kad kompiu-; svarbesnius uždavinius — pfikusių 30-ties Lietuvių Dienų.
Į teris neveikia taip kaip turėtų' leisti Išruoštus sparnus, satelitui
Skirtumas buvo tik meninės
veikti. Specialistai ant greitųjų reikalingai saulės energijai gau
i
programos dalies atlikėjų vei
nustatė, kad kažkas jame ne i dyti. Dabar satelitai minta sau
duose ir balsuose. Pagrindiniai
tvarkoje. Tada nutarta visą rei-j les energija, bet jie nepajėgia
balsai, tais nors čia (Los Ah-j
tos energijos pakankamai prikala atidėti ir ištirti.
Į
gėlės) jau ir ne pirmą kartą, šo- j
s" ( ūdyti. Amerikiečiai dabar
Reikalas buvo pranešta Erd
gali pagaminti tokius sparnus,
listai Marytė Bizinkauskaitė ir į
vės tyrinėti centrui, kad paklausi
kurie visiems laikams pagamins
Algirdas Brazis, o taip pat ir
ti kaš toliau daryti. Visi žino, ,
isto rikas Vincas Trumpa, kuris
satelitams reikalingą energiją.
kad viskas buvo paruošta kelio-1
Los Angeles lietuviškai publi
^Discovery’’ erdvėlaiviui-' po
nei į erdvę. Visa tai kainuoja!
kai jau pažįstamas kaip įdomus
7 dienų sugrįžus, nauji erdvė
dideles sumas pinigų. Kad išlai-'
“
Discovery
”
erdvėlaivis
rengiasi
pakil
|i
Į
erdvę
ankstyvą
ketvirtadienio
rylą
kalbėtojas įvairiuose kituose ren ’
laiviai kils erdvėn tiktai atei
dos bereikalingai nepadidėtų, J
ir
300
mylių
aukštumoje
išbandyti
ha
ūjus
satelitų
sparnus
saulės
energijai
giniuose, tai šį kartą, parapijos
nančiais metais. Jie bus visai
i
nutarta tuojau išimti veikiantį)
x gauti.
renginyje, prabilo pirmą kartą.
naujos konstrukcijos.
tokį
pat
kompiuterį
iš
“
Cha?-i
Sekime dienos eigą pagal pro
lenger”, jį nunešti paskubomis!
JERUZALĖ, Izr. — Izraelio
gramą. Po pamaldų lietuviško repertuare buvo: Šimkus, Simus,
į Floridą, įdėti sugedusio kom-!
teisinas vakar paskyrė izraelitui
je bažnyčioje ir gerų pietų pa-j Budfiūnas, šimutis, Kačanauspiuterio vietoje ir tada pradėti i
Gilrad Pell dešimt metų kalė
rapijos salėje, beveik punktua- įSs Sarpalius, Vanagaitis, Pet.vėl
davinėti
laiką,
reikalingą
’
liai pradėjo vyriausioji dienos j raūskas, Taliai Kelpša. Daūgujimo už tai, kad jis pradėjo var
erdvėlaivio pakilimui.
. ! toti teroro veiksnius prieš pales
Harvodo
universiteto
profesorius
išaiškino
rusams
programos dalis artimoje kai-^ ma buvo dainuota solo, bet buKada buvo išimtas iš “Chaldirbantį amerikietį Staros
tiniečius ir ruošėsi išsprogdinti
mynystėje esabčios, Marshall. Vo dainų ir arijų atlikta ir due
lenger”,. tai nutarė tuojau pspačią didžiausią arabų švento
High salėje J talpinančioje 1000 tu. Nuo pradžios iki galo solis-Į > -NEVV^Yjįįų.Uar-K
n^iis kokia nors da- į
vę Izraelyje.
— tūkslmnlį sėdrmų-'-viėtų). Pre tams ąkompąnavo. pianistė Rai- ' vodo, Mass/, /universiteto profit '
GALĖJO' NELEISTI
lis sugedusi. Patikrinimas nė-j
Gilrad Pell gavo pustrečių
grafi^^yadą
padarė parapijos nion^^peikytė.
gram
Mark ,M. Kuchment, vartoda-i ŽURNALISTŲ į GRENADĄ [ ęa toks sudėtingas, bet vis dėlto;
metų už priklausymą teroristų
vice-T
_ Juoža^Džen-j- Kan^į^pąbaigoje buvo ypagi ma5 ^]yginjnK) metodus, išaiš-j
WASHINGTON, D. C.y^Fijisųturi liuti atliktas tvarkinga^] organizacijai vartojusiai prievar
tdęsnįg^ogra- tingai, pagerbiąs p.-elatas Jonas} kin0
ad Ru^ioie
kino,/'£
"kad
Rusijoje naiiarsėies
pagarsėjęs'1 Federalinis teisėjas Oliver'Gor- jmos
Sęnas^konipiuteris tuojau bu-| tos veiksmus prieš dešiniajame
mokslininkas Filip Ctiegorovič Į
nei:
.‘^giedojo kaitė ir Brazis nužengė nuo see- Staros buvo ne kas kitas, kaip; chwalas nutarė,/kad krašto ap-j. vo patikrintas įkeltas i lėktuvą, į Jordano krante apsigyvenusius
.saugos departamentas siųsda-' paiskubomis nuneštas į Cap Ca-i palestiniečius. Penkis metus
An
Afeįldą pa- J nos, prie fortepijono' sėdo pia
Rusijon pabėgęs Ilaclia, N. Y. j
mas karius į Grenados salą, itu-j naveral, i įkeltas į “Discoven’” i jam paskyrė už dalyvavimą pa
skait^^^^i^fes;e Zeniai tartis.f nistė Apeikylė, solistai priėjo
universi telo profesorius pabė-!
Trunka? kalba . pasveikino Lie- ‘ prie pirmoje eilėje sėdinčio pre ges. Rusijon tuojau po Juliaus įėjo teisę neleisti ten Amerikos' nosį ir įrengtas į jam priklauso ; sikėsinime, kuriame buvo kalžurnalistų.
I mą vietą;* Visa tai a lėmė žy-{ betą apie seniausios arabų šven
tavos generalinis garbės konsu-j. lato, paėmė ji už rankų, išvedė Rozenbergo, bylos.
Žurnalas “Hustler” leidėjas miai daūgiau laiko, negu pra tovės-išsprogdinimą ir pusant
las Vytautai Čekanauskas. Ati-j priekin, atkreipė veidu į publikai
tikrinai savo■••?pa^r^f.’*trunipąj.1 ir dainą “Kai gėlės žydi”? (niu-l -lDr. Kuchment
rų mietų, už bombos įdėjimą į
__
. . ukrainielis, 48 . Larry, Flynt padavė krašto ap- ; džioje buvo apskaičuota.
bet įdomią, .paskaitė ap^ šv. Ka zika Rombergo (duetu sudainą- -melų vy?*as, ryžosi nustatyti, kas Saugos atsakingus pareigūnus J jĮrengus kompiuterį išimtoje; arabų naudojamą busą kelei
zimierą, skaitė istorikas Vincas vo publikai atsistojus — pagar- buvo rusų inžinieriams' davęs teisman už tai, .kad jie neleido’ vietoje ;ir padarius reikalingus! viams Izraelyje vežioti. ,
Izraelio teisėjas Izrael WeiTrumpa.'
?' ~ Y: ?<: :
bos prelatui ženklan, po to pu labai svarbias informacijas. Dr. “Hustler” reporteriams vykti į' sujungimus, tuojau vėl pradėti!
Marytės Bizinkąuskai tės ir blika ypačiai gausiai ir garsiai Kuihment žinojo kad Lenin Grenadą su pirmą Amerikos gm- r<įžkalir^gi ap.?k aičia v i mai erd- j sas pranešė nuteistajam, kad Iz
Algirdo Brazio koncertinė pro nuplojo ir solistams ir prelatui. grado universitete dėstė Filip klūotų jėgų grupe. Vėliau- visi vėlaiviui skilti į reikalingą erd raelio piliečiai neturi teises var
toti teroro veiksmų prieš gyven
grama apėmė net' 24 ■■lietuvių!
VI. Bakūnas Gregorovich Staros, kuris va- žurnalistai turėjo teisę patekti vės aukštumą.
1 dovauja svarbiausiai sovietų vai-salon, bet neleido ten vykti su!
kompozitorių dainas ir pasauli
“Discovery” kyla 180 mylių tojus.
(Bus daugiau)
džios įstaigai, bet neturėjo nuo-1 pirmąja Įranga.
nių kompozitorių (jų tarpe Ba
Teisėjas pranešė Iddėfams,
monės, kas buvo tas Staros.
naičio) operų arijas. M.' BizinsAMRICANE ATIDARĖ
Jis klausinėjo rusą, studija- kad karo vadovybė turi teisę ne-Į
TURKEY
kaitė padainavo Rūtelės ariją
AUKSO ŠVENTYKLĄ
vusį
Leningrado
akademijoje,
I
leisti
reporterių
į
salą
dėl
įvai-'
“Neplauk Kastyti”, iš Banaičio,
NEW DEHLI, Ind. — Indi bet jokių žinių apie Staros ne rių priežasčių. Vadai nenori,
MILES
operos “Jūratė ir Kastytis”. Ki
jos vyriausybė įsakė karo vado-l rado. Pavardė atrodė graikiš kad žinotų kokius ginklus var,
ti lietuviai kompozitoriai tame
'vybei leisti sieliams įžengti į ka. Jis pradėjo teirautis pas toja, kiek jų turi, koks buvo pa-j
SYRIA
tites.
'Aukso šventyklą ir savo akimis Amerikos graikus, bet jie nieko si priešinimas. Lapkr. 27 d., kai
pamatyti, kad stovyklos soduo negalėjo padėti.
pavojus jau buvo praėjęs, karo ;
se neviskas išardyta ir ičgriauvadovybė susodino reporterius į į
rfSs»Š6P*šŠŽx<-:Ą
JU Lffbrah
|AI Bctnrr >
Kada Staros mirė, tai Sovie lėktuvą ir patys nuvežė į Gre
Kariuomenės štabo viršinin tų laikraščiuose pasirodė šiek nada.
OiOR
«■
’
teGhazir
tiek
žinių
apie
profesorių.
Buvo
!
Bal a be kk
kas yra sichas. Jis vykdydamas
Utatt
vyriausybės įsakymą, apsupo 13 užsiminta, kad. jis vedė ameri
— Iki šio meto Castro neno
BEIRUT
LEBANON •
hektarų sklypą Amricane ir įsa kietę, kad čia atvyko iš Čekos rėjo kalbėti apie atly ginimą j
DAMASCUS
SegKbti
BEIRUT
kė nieko neįleisti į Aukso šven lovakijos, kad dėste Toronte amerikiečiams už nusavintusi
® DAMASQ3
tyklą. Jie žinojo, kad šventyk bet visos šios žinios nieko ne- amerikiečių turtus. Dabar jis i
Sidor
• Jd*
loje yra ginklų ,nes žinojo, kad
1 ieško būdų atnaujinti diploma
SYRIA
BUtvIle
skhai juos vežė iš Pakistano,
Praėjo dar vieni metai. Jis tinius santvkius su JAV.
bet kariai nežinojo, kad ten bu
knygų apžvalgovo siunčiamoji radjo.stotis. Rei se paminėtą Hacbą profesorių
— Vakar diktatorius Castro
kalai pasikeitė kai birželio 5 die Alfredą Sarant. Kada Rosen-' aerodrome pasitiko Jessie Jack Į
ISRAEL
ną teroristai paleido kulkosvai- bergą pasodino elektros kėdėn, šoną, kad galėtų pasikalbėti apie
Avir.
I dj ir atkirto kojas visam ka- Sarant pabėgo. Naktį jis nusi abiejų valstybių santykius.
S AMMAN
5
ISRAELI OCCUPIED
, riuomenės daliniui, turėjusiam pirko knygą ir neužmigo, kol,
JERUSALEM
pasiekti didįjį prūdą. Tada pą- visos neperskaitė. Pasirodo, kad
JORDAN
kad prof. Sarant dirbo elektro
rių ir teroristų. Suimtieji bai nikos srityje, pažino RosenberISRAELI
giami tardyti ir atiduoti teismui. gą, dingo, iš Amerir dingo. ;
Dar nevsi teroristai suimti.
UNITED ARAB REP
Dr. Kuchment parodė Sarant
KALENOOReUS
Mitts
—Sovietų vaMžia išbraukė, fotografiją žydams, bes i mokan Birželio 27: &v. Vlidislcvas, Ema
o
so
j iš radijo pranešimo tas prez. Mi- tiems Leningrądo institute. Jie Gediminas, Norgaila
terando kalbos vietas, kur jis nedrįso pripažinti. Bet kai dr.
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29 Sirija norėtų atgauti Kogano aukštumas, bet Izraelis ir kteuwyti
v.skaldžiusią demokratų kalbėjo apiė Sacharovą. Vai' Kuchment paišeliu pridėjo ma
'tokio pasiūlymo nenori. Izraelis tuo reikalu turi pasirašęs sruiaĮftj
z. Reaganą. kuris tokos džia nenori, kad žmonės žinotų, ^tts ūsebue, tai pripažino, jbg
Saulėtai, vėsesnis, vėjuotas
igu s«ija. •
<.
' kur vra Sacharovas.
tai buvo Staro* s

Kaip išaiškintas amerikietis, dirbęs
Sovietu elektronikos srityje
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WaStertui Moc ate
partiją ir organizuotai k
prganizacijos neturi.

y?

♦

_

T

Į

sveikesnių

kitOo moterys naudojo Lietuvo
je: Zinc oxide ointment, ich
thammol ointment 10% ir kito
kius, bet niekas nepaddea.
Ibrieį 4 metus ėmė rodyti^ fe
Kūno, proto ir jousmę darnos pagrindai
gimdos kraujas. Šeimos dakta
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas
ras surado mažą auglį. Nugny
bę ir pasiuntė į laboratoriją, bet
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
nieko piktybinio nerado. Bet
krauj ivimas ėmė vėl rodytis
dažniau ir daugiau. Šeimos dak
taras ramino, kad taip parilaiko
VITAMINŲ REIKALAI (21)
ne venai. Bet pagaliau paguldė
Dieninė dozė vitamino. P nėra į ligoninę, kur surado vėžį. Iš
nustatyta. Jis yra nenuodingas ėmė gimdą ir joje kiaušinio for
net didelėmis dozėmis jį nau mos auglį — vėžį.
Švitino radio terapijoje ir tik
dojant.
Išvada. Naudokime sveiką rindavo operaciniame skyriuje.
maigią — daržoves, vaisiui, ypač Taip važinėjau kas 5-6 savaitės
citrininius, jų sunkas, ir mums du metus, bet nebesu rasdavo, ir
nereikės ekstra rūpintis tokio vi aš nustojau važinėti.
tamino tablečių ieškant. Netur
Prieš porą metų išbėrė blauz
tinga, smėlėta dzūkų žemė Lie das didelėmis karpomis. Prieš
tuvoje užaugindavo gausiai ja- pusmetį koridoriuje labai smar
— grikių. Ten žmonės pa kiai griuvau, slysdama su kojom
kankamai vitamino P gaudavo valyti dekiuku. Pati nebegalėjau
iš grikių grūdų, visai apie tokį atsikelti. Atvykę greitosios pa
Dr. Jonas Adomavičius
vitaminą nieko nežinodami.
galbos pareigūnai pakėlė, apžiū
Pasiskaityti. D r. Ed. Strauss: rėjo ir nersidę lūžimo, paliko
VITAMINAS P (Bicflavi
namuose. Dabar vaikščioju su
noids) yra vandenyje tirpstan Vitamine. Alwin Froelich Ver- keturių kojų lazda — vokeriu,
čių vitaminų grupė, randama
nes koja dar vis skauda ir su- ‘
* * *
vaisių mėsoje ir daržovėse, kar
STENKIMĖS GERU PATA trenkti raumenys neatsileidžia. ’
tu su vitaminu C.
šeimos daktaras apžiūrėjo ir
VITAMINO P UŽDUOTIS I
RIMU PASINAUDOTI
prirašė vaistų nuo kraujo spau-’
yra padėti vitaminui C užlaikyti PO PADAIS PŪSLĖS, NIEKAS Į dimo ir kati varytų vandenį:
sveikame stovyje celių viena su NEPADEDA. KAS DARYTI
Lanoxin 0.25 mg. tabletes, K
kita jungiamąją medžiagą —I
tabletes, 750 mg., Phenergen
Klausimas. Gerbiamas Dakta
kolageną (collagen).
expectorant ir Furosemide tabl.J
Gamtoje vitaminas P randa re, esu 68 metų amžiaus, nege
mas: vaisiuose — citrininiuose,! riu, nerūkau, b<*t turiu bėdos su
Prieš 30 metų abiejose bteuz-(
eprikosuose, vynuogėse, vyšnio svoriu, nes kai nedavalgau, ne dose turėjau tre-mbozą, kraujo
se ,slwose ir graifruktuose, o galiu miegoti ir darausi labai krešulius; nuo to laiko kojos ir
taip pat rožių varduose (rose nervu o [a. Prieš 5 metus kojų tinsta. Nešiojau gumines kojines
paduose, daugiausia ties kulnihips) ir grikiuose.
ir vyniodavau su bintais. Operamis, ėmė atsirasti sausos pūslės,
VITAMINO P TRŪKUMO
jos suplyšta ir nauja
ŽENKLAI esti tokie pak, karp ~
Skaitau, Gerb. Daktare, Jūsų
oda užsideda po jomis. Taip
ir vitamino C, sakysim, net,
paturimos, kaip numesti svorį,
le ng v a i susi ž ei d us prailgi n taš''
bet nepajėgiu jų pilnai išpildyti. Į
šeimos daktaras prirašė Corkraujavimas.
Svarbiausia noriu pagalbos su*
KOKIA NAUDA Iš VITAMI dran oinlm. 0.5% ir dietą, bet
kojų kulnimis. Gerb. Daktare,'
NO P? Yra manoma, kad vitar- nepadėjo. Paskui prirašė Lotii- būkite malonus atsakyti, man
minas P talkina kūnui geriau min cream 1%, bet taip pat ge nesvarbu — Drauge ar Naujie
sunaudoti vitaminą C. Jis stip riau nebuvo. Tada prirašė ViOnose.
j
rina kraujagyslių atsparumą* form ir pagaliau Mycolog, bet
i
Atsakymas.
Esi
ligų
maišas
ir
'
Taip jis talkina gydant žaiz nepagelbėjo. Ėmiau naudoti
vaistus, kuriuos mano mama ir dabar dar pasidarei vaistine —i
das ir astmą.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ

..

Gintarelė
Elzbieta Anne Kotlar,

5. Kojose trombozė irgi yra į
pasėka nesveiko užsilaikymo:*
maistas turi būti perkrautas vai-Į
sritis ir daržovėmis, kad pakan
kamai kūnas turėtų vitamino C.l
Jokių birzgalų nė namuose, tuo
labiau burnoje nelaikyk. Gerk Į
tik citrinines sultis. Čia ir per-:
didelis svoris savo trigrašį pri-j
deda, Nepasakei kiek perdarug
sveri ir kiek perdidelį kraujospūdį turi.
I
Dabar nešiok gumines kojines}
per dieną, gulėdama laikyk ko
jas per plaštaką pakeltas naktį.
Dar kojų nenuleidus rytais, vėl
kojines užsidėk. Pagerės kojose
kraujotaka — tas gerinsfir ko-j
jų padų padėtį.
Tai būtų toks bendras Tams-J
tai patarimas, Tamstos nema-j
čius. Todėl laikykis prie savoj
šeimos gydytojo visuose reika-j
tuose. Sėkmės! Vėl parašyk |
kaip seksis.
* * *
KODĖL KAI KURIE VITAMI
NAI GALI BŪTI ŽALINGI?

/A
■ &£

Vytautas Ignas

Grafika

nieko’nuostabaus, kad taip vi- nėja.
sokios ožkos' palinkusį karklą Niekas negali pasakyti, ar
graužia-Norį gėrio, bet nesiryžti kaulas lūžo, ar ne — vien tik
jo siekti kaip reikiant Joks gė-l apžiūrėjęs po sunkaus griuvi
us neateina be reikiamų pastan-j ;mo, kad net atsikelti žmogus
gų. Taip nusiduoda ir Tamstos! negali, šitokios klaidos ateityje
atvejuje. štai kaip turėtumei I nė vienas nedarykime. Tada ne- •
reikės be reikalo su keturių ko
tvarkytis.
I
1. Grįžti žūt out TVARKIN- jų lazda vaikščioti. Mat, ji nepa
GON. SV13KON mdtybori.. Nu- keičia tikro gydymo.
3. Taip pat niekas nedaryki
tukėlis yra pilnas nesveikatos.
Jojo net padai kenčia. Būtinai ] me klaidos, kai iš gimdos krau
susitvarkyk sir valgymu: pradėk! javimu vien nepilnu apžiūrėji
sveiku, netukinančiu valgiu pri j mu mėginama tvarkyti. Būtinai
kimšti skrandį. Čia bus vietoje tais atvejais reikia nuodugniai
I vaisiai ir daržovės.- Dar tuziną ištirti tokią ligonę. Pirmiausia,
per dieną’kiaušinio baltymų su reikia įtarti tokiais atvejais vė
I naudok. Ka kiūnas atgaus nor-{ žį, kol nebus reikiamais tyri
Į inahą sudėtį, gerės’kojų padų mais paneigtas vėžio buvimas.;
! padėtis. Dabar ne tik menkai Tokie apsileidimai šioje srityje*
■padai maitinami, bet labai stip dažnai kainuoja moteriškei gy
riai spaudžiami — jie negauna! vybės netekimu. Būtinai dabar
pakankamai gero maisto, atne | nueik pasitikrinti pas minėtus
šamp su krauju. Nelaimė, kaiti gydytojus ir, tik jiems patarus,
šitą net vaikui aiškią priežastį! nustok pas juos besilankyti.
mėgini tvarkyti visokiomis mos | \4. Kai numesi svorį ir drustimis. Nieko neišėjo, nieko ir to-j j.C3 nevartosi, gal
vai
_ ir jokio
_
vais
liau gero nebus. Svarbiausia da to nuo pakelto kraujospūdžio
lyką turi atlikti patį pirmiausią nereikės vartoti. Esi pati su nu
Naudok odos padų ir vidinį odi siteikimais netvarkoje — ramin
nį išklotą turinčius batelius. Ju kis meditacija (ar malda, jei esi
dėk, vaikščiok kiek gali grei tikinti), tada nereikės persival
čiau. Tas padės numesti svorį ir 1 gyti idant nurimtam ir saldžiai
palengvins padų stovį. Dar pa miegotum. Prašyk savo gydyto
prašyk, kad kas nors praplėštų jo, kad patartų neimti Phenerten esančia^ puslieles ir pateptų; gan, Furosemide, -Lanoxin ir K
jodu (Tinę ture of Iodine). Taip] tabletes. Reikia ne vandenį iš kū
daryk su kiekviena naujai _atsi-| no varyti tabletėmis, bet taukus
randančia pūstele, kol jos liauJ kūne tirpdyti nepersi valgymu ir
sis pasirodant. Kasdien!
pakankamu judėjimu. Išvarytas
2. Lengva pasakyti, bet sun šiandien vanduo iš kūno rytoj
ku Tamstai, kaip lankui, greita’ vėl susirinks — nieko iš tokios
judėti. 0 be judėjimo metras ne veiklos gero riebus. Tikras, svei
gali perdiddio svorio atsikratyti. kas perdideho svorio numeti
Už tai sx'orio. nu metimas yra mas yra ne vandens, bet taukų '
pirmas Tamstos rūpestis. Dar kūne sumažinimas. Nuo tokios
čia netvarka sa Tamsios po nu tiesos visi, įskaitant ir Tamstą,
griuvimo kojos; tvąrkypitū Ne nė per plauką. į šalį negalime
j- gerai padarė, kad neperšvietė suktis, jei narūne sveikesni būti.!
| Dermfotografaw kojos. Būtinai Jei Tamsta pati nesitvarkysi,1
I dabar tai atirk, tasda bus galMna verksi pati viena, joks preziden
' par dėt i reikiamą tvarkymą su! tas bei popiežius dėl to sau gal
vos nesuks. Taigi, apsispręsk
< įtikimo.
Kiekvienas U Tamstas turime
j ik1 mosi aspirin vxiu
pasimokyti, kaip NEREIK1A
elgtis. Ątsargiai visada koja'
can buv for vour
s tetykime ypač pęnsiiųnkai. Ii
Smulkių dek učių niekada .-savo
nuners
< apHnkoje
viena?
rch.
< jau nuo td dekWro sera gają ga
vo. Nė kamhnrhiose ji/ nętaiky
, Mme. Dabar tfilos motertSkfr
pigftnio dėlei paklauso pirklių
į reklamų ir
tepu pavi
dalo dek i uk ų ir paMuii griuvi-

Gintarėlė Elzbieta Anne Kotlar, Ričardo M. ir Barboros Anne
Kotlar dukra, La Grange Park,
111., baigė Riverside - Brookfield
aukštesniąją mokyklą aukštais
pažymiais ir jau pradėjo studi
jas Rosary kolegijoje. Yra ga
vusi eilę atžymėjimų distrikto ir
Illinois valstijos pianino konkur
suose. 1980 m. apdovanota JAV
aviacijos atžymėjirnu už archeo
Klausimas. Prašau paaiškinti logijos studijas per Illinois Jr.
man, kodėl vitaminai, taip nau Mokslų Akademiją. Profesionalė
dingi ir būtini kūnui, gali būti modeliuotoja Chicagoje. Plačiai
žalingi, kai jų perdaug paima keliavusi Europoje. Ryšium su
ma? Dabar visi visur perša tuos pasirinkta mokslo šaka, 1985 m.
vitaminus naudoti, o nepasako, studijuos Marburgo universite
kad jie gali būti kartais žalingi. te, Vakarų Vokietijoje. Siekia
Ačiū Tamstai, Daktare, už pa gauti daktaratą psichologijoj su
aiškinimą.
papildomom vokiečių kalbos ir
Atsakymas. Vitaminai esti t muzikos studijom. Gintarėlė
vandenyje tirpstantieji ir tik rie-j Elzbieta Anne Kotlar bus pri
baluose tirpstantieji. Riebaluose} statyta visuomenei Chicagos
tirpstą vitaminai gamtoje ran Lietuviu Moterų 'IrilĮbo ruošia
dasi riebaluose: svieste, grieti mame Gintafo baliuje šeštadie
nėje, daržovių aliejuose-ir mė nį, birželio 30 d., Conrąd Hilton
sos bei žuvies riebaluose. Tokie viešbučio didžioj^saįėjjj
tik riebaluose tirpstantieji vita
minai yra A, D, E ir K. -Kadangi
jie riebaluose tirpsta, ne vande PATS SKAITYK IR KITUS
nyje, tai kūnas jų negali su šla
PARAGINK SKAITYTI
pimu prašalinti. Tokie vitami
nai iš žarnų esti sugeriami į DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’
lymfinius indus ir nunešami į
kraują ir patalpinami kepeny
se. Jie jose esti sandėliuojami.
Tokių vitaminų perteklius kepe
nyse galis atsirasti. O kas per
daug (nors ir geriausio dalyko)
nėra sveika. Žinotina, kad rie
baluose tirpstantieji vitaminai
yra atsparesni karščiui už van
denyje tirps tančiuosius. Todėl
tuos riebaluose tirpstančius vi
taminus karštis virinant ar ki
taip maistą parengiant nesunai
kina.

Visai kitas reikalas su vande
nyje tirpstančiais vitaminais. Jie
yra: visa grupė B vitaminų,
įskaitant B-12, Folic acid, Bio
tin, Pantothenic acid ir vitami
ną C. Jie randasi pilnų grūdų
(neprašal'inus sėlenas) miltuo
se-javuose, riešutuose ir kepenyse, o taip pat ir mėsoje, vai
siuose, daržovėse ir piene bei jo
gaminiuose.
Kadangi jie tirpsta vandeny
je, jie esti iš kūno lengvai pra
šalinami. Jie kūne nesandėliuo
jami. Todėl juos reikia kūnui
gauti kiekvieną dieną naujai.Pastarieji, vandenyje tirpstan
tieji vitaminai yra nepastovūs.
Perilgas maisto virinimas, ilgas

jo laikymas sandėliuose, jų bu
vimas šviesoje, ilgas daržovių
laikymas vandenyje gali gerokai
apnaikinti vandenyje tirpstan
čius vitaminus. Todėl leikia kur
galima valgyti žalias daržoves
bei kitokius vaisius. Išmintingas
elgesys valgio pagaminime ir
čia yra būtinas.

Mutual Federal
Savings and loan
I

CEWMAK ROAD CHICAGO, ILL 00608

Pmar iCnanautkM. Pr®s.

947 7?i7

r

I

BUTKŲ JUZĖS BIOGRAFINĖS ŽINIOS

B

(Tęsinys)

KASA DUOBŲ DEMOKRATIJOMS,
BET NEGALI BE JŲ DOLERIŲ GYVENT

I ko solistė Aldona Bun’inai'ė
ir Nijole Kuj>staitė, kurio., su

giamas bei žinomas — jo para
Kavutei pyragus aukavo Au
šyti veikalėliai studentų pobū
Sovietų Rudio> imperija, ku kai ir vėl kreipė-i j v .ikarus, kaus kepykla, o ponia K u rausVasaros metu visus mok-,
viuose vaidinami ir patsai Juzė
ri ne tik n^pali: imamai šmei pmšydami daugiau dolerių, bet kiene mai-to kitu$ pioduklus
sleiviuš išveždavo į vasarnamius
sako savo monolcgus. 1920 m.
žia/ ir vadovauk pa* aulinio Amerikos bankai atsisakė, o vi atidavė iri savikainų.
už miesto. Pažymėtinas nuoty-,
Berlyne Butkų Juzė išleidžiu
rr a štabo k on sp i rac i j ai pakenkti są prašomą sumą (250 milijonų
kis: Voroneže stevėjo caro ka
JAV karo veteranai ir Cicero
eilėraščių rinkinį “Žemės Liep
civil izucttoj; pagulu demo- dolerių) paskolino Europos ban šauliai dalyvavo garbingai su
riuomenės mokomoji kuopa, ku
sna”. Trečioji knygelė ^Ver
kr-ūijcirs. Be to, pasaulio ne kai, kurie idabar labai išsigan vėliavomis.
rieje buvo ir vienas lietuvis. At
kiančios Ręžės” išleista 1921 m.
galėtų i-sPaibytk
subankru dę, nežinodami kaip ir kada
si likti nai su juO susipažino Ju
Nutarta ALTo loJ niui č^oLeipzige. To metu jietuviškameMaskva skolas išmokės. Ir da ti skyriaus valdybes skelbimą
zė, taip pat ir jo kambario drau
tuotu.
forma, bet visi pripažino, kad
bar skolina pinigus, kad bolše
gas. Vaikinas skundėsi griežta
Naujai paskelbtos skolose pas-j vikai , galėtų nuos;mšius apmo už 100 dolerių..
literatūros rate kai kam nepati
drausme ir žadėję bėgti ar nusi
Į kendusių šalių skaitlinės paro- kėti.
ko eilėraščių turinys, kitiems—
Vyčiu veikėjos Gabalienės
žudyti. Juzė su draugu nutarė
■ do, kad Kremliaus /diktatoriai
juose yni ir lyrinės perlų.
pagerbime, piim. dr- M.■ Jdotujam padėti. Dave jam civilinius
Sovietų Rusiia, nors teorėti| yra skolingi vakarams beveik
1922 m. rudenį Butkų Juzė
šienė, ALTo Cicero skyriaus
drabužius, o jo uniformą sukar
29 bilijonus dėlerių. Daug tu niai yir. viena iš pasaulio turtin vardų ją pasveikino ir įteikė
persikėlė į Jenos universitetą
pė i skutelius ir savo kambario
' dclerm Maskvai paskolino ir? giausiu kraštu (turi dideles že VLIKo išleistą anglų kalba dr.
ir 1924 m. baigė humanitarinį
židiny sudegino.
mėje at«aigas. k. a : aukso, aly
• Amerikos bankai.
fakultetą.
Parašė disertaciją
Pajaus;o knygą apie Lietuvos
Voroneže moksleivei užmez
k
f
*
vos,
dujų
ir
panašiai),
negali
‘Mitologija lietuvių dainose” ir
gė pažintį su socialistais revoBet jie dabar jau nutarėA Į savo ekonomijs tinkamai sutvar okupaciją.
ęavo filosofijos daktaro laips
Nutarta .aktingai dalyvauti
bolševikams neskolmti Perei- kyti ir visados šlubuoja. Nors
liuccnierias (trdovikais), ku
nį.
rie su pogrindžio darbininkais
tą savaitę, pavyzdžiui. bolševi- Rusija turi užtektinai žemės, iš rinkiminėje kompanijoje, kad
1924 m. vasarą Butkų Juzė
kuo mažiau liberalų patektų į
buvo įkūrę liaudies universite
stanginti maisto, ji nepajėgė
dėstė lietuviu literatūra Švieti
JAV Senatą ir Kongresą.
tą. Rusai ten norėo įtraukti ir >
tuvių Darbininkų Susivieniji iki šiol nė savo monių tinkamo Ministerijos suruoštuose
S. Paulauskas
mūsų moksleives. Butkų Juzė
Zmo drauguos laikraštį ‘‘Darbi mai išmaityti.
mokytojų kurtuose. Jis yra vie
buvo pirmasis, kuris pasakė:
Javoys
ninku Balsą”.
nas organizatorių Palangos vi,
— Kinijos vyriausybė uždarė
“Mes tuiime savo uždaviuu.%
'(Bus daugiau)
dūlinės mokyklos: Klaipėdoje'
savo konsulatą Rytu Berlyne ir
nes esame lietuviai”. Po to ry
G. Paulauskaitė
lietuvių gimnazijoje ir svauuždraudė siusti Į vakarus įta
šiai nutrūko.
gusiu kursuose dėstė liet, kal
riamus vokiečius.
Keliais atvejais komunistų
bą, literatūrą ir dirbo “Klaipė
S atarta su y ėjų:
Iš ALTo VEIKLOS
bolševikų atstovai prašė Butkų
Už laisvę arėjų,
dos Žiniose”.
Juzė bendradarbiauti su jais va
Birželio 21 |d‘. pas Dumčius,
Teskamba daina,—
karolius ruošiant ir jų spaudoje,
Pašalintas .*š mokyklos darbe,
! įvykusiame ALTo Cicero skyMEET THE CHALLENGE!
Raudoti gana!
Butku Juzė-išvyko į JAV-bes.Pir
bet Juzė, griežtai atsisakė.
Į riaus valdybos posėdyje Į val1917 m. Juzė išleido pirmąją miausia apsigyveno Chicagoje.
j dybą buvo įvesdinti 4-ri nauji
Pasaulis vis verkia —
Juzė
knygelę: “Kalėdų
Vakaras” Dirbo šilko fabrike ir alaus bra
į nariai: Alfonsas Kizlaitis kasiLyg būtų Dievas miręs,
(spausdinta Petrapily). 1917 m. vore. Buvo pakviestas į kairių
I ninko pareigoms, Viktoras MoBet ašaros raudonos....
pavasarį Juzė baigė Voronežo jų lietuvių susirinkimą, kurių kuriuos — įsigijo. Iš
* tošis finansų sekretoriumi, M.
Jinisteriją. Gaiįfik Ukmer— Tikrai tai lijakrauju,
lietuviu gimnaziją ir įstojo į tarpe tuo metu nebuvę vieny dingo ūkio apylinkės
} Dubauskienė santykiams su Pa
lenkų gimnazijoje lietuUž žemės atpirkimą!
Maskvos universitetą.
bės ir vykęs skilimas. Čia už-' pirkdavo gerą pri c ai
vergtų Tautų komitetu ir kpt.
rtalbą dėstyti, bet nespėjęs
klaustas
Butkų
Juzė
apie
skal

A. Juškevičius vicepirminin.
apgyvendino savo seserį Stanis-į sušilti ((tuo metu vyko Suval
1918 metų viduryje su moksPAVASARIO LIETUS
dymąsi, trumpai ir lėtai atsa lava, dėde, vėliau broli Albina, kijos ūkininkų sukilimas), vėl
ku.
leivių ešalonu B. Juzė grįžta į
Pavasarį
kęs “Aš esu visuomet su maiš o pats išvyko mokytojauti, kadi buvo suimtas ir etapo keliu nu
Lietuvą. Vokiečių kariuomenė
Pasidžiaugta gražiai praėju
tininkais”. Ir pridėjo: “Ką Mas
Ir sodas verkia..
varytas į Varnių stovyklą. Ju
kraustėsi š Lietuvos. Visur tvė
siu Sovietų Rusijos daromo-Jiekvoje sėdintieji gali žinoti, ko
Ašaros baltosios:
’
zės žmonai kreipiantis i prezi
lyzo m. gruodžio men 17
SERVE WITH PRIDE IN
rėsi lietuvių parapijiniai komi
| tuvių tautos naikinimo minėjiŽemclėn
krinta..
reikia
Amerikos
darbininkams
”
.
dentą
ir
klausiant.kodel
jis
taip
įvyko perversmas (coupe
tetai, nes centrinė valdž;a dar
į mu.
THE NATIONAL GUARD
Butkų Juzė kalbėjo kaip lietu-Į — karininku gruyjė nuvertė tei-i be pagrindo tampamas, buvo
Bet gal tai ašaros
nebuvo susiformavusi.
Ji Meninę programą puikiai atPavargusių žmonių?
vis patriotas, jis stojo ir už dar sėtą demokratinę Lietuvos val atsakyta, kad Žemaitijoj Butkų
* * *
Pakviestas tokio vietos ko- bo žmogaus padėties pagerini-, džią. Perversmo metu ne tik B. i Juzė esąs įtakingas ižmogus, tai
mitetėlio ir paveiktas io meto mą, o anie tik Rusiją tegarbi- Juzė, bet ir daugelis mokytoji! atsargos dėliai, neisi ir be reikaKapų daubojx vėlės susirinko.
revoliucinės nuotaikos, Juzė o.n. Chicago] jis nepritapęs pričj buvo areštuoti ir padėti į Viz-i loc suimamas.
Keturios žvaigždės akylai jas*
esamų
kairmjų
redakcijų.
Vė-1
kviete Žemaitijos žmones imtis
dabojo.
' * į j
<
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
butu kalėjimą (Tauragėje). Po j Juzė iš koncentracijos stovyk
savivaldos reikalus patiems tvar liau išvyko į New Yorko apylin- trijų savaičių kalinimo Vizbu-j los grįžta i skolon pirktą ūkį ir Per kalnų viršūnę atėjęs
yra seniausia, didžiausia ir ■ turtingiausia lietuvių fraternalinė
kytis. Todėl Butkų Juzę buvo
mėnulis, •
tuose, Juzė buvo išvežtas i Var- l i rankas paima plūgą. Tačiau
organizacija, lietuviams-ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
pasodintas į kalėjimą. Susikū1926 m. grįžo i Lietuva. Tada'* nių koncentracijos stovyklą.
Lietuvą pasiekė ekonominė kri i Vėlėm nusilenkė
SLA — attinka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
rusi centrinė valdžia Butkų Ju prezidentu buvo dr. K-Grinius..
Draugai ir liberalinė Lietu-1 zė. Nors poetas daug javų,bran Ir vėl sayo keliu nužingsiavo.
darbus dirba.
■ • V-* • ’* / > > - .
; \
zei norėjo suruošti karo teismą- Sudaryta M. Sleževičiaus de- vos visuomenė privertė tauti giu gyvulių priaugirfo, bet juos O vėlės prabilor ‘-Mūsų
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
Tačiau mokslo draugai, gerai jį mokratinė vyriausybė. Butkų; ninkų. valdžią išleisti jį iš sto parduoti buvo sunkųJužė, kaip Danguj tik baltos rožės težydi!”
apdraudų savo nariams.
■- s
pažindami, išaiškino nereikalin Juzė buvo paskirtas į Tauragės. vyklos, bet mokykloje darbo ir daugelis ūkininką, išstovė
— Atsiklaupęs ant kelių aš
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
gą B. Juzės apkaltinimą ir — Komercinę mokyklą ir suaugu-, jau negavo. Įvykus Tauragės davo Kretingoje po keletą Savo mamytei maldą sudėjau.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
šiųjų gimnaziją lietuvių kalbos grupės žmonių sukilimui, B.Ju- dienų su vežimu bekonų elėje.
be teismo jau buvo paleistas.
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
Areštai, ilgas laikymas kalė ir literatūros dėstyti. Jis suor-j zė vėl buvo suimtas ir nuga O ir sulaukus eilės, dažnai tek Pas mamytės kapą
SIxA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
jime ir grasinimai karo teismu gardzavo Dionizo 2Poskos uni bentas į Bajorų kalėjimą, kur., davo grįžti su neparduotais na Aš dvi duobi išklūpojau.
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. x
Butkų Juzę smarkiai paveikia. versitetą.
kaip kokiam kriminalistui, netl mo ir be pinigo, kuris taip gy Pas mamytės kapą
Jis išvažiuoja L užsienį . aukštų.Butkų Juzė užpirko iš Žemės plaukai buvo nuskusti. Tačiau, vybiškai buvo ūkiui reikalin Savo ašaromis laistydamas
ST.Ą — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
jų mokslų eiti. 1919— 1922" m. Reformos valdybos AukštakaL jokios kaltės nesant? po keletosj gas. Skolos spaudė. . antstoliai Ant kietojo akmens
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
studijuoja Berlyno universite vių dvaro centrą (Kretingos savaičių kalinimo' buvo palei
ame landžioti po . ūkį. Todėl Ju Liepą auginau. Ir ji dabar žydi.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui,
te, gyvena Scharlottenburg,Kan vals., ir apskr.). Perkant buvo tas.
re vėl ieškosi uždarbio mieste, Pas mamytės kapą
jie Jums mielai uaeelbes į SLA įsirašyti.
to gatvėje. Čia jis yra studentų sąlyga, kad būtu pavyzdinis
Sunku iš naujai' besikaliau. Gauna korektoriaus vietą “Ry Aš saulės giesmę supratau.
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
draugijos narys ir jų labai mė- ūkis su veisliniais gyvuliais, čia ūkio mokėti skolas, tai Ju- to” spaustuvje, Klaipėdoje. Re Pas mamytės kapą
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
daguoja Klaipėdos Krašto Lie- Aš savo sielą dangaus lelijomis
zė vėl bando kreiptis į
papuošiau.
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Butkų Juzė
TeL (212) 563-2210
Iš knygos “Žemės Liepsna”
it LITERATCRA, Sėtuvių Hteratūros, meno Ės moK
1954 m. Sūduvos leidinys
SIUNTINIAI Į LIETUVA
t

CICERO

i

HM m. metraitl*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
f. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr 7
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t
M. K. Cfuriionio. M. Jflefldo, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės Ir A. Varo
kūrybos poveikalala. 565 puaL knyga kainuoja tik $3.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
ZbOl W. 69th St., Chicago, RL 60623

> DAINV ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytoje® tr 1X1
Bnią Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės į» laimini m si apie datų-.
Iventea bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja®
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimi
bei uikulisiais. Studija -yra 151 pusi., kainuoja |2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke įprsJh
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Htt
ratūrlnė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg;

JAY DRUGS VAISTINE
i

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
ĮMINIMI
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Į
i

jSomlai parašyta rtudija apie Rytprūidua, remlantito Pakalni* k
Labguvos apskričiu duomenimis Aprašymai Jdomūs klekvknaa
BetrrduL Leidinys Rluatnioto nuotraukomis pabaigoje duodami

taudlngoje 335 po*L knygoje yr* Rytprūsių tanėlapl*. Kalną K

2759 W. 71st St., Chicago, Hl.

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vilstininkxi

> K4 LAUKIS LIMA, rašytojo* Petronėlė* Orintaltė* atfi
tninAnal tr minty* apie aameni* tr vietas neprfL Lietuvoje Ir plr
maldai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui
> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoUocfonlerfm, neropns
Im tr klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir poMttkoje’; tik B
Jurgio Jailnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po»
■(Jg. Dabar būtq JJ galima pavadinti kovotoju ui imogau* teisei
Knyga y-a didelio formato, 2% pualapli, kainuoja gfl.
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NOVELES, HL losčenko klryba, J. Valafit
tnygoje yu M agmoKigV
Kata* g)
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For constipation relief tomorrow
t reach for EX-L AXto nig ht t.
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder''
>
Read label and follow

50 metų studijavęs, kaip

E PRAEITIES ŪKANŲ
Ml
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir proi. BU
Būga pas geriansius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
Uetuviq kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti.
K*2u PS. Kfett vMelhl.

EL

HAVJIE508

U s* B. Halsted St, Chicago, IE UBUS

direction.
C Ex-Lax. Ine.. t981
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tx months, $12.uu per 3 months. In
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pusei metų _________
<her countries $48.00 ner year.
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J. KLAI SFUKIS

rinės Axij£>s, daugis usie irtam*
religijos tautų problemas Sovie
tų okupacijoje.
Laibai tiksliai kalbėtojas aptarė Pabaltijo tautų priešinimąd okuįjarduri, ypač pabrėždamas
lietuvių kataliko veiklą ir net
pavyzdžiu nurodė lietuvių probestus ir prašymus dėl Klaipėdos
bažnyčios. *
Po prokaibos kalbėtojas pa
siūlė: jei kas nori, gali klausti.
Paklausėjų buvo nedaug. Lietu
viams ’"atstovavo” Juozas Koje
lis ir Anthony B. Mažeika.
Skambiu balsu J. Kojelis klau
pė, kodėl Amerika mus, Pabal
tijo tautas, palieka vienus? Į to
kį klausimą Mr. 1. N. Belousoviteh pirmiausia klausimu atsakė: Ko lauki <iš JAV? Paminėjo, jog Pabaltijo valstybių padetis skirtinga nuo kitų, JAV jų
okupacijos nepripažįsta, ką nepaprasta galėtų Amerika pada
ryti?
IŠ salės galo prabilo Anthony
B. Mažeika. .Jis pradėjo lyg prakalbėlę, kažkokį aiškinimą, mi
nėjo ir olimpiadą, bet tolokai
nuo jo sėdint, nelabai buvo ga
lima nugirsti, ka šneka.

goms. Jis pradėjo ieškoti viceprezidento. Jeigu kąs nors
1
metams$48.00 atsitiktų prezidentui, tai viceprezidentas prisaikdinamas
»
pusei
metų
________
___
_
$26.00
I
Pabaltijo
tautos
pasmerktos
vergijea
Nuo sausio pirmos ditooi
Į
prezidento pareigoms. Viceprezidentas privalo būti ge
Dienraščio kainos:
Tai tokio pavadinimo Los Au r joje, nors pabaltieciai tokio
Naujienos eina kasdien, išskiriant rai informuotas apie prezidento vedamą vidaus bei už
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
geles Times red keija išspausdi-l sprendimo nepriima. Negauna
tadienius. laidžią Naujienų Bendro sienio politiką, todėl jis privalo žinoti, kokia prezidento
metams$45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
no straipsnį birželio 19 d. ruime-Į jie pagalbos (direct otuside
politika buvo vedama.
pusei metų----------------- ----- $24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
ryje (Baltic States: Condemned: help), tačiau jie verti užuojau
trims menesiams
$15.00
Kad viceprezidentas galėtų suprasti ir tęsti prezi to S’.avery / Victims of Soviet tos ir dėmesio.
vienam mėnesiui____ $5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money dento politiką, tai prezidentas gali pasirinkti tokį žmogų, (Colonization Win Little Outside
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užįakyųĮU.
su kuriuo jis galėtų bendradarbiauti. Visi pripažįstą Support). Straipsnio autorius OKUPACIJOS IR DEPORTACI
kad Walter Mondale buvo geresnis organizatorius, negu yra Ernest (ioninc, dienraščio JŲ METINIS PAMINĖJIMAS
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekr-rg.h j ęn ji yg.
kiti demokratų partijos kandidatai. Pradžioje buvo su vedąmjųjų rašytojas.
šiame okupacijos ir rrėmimų
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 viL
Pabaltijo valstybių okupaci
Straipsnyje
peržvelgta
Pabalsidaręs įspūdis, kad laimėtų gal būt Gary Hart, bet Mon
jos, žinomu Sibiran trėmimas minėjime buvo ir įprastinė pro
į tijo valstybių istorija nuo senų
dale vis dėlto buvo apdairesnis. Demokratų partijos po laiku iki siu dienu Sovietu oku- šįmet paminėtas birželio 17 d. grama: vėliavų įnešimas ir išne
*
«.
latvių salėje visų Pabaltijo tau šimas, himnai ir meninė progra
litikai buvusiam viceprezidentui pasirinkti sen. Hart ir pscijcs.
Walter Mondale ieško viceprezidento
Autorius pabrėžia, kadi
grąžinti taiką partijoje, bet Mondale nemano, kad sen. jei Pabaltijo tautos nebūtų Pa tų išeivių bendru susirinkinvu. ma, estu, latviu ir lietuviu me
nininkų a’Irkta. Salėje lietu
Kai Jimmy Carter buvo JAV prezidentas, Walter Hart tiktų į viceprezidentus, nes jo patirtis .esanti silpna. baltijo tautomis, o Azijos ar Af Programą paruošė latviai.
Pagrindinis kalintojas buvo viams dar buvo likusiu kėdžių.
Mondale buvo JAV viceprezidentas Prezidentas Carter
Jessie Jackson taip pat būtų norėjęs būti viceprezi rikos, buvusios anglų ar pran Igor N. Belousovitch. Progra Tuo pat laiku Marshall mokyk
pralaimėjo rinkimus, prakišo ir tuometinis vicepreziden dentu, bet atrodo, kad Mondale ir klausyti nebenori. cūzų kolonizuotos, tai jų laisvės moje įrašymus teks jo titulas: los -salėje buvo Šv. Kazimiera
tas. ŠĮ metą paaiškėjo, kad viceprezidentas Mondale ne Mondale žino, kad patys juodaodžiai nebenori Jącksonc siekimus remtų .Amerikos libera ‘"Analyst. Soviet Affairs Bureau ]>aia])ijos rengtos'įLįetuvių die^
sutiko su prezidento Carterio vedama politika, bet jis todėl su juo.jr tartis nebenori. Mondale pasikvietė Los lai, World Council of Churches, of Intelligence and Research fori nos pF<7graina. Pasibaigus latvių
Vakarų Europos socialistai. Tre
tylėjo, paties prezidento nekritikavo. Toks Jau čia Ame Angeles merą Į savo naujai įsigyta namą. Jiedu gana čiojo pasaulio dauguma ir Jung the Soviet Union and East Eu dalėje programai, spėjau nuva
žiuoti į parapijos koncerto pa
rikoje yra paprotys. Kiti .gali su prezidentu nesutikti, ilgai kalbėjosi apie artėjančius rinkimus. Manoma, kad. tinių Tautų organizacija. Dabar rope. Department of State”.
baigą. Publikos, čia ne^nažąi.
bet viceprezidentas negali. Jis tyli. Tiktai dabartinės Los Angeles meras tiksliau jį informavo apie juodaodžių .tie patys žmonės, kurie šaukia Kalbėtojas pradžioje pasisakė,
jog nieko- naujo jis -nepasaky
rprieš dešiniojo sparno priespau
kampanijos metu paaiškėjo, kad jau tuo metu vicepre balsus, negu čikagiškis Jessie Jackson.
■ •
‘SBIISTULIO” ŠOKIAI
sią^ o tik šiaip keletą faktų ,pądą
Salvadore,
Pietų
Afrikoje
bei
zidentas kitaip galvojo, bet tada jis sučiaupė burną ir ty
Bet pats Įdomiausias pasikalbėjimas' įvyko su San
nagninėsiąs. Pabaltijo ir kitų pa
šokiu ir dainų yiefletas "Spin
•
apie
Maskvos
disidentus,
labai
lėjo.
Francisco meru Dianne Feinstein. Ji pareiškė, kad ji ne  mažai tesirūpina arba visai dė vergtų tautų problemos esančios dulys” birželio 10 d. paminėjo
Panašiai buvo priversta elgtis ir Rosalynn Carter, turėjo jokių aukštų valstybės pareigų, bet ji . labai gerai mesio nekreipia i Pabaltijo žmo skirtingos įvairiose Sovietų Są savo veiklos 35 metų -sukakijungos vietose.
.
j taivjes.
buvusio prezidento Carterio žmona. Ji keliais atvejais žino, ko paprsati žmonės nori. Ji labai lengvai laimėjo nių padėlį.
Sovietų Sąjunga ypač kreinesutiko su prezidentu užsienio politikos klausimais. Bet San Francisco merės i-inkimus. Ji galėtų būti labai nau
Ištaigingoje 'Hollywood Palla
Sakoma, jog šiandieninė Pa
piaati dėmesio į ukrainiečius u
ji netylėjo. Ji prezidentui Carteriui patarė naudoti Ame dinga ir Demokratų partijos kandidatu. Ji gali Įtikinti baltijo valstybių padėtis yra la gudus, besistengdama jų tauti dium salėje buvo gan -ilgoka šo
rikos galią ir-baigti Irano klausimą.--Prezidentas Car- žmones balsuoti už demokratus, lies ji žinanti žmonių no bai liūdna, skirtinga nuo Len nius kultūrinius skirtumus nai kių. dainų ir prakalbų progra
tei’is žmonos nebeklausė. Buvusio prezidento žmona tada rus ir pageidavimus, Walter Mondale su ja praleido porą kijos, ir maža vilties nors taria- kinti ir tuo būdu didinti rusų ma. Be vietinio ansamblio, tau■tinitLs šokius pašoko Vakarų vai
mįą savivalda gauti. Pabaltijo
tylėjo, bet dabar ji parašė knygą, kurioje pasakoja, kaip valandų ant gonkų. Moskitai abu smarkiai kirto, bet žmonės yra tiesioginėje Mask skaičių imperijoje.
kai iš San F-raiicisco ir estų bei
ji patarusi vartoti Amerikos galią ir suvaldyti Irano San Francisco merė neskubėjo iš ten greičiau išvažiuoti. vos valdžioje,
Kaukazo tautų kultūra skir-( latvių grupės. 'Publikos buvo
V 7 Maskva kontroChomeini, bet prezidentas nenorėjo vartoti karo jėgos Ji yra Įsitikinusi, kad Mondale laimėtų rinkimus, jeigu liuoja l>ei diriguoja vietos ko tinga nuo slavu -ir ten tautos nori nemažai. Ona Razutienė ir Dan
prieš fanatišką Irano despotą, kuris labai žiauriai elgia ją pasirinktų viceprezidentės pareigoms. Mondale buvo munistų partijoms, kareiviavi išlaikyti savo kultūrą ir net pa-; guolė Varnienė yra tautinių šo
si su Irano gyventojais.
susižavėjęs pokalbiu, bet jis nepasakė, ar jis pasirinks mo amžiaus tarnybai vyrai siun- ^priešino sovietų pastangoms* kių niokytojps. San Francisco
ėiami į Rusijos gilumą, Pabalti jų respublikose rusų kalbą pa-j grupės mokytoja — Danutė Ja
Prezidentas Reaganas prieš trejis metus laimėjo ją viceprezidentės pareigoms.
jo valstybės kolonizuojamos ru daryli valstybine kalbą. Esą, Pa nutienė. Programos, pasisekimui
rinkimus. Buvęs prezidentas Carter norėjo dar vieną
Walteri Mondale labiausiai nustebino, sen. Edward sais.
baltijo tautos prarado progą pa prisidėjo ir nemažas būrelis vie
terminą pabūti Baltuose Rūmuose, prezidentas Reaganas Kennedy atsiradimas naujai įsigytoje Mondale sodyboje.
Ilgas straipsnis baigiamas iš- sipriešinti prieš rusų kalbos tos menininkų — muzikai, poe
' ji nustūmė nuo apskritojo stalo. Patylomis išvažiavo ir Atrodo, kad p. Mondale jo nekvietė, bet jis pats ten atsi , vada, jog Pabaltijo ir Lenkijos valstybine jų respublikose įve tai.
Walter Mondale. Jis visą laiką buvo vadinamas vicepre- < rado. Jis'gynėsi nuo uodų visomis jėgomis, bet jis neiš-' žmonės dėl geografinės padėties! dant.
Į “Spindulio” iškilmę buvo at
zidentu Mondale. Kiti pridėdavo buvęs viceprezidentas, i važiavo, kol visko nepasakė. Ką jis norėjo pasakyti, nie liks ilgesnį laiką Rusijos imį)e- Kalbėtojas peržvelgė ir vidu- vykusi I. Bublienė, kaip pro
gramoje tituluota. L. B-r-ės
bet dažniausiai ji vadindavo tiesiog viceprezidentu. Da kų nepaskelbta, bet pats svarbiausias klausimas buvo yibar buvęs viceprezidentas ieško viceprezidento. Jis pa peprezidento pareigos. Susidaro 'Įspūdis, kad sen. Kenne goms, bet Mondale dar nieko nepasirinko. Jis turės pir Krašto V-bos atstovė. Ji tą pa
čią dieną parapijos salėje kal
jėgė pravesti daugiausia atstovų Į demokratų partijos dy prezidentūros jau nelaimės. Jis būtų labai patenkin ma apskaičiuoti, kuris kandidatas duos daugiau balsų de bėjo publikai, kurios susirinko
nominacijų komisiją. Jis beveik tikras, kad jis' bus de tas, jeigu laimėtų viceprezidento pareigas.
mokratams. Demokratai bijo, kad balsų nenuneštų buvęs 43 asmenys, pasakojo apie ber.dmokratų partijos paskirtas kandidatu prezidento pareiYra visa eilė kitų kandidatų viceprezidento parei- demokratas Reaganas.
(Nukeita j penktą pustai*’)
25 cents per copy
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VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
i

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)
Fosforu: “Gruyere” ir kit-i kieti sūriai, žemės rie
šutai, migdolai, didieji a- mažieji riešutai, pupelės, žir
niai ir lęšiukai. Kiaušiniai, įvairių rūšių kopūstai, pie
nas, figos, salierų lapai, vinuogės. kalifjorai. Bulvės, ri
dikai. datilos, bananai ir apelsinai.
Magnezija: migdolai, didieji ir mažieji riešutai, džio
vintos pupelės, krienai, juodieji ridikai, avižos, kuku
rūzai, kviečiai, rugiai, miežiai; agurkai, svogūnai, pomi
dorai, datulos, figos, razinkos ir “gruyerc” sūris.
Geležies turi: salierai, varškė, mandarinai, špina
tai, medus, pilno grūdo (nevalyti) ryžiai, colinabai, že
mės riešutai, salotos (endivis), juodieji ridikai; avižoj,
rugiai ir žirniai.
Potaso: daugiausia turi žalių daržovių lapai. Po to,
pienas, bulvės, nevalyti ryžiai ir bananai. Poftasas ypač
reikalingas vėžio liga sergantiems.
Jodas ypač reikalingas tiroidinei liaukai ir hormonų
gamybai. Jodo yra kiaušiniuos^, salotoje, rugiuose ir
kviečiuose.
'M'riis’o produktai,’ turndiėji'BĮ vitamino''

Aei-žcvės: l:-'.lti « žali kopūAai. “Bumelio” kopūs
tai, salotos, čėruk n-režukai, pupelės, soja, pupos ir moriiO*.

ji
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Vaisiai: obuoliai, aprikosai, alyvos, bangiai, vynuo įuri vienokią ar kitokią įtaką į mūsų, organizmo gj-vvgės, riešutai — didieji ir inazJeji, migdolai ir avietės bingumą bei mūsų sveikatos palaikymą, į mūsų orga
nizmą patekęs su maistu ar gėrimu. Dėl to prisieina
i:ogos.
Grūdai: kukurūzai, kviečiai, lyžiai ir rugiai^ Ba apie juos šiek tiek pasisakyti aplamai, šitam pasisa
kymui panaudoju autentišką ir mokslinį šaltinį, esankį
to, kiaušijik) trynys ir mielės.
mūsų Lietuvių Enciklopedijos XXXIV tome, psl.
_
Maisto produktai, turintieji vitamino E2
370).
Daržovės: balti ir žali kopūstai. "Bru.selio^ kopūs“Vitaminai (lotyniškai vila — “gyvėmimas” ir ami
“bruseiio” ir kt. Salotos, čėrukai-rėžukai, špinatai, dil
nai (organiniai junginiai minimaliais kiekiais gyvybiš
gėlės, pupedės, žirniai.
kai svarini s organizmo ląstelių i>ei audiniu medžiagų
Vaisiai: apri^osas, alyvos. Be jų, įskaitomi ryžiai ir
apykaitos procesuose. Pavadinimą davė šios srities tyarbūzai.
r
rinėlojas E.(Jy.) Funk (1911), galvodamas, kad tai yra
Maisto produktai, turiritieji vitamino B6
^gyvybiniai anaiuai". arba trumpiau “vitaminai”.
“...Tyrimų eigoj pradžioj vitaminai buvo pavadi
k
Daržovės: pupelės, bulvės, žali kopūstai.: salotos,
pomidorai, žemės riešutai. Į jų skaičių priskiriant ir nami pagal abėcėlės raides (A. B, C...) su atitinkamais
potipi niais vari antis (pvz. Bl, B2...). Vėliau, susekant
bananus.
medžiagų dieminę esmę, vis labiau įprasta tai vadinti
Grūdai: avižos, kviečiai, miežiaį, ryžiai, sojos putikraisiais cheminiais vardais kaip pvz., vitaminas C
fxJes ir žiraiukai-lėšiirkai. Taip pat ir kiaušinio trynys.
askorbininė rūgštis, 1) — kalciferolis ir t .t. Savybių
Maisto produktai, turintieji E vitamino
pagrindu vitaminai dar skirstomi į dvi stambias grupes:
. vandeny tirpstančius ir 2. riebaluose tirpstančius. Iki
Žemes riešutų “sviestas'* ir sojos pupcli| 4yva.
Daržovėm: žaifets kopūstas, čėrukas-rėžrika<. .salotos. Šipl jau žigouia ape 20 vitamino rūsiu Daugumas
dtaiaiau jau yra
tobulai ištirta, daugelis jų ir smpu|xdės ir dilgėlės lapai.
.
Grėdai: visų rūšių grūdai, žirniai, ypač, si>d<li<ijaiT tetiškai pa^aminaBta... Daugumos natūraliųjų vitaminų
ša#, nių yra augalai. Vitaminų medžiagos gausiausia
Mūrio produktai, (tyrintieji vitamino K
dąrįojzesc, ž^kuo^ lapuose, vpisnuose, sėklose, sakDara$vės:
ir baltks kopūstas, Spintai ir diT<e- otas4id>}<iose. gumbuose, o taip pat piene, kiaušinio
Irjmy ir kt.
lės lapai. ”

Šiame skyrsnelyje trumpai paminėti keluj rūšių
vitainitfai. Jų yra didelis skaičius ir kiekvienas iš jų

Daugumas vitaminu yra
jautrūs įvairiems iš
oriniam Vf’k.sniams, kaip temperatūros kitimai (karš

b.Hl

d iri - EiMr_r~jĮ v i taii i iii mii

tis), chemikalas, deguoniui ir t. t. Tat vitaminai dažpai
pažeidžiami produktus verdant, konservuojant, laikant
ilgą laiką sandėliuose ir pn. Perdirbant javus į mietus
ar poliruojant (“gražinant”) ryžius, taip pat vitaminai
labai nukenčia. Lyginant vitaminus su maisto medžia
gomis, kaip angliavandeniais, baltymais< .riebalais, anie
nevaidina vaidmens energijos bei kaloringumo atžvilgiu,
tačiau daugiausia veikia kaip išoriniai (bio/katalizato
riai), o hormonai ir enzimai lakoma vdinnais biokatalizatoriais). be kurių medžiagų apykaitos procesai būtų
neįmanomi.
Vieno ar kelių vitaminų derinių nepakankamas ma is
le per tabkikrą laiką sukelia didesnio ar mažesnio laips
nio avitaminozės reiškinius su negalavimais ir ilgainiui
ryškėjančiais patologiniais pakitimais organizme“.

(Bus daugiau)

K VILIAUS
i

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

1

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

1

-f. J
iM

MilSfM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

HI

(312) 226-1344

Atkelta is 4 psi.

Westchester Community klinikos

ruomenės kultūrinius darbus,
apie kuriuos nemažai ir neretai
įvairioje spaudoje rašyta. Nai>
jo tik kiek iškilo klausimuose:
mirusio kun. Ylos rankraščiais
rūpinasi ateitininkai; lietuvių
archyvinei medžiagai laikyti
trūksta vietos, esą projektuoja
ma dabartini Čikagos Jaunimo
centrą paversti archyvų namais.
Ten apylinkėje lietuvių beveik
VLADAS POŽĖLA
nebegyvenama, projekte kalba
ma tą nuosavybę aptverti aukš
ta saugia tvora ir įtaisyti ar
chyvą.

Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Rd., Westchester, ill.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

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

Service 855-4506, Page 06058

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

w:

Zionas

metynai seni, sulūžę; ordinarijos
menkos — geresni javai į turgų
ėjo; darbo diena neribota; dak
taras susirgus — retai kur pa
(ATSIMINIMAI)
rūpinamas. Gal visu prasčiausia
buvo Karpio ir Komaro dvaruo
(Tęsinys)
Mintaujoje. Be pusiausvyros,
se — ten, kur gražiausi rūmai
NEŽINO, SU KUO GALĖJO
mokslo nemėgstąs, savigyra ir
4. Revoliuciniam darbui kai
ž>ibėj o.
KORTOMIS LOŠTI
svarbjojąs veikėjo garso susime sudaryti “Lauko derbininkų,
Nekuo geresnė padėtis ir kai
— Ar galT tamsta prisiekti, bežemių ir mažažemių organi lakti, rašinėjo į “Ūkininką”.
mo darbininkų.
— Kas jis dabar?
kad kortomis nelošei
zaciją” ir leisti jos darbo “Pra/
— Socialdemokratas, kiek ži
Organizacijai buvo naši dar j
Ketvirtas žydelis buvo “cha- nešimus”.
nau,—atsakė Paknys.
bo dirva. Užmegzta ryšių, ir i
5. Pavesti Pakniui :r man or
sidas” ir norėdamas išvengti
Geresnio kandidato nerado sudaryta kuopelių: ryšiai Karei-j
ganizuoti “Pranešimu” leidi
melo, pasakė:
me. Paknys apsiėmė susisiekti vos užmegzti su Skaistgiriu ir j
— Jei tie trys prisiekė, kad mą.
m juo, patirti jo dabartini “cre Gasčiūnais, su Buivydžių ir i
kortomis nelošė, tai su kuo gi z 6. Sušaukti kitą “Organizaci do” ir prašyti rūpintis laikraš Medginų kaimais, ir kuopa
jos” pasitarimą ne vėliau kaip
aš galėjau lošti?
čio spausdinimo priežiūra.
įsteigta Joniškio Komaro dvare;!
1904 metų pavasarį.
Gal sunkiausias buvo lėšų kuopos, Mazonio įsteigtos, Šedu-!
,Su\^žiaviiiias patvirtino ištaupymo aomuc
klausimas^ I)ąug turėjome ge- vos Roppo, Pakruojo Roppo, j
’vadas k išrinko “Organizaci
ių norų,
nė vieno rublio ki Baisogalos Komaro ir Joniškėlio į
jos” vykdomąjį komitetą iš 3
šenėje. Kuopelės mėgino apsi- Karpio dvaruose; Dantoš įsteig-;
narių —Paknio, Mažcnk) ir ma
deti mokesčiu. Surinko vos de ta kuopa Naryškino dvare su ry- i
nes.
šimtinę. Betgi kuopelės nedels šiais Stungių ir Veršių kaimuo
Baigdamas posėdį, pirminindamos pasiėmė rinkliavos ir pu se, ir Antanaičio ryšiai užmegz
kavusis palinkėjo visiems:
sės metų surinko beveik visam ti su Bistramo ir Kaizerlingo
— Darbo, darbo ir ištvirnumeriui lėšų. Laikraščio išlei
dvarais.
mės!
dimas savaime buvo nudels
Įdomūs buvo draugų įspūdžiai
Vykdomojo komiteto svarbus tas.
iš organizacinio darbo. Kūme-;
darbas buvo leisti -pranešimus”
Spaudos priežiūros reikalas čiai visi nepatenkinti padėtimi,
— paruošti juos, išspausdinti ir
taip pat nudelstas. Negreitai ypač moterys.
išplatinti. Dėl rašinių nebuvo
Mickevičius atsakė: esąs social
Visi dalyviai tvirtino, kad rei
sunkumų. Lengva buvo dirbti
demokratas, kaime dirbti — jo
kia ir referatų ir paskaitų, žiū
su Pakniu — ir apgalvoti ir apsvajonė,norėtų arčiau susipažin
rint tai, kas ko nori. Reikia tuo
ti su “Lauko darbininkų, bežeSunkesnis reikalas buvo laik
I
k. ' mių ir mažažemių organizacija” jau darbininkams padėti, vis
rašti spausdinti. Turėjome pasi
ir jai padėti, būsiąs Tilžėje ki ti ek, kokia kova dėl to bebūtų;
i
rinkti “Darbininkų Balse” kelią
tai < metais ir galėtų laikraštį aiškinti jiems esamąją kapita
— Tilžę. Bet kas prižiūrės,
listinę santvarką, jos vaidmenį
i iTirSii
I
prižiūrėti.
spaudą?
į
gamyboje ir raginti visus orga
Pirmieji darbo -kaime metai nizuotis.
— Mickevičius, — atstiiepe
Paknys. — Jis dabar Berne.
— Tą pat ir aš sakau, — sku
Didelio ryžto ir įtampos me
Aš abejojau. Buvau jį pažinęs:lai. Dirbome kaip mokėjome,: te patvirtinti Antanaitis. — Oi,
klysdami ir iš klaidu mokyda- kaip apsidžiaugtų mūsų dvariš
meibi. Kai sušilo 1964 metų pa kiai, sulaukę paskaitos! Skubus
vasaris, vėl atvykome į Šiau reikalas. Bet ar sulauksime? Jei
liūs pasimatyti. Buvo apie ką ne ,tai norėtume knygelių: “Ar
kalbėtis — tiek patyrimo, tiek dabar yra baudžiavaT\ “Genių
NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEl^
dėdė”, “Kas iš ko gyvena”,
naujo darbo!
TO BE CBSEfiVED JUNE
1330 &ECAUSE..,
Be senųjų draugų, d ra atvy “Vardan teisybės”. Supraskite
ko į konferenciją Juozas Danta mane — be literatūros, be pa
nuo Žagarės, pakviestas Vincas skaitų esame kaip be rankų.
D.O/S, ARE THE FASTEST
(Bus daugiau)
GROWING HEALTH CARE
Mickevičius ir ryšininkai nuo
PROFESSION. A KELLOGG
Šeduvos, Mažeikių ir Pakruojo.
FOUNDATION STUDY
Iš pranešimų aiškėjo liūdna — Trečiadienį aukso uncija
PROJECTS A 71% GROWTH
(Karų darbininkų padėtis: ku-kainavo $376.
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 1980'3

KOVOS

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

1907 West 103id Street
Valandos pagal susi tarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius
ir ucontact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA

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

Ofiso telefonas: 776-2380,
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
DR. C
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymss
iš įvairiŲ atstumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

i

Charles Stasukaitia

DR. PAUL V. DARGIS PABALTIJO TAUTOS...

Leidimai — Pilna apdraud*
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
JL ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

Funeral Home and Cremation Service

______

r
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Del spaudos

GAIDAS ” DAIMID
SENIAUSIA ER DLD2IAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
... ------

—

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
-1

...

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, Ilk 60650
Tel: 652-5245
FRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEA5 VANCE ir GEORGE SORINI

lakstės automobiliams pastatyti

"

^Į^_ĮĮ^UB__LirwT.-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■-!

-

—

------------------------------------------------------------ Tn-fB

©OME CHICAGO MOTOR CUZ8

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

OW

TeL RE

2424 West 69th Street
Stotie* WOPA - 149* AM
triaši i ue|ein«« H witey ahMUe*
Merqvetfe Ptric*.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, lUinoii

Tel 974-4410

Vedėja — Aldone Daukše
Tebfj 773-1347

TU9 U. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. IL MCt«

‘i

^Lietuvos Aidai
RAZMIOHYTI

1

$.@.5 PRACTICE
HOLISTIC MEMGNĘ
EATING THE
HOLE PATIENT
D NOT JUST THE

tadieoio 8
Visoi laidas i Wl
bangp 14M
- •

5 — Naujienoj Chkago, 8, IH

Wednesday, June 27, 198-^

1

Į -nulyje nesijauti vienas. NNors
imtum ir k libėtum į tą mirtiną
Ką Baltijos bangos klega ir
iraliaučiaus, dabar tik labai j tylą, tą neapmatomą mėlynę ir
smiltys suokia?
tai gyves kojos paliečiamas- : bultybę. Atydžmu pasiklausyk,
Už keliuke į lytus, prasideda, -- keliančios smiltys suokia tyGjfrrsuris vokiečiu irokslin n
vadinamasis priekalnis, arba i lią, n.cncto-rinę giesmę. Sako,
kas- Hinnboldt’aSv lankydamas
viską ardydami, i kad Saharoje tokie pat gardai
tą pasakingą salą, yra pa-akęs. pi: tC'.U. kui į
;cnų vietų atiden- girdirri, kaad smiltys, vėjui
kad nei Neapolio grožybės ne- dažnai « hug
UAL 1ST ATS FOR *A1_*
UAL ifTATi PO* 1AL*
gia.
bėdaitinant,
sujunda
riedėti
ty

Mamai,
gan susilyginti su Nerima s
T. me priekalnyje dar ir da- lų šlaitais.
gamtos žavingumu,
r.a rasti pilkas vietas
Saulėtą dieną, kada karšta ir
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
apėjęs visą pasaulį ir
Q ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKU1MAI*.
v*sus šio svieto kartybes ir smiltyse kur užlipus kojos pra ramu pasižiūrėk, kaip rytų šo I
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe
džiaugsmus, tik tenai akyvai/.-į deki smegti. Tai senovėje bu ne, kur kalnas atvirsima į ma
doje daugaus vanldenu ir tyliai i vę kiaurosios smilties bedug res, visas šonas lyg veždirodis
nės, kur kaip kronikieriai apra švinta. Žiūrėk, kaip marės, o
šnekučiuojančios baltos
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
supras tikrąjį grožį, palaimą ir šo. yra nuskendę daug gyvulių i ei dar yra marėse laivelių, tai 1
ir
kcleriių
su
visais
ratais
ir
arir
tie
atsimuša
k
dnų
šonuose,
,
vienumos šventumą.
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7742
ir jeigu kas pamariu pakalnėje,
Užlipęs am kopkalnio. mat ii ;
ir g^rdi, kaip šniokščia, klega! Už tos pakalnės kyla tie tik- j eina tai ir keleivių siluetai lyg
BUTŲ NUOMAVIMAS
ir ,ipa i krantą Baltijos iūia. rieji baltieji kalnai”, naciai-1■ veidrodyje matosi kalno šone, ■
dūs
iš
vakarų
ir
labai
staigiai
kai
žiūri
iš
viršaus.
kaip be pradžios ir galo drie
8 NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS • VALDYMAS
saulei pa- |
kiasi iš šiaurės į pietus žaliuo lūžtantys rytų sene, prie pat Rytmečiais, kada
A NOTARIATAS • VERTIMAL
tekėjus. debesėliai padangė- !
jančios girliandomis pasipuo Kuršiu mariu kranto.
Tie smilčių skardžiai labai mis šliaužia, tai ant
YI3Ų RŪŠ1Ę DRAUDIMO AGENTŪRA
šusi tikra dievų ir pasakų že
morjuta
dažnai
nugriūva
į
mares.
k
’
eK-1
nai
pasirodo
garsieji
mė.
kurie
Palei Baltijos jūrą tęsiasi vi-j vienu sykiu užpildami marių! cana, arba tyrų miražai,
AfriINCOME TAX SERVICE
siNpakrašciu - ilgiausias smilčių plotą, ir spausdami marių van- I taip žinomi ARrabijos ir
deni
atgal
i
Klaipėdos
pakraš’
kos
tyruose.
.
volas, apie 20 pėdų aukštumo,
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
Keleivis netikėtai pamatys
per kurį iš jūrų lipa,kopia smul čius.
kalnus aukštyn apsivertusius,
kūtės, vandeny per amžių am
1922 melais vienas toks skar
1 LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
žius išmaudytos, baltos smil dis nugriuvo į mares netoli medžius danguje beaugant, ar.
fl.EKTROS ĮRENGIMAI
1
□ !S huS.^u j
padebesyje laivą beplaukiant.
ČIA GERIAUSIA VIETA
telės.
PATAISYMAI
Juodkrantei.tai teks buvo tnuk P
liko savo pareigas, o Chicagos Jonas Dekeris, 4705 W. 12 PlaTyrlv
Chicagos
miesto
Už to smilčių volo, tęsiasi il šmas. kad Klaipėdoje už 20 ki
LIETUVIAMS.
Debesuotą dieną kopose šliau ALTas jiems padėkojo ,o Nau ce, Cicero, III. 60650. TelefoDirbu ir užmiesčiuose, greit,
ga juosta žalių tankių krūme lometrų buvo girdėti, o marės žioja žavingi šešėliai, dažyda jienos šaulius ir kitus atsiprašo. nas 866-8861.
garantuotai ir sąžininga L
lių, kuriose šnabžda stirnos ir smarkiai susiūbavo ir tada daug mi kopkainius tai gelsvai —
KLAUDIJUS PUMPUTIS
S. Paulauskas į 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Naujienų Redakcija
4514 S. Talman Art.
*
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

zuikiai.
pilki, tai violetiniai, tai švini
Tel. 927-3559
tavimas.
Per patį salos vidurį nuo vie
Tie kopkalrriai nėra labai niu šydu pridengdami.
IZRAELIS NEATIDUOS
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
no galo iki kito galo tęsiasi gra aukšti. Vidutinis jų aukštumas
Tvras
turi savo kalba ir gy-I
KOGANO AUKŠTUMOS
pirkinys.
v
žus žvyruotas keliukas, kai ka 60 — ,90 metrų, bet turi tokio vena savo paslaptingu, mus
DĖMESIO.
BEIRUTAS, Lib. — Sirijos Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
da buvęs isteriškas susisieki klaidinančio įspūdžio, kad žiū dažnai stebinančiu, bet amžinai
Nebrangus.
PAS ŠAULIUS ATSILANTiktai $126 pusmečiui automobilio
‘vyriausybė mielu noru atšauktų
mo kelias tarpe Klaipėdos ir rėdamas iš po aštrios lyg stogo teisingu gyvenimu. Tai yra ko
liability draudimas pensininkams.
KIUS
’
savo
jėgas
iš
Hogano
aukštu-,
ŠIMAITIS
REALTY
Kreiptis: A. LAURAITIS
viršūnės i čia pat, pc Kojomis dėl pasaulis tą šalį pavadina
4651 S. Ashland Ayb^
|
Cicero jurų šaulių valdybos mų.
mėlynuojančias maies. jautiesi Šiaurės Sahara....
Chicago, III.
INSURANCE — INCOME TAX
Bet Sirijos vyriausybė Uoga- '
J. Pr. posėdyje, įvykušieme birželio
Tel. 523-8775 arba 523-9191
iš debesų žiūrįs.
KURIAM GALUI MOKĖT-!
2951 W. 63rd St
20 dl pas Latožus, ilgiausiai no aukštumų neatgaus, nes Iz
Į tuos kalnus verta nueiti
Tek: 436-7878
vienų vienam ir berūpestingoje ATSIPRAŠOME ŠAULIŲ , buy° diskutuojamas kuopos dvi raelis nesirengia jų atiduoti. Iz
DAUGIAU?
■ dešimtmečio minėjimas, kuris raelis, užėmęs aukštumas, labai
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS nuotaikoe pasiklausyti tikro
IŠ. m. birželio 20 d. Naiujie įvyks kitų metų bakndžio mėn. lengvai pasiekia Damaską. Iz- y
sios tyru gamtos kalbos. Čia
MICHIANA, MICHIGAN ;
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
L nose, laiškų skyriuje yra Daly- 97 ir 28 d?
Į
radis
labai
lengvai
buvo
pasie

veik
visuomet
yra
vėjas,
ir
am

NUO $300 IKI SI,000
FOR SALE BY OWrNER
žinai žygiuoja smiltys. Pasižiū vio rašinys, apie tariamą vieno ( Balandžio 27 d. bus akade- kęs Damaską. Štabas buvo pa<rėk, kaip kalnų gubros rūksta. Šaulio elgesį su ilgus metus trem mija ir balius, šv. Antano pū ruošęs planus pasiekti Turkiją! 3 bedroom ranch home —
I rapijos salėje, o 28 idlieną — pa- ir visai atkirsti Siriją nuo Vi
double lot, one block from
Manai, kad milžiniški sniego tyje buvusiais lietuviais.
Bažnyčia didelė, iš to gale- maldos ir visų dalyvių bendri duržemio jūros. Izraelio galia Lake Michigan. Full basement,
pusnynai. Atsisukęs pasižiūrėk
būtų buvusi didesnė, jeigu jis 2 baths, Central Air, fireplace,
į savo smiltyse įpintas pėdas, jo atrodyti, kad šaulys bazny- pusryčiai. 7
New Yorker 4 dr. Sedan
appliances stay..
pamatysi, kaip darbščiai tos čioje pastūmęs “mišių auką” no-j Šiemet spalių . 6 d. šaub’ų na- būtų apsupęs visą Libaną ir at
$69,500.
rėjusią nešti tremtinė. Šaulių muose Chicagoje ir įvyks me kirtos Siriją nuo jūros, šiandien
BALzEKAS MOTOR SALES smulkutės smiltelės jas lygina, vadovybė
buvo susitarusi su tinis kuopos parengimas, ku jis neturėtų jokio konfilto su Phonfe 616-469-5908 evenings.
kad. pėdsakas neardytų tyrų ty
CHRYSLER • LeBARON
rų paveiklo. Truputį šiurpu, ALTo vadovybės žmonėmis, riame meninę programą atliks,; Sirija ir net su Libanu.
i
i PLYMOUTH - K CARS
M. ŠIMKUS
truputį nyku, bet kupina nesu kad “mišių aukas’ ’nuneš šau Skaisgirio vadovaujamos, Dai
“U WILL LIKE US”
MISCELLANEOUS
Notary Public
prantamo jausmo, ir pats ste- liai, todėl šauliai taip pasielgė. nuojančios ; Žemaitės, c spalių
•vairūs Dalykai
INCOME TAX SERVICE
4030 Archer - 847-151 2 biesi, kad tame Dievo ir žmo- Į Iš tolo rankos pamojimas galėjo 21 d. Ciceroj, parapijos salėje
ni“ užmirštame stebuklų pa- atrodyti pastūmimu, šauliai at- bus visuotinis narni susirinki KAIP SUDAROM
KEMP CONCRETE WORK
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
mas.
Any type of concrete and brick Taip pat daromi vertimai, giminių
TESTAMENTAI
Metinis narių susirinkimas ir
work, tuckpointing. Free esti iškvietimai, pildomi pilietybės pra
valdybos rinkimai įvyks kitų
šymai ir kitokie blankai.
Tuo reikalu jums gali daug mate. 25 years experience. >
metų kovo mėn. 10 d. parapi-į padėti teisininko Prano ŠULO i
493-2915 or 643-2864
Naujienose galima gauti
jos salėje.
oaruošta ir tę’sėjo Alphonse
- •
\ y * I
AUGUSTINO PAšKONIO
Prie kuopos sudarytas Vasa WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
2
VACANT
LOTS
rio 16 gimnazijos rėmėjų būre išleista knyga su legališkomis
Siuntiniai į Lietuva
knygą apie
lis, kuriam sutiko vadovauti formomis.
25x125 Each a joining,
ir kitus kraštui
50 Foot West of corner of 71
Knyga su formomis gaunaP. NEDAS, 4059 Archer Areno*;
MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
Artesian.
aujienų administracijoje.
Chicago, 111. 60632. T.L YA 7-594C
Contact:
John
485-4200.
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

KLAIPĖDOS KRAŠTO GROŽYBĖS

^<3

CICERO

'

Miko šileikio apsakymu knyga.
Liucija” jau atspausdinta.

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
m

9?

Čeki rašykite ir siųskite:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

1 SERVE WITH PRIDE IN
? THE NATIONAL GUARD'

Naujai pasirodžiusi

BRIGHTON PARKE išnuo
mojamas 6 kamb. butas, patys
turėsit šildyti, suaugusiems be
vaikų, be gyvulių. Skambinti po
6 vai. vak. 376-5810.

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

ARKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Autorius pavaizduoja lietuviu
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.

REPAIRS — IN GENERAk
(vairūs Taisymai

f

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS

Naujienos* galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, Tbnomenės veikėjo fa- rašytojo atiminimus.
Dr. A.
MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905
metu IvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir
FjAirūpininų_______________ _________________
1800

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA «— $17. ’(Persiuntirr ui pridėti $1|
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Nu o m o s
RENTING IN GENERAL

)

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkya
Tefr 585-6624

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata Ir
groži*. Kietai* viršeliais ______
14.00
Minkštais viršeliais, tik ______________ is.oe
L>r< A. J. Gumen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
SMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

...
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Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Za polis, Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, ill.
60642 - 424-8654

Darbo valandos: Kasdien: nno <
9 vat ryto iki 6 vaL vakaro.
Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. A
If pagal susitarimą.

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

advokatų draugija
V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

TeL: 778-8000

■ S?,T« _

1»un nMt
"""A

Advokatas
f t
GINTARAS P. CEPfiNAS 1

Chk*ffo, IU. 60629

Galiam tafp pat užsakyti paštu, atsiūntuc BekJ arba
money orderį, prie nurodytos kaino* pridadaut SI persiuntimo išlaidoms.

-----
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