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Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 31 ji
Lietuvių Diena šy. Kazimiero jubiliejaus
i
minėjimo ženkle į
■ •
’ (Tęsinys)

Prelatas J. Kučingis visa pro-j
gramą užbaigė savo padėkos žo
džiu atsisveikindamas kaip bu-1
vęs šios- parapijos klebonu net
37 metus, į sceną iškvietė‘nau
jąjį kleboną kun. dr. Algirdą!
Olšauską, šioje parapijoje dir
bantį jąų 16 metų, kuris taip
pat trumpu žodžiu, jau kaip
klebonas,.prabilo į gausią publi
ką kviesdamas jam padėti ir pri
tarti naujose jo, klebono, parei
gose.
’ ’
/!
Lituanistinės mokyklos vedė
ja D. Folikaitienė pristatė ke
turis mokyklos mokinius laimė
jusius prel. J. Kučingio pinigi
nes premijas už geriausius ra
ginius apie- šv; Kazimierą. Pre
mijas -(2D dol., 30 dol., 40 dol.
ir 60 dol.) įteikę pats jų mece
natas prel. J .Kučingis.
[Parapijos mokyklos kamba
riuose .rietiniai lietuviai (vienas
ne lietuvis) dailininkai buvo iš
statę «ivo darbus, kurių nema
žai lankytojai nupirko.
_ Apatinėje parapijos .salėje bu
vo išdalyta (iškafenta) Prano

kų Pinigų parodėlė, kurią Ivar .
kė Vyrias Banionis. Buvo išsta
tyta sidabrinių ir popierinių (li
tų) lietuviškų pinigų - monetų ir banknotų.^
Taip pat parodose buvo apstu
keramikos, .dirbinių, . tautodailinės, rankdarbių, gintaro ir kt.

Kalbant apie meną =— reikia
pastebėti,- kad Marshall High
school auditorijos . scena buvo
dekoruota Pr. Gasparonio.
Visos iškilmes, bažnyčioje ir
Marshall High salėje buvo fil
muojamos (koncerto, pirmoji da
lis iki pertraukos), taip, kad
daugelis galės, save pamatyti TV
ekrane. Kada? Už 6 ar 8 savai
čių 46 TV kanalo programoje.
Tikrą to filmo demonstravimo
laiką -galima bus sužinoti klebo
nijoje
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ANNUNZIO PAMINĖJO 44 METŲ
LIETUVOS PAVERGIMO SUKAKTI

BEIRUTAS, Lb.
Ubano
vyriausybė atleido iki šio meto
Kai rusas grįžo Lietuvon po 4 metų, tai sušaudė
buvusį Libano štabo viršininką
ir išvežė 445,000 lietuvių
ir toms pareigoms paskyrė 19
1. Lietuvius, latvius ir estus
nx’u gen. Michel Accun. Jis j WASHLXGTON, 1). C. -- siu į
yra įsitikinęs, kad į kariuomenę:'metų birželio 14 dieną Aineri-I išveždavo ir įkurdindavo juos
neieikia kišti tikybos. Ginkluo kos atstovų rūmuose buvo pra kitose Sovietų Sąjungos vietose.
2. Pamažu naikino pabaltietoms grupėms gali priklausyti vesta 44-oji Lietuvos pavergimo
čių kalbas ir naikino jų tradici
krikščionys, mohametonai a.r sukaktis.
R Ubai atvedė nepriklausomon j jas.
kitoms tikyboms. Let krašto vi3. Kolonizavo Pabaltijo kraš
sucmenė privalo gerbti visas li- Lktuvon savo kariuomene, če
kybmes grapes nesikišti į tikė kistus ir Sovietų Rusijoj gyve tus rusais emigrantais.
nusius komunistus. Jie tuojau-1
1. Rusų kalba tapo paskelbta
jimų skirtumus .
ėmėsi naikinti viską, kas prime-Į oficiali valstybės kalba ir visur
Dabartiniu metu p: e žalio na nepriklasėmos Lietuvos gy ! vielų pavadinimai pakeisti rusies Unijos dažniausiai vyksta veninio laikotarpį .
susirėmimai. Nespėjo ministers Į Antanas Sniečkus,
čekistu
5. Menininkėms uždraudė v
jai susitarti dėl paliaubų, prie j padedamas, užėmė vidaus reika oti etnines tautines temas.
Žalios sienos sutratėjo kulkos-1 lų ministeriją ir suėmė visus di
6. Svarbesnius darbus atiduo
valdžiai.
! rektorius, išskyrus vieną, kurL
davo rusams, o ne vietos gyven
jam buvo labai reikalingas.
tojams.
ŠOVINYS PATAIKĖ,
Sovietu kariai Lietuvos negynė
BET NESPROGO
4^
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AQUINO KOMITETUI

Sovietų karo vadai tvirtino,
MALLAMA, Bahrein. — Per
LIUDIJO PREMJERAS
sijos įlanoje Irako lakūnai pra kad jie gins Lietuvą nuo galimoj
MANTLA, Filip. — Vakar Be
eitą sekmadienį apšaudė Char nacių Vokietijos užpuolimo. Pir
go salos srityje abiejų kraunan m on eilėn jie išvežė grupę kari nigno Aquino nužudymui ištir
Šioje šventėje buvo svečių ir
čius laivus, bet žal nepadarė. j ninku- i Maskva, o vėliau 6.000 ti komitetui liudijo premjeras
iš tolimesnių vietų — nuo San
Cesar Virata. Iki šio meto kraš
Vienas Irako lakūnas paleido puskarininkių.
Diego iki Santa Barbara. Suti
Cap Garnevėial pakraštyje buvo paruošę iškelti erdvėlaivį,
Tuo metu patys pavojingiau te neliudijo vyriausybes nariai,
kau vieną svečių, net iš Phoenix, l>et sugedo vienas pečius ir visą skriejimą atidėjo porai savaičių prancūzų šovinį “Exocel”, šovi
nys pa taikė . graikų transporto si okupantui buvo nepriklauso o premjeras pabrėžė, kad vy
Arizonos. Tai ilgametis “Naulaivui, bet šovinys nesprogo ir mos Lietuvos mokytojai. Pirmas riausybė šio klausimo niekad ne
jienų’; skaitytojas—ir- rėmėjas
■ nesukėlė gaisrų. -Graikų laivo didysis -mokytojų , gaudymas ir i svarstė ir nieko apie.tai nežino.
JuozasJSąčius.
.
Indija vėl uždarę Aukso šventyklą
i “Aleksandrą didįjį, kulka pra? išvežimas prasidėjo birželio 14 j Jis nurodė, kad būtu klaidinga
unas
Įvelti vyriausybę į Aquino nu
mušė tankerį, bet graikai nęžt: fŽieną. . 'į
^Bijoma, kad neprislrinktų didelė minia ir
linti LieUiy-iiĮŲĮTou^, ,ž^j^įs atKada vokiečių karo jėgos pra- žudymą. Premjeras nežino nė
* no, kodėl šovinys nesprogo <h
neišardytų teroristų centro
ririko
||(iaili-yybė.5i^fe& si
i nesukėlė gaisrų. ’
’C ;; 'dėjo veiižli^ į Rytus. Sovietų ka vieno vyriausybės nario, kuj?s
ninko Pi?Domšajč^Jd^bų^par- c
arięano Aukrisatdhig
NEW DEHLI, Indija. — Indi status, rūsius, namus;.
iyį Specialistai • ihano, kad ira ro jėgo# privalėjo pastoti keli? būtų norėjęs nužudyti Benigno
davimuį.- į'-čia,.
so š^entvk Ęįįį^^ip7 ęapy 1 ink i ų
Vakar
vakare
Indijos
karo
va
jos vyriausybė birželio mėn. 26
kiečiai nemokėjo tinkamai “E- vokiečiams, bet rusai nei ne ’ Aquino. Premjeras Čia pat pa
Dom šątęio. - paveikslų pašędąįČ ir tgyveWl^’ ^^rėta į padaryti.
dovybė
vėl
uždarė
šią
sielių
dienos vakare vėl uždarė Amrixocet” prisukti, kad ji, palietu bandė ginti pavergtos Lietuvos [ brėžė, kad tai nereiškia, kad
parday$iųįų tvarkę Algis ^Rarffi- /Teroristams šventj'khije ne vie; cafie .esančią Aukso šventyklą. šventove. Antradienį prisirinko si kietą daiktą, sprogių.
Čekstai suėmė buvusius rusų pri! vyriausybės kuris narys suinte
naitis ^-.Lfetiivių. Fondo įgalio ■ ta.
-•
Pagal premjerės Tndiros Gan nepaprastai daug žmonių. Jie
mestus-^pareigūnus, bet karo va resuotas Komisija privalo tir
tas. Kainos Pr; Denrsaičio . pa
dhi ^akyniąf. antradienį Karo buvo tiek pasipiktinę sielių te
— Paryžiuje grįžęs prez. Mi- dai, palikę kareivius, bėgo Mins ti, kol klausimas išaiškėsiąs. JLs
— Trečiadienį'aukšo uncija
veikslų buvo gana aukštos (nito
vadovybė atidarė publikai. Auk roristais, kad norėjo viską iš terandas informavo Atlanto Są ko balą - kryptimi.
priminė, kad prez. Marcos pa
400 ikrJ240fl i del.: .bet nežiūrint kainavo’. •‘>374. ' ’ :
so šventyklą. Pati Indira Gan-Į griauti ir sunaikinti. Jie nenori jungos valstybių atstovus, susi
sakojo' apie komunistą Rolando
Annunzio parodo rusų
to, parduota net penki paveiks
šventyklos,
kurioje
veikė
tero

Galman.
dh-i-pirmadienį buvo užsukusi į
rinkusius Fotataineblesu rinkų
.
\
žiaurumus
lai, taigi; daugiau, negu bet- ku
— Nicaraguos . -.kariuomenėn
; šventyklos sodus, aplankė pa-1 ristai.
salėje.
rio vielinio, dailininko.
šaukiamas. jaunimas turės tar— Buvo pasklidęs gandas, kad
Kongreso atstovas E'rank An
Buvo taip pat įdomi Lietuvis- nauti 2 metus.
— Buvęs Argentinos prezi nunzio vadovavo Pabaltijo kraš afganiečių kovotojų vadas ru
SKRIEJIMAS SUSTABDYTAS 4
dentas Robale Ciola suimtas ir tų pavergimo minėjime Ameri sų. buvo suimtas, bet dabar aiš
kėja, Ahrnad šach Masud ko
padėtas kalėjiman už karo sto kos atstovu rūmuose
SEKUNDĖM PRIEŠ PAKILUMA
vos metu rusų buvo nužudytas,
vio įvedimą provincijoj. Jam svarbią kalbi}.
Viskas buvo paruošta, kai trečiasis pečius nustojo veikęs 1 prezidentaujant, (dingo vienas
Annunzio tvirtina, kad oku- bet dabar paaiškėjo, kad jis vėl
vadovauja Panšir slėnio kovoms;
mokslininkas, kritikavęs karius. pacinės sovietų jėgo* siekė:
Cape Canaveral. Fla. — Erd jusi svirduliuoti ir leistis že
vėlaivis turėjo pakilti vėlyvą myn. Gerai jeigu ji būtų pradė
— Jessie Jackson buvo susto
antradienio rytą, kai komandie- jusi leistis tvarkingai, tai gal bū jęs Salvadore ir kalbėjosi su
rius gavo pranešimą apie tre tų pasiekusi Kalifornijos jūros prez. Napoleonu Duarte.
čiojo pečiaus užgesinimą. Iki šio dugną ir nusileidusi tvarkingai.
meto dar neištirta tikroji užge-l Bet jei būtų turėjusi nusileisti,
— Vietname yra 29.000 žmo
simo priežastis. Manoma, kadi Floridoj ar kitas vietas aero-nių, gavusių vizas išplaukti į
susitru’kdė deguonies maišymąsi drome, tai gal 6'astronautai bū
Ameriką, bet JAV neduoda reisu kitais degalais, todėl pečius tų buvę išgelbėti.
klingų vizų.
Viskas buvo sustabdyta 2 seužgesęs ir komandieriaus lento
je pasirodė didelis raudonųjų Į kundėm prieš pakilimą, bet rū— Nicaraguos valdžia paskel
. •
.
, ji
šviesų pranešimai. Lentą sekęs sys ir visi pečiai buvo paskendę bė jaunimo mobilizaciją, be!
komandierius žinojo, ką tas įeis dūmuose ir liepsnose. Laimė, i gyventojai priešinasi.
kė. Jis tuojau paspaudė myg kad veikė visos kitos priemo-.
tuką ir sustabdė riša skriejimą. nes. Kai paskutinę sekundę su
— Senatas išbraukė bet kokią
Jis žinojo, kad be vieno pečiaus stabdomas pakilimas, tai auto-’ paramą Nicaraguoj kovojan
erdvėlavis nebūtų pasiekęs orbi iriatišfcai paleidžiamas vanduo tiems sandinistų priešams.
tos ir nebūtų panaikinta žemės ugniai gesinti. Vanduo yra ge
riausioji priemonė ugniai gesin
trauka.
— Didelis sprogimas Severo
Jeigu “Discovery” būtų ne ti. Atsidarė risi pečiaus kranai, i morske, šiaurinėje Murmansko,
pasiekusi orbitos, ji būtų prade o vanduo pradėjo gesinti lieps-Į sulėtino visą šiaurės laivų judė
nas ir stabdyti dūmus.
įima.
Kada pasibaigė ugnis visame
pečiuje ir spretejo dūmai, asiro-}
Kompiuteriai
remtai pradėjo leistis iš erdvė- terių nuostolių,
laivio. Tuojau specialistai nu- jau 3 kartus sustabdė erdvėlai^ileido į rūsį ir patikrino pfiež^1 vio pakilimą. Tai padarė “DisKALENDORfiLIS
- n
’ ’ • 1 covery” komandierius baltaplau
Jis nepakankamam
deguonies
j kis Henry W. Hortsfield. Jeigu
Birželio 28: šv. Petro ir Povilo maišymui su degalais.
Mantigird-zs. Gedrimė
i Erdvėlaivį ir tris pečius iš jis įsakymą, bent pora sekun
I gelbėjo kompiuteriai. Jeigu jie džių būtų pavėlavęs, tai kraštui
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29 būtų laiku nesuspėję k om an de ir sau būtų padaras didžiausius
>s pavergimo 41 metu
Frank Annunzio vadovavo
Fidel Castro pageri*
Havanoj, bet nesutiko
kos kongrese.
aukakčisi paninei
šiltas, debesuotas, gali lyti
’ rins būtų padaręs bilijoną do- nuostolius.
' atsiimti Americop išvežtų kriminalistų ir nepagydomų ligonių
c.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

^LAUS BRAVORE

Vis dėl to, žinote, Cięhauka
dailių manierų nesutepė.
Vargonininką pirmą pervergė
per slenkstį ir už plaukų iki I
pat stUo atvilko.
z
Tiesa, metrikų vargonininkas

Pasikalbėjimas
Maiklo
su Tėvu

nebeinšė Konstatuota jo Idvij-i
jų šonkaulių trūkumas ir, ben

NESUSIPRATIMĄ SU VARGONININKU

drai žado stoka.

O paskui teisėįas pneišk^
Kai me> dabar esame inteli ; ir tempia pro duris. O vargo maždaug šitaip:
gentai ir be ve'k visi turime au- nininkas įrėmė Cieliauka! ke - - Mandagumas, -sako—man-:
tomeb iiu>, būtinai reikia pasi- lią į pilvą, priešinasi:
dagumu, o vargonininko šon
— Nesiduosiu, — sako. — Ir kaulių lopymui, ponas Cieliau
kalbėt mandagumc ir gerų manerodysiu, kaip aš savo ilgą ka,, teikitės užmokėti. Taip pat
nieru* klausimu.
I
Per ta;, kad mandagumas pas j ją koją per slenktį velku. Jau ir piniginę pabaudą į valstybės
mus via žymiai prakiuręs ir ir taip visa parapija juokiasi. iždą įnešk.
Cieliauska .kaito:
dažnai net nešlovę mums daro.
— Spiaunu, — sako, — į ta
Dabar į vasarą, kai žmonės
SENIAU
pradeda atidarinėti langus, kar vo ilgąją koją,— jei aš stoviu
— Kai buvau jauna, prieš
tais konfliktų gali įvykti. Eina mandagumo plotmėje.
karaPaėmė vargonininką již siuto mane puldavo žemyn ir
kartais inteligentas gatve, pamat< atvirą langą, tai pro tą skverne ir gana atkakliai pro liai.
— Tai tur būt belošiant kor
duris velka.
langą inteligentas ir spiauna.
tomis.
O jei koks prašmatnesnis
nelyoni
įlinkas,,,
V:U
kajd ir
su atestatu, tai net kėsinasi ap
gių kojų, bet negi malkas ,jis
spjauti priešingų durų, taip va- skaldo.
MŪSŲ PAČIOS
dinamą klemką. Sportas, maapvalus ir su didele Moterys vis mano,
tote, o taip pat gatvėje teršti ratimcnu itsarga.
Jos yr’ be klaidų.
draudžiama.
Reiškia, mums mandagumo
Suėmė Cieliauka į glėbį, ant Vieni vyrai kalti,
žemės ir už kojos kėsinasi pir- Dėl šeimos vaidų.
frontas, žemiau kritikos.
Dieną jos dabinas,
Laimė, kad Martynas Cie- nią ‘vilkti pr< duris.
Cieliauka žiūri — kraujas is Lanko kūmutes.
iškėlęs
liauka neša aukštai
— Tai tuo tarpu, Tėve!
— Pagarba, Tėve!
dainų mainierių vėliava. Ki nosies eina. Jis vyras irgi ne Subatai atėjus,
— Gal dar susitiksime, kur
— Už ką mane gerbi?
taip mus drąsiai gali ma būtų bulvėms kepti. Tuoj vargoni Rengia i pares.
— Mačiau tave Dariaus-Gi- nors?
Kam galvoj, kad vyras
kokiu CeCilionu ir šp’cberge- ninkui už trumposios kojos.
iėno 50 metų skridimo minėji
Kokį pusvalandį tarp duryje Prižiūri vaikus;
nu pavadinti.
me Tautiniuose namuose, birCieliauska, ži notumėte, tik- Cieliauska su vargonininku <a- Bile šeimininkė
! želio 3 d. Buvo istorinis minėTur gerus laikus.
ras mandbgurno kankinys ir vo mandagumą rodė.
I jimas su paroda. Be daugelio
kartą
net už tai buvo vien
kitų daiktų bei dokumentų, bu
nutaustas pinigine baud:u taip
vo išstatyta ir Lituanikos lėk
pat apmokėti visas gydymo
tuvo profeleris. Man krito į
išlaidas.
akį “Naujienų” visas puslapis
Dalykas, matote,
po stiklu padėtas, spausdintas
ėjo.
tada, kai mūsų lakūnai žuvo
Nuėjo Cieliauska į parapiją
Soltdino miške. Aš prisimenu,
pas vargonininką metrikų pa
Į pasakoja mano pažįstamas nausiimti.
ii jienietis:
Vargonininkas truputį šlubas,
i
“Mūsų garbingieji lakūnai
bet šiaip malonus žmogus ir2 Chicagos
Brįdlgepoite turėjo)
truputį šnapseliu kvepia.
taksių bendrovę, pavadinimu į
Nuėjo sau ir sako
Hub Čab Co., netoli Lietuvių
— Norėčiau, gerbiamasis dva
. auditorijos. Vieną vakarą, apie
siškas broli, metriką pasiimti.
| 10-tą valandą, buvau “NaujieIšeina, kad reikia apsivesti.
| nų” redakcijoj. Visą dieną siau-į
— Su malonumu—sake—pa
tėjo didelė sniego audra. Sus-i e Labai svarbu patikrinti litarnausiu, Mūsų pareiga,—sako,’
I
tojo veikę, tramvajai, trafikas. geminės sąskaitas pirma, negu
—visiems piliečiams ir . žemes
Bijojau ir pagalvoti, kaip namo moki. Pagal vėlesnius duomeniems sluoksniam < padėti.
parvažiuosiu? Paskambinau Da nis, sako Equitax Services, rizi-j
Taip Cieliauska su vargoni
riaus-Girėno taksi tel. nr. 7070. į kinga, kai apdraudos bendrovėj
ninku; madagiai ir dailiomis
Tuoj atvyko pats Darius su di-į rūpinasi tuo reikalu, yra gali
manieromis kalbėdamiesi ir pro
§1.000.000 širdies ligų tyrinė ctele Chrisler mašina. Nuvežė į| mybė, kad jums daugiau kai
APSIRIKO
gresuoja į parapijos raštinę.
šiaurinę miesto dalį per sniego j nuos, nes bus pridėta daugiau,
jimui.
Priėjo dailiai prie durų.
— Pirkau šunį. Sakė, jis po-Į
pusnis, net bijajau,kad neįklim-1 negu paprastai turėtų būti.Tarp
— Labai prašau, — sako var
Bdreik(:Jir<jcs išlauks, kiek-!
licijos
šuo.
Bet
bestija,
visai
ne-j
tume sniege. Sumokėjau tiktai! kelių šimtų sąskaitų 93% apima
gonininkas Cieliaukai, ir ranka
vienas žino, kad širdies liga pa-| tris dolerius-..”
loja.
j 10 steitų, kur rasta 10,000 klai
moja i duris ir visaip mandagu-'
— Tai-bene bus tik jis buvęs! eina nuo nusiviltos meilės.
— O kas toliau. Marki?
pirma.
dų- Iš to skaičiaus arba klaida
♦
♦
♦
slaptosios
policijos
šuo.
— 1933 metais buvome išvy irba neturėjo būti iš viso sąs
Cieliauka taip pat ranka pa
> “Vakar naktį Juozas pa kę į Sandūnus. 2 vai. p piet pamoja į duriis ir visaip mandagu
kaitų,v
e Vienas restorano savinin siūlė man savo ranką ir turtą. į vilione pasigirdo ruferio garsas,
mą reiškia.
kas Chicagoj didžiavos savo mo Bet aš neapėiniau - nei vieno”. kad — “Transatlantic Lithua-J • Paprsatai žmonės mano,
_Negalima, —vadinasi—mir
štamam sutvėrimui, savo pas- kėjimu virti. Jis todėl nusiste “O kodėl?’” “Viena buvo per nian Flieyers Darius and Gi iog kai žmogus nuskęsta, tai bū
rėnas tragically crashed in Col na miręs, sako dr. Robert Po
kudną nugarą kišti dvasiškio bėjo, kuomet vienas asmuo pra didelė, kitas per mažas”.
dėjo/ kritikuoti jo “pajus”.
metę, grįžome į Chicagą. tiko- zos, Mįnnesctos universiteto hipanosėn.
— “Žmogau,/pajus aš kepiau
• Mokytojas < nustebusi: — metę, grįžome į Chiragą. tikė poarmijos specialistas: “Dabar
_ Tamsta, — ^ko vargo
nes žinome, kad visiškai pasi
Bet, Helfe, ką pasakys tavo mo damies daug au žinių, gauti.
nininkas—esi svečias, tai pro pirma negu pats gimei”.
nėrus į šaltą vandenį, ibi vienos
— “O. K. Bet ksm dabar par tina, jei pamatys tave rūkančią
duris eiti tamstas pirmenybė.
—
Įdomu,
bet
ir
minėjimo
valandos asmuo gali atsigauti,
duoti, jei tuomet kepei.
O Cieliauskas atrėžia:
papirosus!
programa buvo įdomi ir ilga. bet tokiu atveju reikia dėti vi
* * *
— Aš netoks kiaulė visada j
O, ji labai pyksta, jei jxasi- Daug kalbėtojų, Dariaus-Girė sas pastanga^ jį atgaivinti”. Dėl
• “Aš tik kv pasimeldžiau šv.‘
vaikščioju mandagumo dės
no posto ir* kiti legionieriai pa iteguonio stokos ir lėtos kraujo
niais. Prašau eiti, vadinasi, ir Antanui, norėdama surasti pa rodys, kad tie papirosai jos.
lakė kalbas. Jaunosios kartos apytakos, gali pažeisti galvos
mestus šešios dolerius”
neišsižiok.
♦atstovė p-lė Ramunė Tričytė pa smegenis‘Tr kas?”
—Taip jie vienas kitą pirma
—_ Chicagoje pas’rodė sekan
“Man besimeldžiant ėmė ir iš čios knygos: “Kaip apsivesti”, sakė ta proga pritaikytą gražų • Anorekci ja nervosa yra emo
produris ir kaišiojo kokį pus
literatūros gabalėlįįKalbėjo vitraukė kitus pinigus”.
valandį. Suprakaitavo abu.
kaina 2 dol ir antra — “Kaip sekonsulė Marytė Kriaučiūnie cinė liga, kai žmogus atsisako
Cie’nuk.i nrbcišk<>.d..mas pa
gauti divorsą-”, kaina 12 dole nė, p-lė E. Mikužiūtė ir daug, valgyti. Nežiūrint mediciniškos
ėmė vargonininką už alkūnės • Viena amerikšlė
rių.
daug kitų, kurių pavardžių ne-? priežiūros, ta liga plinta aliar
atsimenu. Minėjimą baig ant. muojančiu tempu sako dr. Steknygos, tiksliau albumo, auto
rius Edmundas Jasiūnas pasakė I siteto profesorius. Apie 4,000
Igą ir išsamią kalbą, nurody 4,000 amerikiečių badauja ir
damas leidinio darbus ir jo tal 2.3 milijonai* turi bėdos su val
kininkus, renk.nt medžiagą. Al gymu. Jie serga bulimija ir ve
bumas didelio formato 11x9 in- mia pauostę valgį Studija paro
2ų, gerame popieriuje, kietais dė. kad ši liga plinta kas 10 me
apdarais su aptinku. Gali sver tų, jau per trrsJcfesirnt metų. Nėti kelis svarus. Yra daug, tekste la naujas dalykas. Bulimija ypa
ir keleriopai daugiau nuotrau-; tingai liečia moteris Favojus
kų. Neklystart, galima sakyti. tada, kai svoris nukrinta 25%.
— antras istornus dokumentas tada sunku svorį atgauti.
kur medžiaga pilnai surinkt?} • Ar verta po auto a n
ir at spausdintą Albumo redak taisyti mašiną? štai kodi
torius ir autorius pilnai nusi žmoniškos mašinų daliu
sudaro nemažą problemą. agal
WVO įteikti al- Alliance American Ins rattce
bendrovę, mašinų dalys k
aną ir pridė- ja, kai kainos pakilo iki Id
toks
kybą klausimas, ar apsimoka ina
šiną taisyti^ Pvz., kai buferis
Ma’ki. į kamavo apie 30 dol., tai dabar
-------------

-----------

- ------------------------------

•

Į

ui paprasto* mairnos buferį rei
zkandžhris ir kas kia mokėti nuo 200 iki 500 dol.
I
lt karktosios O kur darbas?
on
Don Pilotą

Bendro darbo draugams Amerikoje
Šimtus štai dėžių aš pridėjau, —
Tik gerkit, visi piniguoti! —
Ir pats jau visai išbadėjau,
Nėr. ko šeimynai beduoti.
Ne vienas čia. Čia tūkstančiai mūsų.
Visi prakaituoti, raudoni
Savaitėms be pertrūkio triūsia,
Dyglys nors ir graibosi šone.
»

l

Ek, tikslas mūs darbo yr margas:
Tai mergos, degtinė naminė,
Tai giesmas prasmegtų kad vargas, —
Mus dirbančius šimtmečiai mini.
Už laisvę ir laimę trobelių
Vargingo lietuviško krašto
Einu aš vis dygų taip kelią,
Nešioju nelengvą aš naštą...

Šimtus štai dėžių aš pridėjau —
Tik gerkit visi piniguoti!
Ir pats, jau visai išbadėjau,
Ir nėr ko šeimynai beduoti.

Butkų Juzė

TARP DĘUGŲ
Vienas skaito dienraštyje:
— Kremliaus diplomąjas yra
šnipas,...
Antras šaiposi:

JIS MIEGA PRIE ATVIRO
LANGO

— Kokia čia naujieną9 Jei
gu būtų parašyta — “Kremliaus
diplomatas ne šnipas,” tajd, tai
būtų verta spausdinti, kaip nau
jieną....
* * *
TĖVAS IR SŪNŪS
Sūnus- — Kodėl mes. tėveli,
neturime automobilio?
— Tėvas: — Aš pinigų netu
riu nupirkti automobilio. Bot
tu. sūnau, gerai mokykis mo
kykloje, tai kai užaugsi, galėsi
automoblį nusipirkti.
Sūnus: — Ak, tėveli, pasiro
do, tu buvai tinginys....
*

*

» .

JIS PRADĖS DIRBTI
VĖLIAU
— Pradžioje per savaitę gau Pašauktam i kariuomenę Jo
site 200 doleriu, o vėliau dau nui karininkas sako:
giau...
—Esi sveikas, gali tarauti ka
riuomenėje. Kokių ginklų rūšį
Naujas tarnautojas:
—Tai gerai, aš pradėsiu dirb nori pasirinkti? Gal nori būti
jūrininku?
ti vėliau....
* 5jc
— Labai gerai, —atsako Jo
nas.
GERAS PATARIMAS
— Puiku, tad! tave paskirsiu
Du vyrukai ėjo tiltu ir vienas į povandeninį laivą.
Įkrito į vandeni.Pastarasis pral- — O, ne, — atrėžia Jonas, ne
dėo garsiai šaukti:
galiu. Mat, aš visada miegu
—Gelbėk, gelbėk ! Aš nė tru prie atviro lango.
*
♦
»
putį nemoku plaukti....
— Ko čia rėki ne savu bal
• Jeigu vyras viską pasako
su! Dabar juk gavai progos žmonai, jis tur būt neseniai veišmokti!

>

damas. Butkų Juzė už savo ūkio
prieauglius nekartą laimi že
1932 m. balandžio mėn. švekš
mės ūkio parodose premijas
nos parapijos bažnyčioje Butkų
(Telšiuose, Kretingoje ir kit ).
Juzė susituokia su mokytoja
1938-9 metais Butkų Juzė Kre
Agota Klumbyte. PreL J. Maci
tingoje, prie Akmenės stotosi
jauskas juos palaimina, V. Di
džio (Beriyno univ. dienų drau namelius.
Gauna darbo Palangoje val
go) ir kitų akivaizdoje ir suruo
stybinės bibliotekos vedėju; pui
šia vaišes.
kiai su tvaiko biblioteką ir įsi
Pmažu Aukštakalviai visai ne
traukia i organizavimą litera
j’jčiomis virto apylinkės kultū
tūros vakarų, jau su didesnė
riniu centru. Dviejų aukštų dva
mis meno jėgomis, ypač v<asare klė’:yje Juze įrengė sceną,
ros metu. Ruošia vakarus vai
paruošė meniškų dekorrcijų ir,
dina ir savo veiklą su 30 artis
sukviesdamas apylinkėjs dir
bančius mokytojus ir draugus, tų, pats režisuodamas ir vaidin
damas- Padeda įkurti vaikų dar
lankiusius net Kauno teatro stu želį Palangoje.
diias, ruošė vaidinimus, kur
Iš Palangos B. Juzė iškelia
abu Butkai ir patys vaidindavo.
mas. Švietimo Ministerija įsa
(“Aušros sūnūs” ir daugel kitų
kė atvykti į Kaunu centralinį
vaikalų buvo suvaidintaę. I
knygyną keletai savaičių upaAukštakalviųs atvykdavo va
simokyti”, o vėliau žadėjo per
žiuotu ir pėsčių—vaidinimų ppkelti į Vilnių. Užėjo bolševikų
žiūtėti bei dveijų aukštų klė
okupacija. Su vargu paskiria
ties salėje pasišokti. Ten bu
mas į Prienų ginaziją lietuvių
vę paminėia ir Juzės 20 metu
kalbos ir literatūros dėstyti.
literatūrinio darbo sukaktis.Tuo
194! m. birželio baisiom]s die
petu jis turėjo keletą naujų
nomis B. Juzė iš Prienų pasi
rankraščiu.
'
rodė Kaune ir užsukęs pas pa
Perėmus Klaipėdoje “Ryto’’ žįstamus pasakė: Mano artispaustuvę tautininkams, Juzė1 miaušią draugą — gimnazijos
buvo iš visų darbų atleistas. Iš direktorių vakar išvežė, mano
si versti be pašalinių pajamų bu eilė šiandien, tai pabėgau,
Butkų Juzė
vo sunku. Tad Kretingoje įsi Trauksiu į Žemaitiją; jei gyvi
gijo knygyną rr spaustuvėlę, liksime, susitiksime”.Brolis Liu
kur su klaipėdiečių žurnalisto das su šeima išvežamas į Sibi Juzelis, J. B-kus. J. B., B. Jur kėjų).
ginas, Butelka, Josis Burba. Js.! Be to, B. Juzė parašė nemaža
H. Jakužaičio leido laikraštį rą.
ir kt. JAV-bėse išleido leidinį į monologu, scenos vaizdeliu,
‘‘Savaitę”. Nepavyko.Grįžta vėl
Vokiečiams: Lietuvą okupa su parašų J. B. ir E. I. ‘‘Užsi-1 skirtu pradžios mokyklai ir kt.
prie arklo. Neramu jam be vi
vus, B. Juzė vėl bedarbis. Ga pelnė Diplomą”.
suomeniškos veiklos. Juzė suor
MOKYKLOJE
ganizuoja Žemaičių literatūros lop gauna mokytojo vietą Tel
Butku— Juzė buvo taurus liešių suaugusių gimnazijoje.Bengrupę, važiuoja po Žemaitijos
dr adarbiauj a Telšių teatre ir tuvis, nuoširdus žmogus, geras, ? Mokytojas:* — Kas atsitiko,
didesnius miestus ir miestelius,
švelnios sielos ir kuklaus būdo jog per keletą dienų tavo “ho
spaudoje.
ruošdamas literatūros vakarus.'.
me work’’ žymiai pagerėAntroji bolševikų okupacijai žemaitis.
Palangoje, Rietave, Telšiuose,
G. Paplauskaitė jo?
B. Juzę užklumpa Telšiuose,
Mažeikiuose, Šiauliuose ir kit. Į
Studentas: — Mat,1 mano tė
šį kult6rinį darbą ^įtraukė vie kur jis ir toliau dirba prie teat
vas išvažiavo ir nebepadeda
BUTKŲ JUZĖS RAŠTAI:
tos mokytojus bei kultūrinin ro. 1947 m.' sausio men. perke
Siamas įi Klaipėdos
Klaipėdos, rodos, tea j 1. Kalėdų Vakaras. Petra- man.
liamas
kus.
5, 1917 m.,
tra. kur 1947 m. balandžio 22 d. j
w
* 2.
n Žemės Liepsna, Berlynas.
Būdamas ūkyje ne vien arklą Butkų Juzė miršta. Palaidotas
PIRKITE JAV TA’Jrr.MC uONU-'
I
*
rankose laikė, bet ir plunksną, javo mylimoje Žemaičių žemėj 1920 m., .
3. Verkiančios Rožės, Leipzitai kaimynui kokį raštą rašy — Telšiuose.
damas, tai blonką užpildyda- Bolševikmetyje Butkų Juzė, gas, 1921 m.,
MFFTTHF CH4II FNCFI
4. Paparčio Žiedas, Tilž
mas paskolai gauti iš Žemės matyt, buvo priverstas parašyti
'I ,
Banko ir t t. Pas Juzę ūkinin veikalą “Žiemkenčiai pavasarį”, 1923 m.,
j
5. Aduronė, Šiauliai, 1927 23
kai Įvairiais reikalais kreipda kuri bolševikai iškoneveikė,
vosi; tai pasėlių geresnių įsigy kaip neatatinkantį jų politinės, m. (''Kultūroj’").
6. Darbas’ ir Prakaitas, Ryga,
ti, tai geresnės veislės veršiuko, dvasios.
?
avelės ar bekono ir įvairių pa
B. Juzė bendradarbiavo Auš 1928 m.,
tarimų, Net iš anksto kaimynai rinėje”, Lietuvos žiniose. Kul 7. Butkų Juzės Raštai (San
pasisklausdavo, kada, kurį sek tūroje, Klaipėdos Žiniose, že-- trauka). Sūduvos leidinys, Chimadienį jis atvyks į ūkį,' ir ta maityje, Karo Invalide, JAV caga, UI., 1954 m.
* * *
da jo laukė visa eite reikalų. spaudoje; priklausė L. Žurnalis
Mielai jis, kiek pajėgdamas, tų ir Rašytoju Sąjungoms.
Liko nespausdinta, bet spau
žmonėms padėdavo ir savo dar. Butkų Juz.ė pasirašinėdavo dai paruošta:
SERVE WITH PRIDE IN'"
bus pamiršęs iki išvakarių pra- šiomis slapyvardėmisi Bastelis,
1. Bernai ir Mergos,
būdavo kitų vargais besirūpin- J. Velėnaitis, B. Juzė, , Bū-bū
.THE NATIONAL GUARD
2. Eilėraščiu rinkinys,
3. Scenos veikalas (su 30 vei

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, neraprtft
las tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ■
Varglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr pot
didelio formato

unlapli, kainuoja MI Costenko tftrybe, f. Valaffe
M aai

ran

* f
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MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
BbOl W. 69th St, Chicago. CL 60629

TeL 925S27p7

t* jMU.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY;
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

.

Atdara šiokiadieniais nuo

> vaL ryto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vai.
I

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

TeL 476-2206

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight e
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is r1f-r-c*: ^
“The Overnight Wonder!'
Read label and follow
directions.

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA
M

> E4 LAU1US LAMB raiytojot Petronėlės Orlntaftėa atb
mfataal tr mintys apie asmenis Ir vietas neprft Lietuvoje Ir pb
mateiala boHevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualaplu>
bet kainuoja tik H.

''

Parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. BL
Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
ir patarė mums toliau studijuoti
FUtaa fX

L/Si 8. Halsted St,, Chicago, IL KJ008

C Ex-Lax. Inc.. M2

I — Naajle&oa, Chicago. 8,

HL
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I J

> LlKlU VIA KASIS PAMARYS, Henriio Tomo-Tamairafc
(domiai paralyta stadija apie Rytprūdua, remiantis Pakalni! I
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienas
lietuviui Leidinys ffiuatruoto nuotraukom^ pabaigoje duodami
vitovardžiu pavadlnlmafeir jų vertiniai | vokleBu kalbą. Laba
fandingoje S3S puat knygoje yra RytprOstų tamėlapla Kaina

ENERGY
WISE

;*.Cosmos Parcels Express Corp.-Z.^

> DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, nSytoJos I? tn
Hnl’i lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų
Jverrtes bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja®
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenims
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |X
> VUKN1MO. ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai)
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr

apie ką čia buvo kalbėta. Tai ,
SUSIMAIŠĖ VAIKAI
— Kartais valgoma ir ii nuoeiliniai "Organizacijos" uždavi
Garmus vokiečių pianistas ir
bedimo Kai kada valgome ne
niai. Bet turime r.epanūrštųdar
todėl, kad norime, o papras kompozitorius E. d’Albert bu
vieno dalyko — nsmekame iš
čiausiai iš nuobodumo. Tai pui vo vedęs septynias kartus ir tu
naudoti įvykių, svarbių darbi
kiausiai patvirtina ir įdomūs j rėjo daug vaikų. Paskutinė c o
ninkų sąmonei, pavyzdžiui, už
bandymai. Dvi grupėm bando-; žmona ilgi turėjo savų vaikų.
pernykščio Naryškino darbinin
į.mujų gavo užduotį. Pirmosios, Del to kartais įvykdavo nemakų ir ūkininkų "sukilimo”. Ar į grupės užduotis buvo įdomi irtžai nesusipratimu.
išsjjausdinome apie stre ką ko patraukli; antrosios — nuobodi.
Kartą kompozitorius nebeis-,
kį nors atsišaukimą? <) gražus, Vieniems ir antriems ant stalų kentęs, suriko:
sakysiu, pavyzdys kovos dėl sa-! buvo padėtos lėkštės su sausa:-: '— Tiesiog einu iš prete!
vo teisių ir ateities! Nė kazokų! niais. Bandymo pabaigoje paai Čjūrėk. dabar mane ir tavo vai
ginklas nepalaužė vyrų ir mote škėjo, jog nuobodžią užduotį tu kai muša mūsų vaikus!
rų valios ir ryžto.
rėjus.eji suvalgė trigubai dau
Sutiksite, kad mes gyvename giau sausainių....
tokiu metu, kai nauji vėjai-jau Į
— Siaubingas skėriu apetitas.
pūsteli politikos padangėse. Kad
ir pavieniai įvykiai, bet jie bręs “Malonūs svečiai, - labai prašo
ta-. Ir mes turime “bręsti”, jei me nedėvėti žalios spalvos dra
norime pasiekti juose didžiau bužiu ir nesinešioti žalių daik
sių laimėjimų lauko darbinin- tų”— taip neįprastai sutinka
mi atvykusieji į Flinbersc sakams.
■ą Indijon vandenyne, į pietus
Išryškėjo artimiausi ‘"Organi- nuo A.ustralijos. Kitados mėgzaci j cs” uždaviniai. Komitetc I tas kurortines’salas klote nuklo
vardu- kalbėjusiam Pakniui ma-! jo besparniai skėriai, godūs vis
ža kas beliko pasakyti.
kam. kas žalia. Vietinių gyven
— Taipt maža tų pastangų, tojų žodžiais, ėdrūs vabzdžiai
kurias jis dėjo literatūrai parū per kelias minutes gali praryti
pinti. Pareikalavimas išaugo, ir žalios spalvos audinį. Nuo pra j
davinys pagal tai turi pakilti. ėjusiu metų gruodžio mėnesio,
Sukaupę lė§u, turėsime pakan kai prasidėjo skėrių antplūdis,
Chongothooil and
salose nebeliko jokio augalo —
kamai ir literatūros.
fltera every 3,000 tt
Tad lėšų, draugai, dar kartą visi sugraužti....
8.000 miles to avoid
lėšų! Dėl jų ir ^Pranešimai”
wasting gasoline,
NENAUDINGA- DOVANA
negalėjo būti savo laiku išspaus
Boni be a Bom
dinti ,nors visa medžiaga buvo
Jeronimas grįžęs namo pasa
paruošta.
koja::
■
Šia proga Mickevičius iškėlė
“Pranešimų” vardo klausimu
lygiai kaip ir pačios “Organiza
cijos”.
"J / : •
— Aš siūlau,- — kalbėjo jis, —
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
“Lauko darbininkų, bežemių ir
yra seniausia, didžiausia^ ir- turtingiausia lietuvių fratemalinė
mažažemių organizaciją” trum
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
piau pavadintu — “Draugo” or
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
ganizacija, o "Pranešimus” —
“Draugu”. Tokie vardai būtų ' > ZSLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
apdraudų 'Savo nariams.
< . \
lengvesni ir labiau atitiktų mū
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
sų darbą.
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Siūlau įvesti ir naują laikraš
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
čio sky’rių “Laisvąją tribūną”.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Nemaža wa klausimų, pavyz
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
džiui, dėl varpininkų, “Darbi
aukštojo, mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
ninkų Balso” taktikos, kurie rei
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
kalingi diskusijų. Tribūna galėtų
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
tam patarnauti.
■" SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
Dėl visa tai kilo ginčų. Dau
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
gumas pasisakė už “Draugo”
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
vardą. “Lauko darbininkų, be
žemių ir mažažemių organizaci
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
ją” nutarta pavadinti “Draugo
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
organizacija”, o “’Pranešimus”
TeL (212) 563-2210
— “Draugu”, o “Laisva tribū
na” atmesta.
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Jessie Jackson nėra joks diplomatas

ųųęUv parku lk‘(UYW partijos
LaZrųfėtuje įr ^alęjje
Bai^jojo Iželio isdoėįiųią. Į
ųūpėjįftuą buvo kviečiau
-.iai dslyvąuū lįetuviškoji visMŲr
ir prgaui arijos su vėliavmU.
ir organinių
pjfįėuič patink.;.. i
ir ^ąusiaį Alyvavo.
Haūiiojo Bnžvho Įvykiai Ūks
f ai ‘
įrašyti lietuvių tauU s is.kudjoje> kaip rusų bolševi
kų, V ytuyos okujpanto laukiais,
kilįvinas siautajĮma^; Lietuvių
lą^a.i svną kiuli. Tų siaubingų
!
iŠ bįęlųyių tųųtįps iatorijo* ne širina kAtie ęlirušėi.ovai,
: btvžęevai.
ėernięn
i kas ir kitt norėdąuii nuplauti
' -sąv<> gę^bn^ųs ft kruvųius veiks
| ųų.us. l’ię birželių įvykiai, buvo
į <.laų£ Vaftvw až i^:ieš
nieI tų kryįįuo^ių. įvykdytą lietuvių
J tautos
P laip pat ir
1111ANAS — autoporUęlas
: už. iftsų ęarų ft jų, g^U^ernato^įų
į miM-avjoviį taųtjžųdyslę.
10:15 v. r. Amerikos ir LiePrezidentas Reaganas nenorėjo klausyti niekų,-ku
riuos Castro galėjo, jam Į akis drėbti, bet jis sudarė'sąly . t u vos vėliavų iškilmingas pakė
limas. Vėliavų pakėlime daly
gas, kad Jęssie Jacksonas nuskristų Į Kubą. Kubon jis vavo luniformuotį ir neuniforatskrido karišku lėktuvu. Kai Jessie Jacksohas fotogra muoti šauliai ir šaulės, R. Liet.
favosi su Salvodoro prezidentu NąpolępĄų Duą.rte, tai B-nė, jos ąarės pasipuošusios
šusiraukė, bet kai fotografai j.Į trąukė su Kubos dikta tautiniais rūbais ir gausi lietutorium Fidel Castro, tai jis plačiai šypsojosi. - •. k \ yI vigkoji visuomene. Tik nesįmątė kitos LB Marquette parko ąpy
Iš Įiavanos ateinančios žinios sako, kad Jessie Jack Hakes organizuoto dalyvavimo,
sonas atskrido su savo šeima ir visa eile demokratų par kur jos pxrnįninkė\.ęr4eijšis|nietijos atstovų. Aerodrome jo pasitikti atėjo. ne vienas tads pasigyrė Australijos “Musų
Castro,-bet visa eilė jo bendradarbių. Caštrb žengė žings-' pastogės” kb£ešpondėntūi, kad
ji turinti 3000 narių. Juk toks

Chicagoje ir visoje Amerikoje veikiančio PUSH va
dovas nėra ir nebuvo joks diplomatas. Jis nebuvo joks
kunigas ar dvasiškis. Jis pasivadino “Reverend”, kaip
Irano Chomeni. Jacksonas nėra baigęs jokios aukštesnės
mokyklos, kad galėtų tokiu titulu pasirašinėti, bet jis
taip darojir niekas neprotestuoja. Chomeni pradėjęs ko
vą prieš Irano šachą, kalbėdamas iš Irako stoties, pra
dėjo vadintis “AjatoJa”,' taip Chicagoje atsiradęs Jack
sonas, kad galėtų iš; valdžios atstovų išsiderėti daugiau ni pirmyn ir ištiesė ranką Jessie <ĮacksonuL .•’Tuo tarpu
Jacksonas pradėjo šitaip pamokslauti:
” •/
pinigų, pradėjo vadintis Reverendu.
— Mudu privalome kalbėti vienas su kitu, bet neisaKada prasidėjo debatai taip Demokratų partijos kan
didatų Rytinėje valstijoje, Jacksonas pasisakė, kad jis kinėti vienas kitam. Nesvarbu koki mūsų’’konfliktai
nėra debatuotoj as, nes nėra baigęs jokios mokyklos, Įskai buvo praeityje, mes privalome atleisti vieni kitiems ir
• .
tant ir pradžios mokyklą, užtat debatuose apie aukštes žingsniuoti pirmyn...
Fidel Castro buvo paklaustas, kodėl jis pakvietę Jęs
nes problemas negali dalyvauti. Bet Jacksonas yra artis
tas. Jokios mokyklos nelankiusių žmonių tarpe jis pajė sie Jacksoną Į Kubą, Castro šitaip atsakęs:*
— Tai buvo draugingumo mostas Jungtinėms Valstigia smarkiai rėkti, todėl jis tapo “reverendu", .buvo tole
joms ir Jungtinių Valstijų gyventojoms, ^ąyo atšilau-'
ruojamas'Amerikos baptistų tarpe.
;
r' '
Jessie Jackson yra vaidintojas. Surinktomis auko kymu jis mus Pagerbia...
Fidel Castro dar buvo paklaustas, ar Jesgię Jacksono
mis jis nuvažiavo į Siriją. Sirijos preidentas ji padarė
diplomatu. Jam leido išsivežti aviacijos karininką, pa vizitas gali pagerinti santykius su Jungtinėmis. Valstijo
tekusi Į Sirijos nelaisvę. Jis padarė tai, ko Amerikos dip-_ mis. Castro atsakęs:
— Galimas daiktas...
lomatai nepajėgė padaryti. Dabartinis Kubos diktato
Kas per kalba tąrp Castro ir Jessie Jacksąno, Kas
rius ji padarė diplomatu. Prezidentas Reaganas nepa
klausė keturių Pietų Amerikos valstybių prezidentų ir nemokšą ir suktą žmogų Įgaliojo kalbėti Amerikos; gy
atsisakė išklausyti diktatoriaus Castro, tuo tarpu šian ventojų vardu? Ką amerikiečiai blo^o padarė -Kubai pra
dien Castro atvyko asmeniškai Į Kubos aerodromą, kad eityje. Amerikiečiai pakėlę Kubą ant kojų, teikė k tyįkia
galėtų pagerbti atskridusį naują “diplomatą”. Fotogra kubiečiams pagalbą šiandien. Cąstro padarė. pęrvers®ąą,
fams jis net leido Jacksonui aukščiau viena pakopa at-, išžudė prįeš diktatorių kovojusius kubiečius, nusavino
sistoti, kad Jacksonas būtų aukštesnis, negu Castro. Iš visus amerikiečių investuotus turtus, atėmė žejpės ūkio
Sirijos Jacksonas išvežė vieną Amerikos lakūną, o ra mašinas, bankus, pašalpines (draugijas ir kt.
1
Jessie Jacksonas, prisilankydamas baptistų tikybidijas pasakoja, kad iš Kubos jis išlsisvino 22 kalėjime
ninkų skelbimų dėsnių, pareiškė, kad alherikiečiai prįlaikomus amerikiečius.

tuose randame stebuklingo žavumo, Į orchidėjas
panašių augalų, vadinamų cikorijomis. Jos skais
VEGETARIŠKA MITYBA
čiu mėlynumu spindintis žiedas dvelkia dąngaus
mėlynės ramumu, kuri ir žymieji dailininkai sten
IR SVEIKATA
giasi pavaizduoti savo kūriniuose — paveiksluose?'.
Venezuela, Caracas, 1982 metai
Cikorijos šaknys vartojamos kavos pakaita
(Tęsinys)
lui gaminti, jas paskrudinus. Šakni skrudinant,
Vaisiai — maistas, be kurio negalėtame gyventi • pasigamina eterinių aliejų ir kaikurių karčiųjų
medžiagų, šiam kayos pakaitalui duodančių ma
Vaisiuose yra visi produktai, kurie reikalin lonų skoni. Ne tiek kaip kavos pakaitas cikorija
gi mūsų gyvybei palaikyti: cukrus, mineralai, fer naudinga, bet labiausiai savo gydymo savybėmis.
mentai, proteinai, riebalai, vitaminai ir kitokie, i
Cikorijų yra dvi rūšys: laukinės ir gamtinin
Vien tik vaisiais maitindamasis žmogus gali gy kų kultyvuotos. Laukinę cikoriją galima Užtikti
venti ir turėti gerą sveikatą. Vaisių dieta skaito visos sausose vietose: kelių pakraščiuose, prie ge
ma sveikiausia ir higieniniu atžvilgiu tinkamiau ležinkelių bėgių grioviuose ir kt. O kultyvuotos
sia. Dauguma ilgų organizme atsiranda apsinuo cikorijos auginamos daržuose ar šiltadaržiuose.
dijus kenksmingais maisto produktais. Visos mū
Laukinė ir kultyvuota cikorijos turi stambią
sų kūno ląstelės yra nuolatiniame apsinuodijimo šakni. karpytus lapus ir skaičiai mėlynus žiedus.
pavojuje. O vaisiai turi savyje jėgą, pajėgiančią Jos išauga net iki metro aukščio ir žydi vidurva
pašalinti kenksmingas medžiagas ir tuo apsau saryje — Jiepos-rugsėjo mėnesiais. Cikętyįa yra
goti organizmą nuo apsinuodijimą Tuo pačiu dvimetis augalas: pirmaisiais metais išaugina
sustiprindamos jėgas, reikalingas mūsų organiz mėsingą šakių, o antraisiais — šakotus f:iebūš,
mo sveikatingumui.
didelius žydrius žiedus ir sėklas. Žiedai prasi
Turėdami atmintyje visą, kas anksčiau ir ap skleidžia tik giedrame ore ir apsivaisina Veik iš
lamai apie vaisius pasakyta, peržvelkime eilę vai* imtinai tik vabzdžių pagelba. (Žr. L. Enciklope
■ri’i, jų savybes ir reikšmę mūsų organizmo svei- dija. I t,-29 psl.-).
Cikorija, kaip vaistinis augalas, buvo žino
krtfngumui.
< \
Cikori ? (lotyniškai Cichorium Intybus) — ma jau gilioje senovėje. Mūsų protėviai skaįtę
tTūkažolė. kavos pakaitas. Yra žinoma, kad tro ią “kepenų mylimąja”; Egipto faraonų gadynėj?
piniuose kraštuc e auga neapsakomo grožio auga cikorija buvo žinoma kaip sveikatingas maisto
lai
archĮdejęs. Tačiau ir netropiniuose kraš priedas; Senovės Graikijos gydytojas Dioscnrides

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

gauaųa žnjpnių skaičius nebūtų
tilpęs nei šventoriuje, nei pačio
je bųžųyčipj.e .
Po vėlia>.1] pakėlimo, pąradp
eisenoje visi dalyviai su vėliavojfnifi suėjo į isažnyėią painaldums. Bažnyčia p^isipūd^ pil
na. Mišias atnašavo įr tai die
nai pritaikytų jautrų pamokslų,
nušviečiantį tuos baisius lietuvių
tautai okupanto įvykdytus veiks
mus pasakė kan. kun. Vaęlovas
Zakarauskas. Gaila, jo pamoks.
lo negalėjau užrekoiibioli ir nu
rašyti dėl trukdymų. I.aike pa
niekiu giedojo parapijos choras,
vadovaujamas A. Lino, o vargo
nais grojo Eitulytė. Pabaigai,
choras ii- visa bažnyča sugiedo
jo Lietuvos himną.
Pasibaigus minėjimo pamal
doms, parapijos salėje pragulė
jo akademinė tlalis. Akademi
nėje dalyje, uniformuoti šauliai
nedalyvavo.

Ąkąuleruin,ė dalis
Akademinį minėjimą pradėjo
ir vadovavo Al.To Chicagos sky
riaus pirmininkas inž. Edm. Jasi finas, tardamas įvadinį žodį:
4’Bj rzelis yra gražiausias rrrė
nuo Lietuvoje, l>et, deja, jis ta
po vienu iš tragiškiausių lietu
vių tautos istorijoje. Ta mėne
sį, kaip visi žinome, Lietuva ne
teko trumpai atgautos neprikLausomybės. Lietuva ŪKIO m.
birželio mėn. buvo sovietų oku
puota ir maždaug po* metų pra
sidėjo’ pirmieji masiniai trėmi
mai, kurie pareikalavo didžiausju tautos aukų. Iš tų t lėmimų
retas kuris gyvas į Lietuvą be-

valo atleisti kubiečiams padarytus nusikąltimųs, bet pa
taria, kad ir amerikiečiai tuos nusikaltimus atleistų,
kada amerikiečiai Kubai pieko blogo nėra padarę. Amerikięčiai sudėjo milijonines sumas į Kubos ūkį, o Cąstro
tas sumas nusavinp. ir kalbęti apie tai nenori. Diktatoi-iui
Cąstro. to. tiktai įr tereikėtų, kad ąmerikięęiai mąsąvintas
sumas užmirštų.
• ' \
- 5
,
1980 metąią Castro laivai atvežė Į Ameriką 125,000
kąįiūįų ir nepagydomų ligonių. Prezidentas Carteris Įsa
kė išlaipdinti visus nusikaltėlius įr ligonius padėti juos
Į saugią įę gydytojų prižiūrimą vietą, kad nusikaltėliai
nepabėgtų, o ligoniai sunkiau nesusirgtų. Paleisdavo
tiktai tuos, kurie Amerikoj turėjo, artimų giminaičių,
turėjo darbo ir gali atvykusius kubiečius- užlaikyti. Dau
guma jų dar ir šiandien tebelaikomi priežiūroje. Ąmerikiečiai noęį kąd Casfro juos priimtų Į Kubą’ir jais rū
pintųsi. CąstyOt nė vienu žodžiu neužsiminė apie vandenynan išvežxtus ir paleistus ligonis bei nusikaltėlius. Ką
Jessie Jacksonas gali pasakyti Kubos diktatoriui apie
šiuos prievartos veiksmus prieš kubiečius, prieš nepagydomus, ligonius. Hitleris tokius ligonius sudegindavo,
e Castro juos išvežė mažais laiveliais Į vandenyną ir pa
likdavo Amerikos pakraščiuose.

LaĮkė cikoriją kaip maisto virškinimui būtiną
priemonę. Gydytojas Galenas naudojo cikoriją
akių ligų gydymui bei apsaugai prieš apsinuodiji
mą.V
«
Dabartiniais laikais cikorija vegetariškoje
mityboje naudojama šioms ligoms ir įvairiems
mūsų organizmo negalavimams pagydyti: kepe
nų dieglių ir užkrečiamų — infekcinių veiksnių
panaikupjnui; geltonius išvengimui; karbunku
lų, furuhkulų ir egzemos Įsigalėjimo mųsų, odoje
sųląU.VTWL kurie ■pasireiškia turint užterštą
kraują, o cikorija yra veikli kraujo valytoją. Ly
gia greta cikorija valo mūsų organizmo virškini
mo kelią, stiprina skrandžio veikimą, laisvina vi
durių užkietėjimą, žemina aukštą kraujo spaui djmą ir naikina parazitus.
Vąytyjant cikoriją vegetariškoje mityboje
kąip eydymo veiksni, reikia ją visą sunaudoti:
žifdjF, ląpus (salotų pavidale), stiebą ir šaknis,
j Cikorija nėra turtinga vitaminais, bet ji savyje
turi daug chlorofilų, ir mūsų organizmą veiipa^iu^^prinąnčiai įę dėl ta mūsų skrandys jį
pritiną'rąipt^čiąi. Paruošiant cikoriją valgiui
iak>*ų. pavidale, nereikia jos maišyti su aętu ar
rietoje naudoti citrinos sunSJ’kr-ąŽaS.'

naminės vaistinės vaistas
GąJbūjt rtiekaą iki jįjoJ tięk <^aug nebuvo pa’ rašęs apie citrinos uaudingųtną, kaip Ispanijos
■ nutūristas prof. Ntcol’as Capo. Jis apie natūris-

>v-

mjatjla ištremti apie 700,000 lie
tuvių. Tai buvo maždaug ketvū-tadalis mūsų taAtos. Tas uždėl jp;asi<Jėj<ųsiQ karo nebebttVQ bxVdylas. B#t vėliau
okupantas .grįžęs, vis vien tą sa
vo tymą Įvykdę.
Pokąi’io rneiais vyko antrieji
trėięūmai, kurie maždaug tęsėsi
S-10 metų. Mūsų garbingieji
didvyiMąi peętująnai buvo sukilę
ir kovojo pries okupantą, bet
derųokdumių šalių neremiami
ftuvo sunaikinti, ši kova tęsė
si apie 10 metų ir pareikalavo
labai daug aukų.
Mes, minėdami tuos birželio
ir vėliau kilus vykusius trėmi
mus, partizanų didvyriškas ko
vas, jų žuvimą; šiuos visus bai
sius tautos tragiškus įvykius
šianrlien minime kartu. Galima
sakyti, kad beveik mes visi šių
baisių įvykių paveikti ir, jei rie
tie bolševikų žiaurumai, trėmi
mai ir mūsų tautos kančios, dau
gelis iš mūsų čia Amerikoje ne
būtume atsiradę ir nebūtume iš
blaškyti visame pasaulyje.
Visus žuvusius didvyrius par
tizanus, nukankintus kalėjimuo
se ir Sibiro tremtinių lageriuose
Įiagerbkime atsistojimu ir vie
nos minutės susikaupimu'*^__
'Poliau buvo pakviesta tarti žo
dį. Lietuvos generalinė konsule
Juzė Dąužvardienė.
Gen. kons. .1. Daųžvardienė:
“Mielieji sesės ir broliai, prieš
porą sąvąičių į AVash'ingtouą, šio
krąšto sostinę garbiugai< buvo
atgabenti Vietnamo karo neži
nomo, kareivio palaikai. Jie bu
vo. pagerbti kaip simboliai gra
žiomis ceremonijomis, ašaromiš,
trimitų Liūdnais fanfarais ir ga
lutinai jo palaikai rado savo am
žino poilsio' vietą- mauzolejuje
kartu su kitais kitų karų neži
nomais kareiviais. Lieutvių tau
tą turi daug nežinomų kareivių,
įh^ięš baisujų birželinių trėmi
mų (Lięng,s ‘kiek jų žuvo, kiek
jų djngo be žinios, kiek jų buyo išj'agta iš- namų, iš savo gim
tojo krašto?. Jų lavonais nusags
Lytas gąlgotos kelias į Sibirą, Si
biro. taigose, Sibiro šalčiuose.
Ar kąs siufe.rys jų sąrašą, var
giai. Jie yra mūsų nežinomi ka
reiviai. Ar juos pagerbia, Sr
juos prisimena dabar okupuo
toje Lietuvoje? — Neįmanoma.
(Bus daugiau)

— Vokietijos ūkio ministeris
Otto Lamlsdorf pranešė vvriausybei, kad jis atsistatydina, nes
jam bus geriau gintis teisme.
Paaiškėjo, kad teismas yra pa
siryžęs jį pripažinti kaltu, o jis
pasiryžęs, gintis.
Angolos sportininkai neva
žiuos į Los Angeles olimpiadą.

tinę mediciną yra parašęs keletą stambių veikalų
bei keliasdešimt atskirų leidinių apie kaikuriuos
svarbesnius maisto produktus ir ligas. Daugu
mas jo parašytų jau yra išleisti 10-ta ir net 12-ta
laidomis. Visas ispanų kalba kalbantis pasaulis
žino, kas buvo prof. Nikol’as Capo.
Apie citriną 1,2-toje laidoje išleistame veikale
plačiai nušviečia citrinos reikšmingumą ligų gy
dymo, atveju. Jis teigia, kad citrina yra visuotinis
namų apyvartoje, t. y., visiems lengvai ir pigiai
prieinamas vaistas. Jis sako, kad citrinos pagal
ba galima išgydyti apie. 170 ligų.
Pietų Amerikoje citrina yra tapusi pirmu ir
pągriudiniu namų vaistinės vaistu. Šiuo vaistu
gydoun žmonės, gyvuliai ir net paukščiai. Įsipjo
vus ranką, pirmoje eilėje žaizda užpilama citriųo§ išsunka; jei žaizda negyja ir pradeda pūliuati, ją plauna citrina; skauda galvą — geria

citrinos sunką, skauda viduriai — naudoj?, citri
ną ; užpuola sloga ar gripas — geria karšta arba
tą. sumaišytą su citrinos sunka ir medumi ir t. t.
Citrinos sunkos nepatartina gerti nei valgio me*
tu, nei pabaigus valgyti, bet tiktai ją gerti prieš
valgį. Tos sunkos gėrimo reikią visiškai vepirti
tada, jei valgiai pagaminti iš miltingų produktų.
(Bus daugiau)
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'R VILIAUS
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VAKARŲ

VĖJAI

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

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

DR. PAUL V. DARGIS Pavergtoj Lietuvoj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius
1933 S. tyanheim Rd^ Westchester, III.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

SKUNDAI DĖL TRANS
PORTO
“Gyvename Veisiejuose, o dir
bame .įvairiose Druskininkų
įmonėse bei organizacijose. Į
važiuojame druskininkų auto
transporto įmonės priemiesti
niu autobusu Druskininkai-Veisėjai. Viskas būtų gerai, jei
autobusas kursuotų reguliariai,
o dabar važiuoja tik porą kartų
per savaitę ar išvis nepasiro
do4‘Menka nauda iš tokio tik
tvarkraštyje egzistuojančio mar
šruto”.
t
.v

Trakų miesto centras

APLINK MUS IK MŪSŲ NAMUS

kūne grožį ilgiau išlaikyti.
Sapienti sax!
* * ♦
KAIP PARUOŠTI KIAUŠI
NIENĘ SU PAMIRODAIS

“Tiesoje” skundėsi ir pasira
šė 14 asmenų.

Keptuvėje įkaitinti 1 šaukštą
margarino; įdėti keletą pjausty
Ullut ihmm |l
tų pamidorų.
UAMIIIIlll!
!MMI
Kai pamidorai pradės raukš
. Jonas: — Kai sugrįžome vė
OPTOMETR1STAS
lėtis, įpilti 3—4 lengvai išplak
lai namo ir pridarėme šiek tiek
Naudingi
patarimai
ir
įdomūs
dalykai
KALBA LIETUVIŠKAI
tus k i ausiniu striukšmo, ar jūsų tėvai nesusi
Iškeptą kiaušinienę supiau2618 W. 71st St. TeL 737-5149 rūpino7
Tikrina akis. Pritaiko akinius
styti ir patiekti valgymui.
Adelė — Ne, jie pradėjo rūKAIP
IŠLIKTI
SVEIKAM
čiasi.
kaip
naujai
atgimusi.
Ta

* * *
ir “contact lenses”.
pintis, kuomet mudu visai nume, ji sako, ir glūdi priežastis,
KAP PARUOŠTI BARŠČIUS
Parvžiaus laikraštis “Beaute'’
tilome.
kad choristai, esą. sveikesni už
BE MĖSOS, SU ĮVAIRIOMIS
neseniai išsiuntinėjo žymiems
Dr. LEONAS SEIBUTIS - Patarimas po įvykio yra tas žmonėms ankiętas, kaip ilgiau tuos, kurie nedainuojadaržovėmis '
Vienas amerikietis, kuris jau
išlikti sveikam ir gražiam.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
pats, ką ir vaistai po .mirties.
Tam reikalui reikia paimti:
sulaukė 100 metų amžiaus, su
.Tais reikalais atsiliepimai ga
PROSTATOS CHIRURGIJA
skaičiavo 12ka įsakymų, kaip 1/2 petruškos, kurią smulkiai suila -Įdomūs. Taip, pvz., Prancū
?iskits JAV .taupymo «omiX
2656 West 63rd Street
'pjaustyti, pridėti V2 poros skil
zijos prezidentas pasisakė mank
Valandos: antrai 1—4 popiet,
telę saliero ir pusę svogųno.
venimąriijįaikyti. :
štinąs savo kūną ' kas^ rytmetį
Be to, supiaustyti 3—4 mor
1. Būk linksmas visados ir vi
bėgimais. Nuo 5:30 v.r. iki 6:30
Ofiso telefonas: 776-2880,
sokiose aplinkybėse;
kas riekutėmis, išilgais rėže
v. r. jis basomis kojomis bėgio
Rezidencijos telef-: 448-5545
2. Kasdien mankštink savo liais, pridėti 1 raudoną buroke
ja savo rūmų galerijose.
Ii; stambiai supiaustyti % ko
kūną;
Ministeris primininkas prisi
3. Susilaikyk nuo per daug pūsto galvelės ir 2 — 3 bulves;
pažino vaikščiojąs kasdien 6 —
valgio, negerk ajLkoholinių gė be to išplauti 2—3 džiovintus
koks
7 kilometrus,
vis
tiek
o
rimų ir nerūkyk ir-per daug grybus.
oras bebūtų.
t “neišdykaukA Pamėk šaltį dau
/Kai daržovės būna jau papkasgiau, negu šilumą, ir prauskis
Žinomoji Ceeilė Sprei
ruoštos, tada į puodą įdėti tru
dien 20 minučių vaikščioja ran- šaltu vandeniu;
putį sviesto, ar alyvos, 1 šaukš
Prostatos, inkstų ir-šlapumo
komis ir kojomis.
tą miltų ir smulkiai supiausty
takų chirurgija.
Kita gražuolė kasdien važi maloRU. Perdaug nevargink ti šias daržoves: petruškų, sa
nėja dviračiu;' dar kita—irkluo
lierų 1 svogūną; 2—3 išplautus,
! savo kūną ir gerai pasilsėk;
5025 CENTRAL AVĖ.
ja arba plaukioja.
L 7. Vėlai vakare nevalgyk, o džiovintus grybus.
St. Petersburg, Fla. 33710
Rašytoja Collete sugalvojo vi
jei valgai, tai tik ipažai;
Šį mišinį užvirinus, prasKieTeL (813) 321-4200
sai ypatingą būdą sveikatai pa : 8. Niekada nebūk blogoje
sti dviem kvortom vandens.
laikyti: kada ji ilgai sėdėda
nuotaikoje- VisadaĮ stenkiis gy
Vandenį pilti pamažu. Sriu
ma prie stale nuvargsta, tai iš venimą imti iš geresnės pusės.
bą mediniu šaukštu gerai mai
eina į verandą ir 10?ts minučių
Laisvalaikiu pasikllbėk su ge šyti.
dainuoja ir šūkauja. Tai, esą,
Apdraustas perkraustymas
rais draugais;
Po to vėl užvirinti. Sudėti
pagreitiną kai kraujo cirkulia-,
iš jvairiŲ atstumu.
9. Vakare visai negerk kavos burokėlius, morkas ir kopūstus,
ciją ir taip padainavusiai jauANTANAS VILIMAS
4 arba alkoholinių gėrimų;
bulves dėti vėliau, nes jos greit
TeL 376-1882 ar 376-5996
» 10 Nedėvėk per da'ug šiltų išverda.
1 ■ ■
\
rūbų Tuo atveju hr tavo kas
Taip pat dėti dar kelis pipi
dieniniai pasivaikšiioiiinai gry
rus ir pusę lauro lapelio, jei
;
name
ore
suteiks
daug
daugiau
PERKRAUSTYMAI
nesergat skrandžiu ar žarny
■
malonumo;
/ WHAT 13 THEFASTEST GROWING
nu.

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠl'ĖS AUTOMOBILIA51S PASTATYTI

I

VANCE FUNERAL HOME

|

1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
Tel: 652-5245

I
I
I

_j

■TREJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

w .

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

/

I
I

. .

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

i

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

®STEOPATHIC MEDICINE/
DOCTORS OT OSTEOPATH^
RO.*, WILL MORE THAN
DOUBLT THEIR PAES tNT
NUMBER-GROWING FROM
16,000 TODAY TO MORE
THAN 36,000 PHYSICIANS
IN THI NEXT 20 YEARS/

SOPHIE BARČUS _

1 11. Nuolat Ogerai Jtežiūrėk
saM
; vo kūno odą;
į 12. Tvirtai laikykis šių vie; nuoliką taisyklių...^
Nors šitos taisyklės nieko
į naujo per daug nepasako, tačiau
į šių taisyklių prisilaikant, gali. ma iš tikrųjų savo sveikatą bei

Kai daržovės išvirs, įdėti į
sriubą bulves ir saugoti, kad jos
nesukristų.
Pagal skonį ir sveikatą pridė
ti druskos.
Sriuba*- užbaltinti
rūgščia
o
prietinėle.
Magdalena šulaitienė

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKATOCZ
jlF

RADIJO t RIMOJ VALANDOS

Seįttdienlali ir ipk-rn«lį»nt»<«

|

v

Laidotuvių Direktoriai \ \._x

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

Stoties WOPA - 14W AM
tranxliuolsmos tf mOsy •tvdtyeii
Marquotta Parka,

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii

— Addon*

Teh 9744410

I
į

TtW.t 77 €-154$
'LS9 Ė*. MAPLEWOOD AVI.

AM RA1Y UCINSFD TO FRUCtlBC
PRU«1, PERFORM 8UR6KRY ANDUTIUZt

CHICAGO. IL MW

I

-------------------- - ------------ -------------- r r .

MIA

~..... .

TIVI >

VASAITIS-BUTKUS . .
“Lietuvos Aidai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAZt BRAZDŽIONYTt

’1ACTITWH4RJL

Caadttao nuo pirmadienio tkl pent
tadieoio 8:30 raJL vakare.

aa

TėtaL 7714374

® 1 ’OT.H,

rug WMM Kwm

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
}\
J
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Busas išeis 1:30 vai p p. nuo |
ruošiamame Gintaro baliuje
šeštadieni, birželio 30 d., Con So. Bostono Lietuvių Piliečių
Į
di džiojoj Klubo.
rad
Steponas ir Valentinu Minkui I į

Gintarėlė
Susan Anne Schlatholt,

IUCINE, WIS.

Gintarėlė Susan Anne Schlatholt, Raymond L. ir Anne M.
Schlatholt dukra, Chicago, Ill.,
baigia Marijos aukštesniąją mo
kyklą. Yra National Honor So
ciety narė ir įtraukta į Who’s
Who in American U.S. Students
sąrašą. Gavusi pagyrimo atžy
mojimą už PSAT/NMSQT egzamĮinus. Pašvenčia laisvalai
kius savanore - pagelbininke Šv.
Kazimiero vienuolyne bei mo
kykloje, mokydama silpnesnes
mokines. Priklauso lietuvių jau
nimo chorui, Rūtos klubui. Lanko Duonelaičio lituanistinę motykią. Skambina gitara. Tolimesnėm studijom pasirinko tei-,
sės mokslą Loyolos universitesės mokslą Loyolos universitete.
Gintarėlė Susan Anne Schlatholt bus pristatyta visuomenei
Chics.gos Lietuvių Moterų klubo

SERVE WITH PRIDE W.
THE NATIONAL GUARD’

ia racija
Anglijoje,
Naujojt
P
m a Stepono ir Valentin 5 Minkų, rengia radijo promu 50 m. sukaki n vių link
smą pikniką, kuris įvyks antrą
sekma^ierį rugpjūčio -an gusto .
mėn.: tai bus rugpiūčio
I
gražiam; lietuviškam Ramuvos !
Parke; Broktone.
;
B is įvairi orograma,
dsn* 4 tą vai. p. p. su Sijani
ka” Ukrainiečių šokiu
bliu, vadovaujant Verai Barlit- '
Geba- Paskui, bus metinis rin
kimas gražuolės “Miss Lithua '
nia of N. E.”, šokių varžybos su
davanomi< laimėtojams. Rinki '
mas geriausių rankdarbių iš
mezginių, medžio drožiniu; ke
ramikes: kuriems bus duodainiaines dovanos laimetoPirma dovana. $50; antra
i ims
trečia dovana $10. piniJuozas
gaiš turiuos dovanoja
sav. Fitzmaųrice Mo i
ks ir Sendee iš BroktQn0 Taipgi bus naudingu lai
3mėjimu ir Įžangos dovanu trau

tKomitete rinkti “MLs Lithua
nia of N. E.”, gražiausius rank
darbius ir geriausius šokėjus;
dalyvaus Ona Ivaškienė, Elena
Valiukonienė: Henrikas Čepas,
Kiančius Šakenis ir Stasys Ur
bonas.
leimininkė Monika
Populiari šeimininkė
Plevokienė ir• jos pagalbininkės
gamins skanius lietuviškus ir
piknikinius valgius nuo 1-mos
vai. p. p. Bus ir gaivinantieji
gėrimai.
Po šokiu varžybų, Don Anto
ne ir f o Trio gros šokiams iki
S-tai vai. vakaro.
Kviečiam visus praleisti die
ną linksmai šiame piknike, su
savo draugais ir pažįstamaisDalyvaudami šiame piknike, ne
tik praleisite dieną smagiai,
bet ir pagelbėsite seniausim
lietuviškom radijo programom
Naujoje Anglioje finansiškai
toliau veikti.

Minėjimas

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

C8 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

PETRAS KAZ.ANAUSKAS, Prezidentas,

2212 W. Cermak Road

— Eden Pastara pusbrolis
Orioa Pastari Tvirtina, kad nie
kas Eden Pastaros neišmetė iš
demokratinės organizacijos.

INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2231

— Vietnamiečiai skundžiasi,
kad Amerikos kvota kenkia imi
gracijai.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

j 3 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Mebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

f

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 181 p si.- Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

MICHIANA, MICHIGAN

MISCELLANEOUS
įvairūs Dalvkal

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

AUGUSTINO PAšKONIO

Nxajknosc galima gauti nepaprastai įdomius gydy
u?jo; visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui,

2 VACANT LOTS

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

Dr. A- J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra., sveikata Ir
grožie Kietais viršeliais
Į4.00

Minkštais viršeliai, tik

25x125 Each ajoinirig,
50 Foot West of corner of 71
Artesian.

Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewccd, Tel. 254-7450

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštui

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

F. N EDAS, 4Č5f Archer Aveniu

Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-59lf I

Contact: John 485-4200.

t 53.00

JL L Gaxsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arb&
Ziooey orderį, prie nurodytos kainos pri$] pervuntimo išlaidoms.

JOHN GIBAHTS
Advokatų Įstaiga
6247 S. Sedzie Avė.

(312) ;ib^700

•. Viena patyrusi moteris sa
ko, kad jeigu į vestuves bus pa
imtas šuniukas, tai šeimyniška
laimė bus užtikrinta....

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

v.
.
D Ė M E S I O •
62-80 METŲ AMŽ.VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
• >
Chicago, III.
Į
TeL 523-8775 arba 523-9191

M. ŠIMKUS
i

A. Guseėa — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905
metų J vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
SUBirūpinimą ___ _________________

»

FOR SALE BY OWNER
3 bedroom ranch home —
double lot, one block from
Lake Michigan. Full basement,:
2 baths, Central Air, fireplace,
i appliances stay.
$69,500.
Phonic 616-469-5908 evenings.

ii

ARKITE JAV TAUPYMO BONUS

ELEKTROJ ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicanos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose. »r*H,
jarantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUT11
4514 S. Tilman Avė.
Tai. 927-3559

2951 W. 63rd Št
- TeL: 436-7878

Naujienose galima gauti

•JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ-------- ■

Tat 847-7742

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Chicago, DL

a NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
® N0TARIATA4 • VERTIMAI.

tyta malda į šv- Kazimierą.
Jonas Milišauskas, dienos kai
bėtojas, labai vaizdžiai ir trum
ps! priminė tuos skaudžius lie kad BALFas ir toliau siunčia
tuvių tautai ir valstybei įvykius, naudotų rūLų siuntinius į Su
kurių pasekmės tebėra tęsiamos. valkų Trikampi t Lenkijoje gyv.
Po kalbų priimta rezoliucija lietuviams per lenkų persiunti
prezidentui Reaganui ir rink- mo agentūras. BALFas prajšo
tiems valdžios pareigūnams pra Chicagos ir apylinkių lietuvius
šant, kad nebūtų pamiršti pa paaukoti 'gerų naudotų rūbų,
vergtieji ir, kad tas nepamirši juos pristatant į Centro įstaigą
mo reikalas vis būtų keliamas — 2’558 W. 69th St., Chicago,
visuose tarptautiniuose forumuo Ill. 60529, tel. 776-7582. Įstaigos
se.
I darbo valandos — nuo pirm, iki
Minėjimas užbaigtas Lietu penkt.: 8:30—1:30, vasaros me
vos himnu,
t tu įshriga šeštadieniais uždaryta.
Po pertraukos, išnešus vėlia
vas, Vytauto Didžiojo š aulių
— NAUJIENOMS reikalingas
rinktinės vaidintojų grupė, va
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
dovaujama J. Petrausko, suvai
Mergenthaler mašina. Jauną
dino komediją “Vagys”. Tai bu
rinkėją išmokinsime. Geras at
vo neblogas priedas prie trum lyginimas, geros darbo sąlygos.
po minėjimo. Juk reikia mokė-J
ti liūdėti .bet gera ir pasijuokti.!i — Brazilijoj, Sao Paulo mies
Vaidintojai savo kelionės hono-' te įvyko didelė žmonių demon
rara paąukojo Lietuvos laisvi stracija, reikalaujanti leisti pinimo
G *7
_ reikalams .
i lieciams rinkli prezidentą.
Po vaidinimo buvo bendri už-1•
.
kandžiai.. Minėjimą ruošė AL
— Costa Ricoj esančios NicaTos skyrius. Aukų surinkta 265 raguos demokratinės organizadol.
Jurgis Milas
, cijos išmetė Ęien Pastara iš deį !m(okratinės> a^ganizadij-os.

knygą apie

MĖNESINIAIS IŠSEMOKULMAli.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

kodėl minėjimas suruoštas. Sugiedotas JAV himnas ir perskai

— BALFo centras praneša,

MMAL IfTATi HJR iALS

RfiAL fiSTATI fOK ULI

Birželio mėn. 17 d. paminė
ti B si oj o birželio įvykiai. Iš
ryto Iv. Kazimiero bažnyčioje
atlaikytos pamaldos už žuvusius
laisvės. Kun. St.
Saplis. MIC pasakė panieksią,
primindamas trėmimus ir perSk’kiej Ėnus. Giedojo šv. K :zimiero parapijos choras, vetlamas J. Griinskio.
Po pietų parapijos salėje AL
l es skyriaus pirmininkas Viktoras Kažemėkaitis pasveikino
susirinkusius ir pkčiai nušvietė,

IRGY
WISE :

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

STATI

Advokatas

. GINTARAS P. ČEP*NAS į
Darbo valandos: Kasdien: nuo "
& vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, ŪL 60621

advokatų draugija

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.

Chicago, Iii. 60629

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

TeL: 778-8000

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntitrui pridėti $1)
SfTjfiti čekį:

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

28, 1984

