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VLIKAS RUOŠIA LIETUVIU 
JAUNIMO ŽYGĮ'

1SĮ85 m. rugpjūčio menesį su
eis 10 metų nuo Helsinkio Baig- į 
Ulinio Akto pasirašymo. Pašau- | 
line Baltų Santalka, kuri suda
ro Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
nimo Komitetas, Pasaulio Lais
vų Latviu Federacija ir Pasau- 
lio-.Estų Sąjunga šią sukaktį ruo I 
šiasi taip paminėti:

Kopenhagoje bus teisiama So
vietų .Sąjunga už nuolatinius) 
žmogaus teisių pažeidimus; Eu-l 
ropoję' vyks pabaltięčių demons ' 
trącijcs; Organizuojamas pabal ! 
tieeių jaunimo Laisvės Žygis — 
ekskursija laivu Baltijos jūroje.

VLIKas ragina lietuvius visa
me pasaulyje šį projektą parem
ti ir., prie jo aktyviai prisidėti, 
o ypatingai ragina jaunimą da
lyvauti' numatytoje ekskursijo
je. Pasiteiravimus bei pasiūly
mus prašome siųsti VLIKo įstai
gai: 1611 Connecticut Ave., N. 
W. Suite 2, Washington, D. C. 
20009.

Reaganas paskelbia “Baltu 
Laisves Dienos” proklamaciją

š. m. birželio 14 d. preziden
tas Reaganas’ pąapašė “Baltų 
Laisvės p:en®”---^ė^amaciją 
skatindąpjąs šią
dieną

Prezidentas savd .pt^įn^ci- 
joję pažymėjo, kad 'Estlj^,-^.t- 
vija^-iF Lietuvą -.prieš ' dapg^u į 
kaip 40'm.;buvo smurtu įjungtos ■ 
į Maskyęs imperiją ir kad prie- j 
spauda ir persekiojimai tebesitę
sia iki<šibs dienos. Tačiau “ryž
tingi * Estijos, .Latvijos -ir Lielu- 
yos vyrai.- bei moterys niekad 
nenirštojo kovoję dėl savo vals
tybių nepriklausomybės ir Die- 
vo.duotų teisių” Prezidentas dar 
kartą patvirtino, kad JAV nie
kados nepripažino Pabaltijo val
stybių įjungimo į So sietų Są
jungą ir to nepripažins ir atei
tyje.

Baltų Laisves Dienos” rezo
liucijos buvo priimtos birželio 8
d. JAV Senate ir birželio 11 d. t 
Atstovų Rūmuose. Jose pažy
mima, kad JAV Kongresas pri
pažįsta Lietuvos, Latvijos «• Es
tijos žmonių nuolatinį troškimą 
ir teisę būti laisvasis ir nepri-j 
klausomais nuo Sovietų Sąjun-I 
gos valdyme, ir smerkia "So-į 
vietų Sąjungos atsisakymą pri-Į 
pažinti Baltijos Respublikų su
verenitetą”; pabrėžia, kad “bir
želio 14-toji simbolizuoja ame
rikiečių solidarumą su paverg
tųjų pabaltięčių siekiais”. Re
zoliucija taipgi įgalioja prezi-i 
dentą Reaganą paskelbti “Baltų | 
Laisvės Dienos” proklamaciją, j

Senatorius Alfonse D’Amato, į 
pristatęs Senate rezoliuciją, ge- 
gūžės 15 d. pareškė, kad nepai
sant Sovietų pakartotinų užtik
rinimų apie Helsinkio Baigmi
nio Akto principų rėmimą, jie 
įžūliai pažeidė Pabaltijo žmo
nių laisvo apsisprendimo teises. 
Jis pridūrė, kad Pabaltijo kraš
tų gyventojai didvyriškai kovo
jo bandydami išsilaisvinti iš So
vietų pančių ir pabrėžė, kad 
“Paba^^^^ionių laisva^dvasir i 
nebū^pg'įj^^.ižta” ir Žari “jie 
ir ro'.i'apį šieM-į^svo apsSspren-. 
dim<^ ;- p’Amį^#pridūrė, jog į 
Amei^įąi.pareikšti aiš
kų i^j^rte-.afišis'tatymą, kad ji 
'nea){2Tns''Šovid:ų priespaudoje 
gyvenančių Pabaltijo kraštu 
žmonių. . (ELTA) Į

----- :-----------------------r---------

— Benigno .Aquino padėkojo* 
jai už patarimą. Nusiėmė nuc| 
kaklo lenciūgėlį su kiyželiu, o 
vėliau jai dar parašė padėkos' 
laišką. Gražioji penia, atnešė 
komisijai laišką ir kryželį,

— Armėnai prižadėjo sunai
kinti turkus, dalyvausiančius 
Los Angeles olimpiniuose žaidi
muose.

LENINGRADE KAGĖBISTAI SUĖMĖ

Izraelio prezidentu vieną terminą buvo 
biochemikas Efraimas Kaciras

PERSIJOS ĮLANKOJE
PADEGĖ 5 LAIVUS

MANOALX. Bahrein. — šian- ■ 
dien ryte Irako karo lėktuvai į 
pataikė “Exucet” bombos ir pa-: 
degė 5 aliejaus transporto lai- ? 
vus plaukiančius iš Chango sa- • 
los uosto ir numušė vieną Ira- į 
no lėktuvą.

Matyt, kad Irako lėktuvai grei 1 
tesni ir lakūnai apdairesni, kad ; 
jie taip lengvai numuša ir nu- : 
veja artėjančius Irano lakūnus. 
Iramo lakūnų tarpe vyrauja di- Į 
dėlė panika ,nes jų lėktuvai yra 
atsilikę ,o sovietų karo vadovy- i 
bė neparduoda pačių naujausių ' 
puolamų lėktuvų.

Manoma, kad rusai neturi 
modernių lėktuvų, kokius turi' 
amerikiečiai ir prancūzai. Sau- \ 
di Arabija užsakė naujausius j 
Amerikos lėktuvus .bet tie lėk- j 
tuvai reikalingi JAV laivvnui. i

Persijos įlankoj nukentėjo ir Į 
stovėjęs "'Jrritia transporto laivas Į 
“Alexander Dyo ’, pietų Korėjos I 

’tąliejaus. transporto ir trys Ira-: 
Į no laivai.' išplaukę iš Bendar .

ChbzeinJ; uosto.

TELAVIVAS. Izraelis. — An
tradienio ryte Leningrade buvo 
suimtas buvęs Izraelio prezi
dentas, daktaras ir profesorius 
Efraimas Kaciras. Izraelio ra
dijas visame pasaulyje pakėlė 
alarrną, kad negalima važiuoti 
į jokias mokslininkų, konferen
cijas Sovietų Sąjungoje. Nuva
žiavusius mokslininkus sovietų

Pre®. Ronald Reagan aAkrno ap
, reikšmę Amerikos ty

Sale buvo didelė — atrodė pustuštė, nesuderinti 
garsiakalbiai, nesuprato kalbos

CHICAGO, I1L — Pirma die- derinę didžioje salėje įrengtus 
nio rytą, apie 3 valandą iš Cle-| |garsfakal)ius ,tai dar nebūtų 
velando parvažiavo šokėjai, dai- l*uvę tokios nraišalienės, kokia 
nminkai ir įvairūs šokių šven-| buvo šių dainų šventės metu, 
lės dalvviai. Jie grįžo išvargę Į sako grįžusieji dainininkai, 
ir nusiminę.

šokių šventės dalyviai pan's-! 
žiavo gerokai išvargę ir nusimi-1 
ne. Blogiausia tai, kad šokių 
šventės salė atrodė apitušle. Bu
vo pasamdyta pati ilitižiausioji 
CJevclando salė, bet nepajėgta, 
suorganizucti šokėjų, dainnrin-; 
kų ir žiūrovų. Salėj buvo 14.000 
sėdynių. Be !o. šonuose dar bu
vo galima susodinti apie 4,000 
žmonių. Tuo tarpu parvažiavo-1 
šieji tvirtino, kad parduotas la
bai mažus tikėtų skaičius. Bu
vusieji JAV Teluvių bendruome- į 
nes vedėjai suskaldė Bendruo- į 
mene, vieloj sus: tarus 
traukė teisman, o dalia r viską

do buvo geriausias dirigen- 
a kiti mokėsi iš Modesto, 
ra sogrižusi-ji daininin-

Butkus Landė n«sti

kcs.
Leningrade rusai sušaukė 

tarptautinę biologų ir chemikų 
konferenciją. Iš Izraelio į kon
ferencija nuvažiavo buvęs pre- 
zidentas Kaciras. Sovietų val
džios atstovai garantavo įvažia
vimą ir išvažiavimą iš Sovietų 
Sąjungos.

68 metų mokslininkas Kacir 
dvi dienas dalyvavo konferen
cijoje. Antradienio ryte jį pa
kvietė į savo namus senas jo pa
žįstamas Jakov Gorodeckis. Pa
prašė užeiti anksti, kad vėliau 
galėtų būti konferencijoj. - -

Nespėjo dr. Kaciras priartėti 
prie Gorodeckio namų, jį gat
vėje sustabdė kagėbistai. Jis so
dinamas į automobilį ir vežamas 
tiesiai į Leningradą centrą. Pa
sirodo, kad pas ‘mokslininką Gc- 
rodeckį turėjo būti Sovietų Są
jungos žydų šusitinkivfes. .Jie 

GUAiJEMALAš sostinė -Gva ; turėjo protestuoti pries šoviėtų 
tcmaloj’i buvo sudarytas rinki į 
mų sąrašas ,o praeitą sekmadie
nį jau pravesti rinkimai į stei- : 
giamąjį' seimą. Kariuomenės va ’ 

niu ir išplaukė gyvas. Keliasde- (^ovy^ prižiūri, kad rinkimą, j 
- - - - - - ’ būtu tvarkingi, visi turėtų bal-i

suoti ir pareikšti ssvo valią.
Atrodo, kad demokratines 

grupės laimės rinkimus. Dau 
giausia balsų gavo demokratinės 
grupes. Kraštutiniai kairieji ir 
dešiniosios giupės mato, kad 
jos rinkimų nelaimėjo. Abi gru
pės bandė sunaikinti rinkimine? 
korteles. Apskaičiuojama, kad i 
buvo sunaikihta visų bal
suotojų kortelių, o 8(T? balsuo
tojų beverk lygiai pasidriino kor-

KANADIETIS SOUSEK 
PERPLAUKĖ NIAGARĄ 

NIAGARA, Ontario. — 37 i 
melu kanadietis Kanel Sousek i

I vakar paruoštoje statinėje kri- 
: to kartu su plaukiančiu vande-

INDLA KEIČLA KAŠMIRO 
GUBERNATORIŲ

NEW DEHLI. Ind. — Indijos; 
vyriausybė nutarė pakeisti Kas-; 

. įniro gubernatorių. Paaiškėjo, i 
I kad gub. dr. Farukas Abdula į 
Į nesiėmė jokių priemonių prieš Į 

laisvai j 
kadj

'M 
bu-

et kiti Bendruomenes va
jam uždraudė bylą nu- 

i ir rasti bendrą kalh% su 
lietuviais, bei nieko iŠ. to 
L Pustuštėje Cleveland© 
užsispyrėliai šukavo^ kad

| Kindranvalės agen
1 veikusius Kiršnrire. Atrodo, 

ginklai į šiaurės Pandžirą 
Amricano Aukso šventyklą 
vo gabenanti iš Kašmiro.

Indira Gandhi ruošiasi rinki
mams šį rudenį. Ji nori, kad per 

— P^l versmininkai rinkiminiais me
tais neruoštų jokių pervers
mų.

Indijos svarbiausias olialsis — 
Indija privalo būti vieninga. Si 
chų vadovybė nori vienybės. In
dijos susakald mu dabar pasi
naudotų rasai ir bandytu įkelti 
koją į Indijos teritoriją.

Kada BSndranvale pasiprieši- 
Bo Indijos kariams Amricane. 
gubem. Farukas motociklu iš- 
važiavo iš namų gaudyti miškų 
vagis. Indira Gandhi negalėjoj 
jo prisiskambini t jo informuo-į 
tie kas Pundžial)e ir Amricane

šimt žmonių bandė kristi kar
iu su vandeniu, bet nepajėgia 
iškilti. j

Karei Sousok pasigamino T, 
pėdų dydžio statine, išklojo joi 
sios vidų minkštomis medžiago- , 
mis ir leidosi žen^yn. Jis jautė, 
kad jo paruošta statinė pataikė 
į akmens uolą. Sousek smar
kiai sutrenkė gslvą. Jo statinė 
buvo užkabinta ir atidaryta ki
toje Niagaros pusėje. Jis tuo
jau buvo nugabentas į artimiau į 
šią ligoninę. Jam buvo susiūta ' 
7 stulai, kad nekraujuot kakta.! 
T?m nereikėjo nei dienos pralei- ■ 
vti ligoninėje. Susiuvus kaktą, į 
jis nuėjo į policijos nuovada, j 
Ten jam įteiktas pranešimas sto- ( 
ti i teismą.

*■ *■ j

Kanada draudžia žmonėm leistis 
Niagaros vandens slenksniu. Jis 
gali bū Ii nubaustas $50 bauda. Į 
nes jį turėjo gelbėti policininkai.

GVATEMALOJ LAIMĖS 
rDEMOKRATAI

valdžios nenorą išleisti iš Rusi
jos mokslininkų. Nei T>ūyęs pre
zidentas planavo reikšti .protes
tą, nei jam rūpėjo dalyvauti slap 
tame susirinkirrie, b dabar jis 
suimtas ir apkaltintas.

Manoma, kad Sovietų Sąjun
ga ruošias kraštu kovai, todėl 
ir siekia visiškos izoliacijos.

lėlėmis. Niekam ne paslaptis, 
kad d mok ratinės partijos Tai- 
mėjo rinkimus ir padės pagrin
dus demokratinei konstitucijai. 
Visi žino, kad Guatemala tapšj?e 
mokratinė rU-'pub’'ka, Marioje 
pasiba gs visi perversmai.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $372. i

Pierre Trades®

KAl^ENDORftLTS
Liepos I: šv. Teodoras, Elzbieta
Aldis, Danmilė

Liepos 5: Sv. Antanas Žak., Zoė
Vintaras, Lakštutė

Saulė teka 5:20. leūlžiasi &29- 
Debesuotas, lyta lynoc. s*

mmas e 
ta

— Indijoj tuščioje maldyklo
se moterys užima atsakingas Buvęs Kanados premjeras Trudeau atidavė v&lstybėc 

vairą naujam premjerui ir išvažiavo į savo ūkj
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Dr. Jonas Adomavičius

VITAMINŲ REIKALAI (22)
. >iai naudėti vaisius bei dar 

žoves Tik kai plonos žarnos to
limesnė daJis esti ligos paliesta 
ar kai ji operacijos keliu esti 
prašalinama — tada ima truk 
Ii Falio acid — ix vystosi maža- 

r kraujystė, nes esti prašalina 
r mos naudingos bakterijos. Ta- 
I da priseina priminėti Folio 

acid tabletėmis. Rūgusis pie 
nas skatina minėtų bakterijų 
augimą. Todėl visi gį su sau 
nauda gausiai, ypač dabar vasa 
res metu rKtudokune

Vitaminu Para veikla

VITAM1NAS PARA 
Amino - Benzoic Acid) 
t lėtinė dalis Grupės B 

Jis tirpsta vandeny, 
kiti tos grupės 
talkina
apikaitai kūne. Jis taip pat

tų, 
visi

(Para - 
yra sa
vitam i - 
kaip ir

vitaminai, 
baltymų medžia-

gos
skatina plonose žarnose (jų to
limesnėj daly) esamas bakteri
jas gaminti FOLIO ACID. Pa
staroji rūgštis saugo žmogų nuo 
vienos rūšies, mažakraujystės. 
Tos gerosios bankteįijos norma
liai žarnose randasi ir naudin 
gą darbą atlieka. Tik mes nesu
naikinkime jas savu nemokšiš 
ku elgesiu: nevartokime vi
durių ualiuosavimui vaistų,ka
da ju t’krai nereikia: kada mes 
sutvarkyti vidurius galime tin
kamu maistu ir naudingu gė
rimu. Tvilkydami kietus vidu
rius rūgštaus pieno bei pasukų 
gausiu gėrimu, mes niekada ne
sulauksime viduriu užkietėji
mo. Taip pat reika valgyti stam
biai maltų grūdų duoną, su lu
penomis keptas bulves ir gau-

| nekur neperdėkima, Geriausi 
dalykai turi būti su saiku. Tax-

į^J ■— -----j —

t simės naudingai laiką leisti.
j Nesikaitykime saulėje, ypač vei 

do. odą nuo gos tiesioginių spin- 
Maitinkimės 

šią vasarą ir per visą savo gy
venimą sveikai ir skaniai. Jau

vwokiua dažus
zi»

esti

Kutu su Fohc acišd vitaminai 
oru laikomus efektyvia prie* 
ione žihems plaukėms, graži kimės su gydytoju.0 patys sten

j ri būti gražios, bet nežm 
te grožio apturėti. Pirmai

> piršo p*rklys. gaminą> 
oda:, — tai jo< už dažų ir 
biosi. Tiesiog malonumas 
sutikti retai nutinkamą iv 
tą, švaraus veido, išmiu 
darbščią moteriškę, jauną 
iresnę. Visos lietuvės 
siekti, tekio stovio. Įdomi

. vitaminas Para turi įtakom 
tamsinrmą žilų plaukų .

Gamtoje randami vitamino 
F,irg šaltini**

Čia būtinas žodelis tiems, ku 
naši saulėje ne tik vei-i

isą kūną. Raukšlės dūlių saugokime.
is odoje ir ji atrodys 

atviška— susiraukšlėjusį. To 
moterį

laudingesnio veikti, kreipsis į 
ecialistą veido odai pagerinti 

jos odos raukšles prašalinti 
-ašydama. Tas paims iki de- 
mt tūkstančių žaliukų už sa 

> daubą (apdrauda nemoka už

L  OUlOll d U. JVC lt J X V e .

iške, jei ji neturės ką Pats laikaS mums ats,sak>'U /.*' 
’ J J t • ___ firkinšokių stoikų, taukų ir riebių 

valgių. Daugiau kreipkime dė
mesio į augalinį maistą. Virs- 
kime bent nepilnais vegetarais. 
Augalinis maistas turi 
karnas, ka*t jis atstotų gyvuli-

i neva pagrąžinimą . o jei tu.l nl
oteriske, toliau saulinsisi-už- Mes tėjome gyvą
etų vėl jos veido oda taps | ljav-vzd! ~ Pavyzdia
uolėta, kada ji buvo prieš! ?iausJ4 mūsidų Vydūną.. Ju

būti tin-

vc getai

f

į- Kai normalios apystovos 
plonokos žarno> tolimesnėje da 
lyje. vii aminas PARA gaH būti 
pagamintas įose.Tada jisai pade
da žarnoms sveikame stovyje 
išlikti.Matom. kokia tvarka žmc 
gaus organizme nustatyta. Tik 
stebėtis reikia.kaip dažnai žmo
gus pats sau pakenkia. Jei ne

žinodami taip jie elgiasi, — tai
• dar dovanotina. Bet kai žmo
gus žinodamas, kas jam gera, o 
daro blogai — tokiam reiktų ge

’ resnės košės smegenyse turėti. 
į Odos sveikatai taip pat vita- 
: minas v ra svarbus. Todėl ne 
dažais denkime odos nesveika-

: tą. bet sveiku maistu stiprinki- 
,me ne tik visą kūną."bet ir jos 
;odą . visai be dažų apseidami.
• Tiesiog verksmas' ima* dabar ma 
tant gausybę net jatųjųsriloterų 
nusitepusių veidus iš pat ryto. 
Tokios išmoksta nuo savo mo
tinų nehigieniškai elgtis. Taip

■ ir eina kartos karton, perdu o- 
į llama odos nesveikatą — tokios

apie sveiką užsilaikymą bei mai siranda įvairūs virškinimo ne-

Para vitaminas randami mie Į 
Use. jxier.e kiaušiniuose jogui I 
te, kviečiu d-iguose. kepenyse 
rūgusiame piene, p<xsukosc. Iš 
čia aišku, koks geras lietuviškas 
maistas, ypač vasaros metu, yra 
tas rūgusis pienas. Be to, visi 
žinokime, kad naudingas daly
kas yra daiginti kviečiai. Juos 
tokiu- me svalgydavome Lietu
voje tik per Kūčias. Dabar ne
paminkime to gėrio—daigyki- 
mės kviečius ir su nauda valgy
kime. Pnpraskime prie pasiga- 
minimo raudingo maislo. Ne
naudokime receptus kasdien 
a m erikcn išk uose lai krašciuose
skelbiamus. Ten ne sveikata 
jiems rūpi, o biznis. Jie talpina 
pilnus gyvulinių riebalų ir cho
lesterolio receptus. Nepakeliui 
sujais mums norintiems svei
kas širdis kuo ilgiausiai užlai
kyti. Taip pat nevenkime žir
niu aukščiu, kuricse ?an esti 
kartais žirniai <udygę. Metimas 
lauk tokių ankščių yra grynas 
nesusipratimas. Nė viens taip 
nes1*ei kime. Stenkimės kasdien 
vis daugiau naudingų žinių įsi
gyti ir jas savo gyvenimo dali
mi paversti.

operaciją. Taip ji bus išmetus 
pinigus į balą. Bet ji stengsis 
pamėgdžioti :
prezidentienes, kurios savo vei-

išmintingas, lieknas, sveikas, 
guvus ilgo amžiaus sulaukė.To.-

JONAS RIMŠA

normakimai, o taip pat ir silp
numas. nusiminimas, nervuotu- 

mas ir lengvai susijaudinimai 
pasidavimas. Todėl ne už įvai
rių tablečių griebkimės^ turė
dami virš minėtus ir dar kito-

Vitamino Para trūkumo
ženklai

Trūkstant vitamino Para at

spaudoje skelbtas dėl mes Į° 3311
pavyzdžiu laikyti.

do oda operacijos keliu tvarkei Kreiptinas dėmesys daugiau 
- -face lifting”. Taigi, jei tul vegetariškai maitinantis į pakan 
buvai namie, kai Ponas Dievas! kam^ baltymų kiekį. Keikia 
protą daline, - tai tau niekas) Sai,siai Vjllg;^:,PT_S:.x?_U.Fu!i’

1 timai, varškė, sūris, rūgusis pie 
1' nas, apseinant be sviesto, be mė 

sos, tik žuvį, kalakutieną ir viš- 
tieną naudojant, bus apiurimas 

Į kūnui pakankamas baltymų kie 
j kis Vaisių — daržovių su alie

jumi parengtų kiekvienas kuo 
gausiausiai naudokimės. Tada 

saulės spindidių, ypač vi-i fcūsime lvirti- geros
durdinjįe venkime. Visada j sve'katos net ilgo amžiaus su- 
mums bus naudinga taip elgian-1 «*į
jjs j Pasiskaityti: D. J. Arneson:

j Vitamins & Minerals.The Wind- 
Kiek reikia drenoje vitamino J rnjn Guide. f

Para?

Nenustatyta to vitamine die-! 
nos dozė. Gydomoji dozė —gy
dytojų prirašoma yra iki vieno 
šimto miligrainų. * f t 
Vitamino Para nuodingumas

Tas vitaminas gali būti nuo-Į 
dingas širdžiai, inkstams ir ke-j 
penims. Pykinimas ir vėmimas! 
yra apsinuodinimo reiškiniai, f — Teisme nustatyta, kad Ot- 

jau esti tada šauks-[ Todėl ilgesnisniam laikui nau-’j to Lombsdorf privertė Laisvų- 
1 dojimas to vitamino didelėmis jų demokratų vadovybe nutrauk 

dozėmis nėra patartinas. I ti rj’šius su socialdemokratais 
IŠVADA: Visi visur naudo- ir sudaryti koaliciją su krikš- 

knnės sveiku prolu ir niekada čįcnim demokratais. 
-

‘Motinystė’’ (Aliejus)

kimės, save verskime 
šiai tris kartus per dieną valgy
ti mišru valgį. O tie, kuriems 
jau ima galvoe maišytis — visi 
pašaliniai, ypač namiškiai—tal
kinkime. Tiesiog reikia beveik

O

nieko nepadės. Tu niekus dary į yPaė sojos,žirnius.KiausJnių bal- 
si, kentėsi ir savo uždarbį vi-į 
sotiems pelnagaudžiams išlei-r 
si. šitaip išmintinga lietuvė! 
nesielgia. Nė vienas mūsiškis.
dabar netuiėtu saulintis. Tai sa-l . ** j
vos sveikatos ardymas. Gryna
me ore būkime, pas saviškius į J

J kurortus vykime, tiek tiesiogi-J 
mažiau-inm saulės spinduliu, ypač vi-Į

ikius negalavimus, bet visų pir- muštis su tokiais, kol juos pri- 
i ma,. pradekime mesti nesveikus^ raginti suvalgyti priduotų 
įpročius valgyje. Ypač Pensi-' jiems maistą. Kas turi reikalų 

• ninkai turi atkreipti didesni dė su pagyvenusiais, labai gerai ži- 
mesį. į tinkamą mitybą. Dabar ■ no, tą senesniųjų nenorą vai

; 'vw « ' n * ___ 1 • .• w • • • • __

uių pririję, — tai jie to nenori, f nenaudinga kūnui maistą— vie 
tai jie kito nevalgo, tai jiems, | uodai minta per dienų dienas, 
būk reiktą vieną dieną į sav.it- i vieni pasilikę. Taip ir baigia sa-

dalyko/ pensi mokas sau negali, visai sunegaluoja — mėgina gy
išgalvoti; kaip nevalgymą. Jtlytis. bet ; x
' A, ... • •• ri. ! tai po pietų..Todėl, visi pagyvenusieji, ku : x r '

riuos!dar protas neapleido, steni Gerai, kad tokie turi idar juosi
■ >_ ______________i_____ x_____ ;i

— O t to Lombsdoi^jjra^itą sa
vaitę pasitraukei vyriausybės, 
kai pątjrrė, kad teismas planuo

bankų liudininkai teisėki pra
nešė, kad ; Lombsdorf • paėmė 
$50,000 kyšį ir įsakė persiųsti 
Amerikon.

f

%

GĖLĖ IR VĖJAS

ALDERMANU ALOYSIUS -MAJER

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ FESTIVALYJE

DALYVAUJA RESTORANAI:

Daina,

Talman Delį Royal Pacific,

A Jays,

DALYVAUS: vitražų dailininkas ir d aus

£
$
AParadise,

3Šharkos,

baigti savos dienas. Todėl dažnai 
devynesdešimtmetė lietuvė laikoj 

Xi prieglaudą kalėjimu. Tokios* 
nato ten savas pažįstamas nu-i 
2abent3s ir į niekus paverčia-į ,

’mylinčias dukteris, kurios turij 
kantrybės talkinti savai senyvai 

£ motinai bei tėveliui. O kai to- 
£ kie nugabenami į prieglaudą — 
C| netrunka jie ten pagreitinti

SOM2 CHICAGO MOTOR CLUB QH

£
IMf

YEAS KVIEČIAM , DALYVAUTI

■

Gereral -Chairman

•ai- <«• .*• re:

’I 
4
A i 
> į

t

BRIGHTON PARKO LIETUVIU NAMŲ SAVININKŲ VALDYBA SU PIRMI
NINKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARD 
CZYK. KVIEČIA VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI.

šeštadienį, liepos 7 d. 11 
4300-4700 South

vai. ryte iki 11 vai. nakties 
Western in the midway,

Ne visi turime gerus vaikus, 
ypač dukteris, kad ir gerus, bet 
dirbančius ir globoti savus se
nus tėvus negalinčius. Todėl vi
ri peši ninku jau nuo šiandien 
denki m ės tinkamai maitintis, 
Į>er ank<ti proto nė vienas ryš- 
kimės nenustoti, nes kitaip — 
mums prileis eiti pneglaudon 
:r labai nelaimingai užbaigti Sa
jas dienas.

Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj, 
O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė “tuoj”, — 
Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, 
Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir nerimtam.

Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų
Ir saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų,
Ir visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos
Ir trankės klausinėdamas, kurios ji bus spalvos.

kitų lietuvių dalininkų. Bus didelė pala
pinė sveikais patikrinti Daktarai iš Uni versfty of Chicago Medical Center. Tikrins 

spaudiny diabetą, plaučius ir širdį.
Hospital, jo Chicagos Sveikatos Departamentas turės pirmosios

A14ermana« A. Maje rėžyk yra Miesto Sveikatos Komiteto p’rnūninka.< Jic*tvarko

Vitamino Para nauda

Vitaminas Para esti naudo- 
įamas nudegus odą skausmų 
numalšinimui. Jis duodamas į 
vaistus naudojamus nuo saulės 
nudegimo, nes jis veikia kaip 
skėtis pries saulės spindulius- 
Jis gali būti naudojamas kaip 
<evatviškų odoje reiškinių ati- 
tobntojas: sausumas odos, joje 
raukšlės bei įvairios rudos bei 
tamsios dėmės yra dažnos pen
imuko odoje.

Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera, 
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, — 
Gėlė baltai pražydo, ir baltą gėlę tą 
Lingavo vėjas šaukdamas: “Balta, balta, baltai”

Henrikas Radauskas



• •

Mykolas Vaitkus apie Butkų Juzę
Kan. Mykolas Vaitkus bene 

buvo giliausiai galvojantis lie
tuvių poetas. Jau minėjome, 
kud jis parašė įdomius atsimi
nimus. Teko juos skaityta prieš 
15 metu, o dabcr p risime- 
nant Butkų Juzę, vėl teko pa
vartyti seniau pabraukytas vie
tas.

Kan. Vaitkus, aprašinėdamas 
nuo 1913—14 metų nuotaikas, 
sako, kad tie metai buvo labai 
ramūs, bet ten pat pabrėžia, 
kad tas’ramumas iškyla prieš 
audrą. Atėjo 1914 metų didysis 
karas.

Pats kan Vaitk is tais, metais 
gyveno Kaune Be savo pareigu, 
jis ramrai dirbo katalikiško žur- i zas Baronas, turtingo 
nalo redakcijoje, 
damas jis dažnai susitikdavo sul go 
kanauninku Skvirecku, o kar* j spausdinti Krupavičiaus straip- 
tais T>agarbi..i su juo pasiginčy- snius- Nuo 1926 metų kun. Kru 
damas. Kan.Skviieckas tais lai pavičiaus širdis nustojo 

pasakytina, buvo galvo- kingais plakusi ir stipri jo ran
kai tuo tarpu | ka pradėjo silpnėti. Kan. Vait-

vičius. Jis buvo įsitikinęs kad 
Butkaus sukurti deimančiukai ži
bės ilgiau, negu Krupavičiaus 
politiniai. Kan. Vaitkus sako, 
kad kun. Krupavičius, po karo 
grįžęs į savo stiprias rankas pa
ėmė katalikų daugumos politi
nį gyvenimą ir jį išlaikė iki 1926 
m. pervrersmo.

Daugiau apie Krupavičių nė 
žodžio, nes nuo perversmo,kai p 
Krupavičiaus galia ritosi že
myn pačiu katalikų tarpe atsi
rado politikų, kurie įsivaizdavo 
kad jie daugiau nusimanė, ne
gu pats Krupavičius. Iš Krupa
vičiaus Drauge šaipėsi net vie
tos žinias tuo metu tvarkęs Aloy 

gydytojo 
Ten bddfirb- į pakurstytas, o tuometinis Drau 

’’’moderatorius*’ atsisakė

tvar-

pagarbiai

paskaityti, 
pasi- 

žingeidu,

laikai, 
jautis dvasiškis, 
kan. Vaitkus su juo 
pasiginčytindavęs.”

Būtų buvę įdamu
kokiais klausimais jiedu 
ginčydavo. Tai būtų 
nes abu cuvo galvojantieji vy
rai.

Kan. Vaitkus mėgo muziką. 
Kaip jis sako, dažnai pamyluo
damas savo smuiką ir papūsda- 
mas savo fleitą. -Be to jis labai 
dau£ skaitė. Be rusu literatu- 
ros, jis skaitė prancūziškai. Ten 
rasdavo naujų- minčių ir jomis 
žavėdavosi. Jis noriai skaitė G. 
Apolinarą, A. Dead etą, AFran. 
ce, O. Biobeau ir kitus. Turėjo 
būti aukštesnių minčių ieškan
tis dvasiškis, jeigu jau tuo me
tu skaitė čia paminėtus auto
rius.

’’Bet kaip tik anuo metu at
sirado mano kasdien, gyvenime 
nauja perskektyva,kad man bus 
prieinamas grožis ne vien Die
vo sukurtam pašalyje, bot ir 
žmogaus sukurtame, o iš to pat 
žmogaus sukurtasis grožis na
muose.”

(Atsiminimai, 190 ppsl)
Poetas Vaitkus savo gyveni

me kreipė daugiau dėmesio į 
žmogaus sukurtą meną, negu į 
kitus žmogaus sukurtus daly
kas. Savo atsiminimų knygoje 
kun. Mykolas Krupavičius, lie
tuviam gerai pažįstamas-.politi
kas paminėjo tiktai vienu saki
niu, o Butkų Juzei jis paskyrė 
net kelis pusi. Jam, kaip me- 
mininkui Butkų Juzė bu ve įdo
mesnis, negu politikas Krupa-

kus tą nujautė ir nerado reika
lo kreipti daugiau dėmesio į 
silpnėjančią politiką.

1
Tuo tarpu apiei Butkū Juzę j 

kan. Vaitkus daugiau parašė. 
Jis buvo įsitikinęs, kad meno 
kūrinys pasiliks ilgiau, negu 
politika. Rusai užėmę lietuviš
kas spaustuves, įsakė išbarstyti 
visą Butkaus raštų rinkinį, o I 
jau atspausdintus px^slapius lie-] 
pė supiaustyti į popieriaus ma-j 
sę. bet Butkų Juzė ,:Kalbą že
maičio kelionė į Klaipėdą” bu
vo kartojama ne tiktai Žemaiti
joje, bet visoje rusų pavergtoje 
Lietuvoje. Šį veikalą scenoje 
kartojo Stasys Petraitis, visai 
neužsimindamas, kas buvo to! 
šedevro autorius. Jautėsi visi, j 
Jautėsi ir rusai, lietuviškai pra_! 
mokę. ]

Kan. Vaitkus buvo Butkų Jū- j 
zės mokytojas. Jis pastebėjo, i 
kad Butkų Jūzė turi gerą gal
vą, gerą plunksną ir gerą žodį, 
todėl apie savo mokinį'taip ra
šo:

Jūros gelmių gyventojų tarpe 
a ne maža žuvų, papuoštų grs 
i‘is šakotais pelekais, panašiais

BOLIVIJOS PREZIDENTĄ BUVO 
JOBE ŠEŠI KARO VADAI

t“e lė'dc karininkams pasislėpti

I X R' * P— S km-dk 
n'o —į pn-r d:n?o rūmus įsi 
veržė 6 aukšti Bolivijos kariniu

F.rzū
artną.

u r. paliete 
vu su-

.•rtabdyti
Rolando

elemrntais. Šilęs Zuaza nori įti
kinti jiačius dešiniuosius karius 
kad prisilaikytu įstatymų ii- ne
primestų prievartos. Šilęs Zua- 

i za jau vieną kartą buvo išrink
tas kraš’o prezidentu. Kariai jį

. suėmė atstatė ir išvežė į užsienį. I 
Kariai turi įsitikinti, kad gyven- | 
tojų dauguma ir vėl Zuazo išrink ; 
ko prezidentu ir jis turi teisę < 
prezidentauti.

bendradarbius. Kareiviai prezi- 
tu-.nau at‘ alino ir nuvežė

ubas

i D

■>v—*- U^S t

įojo \vk»

. j k nenore 
ino. Jis pa-

nereikės jų 
uite. Bet jie

Nulydėjo maištininkus į 
Argentines ambasadą

Ihvziik

rihv
khioti 6 pulkininkus'
Arsreniinos ambasada

ndm Prez. Zua-

’’Syki gimnazijoje1 pašfebel 
jau, kad jau kelintą pamoką 
Butkaus nėra. Sunkiai serga, 
visiškai apleistas. Nuėjau ap
lankyti. Tikrai skurdus vaiz
das- sukrypusioje paežerės lūš
nelėje. apytamsiam kambarėly,.; 
kur raivosi paklydę vienas-ki-- 
tas būtiniausias kerėpla baldas, 
nešvarioj lovoj sunkiai sergąs 
ligonis. Su juo begyvenęs jau
nesnis už jį bernniukas, kuris jį 
ligoj prižiūrėjęs, jam ir valgyti 
verdąs. Toks tas virimas, toks

žudės labai skiriasi nuo visų 
kitų pilku žuvų ir vertos susi- 

į domėjiiųo. Ypatingai traukia 
mūsų dėmesį saulės karalius ar
ba ‘'dėmėta saulė”, — didelė, 
kartais 1 metro ilgumo, šviesiai 
auksuota žuvis, gyvenanti dau
gelyje Europos jūrose, jų mė
sa, pasakysiu prie progos, labai 
gardi.

tas ir vdlgis- Jokios dietos, jo
kio gydjĮta’o. jokių vaistų.”

M. Gudelis

1

r 1 Lil'EKATŪKA. Eetuvią Htsratūros, meno te mokf 
m. metraštis. Jame jtx vertingi, niekuomet nelemtą, Vine 

|2rtvėt, Igno šlapelio, Vinco Madino, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat EL Matusevičiaus Ir 1 
Meilaus straipsniai bei rtudijas, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. EL Čiurlionio. M. šHeikio, V. Ksiuboi, A. Rūkitelės Ir JL Vara

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* te fei 
Enlą tokią pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu; 
iventes bei ją istoriją te eigą Įdomi skaityti ir nedainuojai 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducttnenlmi 
bei užkulisiais. Studija yri 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafr 
tas Yuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi 
gyvenimo bruožą apralymas, bet tiksli to laiktrtarplo buities Ht» 
ratūrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf

V UETUVllKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalam 
Romiai panžyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! I 
Labguvos apskričių duomenimla. Aprašymai {domūs kiekvienas 
Beturint Leidinys Sluatruotu nuotraukomis, pabaigoje duodanu 
ritovardžh) pavadinimą^!? Jų vertiniai J vokleBų kalbą. Labs 
naudingoje 835 puaL knygoje yra Rytprūsių Umėlapls. Kaina |4

> M CAUM»3 L1MX raiytojoo Petronėlės OrintaitėS sts 
mlnftual ir minty* «pi« atmenis te rietas neprik. Detuvoje Ir pb 
maišiais bolierikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu; 
bet kainuoja tik H.

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
Im tr klaidingai interpretuojamas gyvenime te pfJitikojei tik B> 
Furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pos 
■Uą Dabar bfitu ji salima nevadinti kovotoju už žmogaus tria«

nato, 365 puri*pi 1, kainuoja W.

H. Boetaiko ttryba, >. Vatefll

1.

2.

4.

5.

6

Saulės karalius gali keisti sa 
► snalva atsižiūrint gyveninio 
Ivgų ir juo toliau į šiaurę, juo 

pllkesnis.
Dauguma tok 
i atogrąžų jū 
■;e koralo salų

ir nenori žudyt
Argentinos ambasa-

tiems puikiniu
aziuoti. Bolivi-

vpsfcn^i

DARBO MERDELE

Jei bernelis 
Pamilėtų b 
Laisvę plačią— 
Jam nupiršti 
Aš galėčiau 
Gerą pačią. 
Eikš, berneli. 
Palei krūmą 
Atsisėsme, 
Paklausysme, 
Kam lakštutė 
čiulba giesme.... 
Pasiklausęs 
Užgiedojo 
Dainą naują... 
Aš segiau prie 
Jo krūtinės 
Rūtų saują....

GRĖBĖJA

Grėbia šieną. 
Kūgius stato —

Ir dainuoja. 
Pabučiuoti 
Saulę, vėją

- Privilioja 
O plovėjas .

Vieną durną
Tedumoja:
K\i nu>es
Graži saulė , >

Ją bučiuosiu 
Kiaurą naktį.

♦ » •

Šviečiant žvaigždei, 
Mėnesėliui 
Jis dainuoti myli. 
Aš surinksiu 
Ir statysiu 
Iš žibuoklių pilį.

Mūsų bokšte
Saulė teka,
Kalnai galvas glaudžia.-.
O ant žemės <
Tesigirdi
Tik (dejonę graudžią... — 
Tegrrdėsi.

Butkų Jųzi

ENERGY
WISE

ftc oil
f Iten «Y9ry 3,000 W
S.OOOmHestosvsK

. wasting gasolk^

5ontbe aBomLsesd

J
2>. 5

ai kurioms aiyįns dygliai

Taip sakysim, žuvis į— viena-j 
ragė su stačiomis adatbims. Ši- | 
tą žuvį reikia skirt; nno kilo to 

vardo didelio pros gy- 
kuris gyvena j aures jū-

items
tekat

n

tom. kokiems ivai-

vuno, 
rose.

ir Jiu 
žuvis.ros ežys, — baidykle 

visa spygliuota ir Šdaiiota. Jū

i būnu:

idoja savo dygius 
datas apsigynimui. 
a laipiojimui ir gro 
; skraidvmui. o dar

i dar toli gra-

Mes žvilgte-

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ■ • FANNIE MAY .-SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RETTTENVS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vUl

D. £UHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrey- 
> reach for EX-LAX tonight c

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 
“The Overnight Wonder'' - 
* hl
Read label and follow |
directions.
C Ex-Lax. Inc.. PS2

Viduržemio ir Juodąją ir į At
lanto x’sr.denyna, bet atogrąžų 
jūrose rasim dar daug didesnį 
įvairumą .daugiau spalvų, dau
giau tų keistenybių, kurioms tur 
tingns Šiltųjų šalių gyvulių pa-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE | 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ; - < r

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metamu

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

Galįte kreiptis ir tiesiai į SLA' Centrą:

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

Tel (212) 563-2210

o

50 metij studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI

Dr. Kazio Crriniaus ATSIMINIMAI IR }nNTYS, 
JI tomas ______ ’ Si 0.00

Prof. Vaclovo Biržiškos. SENŲJŲ LIETUVIUKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL
H dalis, 229 psl. ____________2—________________ i

Miko Lileikio, LIUCIJA. proza. 178 psL__________

Janinos Narinės, TRYS IR VIFXA Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarki™, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 jwl. ___ ___ ____________

J. Venclovos S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

•SAOO
$6.00

$5.00

) psl ---------...--------------- -- -------------------------------$100

NAUJIENOS, 1729 So. ILalsted SU, Chicagoų HL 60608

paraiė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
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Rytoj minėsime JAV Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakti

Prieš 208 metus Amerikos gyventojai paskelbė Jung
tinių Amerikos Valstybių deklaraciją. Tai įvyko 1776 
metų liepos 4 dieną.

Tada JAV sudarė 13 rytų pakraneiuose esančios 
valstijos. Šiandien JAV jau sudaro 50 valstijų. Reikia 
neužmiršti, kad JAV sudarė valstijos, norinčios prisi
jungti prie JAV. Ką^hęnori jungtis prie JAV, to patys 
amerikiečiai nebepriima. » • ' •

Prieš 8 metus Amerikon suvažiavę lietuviai norėjo 
minėti Amerikos nepriklausomybės. Buvo sudarytas 
Amerikos lietuviškų organizacijų platus komitetas. Ame
rikos nepriklausomybės paskelbimo sukakčiai paminėti. 
T?m komitetui pirmininkavo dr. J. Balčiūnas. Lietuviai 
surengė dideli minėjimą milžiniškoje salėje, paežerėje. 
Tą dieną pasitaikė didelis lietus, bet žmonių privažiavo 
daug ir minėjimas buvo Įspūdingas.

Tuometiniai Draugo valdovai buvo priešingi Amerikos 
nepriklausomybės paskelbimo 200 metų sukakties mi
nėjimui. Jie viską darė, kad ta sukaktis nebūtų paminėta. 
Jie atsisakė paskelb ti pranešimą apie šios sukakties mi
nėjimą.

Kada pats dr. BaKnūnas nuvežė skelbimą ir paprašė 
paskelbti ir pakviesti galimai didesni buri lietuvių Į mi
nėjimą, tai pareikalavo pinigų. Už garsinimą paprašė 
stambią sumą pinigų. Dr. Balčiūnas išrašė savo asme
nišką čeki ir sumokėjo, bet garsinimo visvien nepaskelbė. 
O praėjus kelioms dienoms Draugo vadovybė grąžino dr. 
Balčiūnui čekį, pranešdami, kad garsinimo nepaskelbs.

Kodėl jie buvo priešingi Amerikos nepriklausomybės 
200 metų sukakties paminėjimui, taip aiškiai nepasakė, 
žmonės dar ir šiandien nežino, kodėl. Tiktai tiek šian
dien aišku, kad jie bando ieškoti ryšių su Lietuvos oku-

pantu. Siunčia safo vaikus j Vitoiujt
suko kursus ir palaiko ryšius su afatp&Btė ągemąis. Ame
rikoj apsigyvenusiems ir čia priegtobatį radusioms lietu
viams Amerikos nepriklausomybė privalo būū tiek v^ar- 
bi, kiek ji buvo ir lietuviams. Amerikiečiai paruošė tokią 
konstituciją, kuri neleido niekam konstitucinės cv^Ao* 
panaikinti ir neleido niekam primesti saw valios

Prieš 200 metų Amerikoje buvo Įvestos p^ri«-l?'»ės 
žmogaus teisės. Visi piliečiai turi teisę balsuoti. NiAas 
neturi teisės kištis i žmogaus sąžinę, Į jo tikėjimą įr »<• 
turi teisės klausti, kuriai politinei partijai jis priklauso. 
Kiekvienas turi teisę priklausyti tokiai partija, kuri jam 
labiausiai patinka. Kiekvienas gali priklausyti tikybinei 
organizacijai, kuri jam artimiausia ir atrodo pati geriau^ 
šia. Čia žmonės gali ir nepriklausyti jokiai baŽBytiae: 
organizacijai. Niekas už tai nebaudžia ir iieįuri teises 
jam išmetinėti.

Amerika pati tapo nepriklausomą, ir realią kitas 
tautas, kurios siekia nepriklausomybės. Jeigu kuri tau
ta neturi galios,, jeigu jos gyventojai neturi energijos pa
tys savo reikalų ginti, tai Amerika tokiai tautai nepadeda. 
Ji padeda tiktai toms, kurios ryžtasi pačios tvarkytis. 
Kada Hitleris buvo pasiruošęs pavergti visą Europą ir 
Paskelbė karą Amerikai, Ameriką gynėsi nuo japonų 
Pacifike, bet tuo pačiu metu padėjo europiečiams gintis 
Amerikiečiai pirmiausiai išvijo nacius iš Afrikos, o vė
liau išlaisvino Prancūzją, Italiją n- kitas vakarų Euro
pos kraštus. • ' ' ■!

Amerikiečiai buvo pasiryžę pasirašyti taikos sutartį 
'.r grįžti namo, bet sovietų valdžia taikos nenorėjo. Jie 
norėjo ir šiandien dar nori pasisalinti visą Rytų Europą. 
Dabar jie privežė ginklų ir karių, ir nori pavergti visą 
Vakarų Europą. Amerikiečiai paliko 290,006 amerikie
čių Vokietijoje. Amerikiečiai yra pasiruošę sustabdyti 
rusus, jeigu jie veržtsi į Vakarus. Tuo tarpu neatrado, 
kad rusai bandytų trauktis iš Rytų Europos, bei jie bando 
Įsistiprinti Amerikos žemyne.

Jie jau yra įsistiprinę Kuboje. Jie norėjo Įrengti 
atomines raketas Kuboje, bet pręz. Kennedy jiems už
draudė. Jie planavo padaryti galingą karo bazę Grena
doje. bet amerikiečiai ir ria išardė jų planus. Kubos 
ginklai atimti, o atvežti partizanai grąžinti į Kubą. Ame
rika yra pasiryžusi daboti, kad jokia kita valstybe ne
keltų kojos į centro ar pietų valstybes.

Jeigu krašto gyventojams įgrista kuri vyriausybė, 
tai jie gali pasinaudoti rinkimais ir nepageidaujamus ad
ministratorius pašalinti. Čia nėra reikalo vartoti prie
vartas. Juodžiai bandė įsistiprinti keliose Amerikos vie
tose, bęt jiems nepavyko. Kai ųie bando vartoti prievar
tą. tai prievarta panaudojama ir prieš juos. Ne visi juo
džiai pritaria prievartai. 1

Amerika yra pats .laisviausias kraštas visame pasau
lyje. Mokykimės iš amerikiečių, kad įgalėtume ir Lietu
voje turėti tokią santvarką, kurioje būtų gerbiamos pa
grindinės žmogaus teisės ir visi galėtime ramiai gyventi.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1^82 metai

i
I
i

(Tęsinys)

Saldieji migdolai (Pranus Amygdalus sati- j 
va). Tai erškėtinių šeimos nedideli medeliai bei I 
krūmai. Kaip vaismedis, migdolas auginamas 
Azijoje, Pietinėje Europoje ir Vidurio bei Vaka
rų Europos šiltesnėse srityse. Jo sėklos valgomos 
ir vartojamos kulinarijoje. Iš jų spaudžiamas 
aliejus medicinos, perfumerijos-kvepalų ir muilo ' 
gamybos reikalams. Be saldžiojo migdolo, yra ir I 
kartusis (Pranus Amygdalus amara). Jų abiejų . 
peklos vartojamos medicinoje. (įr. L. Enciklope
dija XVIII L, 39L).

Vegetariškos mitybos- produktų tarpe patys 
stipriausieji yra saldieji- migdolai, nes jie savo 
natūraliu riebalingumu atstoja gyvulinius rieba
lus ir mėsą. Jie turi vitamino A ir vitamino B 
įvairių rūšių. Taip net jie turtingi fosforu ir kal
bumu. Užtat patariama kiek galima daugiau jų 
ncudoH sveikam mūš organizmui išlaikyti.

2y;".‘.’ >is vegetariškos mitybos ir jų ptoduk- 
sveikatinj ?.rro žmonių organizmui žinovas 

Maurice Messeg ’e savo knygoje “Das Messegue 
Hilkrauter T>exikc n” apie migdolus šitaip pasisa

ko: “Migdoluose glūdi viso pasaulio ^saldumas”, 
juose nėra nieko erzinančio, deginančio nei iiigš- 
tumo. Net jr vaikų sveikos išvaizdos palaikymui 
nėra geresnio produkto, kaip migdolų alyva”. |

Migdolai naikina ir parazitus. Tą patviytina 
ir Maurice Messegue, atsimindamas savo vaikys
tę: “Kai tik parazitai pradėdavo mane kandžio
dami varginti, mano tėvai tuojau juos išnaikin
davo migdolų pagalba“. I

Migdolų augalo kilmės kraštas yra Cenariag 
Azija. Persijoje ir Kinijoje migdolai buvo Magi
nami jau prieš daugelį šimtmečių. Jie išaugs ir 
prinoksta tik labai saulėtoje aplinkoje. Kaip* jau 
anksčiau buvo paminėta, migdolų yra dvi r€$ys: 
saldieji ir kartieji. Mityboje tėra vartojami vien 
saldieji migdolai. Jie turi nepaprastai gražius, 
baltai ražavus žiedus, kurie kinietišlęstae Tteoe 
plačiai pavaizduojami puikiuose audiniuose, siu
viniuose ir dailininkų paveiksluose.

Maistui ir ligų gydymui vartojamas šios 
migdolo dalys: vaisiai — riešutai (maistui), ne- 
vė, lapai ir žiedai — ligų gydymui. Valgant mig
dolų riešutus, jie mūsų organizme didina ir miai- 
ko gerą nuotaiką ir energiją. O kaip gytkm^ 
priemepėj- jp- lapai jr žiedai vartojami nenerma 
iiam kepenų vėikimui pašalinti ir kosubui sura
minti. Migdolų pienu greitai galima nuraminti 
skrandžio skausmus; gerklės ir kvėpavupo orga
nų nenormalius veiksmus pašalinti ir nėt vidurių 
ligas pagydyti.

IT " AUcc* lirfUddtT j LLS ~

ir laiko valanda
ir t&r iautia-

Praėjus Liet 
iaoko pasako: fcžd šį kartą su- 
šžtudyes&s atidėtas ir vėl atgal 
szvarn į barakus.

Krassojaisko lageryje is 20UD 
Fetevia teištfko tik 100.

Pi> 36 ifiecu kelionės atsidū- 
NoriLskįf krai apylinkėje. 

Ap5rkui .ž*ernuzno5x pietose pra- 
sįeaa šiepei o šiaurėje — tai- 

mžsfetT. 1$ čia iki Novbsi- 
įįsko .vežė traukia:u. Ncvosi- 
įįrske psltrovė į baržas. Barža 
yr^ upįą nędeu^tąs laivas dru>- 
kM ir kitfeuis krovimams ga- 
bieatį.\traakžaa*os vilkiko fedro. 
Exr‘ i baržas,, pakeliui p<ina- 

' išmestas krūvas bagažu. 
Ąįąrūrėįusios tuos magažus at- 
pafegese. kad- tai lietuvių vyrų 

matyt> j^ns nebuvo 
teisia'met saw elgetos turtleio 
pasKmrf. kad daugiau žinomų 
uaieta i baržas sm^rūstū o tais 
paliktais bagažais, kad galėtų 
rusai pasinaudoti.

Nuvežė mus į koJukrus ir pa- 
ftalpfeo i gryteles/ kurių aslos
pWxs 4x5 mtr^ pastatytos iš 
rąstą. Viduje viena lova ir pe- j 
eitskss. jokių kitų baldų nebu
vot Tokioje trobelėje, pirmą die 
ra pasalpino. sugrūdo po 3-41 
moteris^ Antrą dieną į kolūkį 
atvaŽBavo komeodsBitas ir XK- 
VIX sušaukė konteon ir visomis | 
paskelbė po 25 metus tremties. | 
Ee to dar pasakė ir pamokslą, 
Sako ir galwtr negalvoki te. kad 
jūs kada besugrįsite į savo kraš
tą. čia jūsų gyveninio pabaiga, *

Treoa cfcena išvežė i taiga š^e ! 
sautL Taiga tai dieduliai mis-

kai: egles, pušys, kedrai ir jų 
prošvaistėse, laukymėse pelkė
tos pievos. Beveik visos mote
rys dalgia s šienauti nemokė
jo, Reikėjo nusižiūrėti kaip se
nosios kūlokietės šienauja, lo-

, . , Ise pievose n balose, \asaros me- Į

aš uebevertinau net savo gyvy
bes ir nutariau iš to kolūkio pa
bėgti. Ir man atsitiktinu laimin
gu būdu pasisekė persikelti į ki
tą darbovietę, kuriai būtinai rei
kėjo dviejų darbi ninku.

Iš pirmųjų trėmimų, ,gyvų
tu, prisiveida neapsakomas ga-| teišhko gal apie 10 procentų, tai 
lybės uodu ir meškų, Neprisiden I yra 4500 žmonių. Vienam ant- 
gus sieteliu veido nepasirodyk, Į ram pasisekė atvykti ir čia i 
suės gyvą. Prasidėjus karui su ėia į Amerika. (Išlikusių gyvų 
vokiečiais, visi kolūkio vyrai lageriuose net apytikrio skai- 
buvo mobilizuuL ir išvežti J j -ėiau^ niekas nežino; kadangi pa-
fronta. Dėka tos vvrti mobiliza-| * - j
ei jos mes patekome i kolūkį, o į 
ne miškų kirstų kaip rašo J.j 
Kreivėnas.

Laike darbymečio: per 
šienaplūlę. kūlimą, buvome mai | 
tinamos iš bendro katilo. Uždai j 
blus apskaičiuodavo melų pa-! 
baigoje pagal darbadienimus. o į 
darbadieniai pagal išdirbtas nu- j 
statytas normas. Man išdirbus) 
metus ir kaip vienišai tekdavo} 
dažnai ne tik dienomis Jiet ir 
naktimis dirbiL Kai apskaicia-Į 
vo mano uždarbį aš nieko ne
gavau. bet dar likau skolinga 
už gautą iš bendro katilo sriu
bą, Po naujų metų visus apdė-|
jo mokesčiais: už karvę, kurios 
neturėjau, reikėjo atiduoti 4S 
kg, mėsiis. už kiaute, kurios 
taip pat neturėjau, reikėjo ati
duoti odą. už avį — avies kailį 
ir dar vilnų, neatsimenu kiek 
kilogramų. 12 kg. sviesto. Kiau
šinių, toje vietoje, kur aš dir
bau. nereikėjo duoti, kadangi 
rištos dėjo be kiauto (lukšto) 
— minkštus. Dar apdėjo ir pi
nigais mokėti: karo mokesčių 
5<M) ruiiliu ir obligacijų pirkti 
už 41)0 rbL ,

Tas kolūkio gyvenimas taip 
jiane psichiniai paveikė, kad

Tai vidujini mūsų organizmo negalavimų gy- 
dranieji vaistai Be šių gydomųjų savybių, mig
dolus galima vartoti ir išviršinėms žaizdoms gy
dyti: sumalus migdolų riešutus i košelę, dėti juos 
ant sužeistos vietos.

Taigi, migdolai yra ne vien sveikatingas 
maistas, bet ir didelis pageibininkas Įvairias mū
sų organizmo ligas išgydant. -

Mielės, kaip gydymo priemonė 
aukšiiasrybių klasės vienacebniai 

kiauiiništoi. faraiiK .iyMi ■Gamtoje sutinkamos 
v'aisių paviršiuje, tiedu nektare. Mielės pateku
si į skystą orgawiU| ■ dhlgų aplinkumą, ati
tinkamoje temperatūroje ima dauginus. Daž 
aiaariar daųptari YWfWWwio kebu, tada ne- 
JygjjMULt Pffydawsi Tuo Pat me-
W sManas rotos (h tdtor) branduolys pasidalija 
įdn kni^Į-Tie^f w jptotop* batoną pareina i nau 
jąją celg- Celės tK> hfchi pMRimmėdamnri suda 
ro Ktisą nmJuį 4 toto*? ją L Stokojant drėg
mes bei maisto, dilgini ri kitaip.

Prekydwye mielės paprastai udžiaraos su

leidus iš lagerių, didžiausiai da
liai nebūvu leista grįžti Lietu
von. Turėjo apsigyventi ten, 
kur nurodyta — -ppĮięijos prie
žiūroje-- Jokios 'šfetistikcs nė
ra, tik spėliojimai.

Lietuviai tremtiniai buvo blo
giau traktuojami už latvius ir 
estus. Lietuviai daugumoje bu
vę ištremti i pačią .siauro, kur be 
veik ištisus metus tęsiasi žiema, 
kur ir medžiai nebeauga.

Pasibaigus karui ir nepasiro
dant puirių prošvaisčių grįžimui 
i Lietuvą, toje vietoje kur aš 
gyvenau, moteris apėmė neap
sakoma neviltis, nusiminimas 
T kokia psichinė nesuprantama
baimė: net darbo metu pas jas 
išsiverždavo neapsakomos, dre
binančios baimės rauda, verks
mas ir siaubingas šauksmas. 
Net darbų prižiūrėtojai ir kol
ūkio vadovai nebežinojo ką su 
tomis moterimis daryti. Visos 
šaukėm: *1), pasauli, išgirsk mus 
o, pasauli, išgirsk mus”. Ir čia, 
per 45 metų, Amerikoje, kiek 
aš važinėjau su paskaitomis, 
vis šaukiau ir šiandien, čia jus 
šaukiu: pasauli, išgirsk”. Ir
da ugnį u. kaip po 40 metų tų per
gyvenimų. skausmų ir raudų, 

(Nukelta į 5 psl.)

i vidurių užkietėjimui ir kt Mielės yra natūralus
• Pi-oduktas ir išskirtinai turtingas vitaminais B, 
: kurių naudojimas gali suteikti mūsų organizmui 
’ didelės naudos. Sakysime, žmonės, kurių plaukai 
! pradeda žilti, laiku pradėję vartoti mieles, gali 
I tą pražilimo procesą sulaikyti

Žymus Argentinos gydytojas Arturo Leon 
Lopez, drauge su gydytojais J. J. Eller ir Luis 

Į Diaza. darė bandymus plaukų pražilimo klausi- 
I mu_ Jie sujungė dvi vitaminų B rūšis ir gavo
• neblogus rezultatus. Pirma darė tyrimus su vie- 
j nes pražikisios grupės asmenimis ir po tam tikro
• laiko pastebėjo, kad pas tiriamuosius pradėjo at
augti natūralios spolvos plaukai, o tų. kurių plau
kų blizgesys buvo pradingęs, vėl atgavo pirmykš-

j ų blizgėjimą. Iš tos pačios grupės dviejų asme- 
j nų. turėjusių k ašutinės sį®lvos niaukus, vėl at
augo buvusios spalvos plaukai. 200 akmenų, tu 

*'ėjusių tamsios spalvos pteulus,. ne v J. p^am- 
I ėjo ir pasidarė standūs kaip ir anksčiau, šiems 
bandymams buvo naudojamos alaus nuelės, ku
riose yrt vitamino B gruPe. ,



Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

TeL: 562-2727 arba 562-272S

GAIDAS - DAIMIDService 855-4506, Page 06058

BAISIOJO BIRŽELIO-

Paveikslą atsiuntė Stefanija Bitevičiūtė Plevokiene

dalyvauti ,nes 
Bus ir vaišės.

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

1938 S. Manheim Rd. Westchester, IIL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

DR PAUL V. DALGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA 

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

R. VILIAUS

I' VAKJ

tokiu adresu:
______ -

L2k^01BlllOlliUQrill!UlllldllillBlUltililili!lliulalAk:nilill||M|illl;, li1,iHUlillUimM.B^

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI ............ ................... ^r-rįr- ---—,__

Panevėžin ArtBtų Mylėtojų jaunimo grupės, pradėtas organizuoti prieš 60 
Apetineje eilėje iš kairės: Stefanija Bi levkailė Plevokienė, Vladas Rasčiauskas, ar- 
grupės organizatorinis ir pirmininkas, Neatsimenu merginos vardo, pavardės, An- 
ALŽinas, miręs. LL Sėdi: Julius Kubilius, Elzė Sorgūnaitė, Stasys Petraitis, jau- 

vyras miręs. Petras Plevokas, miręs, Ona Sakalauskaitė, mirusi. III. Stovi: Pili- 
ecius. miręs, Neatsimenu vardo, pavardės, Krivickas ,miręs, Elena Kildušaitė, Pra- 
A zin^ Elena Kildailė.

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

KALBA LJ^TUVIŠKAI
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

TiKnna akis. Pritaiko akiniu^ 
ir “contact lenses”.

likusi gyvenimą iki mi

okupacijos masinius

Per abi okupacijas, — pirmąją 
ir antrąją buvo ištremia 75(000

PJIOŠIAME ANTRĄJĮ PANEVĖŽIO 
JAUNIMO RENGINĮ
R^o VLADAS

Pirmas vakEnimas gana ge-
: oasisekė. Bgari nelaukdami,

RASčiAUSKAS

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

rytą Serovo planą, kuli po ka
ro Lietuvoje vykdė ir Įvykdė Su
slovas. Bolševikai savo nusts-

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

ties išsilaikė KremHai 
pačioje viršūnėje. Iše

Ale

Prostatos, inkstu, ir šlapumo 
takų chirurgija.

vo kompozicijos daineles pans 
pritardamas planiniu Publikai 
dainelės labai patiko ir po kiek? 

'vienos jam Ugaf ir enturiasdn- 
gai plodavo .

siskaičiavome. Brangiai salei pi
nigai buvo labai pigūs. Bet nėra 
to blogo, kad neišeitų į gerą. Ka
sininkas, toliau skaitydamas pa
jamas ir išlaidas, pasakė, kad 
bufetas davė 320 litų pelno, j

(B. d.)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t

sklandžiai. Matėm, kad ji bu
vo patenkinta. -O mes užkulisių 
sveikinome ir bueiavcnie visas 
mergaites iš džiaugsimu kad sa
le buvo perpildyta ir publika 
buvo patenkinta-

Pasibaigusi vta^nmnu, tuo- 
( Jau prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi 

iki ankstyvo ryfo. Pasibaigus 
linksmybėms ir džiaugsmui, 
kaip visada,, atėjo laikas sąskai
tom suvesti. Kaip piimininkas, 
pirmiausia padėkojau visai val
dybai už jų įdėtą elegantišką ir 
nenuilstanti darbą. Tuo tarpu 
aš jau buvau padaręs ant grei- 

i tųjų apyskaita mintyse ir pri- 
ėjaur išvados, kad šį kartą ture- 

vaidintojai, sime nuostolių. Savo pastabas 
rašeSo nariai ir prijaučiantieji baigiau tvirtinimu, kad iš dide- 
bėgtojo kaip skruzdėlynas, gar- j Ik> debesio bus mažas lietus, 

iami šį mūsų vaidinimą ne; Tuojau pat paprašiau kasininką 
po Panevėžį, bet ir artrmes-j Antaną Aižiną, visiems perskai- 

?se kaimuose. Į tytų pajamas ir išliidas. Jis pa-
Pnarlėjus vakirnimur, artis-Į pasako jo, kiek bilietų buvo par- 

i buvo paszraosę^ bilietų kasai duota ir kiek reikėjo mokėti už 
atidaryta^ o tvarkdariai vedžio- į salei Čia pat pastebėjo, kad li- 

, _______ __ ___ ji ir 60 centų.
Salė buvo pilna, bet mūsų pa- 

į tyrimas buvo atsilikęs. Mes ap-

1 ir šokiais.
ta nutarėm .ruošti ne

a mokytoju scmlmirijus saleje.: 
J Ruošėme k drebėjome dėl di-

— Prez. Marcos prieš 4 me
tus leido sen. Aquino išvykti į j 
Ameriką, kad jam būtų pada-‘ 

-2ryta sudėtinga širdies operaci
ja. Jis buvo operuotas Bostone, 
kur širdis jam sugijo.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

eeėjom. kad išlakios tu-

m s^ivo motina, kad ji su- 
į tvarkyti to vakaro bufetą.) 
►a motina buvo patyrusi mo- 
< j. mokėjo, tvarkyti bufeto

lones patraukti.

— Imela Marcos, Filipinų 
prez. Fernando Marcos žmona,' 
New A’orke praeitais merais bu-. 
vo susitikusi su Benigno Aqui
no ir patarė jam tuo tarpu ne
begrįžti į Filipinų- salas. Jis pa
darytų žalos sau ir vyriatESA’bei. i

Miko šitokio ap^a.Rymą ku^vga 
**Liucija” jau atspausdinta.

T TTTf^TTA^

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATUI

si minėjimo dalyviai buvo pa-

VANCE FUNERAL HOME(Pabaisą)

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIN

Patarė jai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

»

SOPHIE BARČUS
Laidotuvių DirektoriaiRADIX) iSIMOS VALANDOS

flfiitidimigii Ir sekxBAltaiiaii
2424 West 69th Street

Marquette Parke.

immH

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

WHAt}s THE FASTEST GROWING 
HEALTHCARE. PROEESS/OĮFAND

VMete — AMmm 

TeMlt 77S-154?

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

TeL 974-4410

M;

K E- -
'■'A

5 — NanHencs, Chicago, 8, Thurnrav, -Tulv 5. 19*1

©STEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D. o.-s, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
IG'OOO TOQAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

jūi publiką po salę ir sodino į ko pelno tiktai &litį 
savo vietas. Viskas ėjo labai !

Apdraustas perkraustymsj 
iš įvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

mukai vertėsi kokojinu. 
rūpėjo valstybės finansai i 
ro vadovvbė.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autnnų: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, UL 60629.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS.
mi'

u. Ilki JJJ.I imi—■—

Stoti** WOPA - 14M AM

CHICAGO. K.

Aikštes automobiliams pastatyti

___ ——----— . ... n—n.

. -i

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

®.o.'3 4«t FULLY LICfNSFDTD mJCRJBl 
PRU»3,PERFORM SJRCfRY ANDUnuzt 
AU.OTWR SClINTIFiCALLY ACCCPTID 
MIAMFOR TRIATIN* IN JURY AND MEAS, 
INCLUDE® THI US I OF MANIPULATE! j 
THIRAPY

IMARY MtASOM 
FORTUI PROFESSK**! 
RAPID GROWTH ttTKt i 
EMPHASIS IT PLACSS i 
MTMMWMNCM 1446 South 50th Avenue V_Ja 

Cicero, Illinois



Prezidentas, Rasčiauskos, Gudelis 
pasveikino šimtametį lietuvį

J hts Kasakacskas, 1884-tų 
melų birželio 24 dien^ Lygu- 
Jiiuc ? gimęs lietuvis, prieš 80 
metų atvykęs į Anjerika, šiomis 
dienomis minėjo savo šimto 
melų gyvenimo sukaktį.

Į Justice valsčių, visai netoli 
L etuvių Tautinių kapinių, į 
South Oak Grove sodyba priva 
žiavo daug žmonių pasve kinti 
sukaktuvininką.

— O kaip jautiesi, sulaukęs 
šimto metų? — paklausė su
kaktuvininko jūsų reporteris.

. — Nesitikėjau būti pasveikin
tas Amerikos prezidento?

— Nesitikėjau, bet man bu
vo smagu, kai pačios galingiau
sius valstybės išrinktas prezi
dentas paprastą lietuvį nuošir
džiai pasveikino, — atsakė Jo
nas Kasskauskas. — Nesitikė
jau, bet kaip ir laukiau. Jis, ma 1 
tote, mane pasveikino praeitais 
metais, kai sulaukiau 99 metų 
amžiaus. Tai man atrodė, kad 
gali ateiti jo sveikinimas šimt
mečio proga. Anksčiau, kai kra
što prezidentu buvo Richardas 
Niksonas. tai ir jis man atsiun
tė sveikinimo telegramą. Nie
kam nieko blogo nepadariau, 
nieko nuskriausti, įžeisti neno
rėjau, gyvenau iš savo ilgų va
landų darbo, be kati gauni vals
tybės prezidento sveikinimą, tai

Širdingai dėkojame už šią ir nuo
latinę paramą.

ųuette Parko, atsiuntė prenume 
man ratus iru kės t į ir pridėjo 105 

patinka ,nes jis žino, ką šneka, ’ Naujienoms paremti. B. Smek- 
toliau tęsė šimto metų sulaukęs lis yra ilgų metų skaitytoj i ir 
Lygumų ir Pakruojaus gyven- rė nėja. Nuoširdi padėka tau, 
lojas. Prezjdentas pažįsta rusus. Barbara. 
Jis juos gerai pažįsta. Nenoriu J 
pas. kyti, kad kiti Amerikos pre-1 
zklentai nebuvo informuoti apie‘į 
Rusijos valdovų planus. Jie tų 
žinių turi daugiau, negu mes.' 
Bit kiti prezidentai neturėjo drą 
sos pasakyti savo nuomonę. Aš . 
rusus pažinau jaunas būdamas, j 
Kiiip dabar jie im,a lietuvius ir 
siunčia į Afganistaną, taip ma-f 
no laikais rusai siuntė lietuvius i 
į kovą prieš japonus. O mes, tu- ( 
riu galvojfe Pakruojaus jauni-j 
mą, nutarėm neiti į caro karino j 
mene. Mes susitarėm ir bėgom 1 _ iiš Lietuvos. Mes pribegom į Vo- i 
kietiją, o iš ten jau pasiekėm! 
Bremena. Iš Bremeno atvažia- j 
vome tiesiai į Baltimore. Iš Ly-Į 
gurnu išvažiavome visi trvs bro i

Nei vienas nenorėjome tar-
su-

pratau, tuo metu visas jaunimas 
ieškojo būdo, kaip pabėgti nuo' 
tarnybos caro kariuomenėje... !

Šimtametis Jonas turi puikią; 
ir didelę sodybą. Jo žemė ne- • 
aptverta. Aplinkui eina gražiai 
prižiūrėta krūmų tvora. Prie
šakyje paliktas platus įvažia
vimas iš rytų ir vakarų. Kai jis 
ten nusipirko žemę, tai judėji
mas buvo retas. Tuo tarpu šian 
dien automobiliai važiuoja vie
nas po kito. Reikia būtinai su
stoti ir apsidairyti ,ar kas nepra
važiuoja.

Anksčiau tame name gyveno 
Jonas su žmona..Ten jis išaugi
no sūnų ir dukrą.

Reporteris
(B. d.)

pasidaro jauku ir smagu.
Prez dentas R-eaganas

A. Devenis-Grigaitien?, iš 
Kalifornijos, rašo: “Siunčiu pre- 
nuirtsratą ir priedu auką, — nes 
toli gyvenam c, bet esam? arti 
Naujienų”, širdingai jums dė
kojame už $60 auka.

— V. Sliauterienė, iš Arling
ton Heights, 111., atsiuntė mo
kestį už prenumeratą metams 
ir pridėjo $55 Naujienų paramai.
Ačiū.

pridėjo

Macio-
Beaeh, 

iš Oak

liai.
nauti rusu carui.

V as

VmW/AV.VAWiVAWW,-.

KURIAM GALUI MOKĖT!
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
* AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BAIZEKAS MOTOR SALES
:i CHRYSLER 8 LeBARON

PLYMOUTH * K CARS
“U WILL LIKE'US”

4030 Archer - 847-1515

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKU1MA1M.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: / .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS?
PETRAS KAZANAU$KAS, Prezidentu

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

nSAL KSTATI FOK iALS | tlAL KSTAT1 POt 1AL1

quotte Parko, Berta Hoyer, iš f semi gausiai dalyvauti. Bus dis
kusijos iškeltais kl usimais, ki
tokie pasitarimai.

Brighton Parko, M. Kasparaltie- 
ne, iš Waukegan, Ill., Stasys 
Matulis, iš Brighton Parko, E. 
Paliulion’s, iš Marquette Parko, 
J. Paliūtis, iš Marquette Parko, 
Gustav Sicas, iš Brighton Par
ko, X Šidlauskas, iš Marquette

Valdyba

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VAI n YNĄJĮ 

r NOTARIATAS • VERTIMAI.
— Sekantieji skaitytojai pra

tęsė prenuinarata ir 
Naujienoms paremti.

— Po $25 — Antanas 
nis, iš St. Petersburg 
F1-. M. Milkerritis,
Lawn, Ill., ir inz. Antanas Zu- 
maras, iš Cicero, III.

— Po $20 — John Mikalavi- 
čius, iš Detroit, Mich., ir Julija 
Sadauskas, iš Marquette Parko.

— Po $15 — A. če.sna, iš Oak į 
• Lawn, Ill., ir J. Pilmonas, išHic- : 

kory Hills, Ill. I
1 iJ

— Po $10 — Charles Am
brose, iš Montreal, Que., Vladas 
Armalis, iš Baltimore. MD. Sta
sys Bakutis, iš St. Petersburg 
Beach, Fla., Claude Luth, iš San 
Pierre, Ind., Bruno Matelis, iš 
Brighton Parko, V. Pauža, iš 
Detroit, Mįch., Kazys Rakūnas, 
iš Santa Monica, Calif., M. Žei
mys, iš Bridgeporto ir K. Žu
kauskas, iš Sunny Hills, Fla.

9

— Mary Yurech, iš Marquette 
Parko, lankėsi Naujienose, pra
tęsė praminieratą metams ir 

pridėjo ^lOz Naujienų paramai.

Paiko ir Vincent Vitkauskas, iš 
t.airier, Sssk..

— $3— Felix Kairys, iš North 
Chicago, HI.

Širdingai dėkojame visiems.
Administracija

— Buvusiu Lietuvos Policijos 
Tarnautojų “Krivūlės” klubo 
gegužinė įvyks liepos mėn. 8 d. 
12:00 vai., šaulių salėje, 2447 
\V. 43 g-ve. Veiks virtuvė ir do
vanų paskirstymas. Prašome 
skai tingai dalyvauti. Valdyba

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪSA 

I. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

1529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

— KASA, Lietuvių Federali
nė Kredito Unija parduoda ke
lioninius; čekius (CITICORP 
Travelers Checks), tik .50 c. už 
•$100.00. Piniginės' perlaidos 
(Money prdere) tik .25 c. KA- 

i'SOS adresas: 2615 West 71st 
Sb Raštikis, iš Los Street, tel. 737-2110. Valandos: 

kasdien 10-6, ketvirtadieniais iki 
' 7, šeštadieniais 10-1. i
Įstaiga: 1445 So. 50th Avenue,: 

Į tel. 656-2201. Atdara antradie
niais 9-12, ketvirtadieniais 3-6 
ir šeštadieniais 9-12.

—yt--- ----
— Chicagos Lietuvių Spau

dos klubo narių susirinkimas 
įvyks liepos imėn. 6 d., 7 vai. 
vak. Lietuvio Sodyboje, 6515 
So. California Ave. Nariai pra-

Angeles, Calif.

— $6 — John Rėklaitis, iš 
Brighton Parko.

— Po $5 — Anelė Ambrazie
jus, iš Brighton Parko, Antanas j 
Jce Eausys, iš South Holland, i 
Balčytis, is^Alni'quette Parko, * 
III., .M. I|Įį|akienė, iš Marquette 
Parko, A^artha Daraska, iš Mar-

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
-------- JOS KARIŪNU LIKIMĄ •-

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

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA >—> $17. TPersiuntirrui pridėti $1) 
Bfijsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

— zi nrnr.dy vietinis Briol lcn | 
Parko Lietuvių Karnavalas bus i 
laikomas šeštadienį, liepos 7 
dieną nuo 11 valandos iš ryto 
’ki 11 valandos vakare ant Mid
way. tarp 4300 ir 4500 South 
Western. Tą dieną Chicr.gos po- ’ 
licija uždrrys Western Boule-1 
vard nuo 4300 iki 4700 ir bus 
leidžiama pastatyti automobi
lius karnavalo dalyviams. Pra-^ mūrinis. Labai geros pajamos, 
eitais metais lankėsi virs 10,000 4 Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
žmonių. Šiais metais bus lietu.  
visko maisto, gėrimų, orkestrų,’3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
dainininku stalų ir dvi palapi- j Pakinys. ____
nes. Bus irgi žaidimų ir žaislų ’ Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 
vaikams. Chicagcs miestas ‘at-!Nebrangus.
siūs atstoviu iš policijos gaisri-Į 
ninku ir kitų miesto agentūrų, j 

Būdelių leidimus galite įsigy-;
ti per Viktorą Utarą, 2616 W. I 
Montgomery, Chicago, Ill- 60632 • 
arba per advokatą Algi Glam-I 
bą. 6247 S. Kedzie, Chicago, Ill. 
60629, tel. 767-06000. j

Brighton Parko Lietuvių Na-į 
mų Savininkų draugija ruošia} 
šitą karnavalą. Pabert Zabraus-j 
kas yra leidimu pirmininkas.!

ravimas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicaoes miesto h!4*a. 
Dirbu ir užmiesčiuose. 

>artntuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTlt 

4514 S. Talman Avė. 
T»L 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

dėmesio
^?“3° METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 

-126 pusmečiui aotomobiilc 
liability draudimas pensiniu k aim.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avs^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

—— ■ ■ am/

MICHIANA, MICHIGAN :

FOR SALĖ BY OWNER :
3 bedroom ranch home — . 
double lot, one block from ; 

Lake Michigan. Full basement,;
Cicero Rengimij vadovas yra Juozas Į 9 baths, Central Air, fireplace.

Kulys, vyriausias pavaduotojas 
dėl 12-to Wardo aldermano

Pranas A. Zailskus

appliances stay.
$69,500.

Phone 616-469-5908 evenings.

— NAUJIENOMS reikalingas 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną

MISCELLANEOUS
Jvairūs OalvkzJ

KEMP CONCRETE WORK
rinkėją išmokinsime. Geras at-j Any of concrete and brick
lyginimas, geros darbo sąlygos. work>' tuckpointing. Free esti-

mate. 25 years experience. 
493-2945 or 643-2864

PASSBOOK 
SAVINGS...

Inter eit Rates 
?nd on Savtnp

Compounded
Ciy Piid Quarterly

see us for 
financing.

at oui LOW 1AT5

FSLICI

Mutual federal 
Savingstand loan

2212 YiEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 
Peter Xazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

DR.

VING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

9C00
R.OO

MINTYS IR DARBAI, 259 paL, Mečia 1905 
Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir

Dr, A. J. Gnjaen DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožia. j Kietais virieHaia 

J. GUSENO RAŠTAI
S&Kma gMuti nepaprastai įdomius gydy-

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

PERSONAL 
Asmeny laiko

— Lotin 43-5-9%, 1/8 16 Ibs., 
good looking, works stady 
electronics, looking for serious 
relationship, maybe marriage. 
28-38. slim, good looking and 
caring. Write: P. O. Box 272, 
c/o Naujienos 1739 So. Halsted 
St., Chicago, HL 60629.

JOHN GTBAITIS
Advokatų įstaiga, 

6247 S. Kedzic Ava, 
(312) 776-8700

Dengiame ir taisome visu ri)^ 
: ,ŠiiĮ_ stogus. Už ‘darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
■ 6557 S. Tolman Avenue
'• Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1711,

Notary Public j
INCOME TAX SERVICE į

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450,

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-~ 

žyniai ir kitokie blankai,

■ - . f L A - X. / - - « |

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDAS, 4059 Archer Avenoi 
Chicago, |11. SO632. Tat YA 7-598C j

i - - a

Homeowners insurance

F. Za polis, Agent 
3208)6 W. 95th St 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nno

8 vai ryto iki 6 vaL vakaro. v 
Šeštai: nuo 8 vaL r. iki 12 vaL d.

& pagal susitarimą.
TeL 776-5162 į

XS49 West »3rd StraM
Chicago, HL 6062J

ADVOKATŲ DEAUGUA

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Dr, X J. Goesen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONFS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik

Gettma Ulp pat užsakyti p&žtn, atsiuntus čeki su

Reniais pagal susita
S. Avė.

Chic*9e. iii. 60629 

Tel: 778-8000
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta <<Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis

Chirac 8


