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Visi keleiviai gyvi, keli gerokai susitrenl

Neapykanta, kerštas prieš arabus

300 Miles
Nei Orleans
JERUZALĖ, Izr. — praeitą vo Ben -Curiono arba Goldus
Grobikai reikalavo 5 milijonų dolerių,
U.S
sekmadienį Izraelyje vyko rirt-. Meir, kurie būtų įtikinę žydus
helikopterio ir naujų ginklų
MEXICO
ūmai į parlamentą, kurią nie- nebalsuoji už fasistuojančius at
W1I.LEMSTAI), Caracao. — lėktuvas visai nutils. Chars
u Brooklyno rabinas Alei r Ką- vykėlius iš užsienio. Jiedu sten
Sekmadienio popiete keleivinis no mini- toris sutiko bateri
aane surinko 3,000 balsų ii. pa gėsi įgyvendinti demokratine
Venezuelos lėktuvas pakilo iš parūpinti, bet pareikalavo
ItedcoCžy(
rko į Izraelio parlamentą. Pats sistemą Jeruzalėje, bet Simon
(Caracas aenxlromo su liksiu nu leisti daugiau keleivių.
iaharras nebetikėjo, kad izrae- Peres ir jo padėjėjai nekreipė
YUCATAN
skristi į Arabą.
4
i tai išrinks jį į parlamentą, bet dėmesio į nacizmą ar fašizmą.
‘
BAHAMAS
-Havana
Kai lėktuvas jau buvo gene’ htve prasidėjo šaudymas. Pi
Ag
lis tikrai išrinktas .
Rabinas Kahane ir jo vado
kai pakilęs ir nutolęs nuo Cara rodo, kad buvo Įieršautas p;
Kahano šalininkai sučiupo lai Į
* ' ‘DOMINICAN
vaujama politinė grupelė reika- Į
cas aerodromo ,Uda du jo kelei šakinis keleivinio lėktuvo ra
REPUBLIC^
mėtoją ir pradėjo jį nešioti ant
CaribdeanSea
lauja, kad visi arabai ir palesti
viai išsitraukė ginklus, liepė ke-‘ Susišaudymo metu buvo
BELIZE
ranku senoje Jeruzalės srityje.
'HONDURAS^
niečiai būtų išvyti iš dešiniojo
loviams būti visiems rainiems. ■ laužtos užpakalinės lėktuvo
Kahanas; iškėlęs kumštis, ’ Šūka
uaiti •——-—PUERTO
Jordano kranto ir Gazos. Kai
Padnc Ocean
^TJ^-RICO
ir jiedu įsakė lėktuvo kapitonui rys ir karo šauliai pradėjo v
"rNlCARAGUA-—-JAMAICA:
vo, kad dabar arabams bus karš
susirinks parlamentas ir jis bus
pasukti į Trinidad salą ir ten. tis į lėktuvą. Po trumpo s
čiau. Jie žinos, ką tai reiškia
prisaikdintas parlamento parei
nusileisti. Abu ginkluoti keleb šaudymo, jiems pavyko n iri
vesti kovą prieš izraelitus. Gat
COSTA RICA
goms. tai jis kiekviename mies
viai pranešė kapitonui, kad įsa Ii abu grobikus. Pradžioj,
vėmis nešamą Kaljaną, krautu
-PANAMA
telyje įsteigs savp partijos sky
kymų turi laukti tiktai iš jų.
leiviams buvo liepta gulti
VENEZUELA
vių savininkai arabai susidėjo
rių, kuri pasiūlys pinigų ara
Iš Trinidado salos grobikai grindų, o vėliau liepta išeiti
rankas -ant - krūtinės ir pralau
bams ir palestiniečiams patiems
ECUADOR * Qufe
COL0M&A
pranešė Caracos vyriausybei, sparnų ir nušokti. Keli k
kė, kol-'šūk-aujančių ‘ žydų pro-išvažiuoti. Jeigu jie nenorės iškad jiems tuojau privalo būti via i susitrenkė.
cesija praėjo- pro kelias arabų
. važiuoti, “tai atvažiuos sunkve
Nustatyta, kad vienas
paruošta 5 milijonai dolerių, he
Iš Caracas pakilusi lėktuvą buvo pagrobęs grobikas dominikonas, bet Ai uboj abu i
krautuves. -Kada rabinas Kaha
žimiai, kurie juos išveš ’.
likopteri ir modemiškų ginklu kas buvęs dominikonas, 1?
bikai venezueliečių buvo, nušauti.
nas buvo* įneštas i nepravažiuo
su šoviniais, Trinidado vyriau- ; jęs prieš diktatorių Karibų
Kahane taip pat pareiškė, kad
jamas siauras gatveles, tai ne
lose. Antrojo asmenybė dar
šėjai ir pats Kahanas šūkavo naujame-Izraelio parlamente jis
nigų, negu jis. Ji jau žino, ką sybė atsisakė duoti bet kokią :
paramą, liepdami tuojau išskris- ! nustatyta, bet policija mano,
prieš arabus. Kelios krautuvė reikklaus .pravesti įstatymą, ku
su laimėtais pinigais daryti.
ti.
’
i galėjo būti Haiti kariuomenė
lės, pardavinėjusios ' ■ turistams ris uždraus žydams.Yesti ara Kašmiro sostinėj suimti 400 niusulmonų lepatenkintų ;
pitonas, kuris vedė kovą
jvairiusrizibuciūš, buvo apvers bes, 'palestinietes ar kitatautes
: PAKISTANO PASJEENYJE
Iš
Trinidado
lėktuvas
atskri'
gubernatoriaus paskirimu
diktatorių Duval.'
tos, o pėduodami žibučiai ko moteris. ‘‘‘Aš esu 'Izraelio na
SPROGDINĖJA BOMBOS
do į (įhurazano ir nusileido AruNEW DELHI, Ind. — Indijos josios vyras^ Iniiros sūnus žu- |
jomis sutrinti. Arabai jaučia, cis ,ir aš reikalausiu, kad Izrae
bos aerodrome. Dauguma kel į Venesuelos, Charazanc, .
! . ..Pesavar, -Pakistan o s- — ši
lio Xauta "būtų gryno žydiško prokuratūra suėmė 4 Audra Ba vo dėl josios įakynio skristi į
eisiu turėjo išlipti Aruboj, bet ; ikos karo policininkai apm
mis dienomis Pakistano pušie
dės
provincijos
seimelio
įtakinsusirinkimus,
jis
nelabai
nonojo Jeruzalės nžeštoį- r Niekas, vkraQį^’,\^?_ipąrei^ė Kahanas.
nvjo *
kebes-- labai ssalin- grobikai išleido tildai 6. o vi-! i toje pačioje mokykloje 1<
rėjdA
’
T
’
alaido^
sūnų
marti
no

gesniiis
Suimti
3
ii
'
h
>
nentanė/kad Kahanas' galėtu bū- Kahario. Apolitinė grupelė vadi-:
siems liepė būti tekluvetJtoI Ve- vų grėbikių. suiihtif Jie* r
gos bombes. Sprogimo metu žu
•* •— Iii
sųlnsĮnąi*ir
.
vienas
indas.
.<
rėjo
gauti
dilesnį
palikimą.
Ji
naši
&.(Tąigi). Antrasis jo
vo 10 pakistaniečiu, kurie neGG- ^elos vyriausybėąraruoš jiem šovė nė vieno keleivio ir i
Tik-'^ąr^įįstatyta,
kad
HycĮjį
1
'
.
į negalėjo susiarti^su Indira cieJ
< •
pai
feys tebesėd^kalėjiĮ mė^ metu buvo arti sprogi reikalingus pinigus ,atsiųs heli- į ve abu grobikus. Venezuela
■
* A?' sįS
Viena.^phyvh f-Ubtg
^jnetais ^į-.gavo -rabadėbsibs: ’provincij os sost-riė- ! palikiriio ir mėjo į teismą. Daep- me.
kopteli ir paruoš modernius i reikėjo mokėti 5 milijonų
mo.
jj
..
,
,
.
.
_
v
i
'
iaūs. ‘pūst
rių.
salėji^r’ kai ’je 4‘suiriįtieji sakė kalbas ir kur? j bar ji labai pykstasi su vyro bro;
ginklus . :
Indira smuma Rajiv Gan- Vyrauja įsitikinimas, kad šias
’
pale
Dovydo ho&
pravažiuo- istė vienus gyventojus prieš, ki-į‘ liu,
AruJios aeredrer/o vynausy^ Į
"
Nesusipatimai tarp Maner J bombas sprogdino Kabulo agenJ dili. 7"
■ jam^
RUTH LOVE
Jįs vadinasi UTIS.'
be
jau
žinojo,
kad
atskrend?nj
Jje
nori?
kad
afganistaniekos
iiRajivi
yra
tokie
dideli'į
Aeh$
NESIRENGIA IšVAŽIU<
tarpu dar ■ Indas priklausė Baratij a Jądės žengia. nactų-Aš;
Ii lėktuvą valdo grobikai.
Jam
i
mestųsi
kovon
ir
pradėtų
kad
jiedu
neklba.
Manekos
ne{
*
4
nedškųą-‘.;ąT-jLs'iš .-kalėjimo galės 5 nata, partijai, o musulmonai viec■ •
įsakė
sustoti
nuošaly
nuo
įs:be! CHICAGO. Ill. — Illinois
žygiuoti
į
Kabulą.
Rusai
su

sutarimai su udira tokie dideli,
re: ^Ni^Ri?ųiema.hiau, Tt
Nykti r-.naūją 'parjariįėritą.
; tos parlamentui, o. vielos nerakad Indira irdraudė jai įžengti traukė g.iU ngas jėga i Pakis-* Sėjimo taiko. Be lo. aplinkui an- j kyklų vedėja labai pasipik
tek s m^i -tokį tipą, k
: mumij metii ragino musulmo
si komiteto pirmininku G<
hanas, ųSjšnktįi. -1 ižfąėlie ?par—• ’ .Trėeiadicnį ; aukso uncija nus nebeklausyti indų. j .He ži- į savo namu j Visa Gandhi ir tano pasienį, bet naktimis jie statė sunkvežimiais. Apie vidų- Į
Munoz, kuris glaudžiai b;
“ UNęhru galinta giminė suskilo. biio pasirodyti Kabulo ga1 ve dieni grcJūkai pakartojo Vene- Į
lairient^^ą^rabtfias Kahanas,- kainaVoi $341.00. " ? - į\
i no, kad neramumai vyko Punzuelos vyriausylud. kad jie iš ■ darb'avo su George Was
gavęs oįijšfaių. pranešimą, kad jis’
se
"
...
6
• džiabo šiaurėj ir Aukso švento
Afganistaniečiai yra pasiry sprogdins lėktuvą su keleiviais. į ton. Bet sekmadienio v;
išrii^ta^ į ’Izraelio parlamentą-,: —-Bijomą, kad La.Paz mieste vės srity. Vyriausybė prašė poliNEVj YORKO
žę įtikinti sovietų karo jėgas, jeigu nepasiskubins vykdyti jv» i meras Harold Washington
tarė: “As tik vieno dalyko bi< streiką gali organizoti “Žvilgan ; tikos veikėjus aprimti ir nera
ITALAMS SEKASI
I kad jom> geriausia vykti namo reikalavimus. Vcnezuelos už-; reiškė, kad jis jokio sąm
jau, kad, ‘man neatimtų Izraė-. čio įūko”:.-'i šalininkai., kuriuos mumų metu nekurstyti papras
prieš Ruth Love neruogi:
NEW YOLK, N. Y. — .X ew i :r leisti afganistaniečiams tvar- siemo ministeris pasakė, kad I
kariai, ir. policija areštuoja visatų gyventojų. Visi suimtieji tu
esą jos moteriškas ir nėr
Yorko siuvėja duktė Geraldina ‘ kvti savo reikalus, kaip jie tvar penkių milijonų dolerių ižde nė :
IzraeHo darbiečių tarpe nebur me .krašte.
rės aiškintis Indijos teismuose.
šimtmečius. .
ra ir negali šios sumos duoti. Iž išmislas.
o
demokratų konvencijos buvo pa kė ilgokus
Pirmadienį ji apkaltin;
de yra tiktai du milijonai.
Vieningi Gandhi palikuonys skirta viceprtzidentės pareigonx
HUNAUREČT, Jap. — Hovio
Tuo tarpu i Aruba prsdėjc neis valdybos seimo pin
jau nesutaria
Jeigu prez. fteaganas nemokės
Venesuelos, Charazanc ką Michael Madigan, Ju
i gerų patarėju įpasirink Ii, o Mon- saloje, rytiniame jos pakrašty
i
1
Iki šio meto vieningi Moha[ dale laimėtu'rinkimus, ir da-i je, Hičisu laukuose. miškuose ir ir kitų kraštų kare policija. pa- laikraščiui pranešė, k; d
15
medo Gandhi palikuonys vienin
g nas atsiuntęs Munoz i :
t bartiniam neškeriotojui užeitų pašlaitėse pirmą kartą per law ruošta grobikus suvaldyti.
SYRIA
gai veikė Indijos gerovei, bet jau
Pirmadieni kapitonas pranešė
j stiprus kairėje pusėje dieglys, tai kus ir kalvas prajojo 4<S0 samu
dabar Gandhi šeimos nariai ne-į
č’a reikalas eina nc
rajų. Tai buvo senų raitelių gru grobikams, kad stovinčio lėktu
I
Ferrara
tapti
krašto
prezidenv ■ *-*sutaria keliais pagrindiniais klauj! teAl Narni
pė, kurias gen. MarCarthy l>u vo baterijos pradėjo silpnėti. Jei
simais.
1
vo uždraudęs Japonijoje.
gu negaus naujų baterijų, tai no garbę, — pareiškė juod
43 Usbrdb
Premjerė Indira Gandhi tu-Į 65 metu Nėw Yorko dailvdė j Šie raiteliai neturėjo jokiu gin
Ye®-:s
rėjo sūnų Sunjay, kuris žuvo; Venono Pagalo laimėjo $20 mi klų. Samurajai turėjo trap us, i
Ji tvirtina, kad negal
e
lėktuvo nelaimėje. Motina bu-jlijonų doleriu New Yorko loteri-1 bet aštrius peilius. Jeigu kas Japonai t;ki, k^d už kelių me du ir kyklų reikalų vrdėj
fetetakk
vo pavedus savo sūnui tvarkyti • joje. Jis tvi tina. kad jam ne-j būdavo nepakankamai paklus tų dabartinis premjeras lei< ji pasakojo, tai neturinti
įLEBANON
visus partijos reikalus. Jiedu] reikia pinigu Jis toliau sodins nus, tai samurajai aštriu peiliu jiems nešioti samurajų gink- mes, bet ji rengiasi savo
^baUascjs
BE2UT
gražiai sutarė ir nebuvo jokių; lomates savo namo ki eme ir nie- Jį nudurdavo. Jeigu kuris sa
partinių kivirčų.
I kur nevažinei Nebent nusipirk- murajų vada padarydavo klaiBet sūnaus žmona Maneka! siu sunkesnį automobilį, kad dą, tai jis tuo pačiu peiliu per
nesutardavo su uošve. Maneka; būtu saugiai įvažiuoti, žmona sipjaudavo
savo
vidurius,
'abai nekęsdavo Indircs Gandhi, j Angelino sutiko su juo niekur Išmetus atomo bombą, japonu
Ji neleisdavo jai paliesti savoj nevažinėti, bet, tapusi nrilijonie- kariuomenės vadovybė pasakė,
anūko. Ji bijojo, kad uošvė ne-j rė, ji jau norėtų nusipirkti naują kad Japonija pralaimėjo kam.
SSSlAFL
Karalius sukive^ė karo vadus ii
pakenktų. Ji yra įsitikinusi, kad i Biucka.
Ij.jmifr.rr
~ • ■"
-------------I
jiems pasakė, kad jk\ pradedaVenono buvo da-ilydė, užsidir {• mi
T karą* užtikrino imperatoriui
’stM^ OCCUPIESj
JOeUU*
bo, pinigų, bet juos ir išleisdavo. J laimėjimą, o.zlabar visiems aiš
JORDAN
Dabar jis, gauna $1000 dolerių ku. kad karg pralaimėjo. Dau
•*J
mėnesinės pensijos, prižiūri sa gelis Japonijos karo vadų tada
vo kiemo daržoves, išaugino vai pasidarė hnrakiri, jie patys prakus ir nieko jam daugiu ne- fidūrė sau pilvą ir pamažu ne! reikia. Jis gali gyventi ir be tų siskųsdajni. mirė
KALENDO KELIS
Į milijonų. Iš įpratimo jis nusi- I Dabar samurajams vadovauj i
Rugpiūčiol: šv. Alfonsas, Viltė, pirko loterijos biletą, nesi t i kė- Hildenaja Harokawi. Vietoj ka
Sudavis, Gauda
damas laimėli. Jis tvirtina, kad rdų, ar peilių 480 raitų, japonų
‘ Amerikon marinai išplaukė H Beiruto, kur jie saugojo Amerikos
jis nežinos, ką su tais pinigais .nešė dalias vėliavas.Vėliavom Baltuose Rū
Libano vyriausybe flaranhioja, kad ambasada nebus Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:09’ | daryti. Ji džiaugiasi ir tyli. Ji plevėsavo kaip miškas. Koman vergtų Tautų proklamaciją Chic&goj susirinkusiems n
iltas
puolamo, v
.
. , i
?
! r »
a’ J
išleido daugiau, jo uždirbtų pi- da buvo užsimovusi aukse kar- vergtų tautų atstovams.
Martynas Nagys fofog
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMI
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Kūno, proto ir jousmy damos pagrindai
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JONAS ADOMAVIČIUS, M D

i

i

Kai gydytojai nesutaria —
, pacientas susimaišo
STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI

j
j
•

gazų ir kit.
Mažą palinkimą i kietus vidų- j
Airius ir dujas aš turėjau jau ‘
prieš kelias dešimtis metu, tik!
jos tada reiškėsi labai nežymiai, j
Gydytojams tada tiriant, buvo
numatyta šamu spazmai (litt
le spas. colon).Ta> trukum nebu :
’X> gy<iomas. Daugiau pajuda n* Į
;jš jo ir nejausdavau.

i

D r. Jonas Adomavičius

Per paskutinius du metus |
prasidėjo o<k je išbėrimai. Kai j
vienoje vietoje tepi cortisone I
Kremu jie negreitai gydydomuj
ūe atsiranda kitoje vietoje^Apie.
tokius reiškinius ir eilę kitų yra }
)as-kvta ir tu vaistu instrukei- Į
'
i
joje.
Dėl tu negerumu — neigiamų į
reiškinių buvau kartą pas gas-|
iroenterologą. Jis padare proc-!
toseopy ir rado mažu hemoroi-r
dų. Sakė nereikią nei operaci-Į
jos. nei gydymo iriekcijomis. į
Patarė mėšlini. panaud.»ti žva
kutes. Tas jaučiama labai retai į
ir aš naudoju jas vieną kartą į
kas keli menesiu Kraujavime j
nėra buvę

K/nuritnus. E^u lygiai 80 me
tų. Prieš šešis (6) metus pada
rius daline prostatos operaciją
buvo rastas vėžys. Man atsiųs
toje sąskaitoje ta operacija bu
v o pažįmėta “transui ethral re J
section of the prostate”. Pilnos Į
operacijos nedarė dėl ^no am- į
žiaus- Esą tokiame amžiuje pa- j
sitaiko dažnai komplikacijų, ku į
rios ligonio gyvenimą tik labiau
i
apsunkina. Dėl to esą, pc daliPaskutinio vizito metu j-s j
hės operacijos geriau gydytis
man netarė pasitarti su savo uro į
vaistais. Prirašė moteriškų hor
monų D.E.S. Eenseols 1 mg. — j
u kipušinelių operaciją (medi-j
vieną krrt į dieną imti kas
dien.
mone. būtu
hormonų j
Pradėjus tuos vaistus imttpoj ėrrrmo kiekį sumažinti, nuc koj
keliu mėnesiu pastebėjau, kad šalutiniai reiškiniai turėtų su- ;
tie vaistai pradeda duoti nei švdnėti.
Kai aš tvo reikalu pasiteira-Į
giamus šalutinius reiškinius
kiek užlaikyti organizme van vau pa< save urologą, jis trum
dens, kietinti vidurius, atsirasti pai atsakė, kad paprastai toji
skrandyje ir žarnose daugiau operacija daroma tais atvejais.

St ŠILEIKIS

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

Karvės sode

logą, pasitepanti jo nuomonės «au
atsakymo i šiuos klau
dėl gvdymo, bet buvau nuste- 'imusbintas jV
jV {perdėtu
gidėtu atsargumu,
atsargumu, L Koki motyvai, JŠ tikrųjų,
reiškiant jaįi savo nuomonę ki apsprendžia minėtos operacijos
to gydytojo pacientui. Atrodė, reikalingumą?
2. Ar aš operacijai nebūčiau
atsargiai duota suprasti, kad ar
ba turėčiau iilnai pereiti pas jį per senas ir ar nesulaukčiau iš
jos kokių nors komplikacijų?
gydytis, artį problemą spręsti
3) Ar yra galima grynai vie
Tą padariau, mano savijauta su savo gydytoju.
Nenorėčiau savo nuoJatimo linė anestezija?
pageiėjo, tačiau atsirado visai
4. Kiek maždaug laiko reikė
nenumatyta staigmena— aš pra urdlngo palieti Jis korektiškas,
dėjau jausti hormonų ėmimo stengiasi mail padėti ir kitų gy tų būti ligoninėje .
eigoje išnykusį vyriškumą. Šio dytoju žinieaiis yra geras spe- Anksčiau tokiai operacijai bū
tik su pacientais čiau buvęs priešingas, bet da
jutimo pasėkoje ėmė silpnėti ■ cialistas.
šlapimo srovė, ypatingai naktį. pez’daug skuta ir dėl te gali kar bar manau, kad jau yra atėjęs
Pradėjus motoiišlrib rtnnviiu> tais ko nors ►varbaus n epast e- laikas tą klausimą svarstyti vi
su rimtumu.
iš naujo imtų šlappimas atsitai- bėri laiku.
Esu skaitęs dvejose gydyto
Iš anksto esu Jums, Daktare,
jų
parašytose!
knygose,
kad
pa

labai dėkingas. Labai ačiū!
mi reiškiniai. ypatingai dujos
Surirūpznęs
pa
ir išbėrimai ir dabar jie mane mušta operaap vis dėlto
tariama ne tii ligai plečantis,
jau perdaug vargina.
P. S. Atsakymas - patarimas
Buvau nuėjęs pas kitą uro- ar esant pavojai plėstis. Be to,
laukiamas Naujienų sveikatos
pažįstu du asi^enis,pas kuriuos
skyriųj_e^__
toji -operacija
liga
Atsakymas. Didžiai Gerbi ajiems buvo pad rvta. Jie abu
jau du ar trys irėtai jaučiasi la mas aš^toniasdešimtmeti lietu
bai gerai ir yra aktyvūs kaip vi, ačiū Tamstai už tokį sklan
visai sveiki žmolės.
dų. dalykišką ir tokia gražia ir
Vadinasi, dėl
operacijų yra iaisyklinga rašysena tiekti pa
ir kitaip man. urlovų negu ma klausimą. vtai atsakymas:
nasis. Iš mano lataus aprašy
1. Visokį esti vėžiai į prosta
mo, manau, aiškja, kad aš esu tą įsimetę. Vieni jiei lengvi,
lyg ir paklydęs > arp amerikie kaip sloga: tokie jie prostatoje,
čių gydytojų. oĮlietuvio urolo kaip riešuto branduolys, riešuto
go čia nėra ir j| neįmanomas kevale, laikosi per visą žmo
gaus amžių nedidėdami, neišei
pasiekti.
Tekiose aplinkybėse apsispren dami į laukus,savo vaikų į kitas
džiau. Daktare, JrašytūJūsų pa kūno vietas, ypač į kaulus ne
tarimo, kaip tuiečiaU dėl ope naši ųsdami. Tokius juos randa
racijos darymo apsispręsti. Ži prostatoje gydytojai, darydarrii
nau, kad ligonio! nematant, to žmogaus kūno pomirtinį tyri
kį patarimą duoti sunku, bet ną žmogui mirus visai nuo ki
manau galima. Ypatingai norė- tos kokios ligos, o ne nuo vėžio.
kai vėžys pradeda ar grą>o JXJreiti i kaulus. O pas mane to nesą nes penkis kartus darytas
Bone scan buvo negatyvo. Kai
būsiąs reikalas, ta operacija bū
sianti padaryta. V’eton operarijo> jis patarė kuriam laikui
nutraukti hormonų vartdjimą.
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SUTEMOS DALNUŽĖLĖ
Iš kalnelio žaliagalvio
Pasikėlė dainužėlė
Pamažėliu

Kur lakštingala giedojo...-,
Nuo rasos kur žiedas linko...
Kur takai jaunystės godų...

— Kaip išbristi man vargdienei
Toki; platų platumelį,
Tokj gilų ilgastėlj...
'

* J

— Kaip pasiekti ttlan besparnei
Mažutėlį žiburėlį
Sutemėlę.^

Ii

IMi lp
-vr< tr “nu ir*

Th>t

— Ar aš austi nemokėjau
mėnesieną
Diemedėliais, erškėtėliais
Ataudėliiis —•
NevlrpėjauL..

— Ar tas sapnas — mano žiedas?...
Ar ir aš gimiau paparčiu?...
Ar nešnekins su lelijoms
Vandihėlfe ...
Ir nuUięe?.Iš kalnelio daihuzėlė —

4. Ligoninėje nerėikrt nė vie
Tnkle vyrai iš tikrųjų pergyve
na save tokios rūšies vėžius. Gy nos dienos gulėti. Ji padaroma
tekias vėžių rūšis vadi- ligoninėn neatsigulus, tik jos
na undffertnciated carcinoma. priimamo kambaryje pabuvus
Jei pas Tamstą tokios rūšies kol operuojama. Sttriliškumas
vėžys yfa rastas (gydytojas ži -eikalingas, todėl urologai ne
no, pasiklausk jo), tai nieko daro jos sa* c kabinetuose Tai
Tamstai daugiau daryti nerei- vienos dienos operacija, kaip
kia, net ir tų moteriškų hormo- outside patient pyaemia.
Tamsta turi labai gerą gydy
uų priėmimą galėtum sumažinIi savo gydytojo globoje būda- toją,jo patarimo klausyk ir į ša
mas. Taigi, vien prostatos vė lis visai nesidairyk, kaip dau
žys rastas operacijos metu dar gumas kad neteisingai elgiasi.
nieko blogo nesako, reikia su- Tie du minimi vyrai irgi, grei
tūhanžinoti (mikroskopiškas išimtų čiausiai, turėjo ramiai
vėžio dahų tyrimas; tai pasako) čus vėžius savo prostatose. Ta
kokios rūšies tas vėžys prosta da ir nieko nedarant ar bet ką
toje yra.Šitas reikalas liečia tik darant pacientas vis vien gerai
prostatos vėžį. Kitokiose vietose jaučiasi.Tik tada kastracijai pri
rėžiai visai kitaip elgiasi, nė pa duodama reikšmės. Tikrumoje,
lyginti jų elgesio negalima su ii nesulaiko vėžio plėtimosi, tik
prostatos tam tikros rūšies vė kiek palengvina ligonio kančias,
žiais.
jei vėžys esti piktybinis prosta
Pavadinkime Tokios rūšies vė toje rastas.
žius gėrybiniais. Jie jokio gy
Tamsta liaukis besi j audines,
dymo nereikalauja. Tarp jie bū
nieko blogo gydytojai Tamsta:
tų prostatoje tūnoję visą Tam
nepatarė ir toliau laikykis savo
stos amžių, nei nebūtų atsira
gydytojo.
dęs slopinimosi nutrikima^, ku
Tik jei nepajėgsi šio patari
ris privertė Tamstą daryti pnėš
mo pildyti: imsi nervintis ne
šešis metus operaciją. Toks su
miegosi ir savo gyvenimą labai
trikimas gali atsirasti ir del pa
mizernu padaryti, besirūpindaprasto prostatos (ne vėžiško)
baus dėl menkniekio: nesvar
padidėjimo. Pas Tamstą buvo
baus Tamstos sveikatai dalyko
rastas matyt, tik tas gėrybinis
Undiferenciated) prostatos vė — darykis kastraciją su gydy
toje pagalba.
žys. Galėjai jokio gydyme to
liau dėl vėžio negauti ir jis bū
Visiems kitiem^ patariama pa
tų toliau sau ramiai prostatos sikliauti savų gerų gydytojų ir
likučiuose laikęsis. Jo gerybiš- mesti medžioklę patarimų pas ki
kumą,nusako ir tas faktas, kad
gydytojus bei draugus. Me
per šešis metus kaulus tiriant diciniškas galvojimas įsi gi jamas
(scan) nebuvo rasta vėžio vai ilgų mediciniškų studijų metu.
kų (metastazų) juose. Taigi, Jo tokio neturi nė vienas meramiai laikykis, visai nesijau- dicinos mokslų nebaigęs. Todėl
dink,pragyvensi Tamsta tą savo, toks susimaišo mediciniškuose
prostatos veži ir pas Tvėrėją - reikaluose ir dėl to visai bereinueisi visai dėl kitos oriežas- halo ir be naudos nukenčia??^
ties.
Panašiai maišosr
žrnoV įsai kita muzika yra turint nės įvairiuose mediciniškuose
labai aktyvų prostatoje vėžį. reikaluose, ypač kai juos išnau
Toks jis labai greitai plečiasi, doja įvairūs pelnagaudžiai. Štai,
perlipa prostates kapsulę ir įperšama žmonėms pigūs kraujo
skleidžiasi aplinkiniuose audi spaiulimo aparatai, tokie matuo
niuose, nukeliauja į kaulus ir jasi patys, ar kiti nepatyrusieji
sukelia labai stiprius skaus jiems patarnauja (atseit, pianimus.
I nu skambina visai to reikalo ne
Su tokios rūšies vėžiu turint simokę), o paskui jaudinasi del
reikalą reikia viską, kas galima darinių^kurie pasirodo' esą visai
tferyti tuojau:
ir -moteriškūs klaidingi.
; r
hormonus imti, ir ihedicinišką
kastraciją daryti. Pastaroji epe i Arba vėl, dabar Chicagos pirracija, nenoriai daroma jaunės i tye paprasti berneliai— masaži
imam vyrui del suprantamų prie stai leidžia vyrams vitamino
žasčių- Net kai kurie vyrai, tu B-12 adatas už septynis (7) do
rėdami tikrai
biaurios rūšies lerius, įkalbėję jiems; kad tai
prostatos veži, po prostatos npe vyriškumą pakepančios ir stip
racijos atsisako kastracijOo. To rumą — energiją sukeliančios
kie miršta nuo greitai iššsiplt- adatos Vyrai, kaip veršiai sker
čiančio po kūną prostatos vė dykloje eilėse laukia tokio ne
žio, bet vyriškumą pasilaiko iki žmoniškumo. Juk, tas neturi tei
sės taip adatas duoti, o tu; vyre
mirties.
Nesijaudink dėl dviejų gydy li. gali mirštamą ligą iš pirties
tojų priešingo patai imo tuo pa po tokios adatos parsinešti. To
čiu reikalu, reikalu. Jie abu yra kio vitamino adatos savo vietoj,
teisingi. Tamstai, ne medikui, gydytojo paskirtos yra labai
sunku suprasti medicinišką gal vertingos. Tik ne vietoje ir ne
vojimą, čia jis yra teisus. Mat, reikale jos duodamos dargi ne
yra dvi mokyklos tuo reikalu: steriliai — jos yra labai rimtos
viena pataria naudojant mote- negerovės šaltinis
Kas čia suskaitys visas medi
liškus hormonus, nenaudoti ka
stracijos tol, kol vėžys nesti į ciniškas kvailystes dabar žmo
kaulus vėrtejęs ir skausmus su- nėse paplitusias. Tamstai čia
kėlęs.Tada skausmų raminimui pasakyta mediciniška tiesa, ar
ją priimsi ir savo gyvenimą
patariama kastracija.
Kita mediciniška nuomonė kreipsi ta linkme — viskas pri
yra, kad su vėžių reikia kovoti klausys nuo Tamstos vietinio
visom pajėgom nedelsiant. Ta nusiteikimo. Prašau slivirškinti
da tuojau patariama kastracija gerai šią rtiedicinišką tiesą pro
ir hormonai. Bet sunkaus vėžio statos vėž*o reikalu ir Tamsta
atveju, Tamstos atveju, kaip pa galės; džiaugtis per visą Tams
sielgsi, taip bus neblogai. Gali tos likusį gyvenimą. Gėkmės!
nedaryti vėžio k;Btracijos. Iš
kitos pusės:
tokiame amžiuje
vyriškumas gal Tamstai nėra
jau taip hbai svarbus, gali kas
truoti*, nes tokia operacija yra
Tamstos amžiuje labas labai pa
prasta ir lengva.
2. Nesi kastracijai per senas,
nes telkia operacija senyvame
amžiuje (nesant daug riebalų)
yra lengva, žinoma, kiekvienas
adatos įdurimas negali būti šjid
taprocentiniai uįtikrintas. kad
nebus komplikacijų. Jokių jų
nesitikėti n;i, dėl pačiue operaci
jos pr.prastirrM. Nuplaunami
raiščiai ir viskas.
“ 3. Tik* vietlhį Mutparipimą da
rant tekia operacija atseka
ma. f

- u.

Liūnas, Uūnas klampūnėlis...
Balys Sruoga

2 — Naujienos, Chicago, 8, Ill.
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nnusus z< niyn. hko
-- Aš ^avo dešiniąją; užjKikrlis. be kurių
r pansven:: o toji šven- nę koją įspyriau Liūtui ir nuo
j'.u i.’vk.si Tai keturi to laiko šlubuoju ta koja
Niekai! Jei šlubuotų visi
a>ilai kurie savo amžiuje yra
spyrę mirštančiajam liūtui, tai
iuiyj® (i.ngt-j
. ar tai būti ^€:idr ū nė vieno sveiko asilo
lėtas, ar kuri.’ kita- lebūtų p. saulyi e... Gulkis, aš
ng :ny, s. Jie ne vier perrišiu Uu koją i: netrukus
ir praleido daug va oust

LAIŠKAS NAUJIENOMS

lydžiai tierb. p. Redaktoriau, dėl?
n^dooiai piušau a.spausdinti
Nejaugi, ALRK Moterys su
Narujhnų Iknraštyje, šį minj galvojo tokias pamaldas atlikti
ki< :Q> liečiantį ’abai aktualų
ne bažnyčioje, o ūkio triobėsiuoreiklia.
se, Juk šioje sąjungoje dide]is skaičius vra senc:*os kartos
nreteru. O senoji lietuvių išei
je, b !vg atspausdmtas labai ak
vijoj kada, ypač brangino liekitusius vedamasis, pavadintas
truodami. harmoni
Asilas visai nu.įminė ir kuL‘'KODŽL? \ kuriame rašoma vių statytas bažnyčias. Kodėl
šių paminėjimų rengėjams šo
?petuod' mi. Jadvy
Hodamas tarė:
apie lietuviškų parapijų ir jų
vė galvon mintis, neišlįs ii?
— Bet jei aš rebeššlubuosiu,
ie. Kuri
dau
bažnyčių, tų musų religinių ir
lietuvių bažnyčioje, o p. Rudžių
kas gi zincs, kad aš esu liūtui
is, paruoš
tautinių centrų likimą, šio veakie trobesiuose? Tuo dnr keik
įspyres7
d m’jo e j torius mūsų -Išeivijos
čiau, kad toje maldos dienoje,
$ka-:ty?cjams atskleidė labai liūd
bus pagerbtas ir šv. Kazimieras.
ra faktą, kad pastaruoju laiku,
• Prisipažink m — passu
Okupuctoie L’ętuvoje. šv. Kaz«*
net
nepaini
daug ka’hama ir rašoma apn lie
\v;e yra už mus daug geresnių
mierąs išmestas iš Vilniaus ka
■j torio e*
tuvybei išlaikyti lituanistinių j
vyrų. Tai yra tie, už kurių mū
tedras, jo vardu bažnyčia pa
nc;raisvm?s
nepaste
mokyklų pagerinimą ,apie tam j
sų žmonos, būtų galėjusios ište
versta ateizmo muziejumi. Tai
bė!?> šcen’ės d lyvių.
tikslui Chicagos universitete
kėti.
gi, ir išeivijoje šv. Kazimierui
Jei ir pavyko šventę taip su
įsteigimą lituanistikai gilinti ka
pagerbti nėra vietos lietuvių
c:gan:zuc*i. k;d vyko pregra
tedrą, kurios išlaikymui reika
bažnyčioje, o privačiame ūkyje.
ma. pokyliai ir pasilinksininimai,
linga daugiau negu puses mili
tai be globos paliko jaunime
LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA. VOKIETIJOJE
jonų dolerių. Tuo tarpu mažiau
Mano nuomone, kad pp.ml- j
klausimas, vandalizmas, rengi
siai kalbama ir spaudoje rašo- nėjimų proga apleisti lietuvių
mes uždarų priėmimų ir pasi
n^t apie aukščiau minėtų reli parapijų bažnyčias yra didelis
didelė jo dalis yra mūsų ateities . tenkinimas vien žiūrovų skai
ginių — tautinių lietuvy bės cen nesusipratimas, gal dar tiksliau į
kertinis akmuo, bet tie. kurie čiumi bei garbės svečių pagerbi
trų likimą. Vedamajame pri pasakius, pasimetimas.
tik naudojasi proga, pasprukę < mais lieka būsimiems dideliems
siminta apie bažnyčių likimą ir
Bet dar skaudžiau, kad šia- <
iš namų (kokių?), daryti žalą renginiams pavyzdžiu, kaip ne
okupuotoje Lietuvoje, kur oku me, taip neišmąstytanie poren- j
Rašytoja Aurelija Balašai tin negalėjo įeiti.. Sekmadieni
’r griauti lietuvių garbę, turėtų I reikia daryti.
pantas? jas uždarinėja, pasitei gyje yra įsimaišę ir mūsų išeivi- i nė Kanadoje leidžiamuose Tė- kę pokyliai nesiskyrė nuo kitą
būti "paženklinti”, kad dar likPraėjus šokių šventei, lietusindamas tuo, būk žmonės jų joje
juj6 gyveną
gyvenU dvasiškiai, kurie,'
kurie, yjškės žiburiuose parašė eilę savo pobūdžiu.
tų bent vienas geresnis vicsbu- |
dėmesvs krvpsta i Šv. Kazinelanko. Todėl jau ištisa eilė matyt, nedrįso rengėjų įspėti, straįps^ų apie Klevelande vyDeja, kaip paprastai mūsų di
lis mūsų didmiesčiuose, kuriuo-1 niiero kongresą Toronte — opejų stovi biauriai išniekintos, pa kad minėjimai pradedami P«- kusią šokių šventę,
džiųjų renginių metu atsitinka,
verstos sandėliais, ateizmo mu maldomis lietuvių bažnyčioje, o! Spausdiname josios nuomonę lietuviškas jaunimas,- mūsų taip se lietuvių vardas nėra įrašytas j rcs premjerą ir kitus renginius
1 ' [ š. m. rugsėjo 1 -2 d. Reikia tikė
ziejais. meno galerijomis, kitos ne privačiame šeimos ūkyje.1 apie šokusį ir nesusivaldžiusį lie- branginamas, gerokai prisi i “juodąją knygą”. Tai yra Vi
su mūsų atsakomybė ir pareiga.. tis, kad JAV lietuviai tą šventę
stovi lentomis užkaltais langais Toks žygis parodo, kad mes sa-j< tuvišką jaunimą. Štai ji: ■
dėjo prie lietuvių, vardo paže
Jei šventę galima laikyti pa-1 savo dalyvavimu rems ne ma
ir durimis.
vo bažnyčių jau .nebebrangina- j “Šokių šventės garbės svečių minimo. Dviejuose K’ivelando
vykusia, tai vis dėlto pasigesta žiau, kaip Kanados lietuviai rė
Vedamajame daromas prie-, me. Jas paTeikame svetimtau- , įarpe buvo džiugu matyti mūsų viešbučiuose įvyko nemalonu daugelio dalykų, kurie prie tos mė Klevelandą.
č(ams ,o pamaldas atliekame Į nauj-ą vyskupą Paulių Baltakį, mų, vandalizmo, triukšmo, tur
f įtars every 3,000 te
kaistas ,ir mūsų organizacijų
šventės iškilmingumo ir idėjos
T. ž. 1981 m. liepos 24 d.
Lemonte,
namuose,
p.
Rudžių
ir
Stasį
Lozoraitį,
Lietuto
naikinimo,
iššaukusio
polici

vadovams, kodėl jos išeivijos
ūkyję, kun, J. Vaišnys laiko pa- Į VOs atstovą Vatikane ir Lietuvos ją. Vandalizmo klausimas jau būtų prisidėję. Koliziejuje ne
wasting gasolkx.
<
jaunimu neįsąmonino lankyti
buvo jokio lietuviško užrašo nei.
KINIEČIU
SĖKMĖS
maldas,
Union
Pier
Lietuviui
pasiuntinybės
patarėją
Vašing:
buvo
anksčiau
keliamas
spau

Don’t be a Sssa L
savo lietuviškų parapijų bažny
dekoracijos, pasitenkinant virš
Šhibiioymtis asilas
draugijos nariams Karaičia “Gin * Įo^e.
doje, tačiau niekas misų auto
čių. kurios yra tautiniai ir reli
arenos iškabintomis Kanados,
taro” vasarvietėje, šliūbus duo- ‘
ritetingų
asmenų
’
ar
veiksnių
ne

Šventės,-išvakarėse
didžiojoje
Liūtas sutiko šlubą asilą
giniai centrai. Jie neišaiškino
JAV ir Lietuvos vėliavomis. Pro
da po medžiu.
miesto ceritrc auditorijoje įvy- siima iniciatyvoj; tki 'neigiamy
jaunimui lietuviškų parapijų ir
gramai prasidėjus, šonuose su-|
Kodėl sąjungietės po pamal- >
susip^žiirimip vakaras, į kurį bei- užkirsti keltoj..Jaunimas,
bažnyčių reikšmės lietuvybės
c—-—-.z
.
- > wIT., T
---------------------dųą bažnyčioje negalėtų vykti į j susirinko:- beveik 4,000 svečių. paliktas vienas,/tĮe^tyresniųjų mirgėjo alaus ir cigarečių rėkia ’
išlaikymui. •
mos. Daugumas žiūrovų nega- jj SUSrnENUmiAS LIETUVIŲ AMERIKOJE Į
Rudžių ūkį ir ten atlikti veiklos i Tai buvo-laisvas pasimatymų ir priežiūros, atrodoį nėra: pribren
tėjo gauti programos, todėl
i
Bet kas mane, nuo Chicagos sukaktį ?
pokalbių! vakaras ,kurio metu dęs laikytis.viešumoje linksmai, kėjo atidžiai klausytis piane-į 1
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fr at emalinė
miesto toli gyvenantį nustebino,
Reik tik pasigėrėti L. Vyčiais. grojo Čikagos neolituanų orkes bet .oriai. Rengėjai neturėtų to sėjų komentarų (Dalia Oran-(S
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
kai paskaičiau “Moterų Dirvą’’,
kių incidentų slėpti', jei praneš
tras,
vadovaujamas
Algio
Mo
Jų seimas vyks Chicągoje ir pa
taitė, iš Klivelando ir Janina-Bi— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
skirtą, šįų metų kovo mėnesiui.
darbus dirba.
maldos, bus atliktos bažnyčioje. desto. Tame vakare vyravo jau-' ti tėvams ir tokius jaunuolius ritė Litvinienė,' iš Ročesterio). ■ |
Joje yra atspausdinta programa,
šalinti
riš
irimas,
tačiau
netrūko
ir
vyres

Taip pat ir Amerikos Lietuvių
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleris
Programos eigą gerokai trukdė!^
kurioje skelbiama, kad šiais me
didesnių
apdraudų savo nariams,-»
’ .
grupių,
suvažiayim.i
nės
kartės
atstovų.
Teko
patir
1
'
Tarybos seimo pamaldos vyks
per ilgi pranešėjų dviem kai-j j
tais, rugpiūčio mėnesį, 12 die
pareišSLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
bažnyčioje. O jų, šių vienų ir ti, kad juo pačiu, metu buvęs ėsnginių, jiems v
kam šokių apibūdinimai, tuo lyg
ną, įvyks iškilminga maldos die
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
kia'nt
nepasitik
r
ne
laiuždaras
vakaras
Lietuvių
namuo
s A7 ne
kitų dalyvių skaičius nepalygi
ir
sumažindami
publikos
spon

Kiekvienas
lietuvis ir lietuvio draugas gali
na, bus paminėta šv. Kazimie
kas
nuims
’
į
mūsų.
pagilinimą
se
vadovams
ir
Veikejairtš;
į
kurį
Susivienijime
apsidrausti iki $10,000.
namai bus didesnis negu sąjuntanišką džiaugsmą bei entuziaz
gili*?
T:
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apie nesuvaldantį jaunimą
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For constipation relief tbniorr
' Z reach forEX-LAXtonight
Ex-Lax helps restore your system’s own natūrai
rhythm oyermght. Gently. Dependably. Try it tor..
fYoifll Hketbę relief jn the morning.
^Chocolated orjpills, Ex-Laxis, Jįrgg?~=>1
' “The Overnight Wonder!’-
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t
?

. Read label and foOow
directions.
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$6.00
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________ _
$5.00
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5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
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BM >aL luyfofe yrt W RrocJIiųpt acrrtf^. KaSm |S 6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
BvyfM tMSMMrnrtl
K MM. USmkMH Hk

1TW M. Ba.toW ft,
jmMwWw MMowi

60 psL

______________________________________ _

$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St., Chicago, Hl. 60608 šluo
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Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
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tr patarė mums toliau studijuotiKaina pi Kieti vMdlaL
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Debatai virtuvėje
Savo laiku visame pasaulyje pagarsėjo debatai vir
tuvėje. Šiandien daugelis jau nebeatsimena, kokioje vir
tuvėje tie debatai vyko, kas vedė debatus, koki klausimai
debatų metu buvo svarstomi, ir kodėl tie debatai kelis,
kartus apėjo visą pasauli. Jie ne tik kartojo, koki klau
st d
toje virtuvėje buvo debatuojami, bet buvo keliamas
klausimas, ar tų dabatų metu diskutuojami faktai buvo
tikri ir teisingi. •

Virtuvėje buvo stalas, emaliuotas, kelios kėdės, ki- (
biras atmatoms sumesti, dvi šluotos, ant sienų kabojo j
keli rankšluosčiai, šepetys, kelios kraitelės duonai, sū- '
riams sudėti, šalia virtuvės buvo nedidelis kambarėlis,
atstojąs Lietuvoje buvusią kamaraitę, kur moterys su
kraudavo viską, kas virtuvėj nebetilpdavo, bet ką labai
lengvai galėjai pasiekti.
Apie šią seną amerikiečių virtuvę ir rašyti nebūtų
reikėję. Tokių virtuvių Amerikoje buvo milijonai. Jų
dar ir šiandien daug yra. Tiktai šių dienų Amerikos vir
tuvės daug modemiškesnės. Jos turi karštą pečių, var
tojantį trumpas karščio bangas. Jos kaitina, bet nesvi
lina. Amerikoje dar yra didokas virtuvių skaičius, ku
rios neturėjo tų patogumų, kuriuos čia suminėjome. Vie
tomis nebuvo geso vamzdžių. Gesą tekdavo parsivežti
plieno statinėse. Buvo virtuvių, kurias šildė ir maistą
virė anglimis ar malkomis.
Čia paminėtoji amerikiečių virtuvė buvo Maskvoje.
Tuometinė rusų valdžia norėjo pasikeisti žiniomis su ka
pitalistine Amerika. Ji leido amerikiečiams suruošti pa
rodą Maskvoje. Sovietų valdžia manė, kad amerikiečiai
suruoš naujausių automobilių, medicinos prietaisų, ar ko
kią kitokią dirbtuvę, bet amerikiečiams atrodė, kad nau
dingiausia rusams parodyti amerikiečių virtuvę.
—

Amerikiečiai sudėjo i dėžes visus virtuvėje buvusius
daiktus, nuvežė Į Maskvą, ten viską-sumontavo ir atida
rė duris sovietinei publikai. Tai buvo labiausiai lankoma
tos parodos vieta. Maskviečiai stovėjo po kelias valan
das eilėje, kad galėtų Įžengti i virtuvę ir pamatyti, kas
toje virtuvėje buvo. Valstybės departamentas parinko
patarnautojus, kalbėjusius ir supratusius rusiškai. Vir
tuvėn įžengusiems rusams, ypač rusėms, jie aiškino, kad
Amerikos gyventojų dauguma turi, tokias virtuves. Jie
čia pat aiškino, kaip tuos daiktus naudoti. Be to, ameri
kiečiai nusivežė Maskvos virtuvėn rusiškai spausdintas
brošiūrėles, kuriose buvo aiškinami, kaip veikia pečiai,
“sinkos”, bapkų lapai ir Įvairūs pipirai.
Visa Maskva prašneko apie amerikiečių virtuvę.
Ne tik kalbėjo, bet ir-ginčijosi. Vieni tvirtino, kad tokios
virtuvės paprasti' gyventojai negali turėti. Kiti aiškino,
kad amerikiečiai nemeluos. Atsirado senų rusų, kurie
tvirtino, kad tokių virtuvių Amerikoje jau seniai buvo;
o jaunimas pagalvojo, kad amerikiečiai tyčia atvežė
Maskvon savo virtuvę propagandai vesti.

‘TILTAS” (Aliejus)

MIKAS ŠILEIKIS

VLADAS PO2ELA

1 Kalbėsiu pavyzdžiais. Pirmas,
Esu matematikas. Noriu" dirbti
universiteto profesorium. Kur
KOVOS DEL SPAUDOS
galėčiau apsigyventi Lietuvoje
negali u—universiteto nėra.Kei(ATSIMINIMAI)
sti savo profesiją, sakysime, į
kalui ir gyvenimui. Esame tik mokytojo, nenoriu. Apsvarstęs
(Tęsinys)
žmonės, ne kokie dvasios milži cisus gabmumus, atssidūriau pa
Toliau kalbėjo Smeiona:
nai. Vieni didesnio ryžto kiti galiau.... Kazanėje, kaip savo lai
mažesnio kovai dėl tavo ir tau ku ten pateko broliai Juškevi
Aš nesu toks.karingas, kaip ;
tos ateities. Tad ar skirti juos čiui, gražaus žodyne autoriai.
Rymas ir negaliu vaikų šaukti j
iš savo tarpo ir skelbti jiems ko
Antras pa vyzdys.Esu inžiniekarau prieš vyresniuosius. Tievą'? Būkime objektyvūs.
li.us, elektrotechnikas. Ieškau
:a. faktas — mūsų inteligentai
— Aš esu kitos nuomonės,— I darbo Lietuvoje. Negaunu jo—
hėga-Aš nepritariu tam. bet sten
šluosi juos suprasti. Kodėl taip j tęsė Vaiciuška. — Po metų, kitų ■ ten dar nėra reikiamų įmonių.
yra? Ne dėl apsileidimo ar ryž ir mes turėsime pasisakyti, kd! Beieškodamas duonos,— vis dėl
to stokos kovoti.. Dėl nuovargio. norimo: daktaru, inžinierium į to valgyti norisi— patenku Masr
Daugelis jų .baigė, mokslus savo ar kuo kitu būti.Atsakymas pri j kvon. Žiūrėkite: norėjau Lietu
lėšomis. Baigė nuvargę, išsisė- klauso ne tik nuo mūsų pačių, von, stengiausi ir.... negalėjau.
Kas čia kaltas? Krašto ekono
mę.Jėgų gal beliko tik savo rei bet ir nuo krašto ekonomijos-.
minė padėtis- Jame dar nėra vie
tos nei inžinieriui elekti©tech
Tada Naujienų redaktorium buvo dr. Pijus Grigai-.■ nikui, nei matematikos profeso
tis. Jo pavaduotoju buvo inž. Kostas Augustas. Grigaitis riui. Ar išmintinga tad kovoti
rašydavo įžanginius. Jis iškėlė principinius skirtumus prieš juos?
tarp Niksono ir Chriuščiovo pozicijų: Tikruoju dienraš- j Dėl vėlaus vakaro diskusijos
čio redaktorium tada buvo p. Augustas. Buvo ir kitų t■ nutrūko. Beliko referentui pas‘ kutinis žodis, šlapelis savo žcredaktorių, bet per jo rankas ėjo Naujienų raštai. Jis Įj dyje atsakė::

Tie debatai buvo Įdomūs tuo. Kad jie vyko Amerikos
virtuvėje. Tai buvo paprasta vidutinio Amerikos gyven
to io virtuvė, kokių tais laikais buvo milijonai visoje Ame
rikoje. Virtuvėje jau buvo gesu šildomas pečius, bu
vo keturi trikojai puodams pastatyti. Didesniuose
Nikita Chruščiovas, patyręs, kad prie amerikiečių
Amerikos miestuose ir miesteliuose, jau buvo geso vamz virtuvės eilėje stovėjo ilgesnės eilės, s negu prie Lenino
džiai, jie turėjo nuolat degančias geso liepsneles (pilots), mauzoliejaus, nutarė pats užsukti ir pasižiūrėti, kas toje
kurios šeimininkėms leisdavo labai le'ngvai uždegti ugnį virtuvėje buvo. Jam, žinoma, nereikėja laukti eilėje. JĮ
ir dar lengviau paleisti ją didesnę ar mažesnę. Šeiminin lydėjusieji sargai nutraukė eilę ir Įleido i vadų. Chruš spręsdavo, ką spausdinti ir ko nespausdinti. Šių eilučių Į
kės galėjo tuojau užvirti vandeni, galėjo sriubą lengvai čiovas apgailestavo, kad jis neatsivedė Jsavo žmonos. Ji autorius tuo metu paruošdavo pirmą puslapi ir padėdavo i —- Aš laukiau stipresnių opc
j nentų- Abu, Vaiciuška ir Smevirti. Mėsai galėjo pradžioje paleisti stipresnę ugnį, o būtų daug naujovių pamačiusi. Bet Chruščiovas ame atlikti kitus darbus.
■ tona, nusiėmė nuo saves kaltę
Amerikiečių virtuvė Maskvoje sukėlė tiek Įvairių Ii ir primetė ją mater;alinės rūkai ji pavirę kuri laiką, tai galėjo karšti sumažinti. Vie rikiečių virtuvėje sutiko Richardą Nilasoną, su kuriuo
name trikejyje virė mėsa, antrame visą laiką buvo ver tuojau prasidėjo debatai. Chruščiovas pokštelėjo, kad ginčų koįriunistų tarpe, kad jie nutarė jokių pra- J sies aplinkybėmis. Kokie jie. sadantis vanduo, trečiame virė kruopos, o dar viename čia tik paroda, o Niksonas atsakė, kad eia Amerikos gy monės parodų daugiau neberuošti. Vyriausybei daug ge j.kytume. materialistai! Atsipra.
šutino bulves.
venimo tikrovė, perkelta Į Maskvą. Ginpas tuojau persi- riau, kad rusai nežinotų, kaip Amerikoje žmonės gyvena, i sau, ne tiek principo, kiek reii kalo. Bet ar gali juos išgelbėti
Pečiaus apačioje buvo dvi “duchovkos”, kuriose šei simetė Į kapitalistinę ir komunistinę astemą. Kapita- kaip jie prezidentus renka ir kaip .administruojami.kras- Į los aplinkybės? Ne’ Materializ
mininkės galėjo kepti mėsą, laikyti šiltą jau pagamintą listinė’Amerika pagamina daugiau naudingų ir žmonėms ■ to reikalai.
mas nepastoja kelio asmenybei
reikalingų
prekių,
negu
komunistinė.
Chruščiovas
tvir-1
Chruščiovas
gynė
komunistinę
sistemą,
bet
ta
sistemaistą.
— žmonės vis ‘dėlto kuria istoriją.: Ir mūsų inteligentai gale__
.. buvo
. _____
. ”, iš kurio šeimininkės
_
t tino, kad tai neteisybė. Komunistai pras ėjo iš nieko, bet ma ji pati iš vyriausybės išmetė. Chruščiovas naudojo
Virtuvėje
“sinkas
galėjo
bet kada Įsileisti šilto ar šalto vandens. Dvi kriauklės ’ jie viską stato ir kuria. Niksonas jam atsakė, kad jie visą išminti debatų metu komunistinei sistemai ginti, .tų tai daryti. Jei nusimanytų
karštam ar šaltam vandeniui. Vienoje galėjo priskretę nieko nekuria, nes nepajėgia užsidirbti duonos. Tuščias bet Brežnevas neleido jo Kremliaus sienoje palaidoti, i Lietuvos gyvenimo sąlygose.
įZjie suprastų, kaip jas pakeisti.
Niksonas dar gyvas, bet jis apgailestauja, kad debatų • Tam reikia ne tik orientacijos,
puodai atmirkti, o kitoje Įvairiais šepečiais galėjai tuos pilvas kūrybai netinka.
puodus nuplauti. Ten pat buvo plaunamos lėkštės, ša-'
Amerikos virtuvė Maskvoje prisikimšo pilnutėlė. Maskvos virtuvėje niekas neužrekordavo. Jis užrekor- j bet ir ryžto. Ne tik noro, bet ir
kūtės, peiliai, šaukštai ir šaukštukai.
Ten sugužėjo užsienio žurnalistai. kąd pasiklausytų davo pokalbius, kurie ji iš prezidentūros išstūmė, bet ne- drąsos kovoti dėl save padėties
Ant sienų kabojo kelios lentynos, lengvai atidaro Chruščiovo ir Niksono debatų. Tie debatai tuojau pa*- užrekoj'davo Maskvoje, amerikiečių virtuvėje vykusių Į esamose sąlygose.
((Bus daugiau)
mos. Ten sudėdavo išplautas ir sušluostytas lėkštes.
sklido po visą pasauli. Tai buvo 1969 metų liepos 25 d. debatų.
t
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ALEKSANDRA VAISICNIENĖ
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VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai

(Tęsinys)
Atsibunda 6 v alandą ryte, nusiriša taurėlapių skareles ir pbadeda dalinti dovanas: vie
niems — turtingą cukrumi nektarą ir žiedadul
kes, kitiems — žiedelius vynui gaminti, tretiems
— vaistinę žaliavą, o visiems be išimties — anks
tyvą rytmečio šypsnĮ... Ne visos paprastosios
kiaulpienės peržydi tuo pačiu metu. Atskiri jų
egzemplioriai žydi iki pat rudens”. (2r. “Žvdintieji gamtos laikrodžiai ir gyvieji sinoptikai”, psl.
10-11).
Pienė patrauklus augalas išauga iki 15-20 cm.
aukštumo. Auga visur kelių pakraščiuose, pie
vose, soduose, daržuose, patvoriuose. Vaistams
vartojamos šaknys ,o liaudies medicinoje — lapai.
Lapai karpyti, žiedai geltoni. Lapai ir šaknys
karčios. Pienės yra stipri mityboje, o dar stip
resne medicinoje. Lapai reikia valgyti žali salotų
formoje. Pienę reikia išrauti su šaknimis, gerai
nup’.ruti ir Įdėjus Į krosnį pakepinti. V* *'
Pienė
turtinga vitaminais, mineralais ir
'muši geležimi. Ji yia, pagal profesoriaus Dujandin’o Įsitikinimą, stebuklinga skrandžio skausmų
ramintoja, stipt i kiaujo valytoja, raminančiai

veikianti neminę Įtampą. Ji gydo art riti, naikin
dama acido urico rūgštis, inkstų susirgimus, ke
penų ir tulžies nenormalų veikimą. Organizme
naikina puvėsius ir lengvina vidurių užkietėjimą.
Stipriai kovoja prieš organizmo nutukimą, reu
matizmą, aterosklerozę, hemoroidus, kartu va
lydamas kraują ir odos susirgimus.
Vieton žalių pienių valgymo salotų formoje,
galima naudoti ir iš jų pasigamintas sultis. Gy
dantis pasigamintomis pienių sultimis, jų kiek
vieną valandą reikia paimti po valgomą šaukštą.
Pienių arbata gydymui nenaudojama.
Dabartinėje Lietuvoje paruoštoje ir išleistoje
knygoje “Vaistiniai augalai” apie pienes pesaky*ta: “Liaudies medicinoje šaknų nuoviros vartoja
mos nuo lėtinio vidurių užkietėjimo. Hemorroidų, nemigos, egzemos, furunkulų, nudegimų bei
širdies funkcijų sutrikimų. Manoma, kad jas ga
lima vartoti ir nuo arterosklerozės”.
Kiaulpienė nebuvo žinoma nei senovės gi*aikams, nei lotynams. Manoma, kad ją. kain vafetą, Į Europą atnešė barbarai. Jau šešioliktame
šimtmetyje anuometiniai gydytojai pradėjo pri
pažinti kiaulpienių vertę. Nuo to laiko kiaulp’enęa
vartojimas išsiplėtė, po vistė 'Europoj kraštus^ <
Rožė (Rosa). Gontis Rosa apima per 100 rikšių, kurios paplito šiaurinėje žemės rutulio daly
je. I tą fljišių skaičių Įskaitomi ir erškėčiai bei
radastos. Tai krūmų grupė pasižyminti dygliuo
tais stiebais, pavieniais arba kekiniais žiedais,

♦ *

kurie paprastai turi 5 vainiklapius. Žiedai yra
visokių spalvų ir atspalvių, išskiriant mėlyną.
Jų meringas vaisius,..dažnai turis daug vita
minų, ypač C, viduje turi kietas sėklas, kurios
apsuptos plaukais tartum šilku ar vilna. Kultū
rinių rožių, kaip ir daugumo kultivuojamų auga
lų, išsivystymas rišamas su žmonijos istorija. At
rodo, kad žodis rožė yra panašios kilmės veik vi
sose europietiško.se kalbose,, o tai rodo, kad šis
augalas buvo žinomas jau labai seniai. Jos yra
minimos seniausiuose žmonijos raštuose .
Kiniečiai jas augino nuo neatmenamų laikų.
Jos randamos egiptiečių karstuose, o taip pat
minimas graikų mitologijoje. Dabar yra suda
ryta tiek daug rožių veislių, kad jų galima išsiau
ginti Įvairiame klimate, tiek lauke, tiek šiltna
miuose. (Žr. L. Enciklopedija, XX t„ 31 psl.).
Rožės yra tarytum atskiras pasaulis augme
nijos viešpatystėje, savo grožiu, Žiedais ir kvapu
užburiančios žmonija. Jos -Šimtmečių bėgvje dai
lininkams, rašytojams ir poetams Įkvėpdavo ro
mantinius polėkius. Tų polėkių veikiami ir ska
tinami tie kūrėjai yra pateikę nepalyginamai
aukšto meniškumo veikalų apie meilę, jos saldu
mą, o taip pat ir tragiką. Toji, rožių žavumo su
keliama, romantika ir dabar tebesireiškia meni
ninkų kūryboje, fai neišsenkamas Įkvėpimo šal
tinis.
Tačiau būkime realistai ir pamirškime rožių
sukeliamą romantiką. Jeigu gėrimės rožių kv?-
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pu, jų -žiedų puokštes ar paskirus jų žiedus įtei
kiame mūsų mylimiesiems kaip ištikimos meilės
ir jausmų pareiškimą, atsiminkime ir kasdieninę
bei prozaišką rožių vertę: jas galima ir valgyti,
ir naudoti Įvairių ligų išsigydymui. Lygia greta
ir mūsų'kūno pagražinimui bei jo patrauklumui
padidinti.
Jau senovės Graikijos gydytojai priskaitė ro
žę prie raminančiai veikiančių augalų. Gražio
sios Romos imperijos moterys, išsimaudžiusios,
išpudruodavo savo kūną iš rožių lapų pagamin
tais milteliais arba pudra. O maloniam burnos
kvapui sukelti naudodavo iš mirtų ir medaus pa
gamintas piliules — saldainius. Arabų, kraštų
gydytojai rožes, kaip grožio ir gydymo priemonę
plačiausiai naudodavo savo specialybės prakti
koje. Taip pat ir Viduramžiais gydytojai sunau
dodavo milžiniškus rožių kiekius ligų gydymui.
Mūsų laikų vienas žymiausių augalinės me
dicinos žinovų ir praktikas Maurice Messegue la
bai plačiai naudojo rožes įvairių ligų gydymui.
Rožių žiedų arbatą jis laikė nepamainomu vaistu
nuo gerklės skausmų, nosies gleivingunro. bron
chito, vidurių uždegimo ir jų palaidumo. Saky(Bus daugiau)

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS”
4—Naujienos, Chieag:,

y, August 1, 19RI

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

DR. PAUL V. DARGIS

MILŽINŲ KAPAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

j TeL: 562-2727 arba 562-2728

Nuo Prūsų šalies,
Kaip sparnai debesies,
TEL. 233-8553
Padangėmis raitosi dūmai;
Service 461-8200, Page 06058 Tai gaisro ugnis,
Šviečia dieną, naktis:
Liepsnoja ir girios, ir rūmai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street
Valandos pagal

kuri tari įtūžį

DR. FRANK PLECKAS

Ne staugimas žvėrių;
Oi ne! Tai našlaitės lietuvės,
Ar verkia sūnaus,
Ar bernužio brangaus,
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs.

OPTOMETRISTAS

Kryžiuočių seniai,
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 Suvadinti svečiai,
Į vaišes per Lietuvą traukia;
Tikrina akis- Pritaiko akinius
Ištroškę garbės,
ir “contact lenses”.
Kai aušra patekės,
Išvys ko visai nebelaukia..KALBA LIETUVIŠKAI

Maironis
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

i

PROSTATOS CHIRURGIJA

S656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet.

Gfisc telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545
.—
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Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVE.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas

H

.

iš iviiriv atstumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996 .

PERKRAUSTYMA1

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO

iKIMOS VALANDOS

Petiee WOPA - 14M AM
tr«Billw|ame M
ahteiįeg
Marqwtte Parka,
V«d*|a — Aldona Devtxe

TeMu 77E-154?

@ Gamyba visose srityse da
ro milžinišką pažangą iš aniašų
Maistas ir širdfer>^W
verslo pereidama į mįasinę pro
Cnicagos universiteto tyrinė- nant gyvulinių riebalus, chodukcija. Tik vienoje srityje jo
kios pažangos: žmonės kaip mi tojai pateikė nebeabejotinus iro lesterolą ir rafinuotąjį cukrų,
rė taip miršta in-dividualiai, tai (tymus. kad tipingas “ameriko- galima yra išvengti arterioskle'
rožės, nuo kurios čLugiau kaip
yra pavieniui.
giausia čia valgomas, skatina visas % amerikiečių miršta
g Jei nebūtų biznyje įves arterijų sukalkėjimą ir to rezul- tam 40--45 m. amž.
ta . pirkimo išsimiketinai prak tale širdies atakos.
Tyrinėjimai buvo daromi su
Tų tyrinėtojų studijos taip!
tika, moterys neapsirengTu lai
rhesus beždžionaitėnis, kurių
pat parodė, kad tą patį ameriko į metabolizmas (medžiagų apy
ku.
niškąjį maistą /išmintingai pa-i kaita) yra - artimia^aai panaši
modifikavus'’, žymiai
sumaži-!
PIRKITE JAV TAUfTMO »ONU>'
žmonių metabolizraui.
Viena beždžioniikų grupė 2jus metus buvo Kaitinama “iš
mintingai modifikiotu” žmonių
maistu, antroji gripe kaip tik
r The American Dream .
tokiais praduktais kuriais an.-erikiečiai minta: j ienas, kiauši
niai, kepta jautiem^Croast beef)
ir kiauliena, višta sūris, švisstas. cukrus, bulvė,', morkos, grū
diniai (cereals), vėsiais, pyra
gais ((cakes) irsutys.
“Išmintingoje oetoje” buvo
daugelio tų pačių produktų, tik
po mažiau arba visiškai ne to
kių. kuriouse yra ifcug taukų ir
Jiolesterclio.
* 5? t*
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visli Disney^i C
creator Joe Kelly

I

ATLANTA, GA—Joe Kelly
miMt have remembered hžs
childhood trip io the nation’s
capitol where he learned there
’ęras an -American dream avail—
accept a challenge.
Bat to be credited with
inventing, and now literally
owning The American Dream?
Im unemployed Jo« Kelly of
AttaD*. Alabama.
In the process of achieving
his dream he wm able to
acquire right* to the closely
guarded trademarks of 20
trademark ou t

But to Jos Kafiy it hat all
m foat one great big gameGame? That’s exactly what
board game about
ricaa frw mBkdHm
KAD MAZDtlONYTt

Caedian nos pirmadteote iki Hab
tadienio
Visos laidos ii WCSV tteMsx

AM

SL Petersburg Fte,

U Wm
fMi W

vnL |

UM AM tanu

Medvilnė arba bovelna paei
na iš Indijos.
Medvilnės (cotton) ~ - tėviškė
yra Indija. Ten ji buvo augi
nama nuo neatmenamų laikų ir
I
naudojama drabužiams.
Iš Indijos medvilnė pasiekė. |
Kinija, kur dėka patogiomis
klimato sąlygomis, greitai iš- S
bujojoVėliau medvilnė pateko į Per,
siją, Egiptą ir Palestiną.
Žydai iš jos gamino drabu
žius savo karaliams, kunigams
ir karo vadams.
Magdeleva Šulaitienė

GAIDAS“ DAIMID
*ENIAUSLL IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 — 1742

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

‘America b ready for the
“80s, the country b together
- the fulfillment of my dream
•- all this h taking place at
the same time!* said Kelly»
Bow an Atlanta resident.
One man from Atlanta
porch teed 150 games, wiping
out an entire store’s supply,
a company
games to
purchased
ęn te lure

SpringMilton Brad
field. Mass., world*! largest toy

tribute the game.
Even that was as Amerf
ran dream come true. Tq
game makers rarely back idea
for sew products from indi
9iduals, so it was a mUlion-te
one shot that Kelly’s gani
would even be considered
Mil ton Bradley.
Why did American Expres
Burger King, Coca-Cola, Delft
Airlines, Walt Disney, Exxoa
Ford, Goodyear, Hershey1)
Herts, Holiday Inn, Kellogg>
Kentucky Fried Chickeg
Leri’s, Life Savers, Netioua
Football League, Prudential
RCA, Slinky and Unite
States Steel all cooperate?
of these giants, there wa
Joe Kellyt. Charlee Goodyeti
Henry Ford and Milton Ha
they all struggled to achiea
their dreams. Colonel Harlaa
Sanders, at age 66 and a
Social Security, had a drear
and started a successful fed
chain, and was Kelly’s male
inspiration. Levi Strauss, W.K
Kellogg, Walt Disney, th
stories go on and on.
Each game includes a bool
with twenty chapters on bos
the American dream wg
attained by these dreamht
Innovators.
Jutt as in real life, playtft
of The American Dream gms
can buy a piece of the MRock?
or Coca-Cola, invent Slink)
or Life Savers, or “take i
flyer” on Burger King
Kellogg stock!
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VANCE FUNERAL HOME

KNOW VOUR HEART
- «■

f.
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1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
FR1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN' VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Šaldytuvuose d egiausia lai
komi greitai gendJitys produk
i tai: mėsa, sviestas, grietine ir
I pan.
Laikymo truk/iė priklau-o

SOME CHICAGO WOTOR CU>B

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ
OM

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th. Street

TeL RE 7-1213

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

_—------

VASAITIS-BUTKŲS
k-

LLCWW

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

v %
-A*«L .

į;

AIKŠTĖS AUTOMOBIUAMS PASTATYTI

KAIP ILGAI RAIKYTI
PRODUKTUS ŠALDYTUVE

AVI.

n$9 S*. MAPLEWOOD

banga

APLINK MUS IR MUSU NAMUS

1

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

—

1

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
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1933 S Manheim RcL, Westchester, IIL

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

Charles Stasukaith
FD. LE.
(312) 226-1344

1

Medicinos direktoriui

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdoč'ai dūmoja;
Galanda kirvius,
Kalavijus aštraus,
Ir juodbėrį žirgą balnoja.

Funeral Home and Cremation Service

1

Westchester Community klinikos

4

&

i

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

šaldytuvo darbo refirtid.
Šviež’ą, nesūdyįt mėsa nepariama laikyti ilgiau, kaip dvi
paras.
Paruoštas falšas, į kurį įdėta
prie-koiaų (.svogūnai, pimrai ir
kt.), laikomu 1—paros.
Aišku, mėsos produktai gali
būti laikomi šiek tiek ir ilgiau,
tačiau jie gauna pašalinius kva
f
pus nuo kitų produktų, prade
da gęsti.
Laikant mėsos produktus ilge
snį laiką, reikia juos užsaldyti
ir laikyti šaldymo kameroj;(mė
sa ivyniojama į polietileninę plė
vėlę, kad ii neprišaltų prie ka
meros sienų).
Nurodytu būdu
užšaldyta
mėsa galima laikyti šaldytuve
7—10 parų, tačiau sušaldymas
pakenkia mė^os kokybei.
i
Keptus ir virtus mėsos pro: duktus patartina laikyti ne il
giau trijų parų.
Ilgiau laikant, juose atsiranį da specifinis kvapas bei pries
U?
konis, produktai apdžiūsta. To
sTJj
dėl juos reikia saugoti uždaruo
į:
se induose arba pridengtus.
Dešros gaminiai laikomi ne
^£3
ilgiau 2 naru
Geros kokvbės dešros gali
Vytautas Kasiulis
Studijoje
būti saugomos ilga laiką.Tačiau
rūkytų produktų šaldytuve lai
kyti nepatartina. Jie gadina ki
tus produktus, atsirandą ' nepa
geidaujamas kvapas.
Šviežią, nešaldytą žuvį laiky
ti galima ne ilgiau 1 — 1^2 pai ros.
Norint išlaikyti žuvis ilgiau,
reikia pašalinti vidaus organus,
plaut nereikia^ tik įbert truputį
druskos. Sūdytą žuvį galma lai
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
kyti ilgiau.

1«
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1446 South 50th Avenue \ A ’
Cicero, Illinois
Vi

Telefonas — 652-1003

t1

uždu H i.
Naujcji valdyba, s’ckdama to
tu Eurcpos šalių, iš v i o apie tikslo. luc'ia gegužinę giežioj?
950 asmenų. Romuviečiai visi, Vinco E-..gdono scdybtie. prie
pxsipucse Litiniais drabužiais. M'cbigano ežero krantu, sek
madienį, lugpiūčio rrėn. 19 d. 1
buvo gražuti sutikti.
Nebuvo iokios oficialius da v; 1. p. p. ton. kur vyksta vasa
lies. Svečius linksmino tarpiau riniai Wisoonsino lietuvių rcnt'Lrai
buki
Mario Sameino. Vėiiau vakare
pasiiodė ir Va&pio 16 gimnazi m.
M des
jos šokiu grupė >u penkiais lie-j
ckiais, kurie buvo la I
•uv
bai šiltai sutiktiNakvynes viešbuty grįžtančių
romuwskiu lauke Muencheno;
. i
lietuvei. A. Grinienė. Landų
i. Paškausku šeimos, dr. Cechą- j
navičius ir kiti tautiečiai su-| — Chicanos Lietuviu Pensirin»šė ten oa.t šaunias vaišes.
ninku draugijos nariai šių metų
’ V.Vck. L.B-ne- 1 iill.' rugniūčio 4 diena. 9 vai. ryte,
iš Fieldhouse, esančios prie
ir Western išvažiuoja į Beverly
Racine, Wis
Shores, Ind., pss Kazimiera Po
cių vasaros d enai praleisti. KaJPARAPINES PRAMOGOS
IŠVYRA Į EAST CHICAGĄ j

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
PANEUKOPOS KONGRESAS
Ryšium su a’-tėj nei is Euro
pos parlamento rinkimais, ge
gūžė? 4—6 d. Muenchcne įvyko
PanetKopos kongresas.
Pirmą kartą tarp kitu šio že
mynu tautų dalyvavo ir lietu
viai, kuriems i.lstovavo '
16 g;mnazijos tautinių -OKI U
grupė,
vadovaujama

priai savo organizacinius uge i
bėj'rrai: paiėmė biclogi/os mo
kyrojaš ir berniukų bendi ku- į
čio vedėjas Mečys Buivys ir fi
zikos bei matematikos mokyte-1
jas Kostas Grodbcrgas.
Eurcpa-Union užsakytu auto
busu romu viskių grupe pasiekė
Muencheną gegužės 4 d. (penk
tadienį) pavakary. Kiek užkan
dusi ir persirengusi “savo’’ vieš
būtyje, nuvyko į vieną žymiau
siu Muencheno viešbučių— Bayerische Hof.kar vy ko iškilniin-ga vakarienė. Joje dalyvavo Pan
europos-Union prezidentas Ot te von Habsburg, buvęs Bavari
jos ministeris pirmininkas dr.
AEons Goppol Muenrhenc bur
mistras Erich Kiesel, ministrai
prof. dr. Hans Mayer ir dr.
Fritz Pirki, dr. Peter von Siemens ir daug kitų aukštų Xryriausybės bei kariuomenės pareigūnų, industrijos bei biznio
mganatų, meno ir kultūros vei
kėjų iš Vak. Vokietijos bei ki-

KURIAM GA1U1 MOKĖTI
DAUGIAU?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

Kenc.sha — Milwaukee — Ra
cine LB apylinkės gegužinė lie
pos mėn. 22 d. pavyko labai
gerai
Vėsus oras prie vandens su
traukė daug lankytojų. Virs 90
laipsnių F. kaitroje, Michigano
ežeras glostė svečius kiek virš
70 laipsnių F. vėsuma.
Gegužinėje dalyvavo Vid. A a
karu LB apygardos pirm. K.
Laukaitis su žmona ir ta proga
pasveikino susirinkusius. Buvo
svečiu iš Chicagos ii r iš kitur.
Rengėjai dėkojo svečiams uz
aprilankymą, o svečiai rangė’ jams už malonų priėmimą.
Kai kitą kartą teks ką nors
rašyti apie apylinkės veikimą,
gaf ji jau bus sutrumpinusi sa
vo pavadinimą į Wisconsino LB
apylinkę.
•

Racine Lietuvių Moterų klu
bas, duosnus lietuviškų reikalų
rėmėjas, išsirinko naują val
dyba.
Stasė Paukštelienė — pirmi
New Yorker 4 dr. Sedan
ninkė, Ida Palaitienė ir Marta
BALZEKAS MOTOR SALES i Stanaitytė — vicepirmininkės,
Stasė Petrušaitienė — sekretoL CHRYSLER • LeBARON
1
rė, Ida Tąmulėnienė — iždinin
/ PLYMOUTH • K CARS
kė ir Ona Kožcmėkierė — or
';
“U WILL LIKE US”
ganizatorė.
4030 Archer - 847-1515 Norint remti lietuvišką veik
V.WiWAWAWAVA’.v?.', lą, reikia turėti lėšų, o jas tenka

BIAL ISTAT1 FOB «AL1
AuMt,
— r«ra«vim*l

£3 URMAIS NUOŠIMČIAIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi

BUTŲ

• VALDYMAS

♦ VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTClU

3, BACEVIČIUS — BEIJj REALT3
INCOME TAX SERVICE

1629 So. Kedzie Ave. — 778-2231
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

PASSBOOK
SAVINGS...

fLEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Ttxiu jChka^os mles+c
Dirbu ir užmiesčiuose,
>irsntuotai ir sąžinln^L
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė.
T*L 927-3559 .
. .

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.
— Bolivijos sostinėje valsty
bės tarnautojai paskelbė strei9 butų mūrinis. Labai geros pajamos,
ką, nori didesnių algų.
Dilelis butas savininkui. Geras inves

tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

KAIP SUDALOMI
TESTAMLNTA1
Tuo reikalu jums gali daug
oadėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir tebėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.9f (su per
siūt imu).

ŠIMAITIS REALTY !
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878

Dengiame ir taisome visu rūį
šilj stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

HELP WANTED — MALE-FEMALE:
Reikia Darbininku ir Darbininkiy :

i

ARVYDAS KIĘLA
6557 S. Tąlman Avenue
Chicago, IL 60629

GOVERNMENT JOBS
$16,559—$50,553/year.
Now. Hiring. Yom- Area.
Call 1-805-687-6000
Ext. R-9617

4W9655 ar 737-171'

M. ŠIMKUS -

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

Notary Public

INCOME TAX SERVICE

GROSEY’S BLUEBERRIES:
Antimis Pan Renew

C 1°83 Dorsey Laboratories,
Division of Sandoz. Inc.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

— good picking, open 8-6 daily.:
Take 1-94 to first Michigan exit
(M239); —■> right 1% miles to
1000 N. — right 1 mile-to Gros-’
by’s. 219-326-8712. \

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

sea us for

High

Interwt Rate*
Paid on Savings

Siuntiniai j Lietuvą
ir kitus kraštui

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

financin0-

,

' D t'M E S J O • •
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui, .automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava^
'-' Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

The most aspirin you
am buy for your ’
arthritis pain.
Most effective buffers
for vour stomach.

P. NEDAS, 4059 Archer Avenw> e

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

Chloro, ni. £0632. TeL YA 7W

Homeowners insurance
krttrtst Compounded

and F*a>d Quarterly

FSUC

Mutual Federal
Savinas and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

• PARDAVIMAS

C NOTARIATAS

'fr

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

TeL 847-7712

NUOMAVIMAS

a MAMŲ PIRKIMAS

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
.......
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ-

Čekj rašykite ir siųskite:

Chicago, HL

1212 W. Cermak Road

AT OUt LOW KATE

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

MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKKJIMA1*.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Naujienose galima gauti

knygą apie

»«AL WTAT1 K)» *AL*
.
Ivnė — Fer*«n«*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJO

JAV R. L. B-nės East Chica
gos apylinkės valdyba rengia
gegužinę rugpiūčio o d. (sek
madienį) gražioje K. J. Čiurins-į
kų sodyboje.
i
Iš Chicagos isxykstame dviem
Atsilankę klubo, nariai ir visi
autobusais.
Vienas iš Mar
svečiai bus pavaišinti labai ska
quette Parko, ^Washtenaw ir
niu lietuviškai gamintu maistu.
Lithuanian PlaVa Court 11:30
Veiks baras ir bus dovanų lai
vai. ryto (tuojau po sumos), o
mėjimai.
kitas — iš Cicero, 15th St. ir
šokiams gros Ewaldo Knoll
49th Court 11 vai. ryte. Pake-’
orkestras.
liui šis autobusas sustos Bright
Nuoširdžiai kviečiame visus
on Parke prie California ir 41
klubo narius ir svečius dalyvau
SįL IšvA’kstame bet kokiam
ti ir paremti mūsų klubą.
orui esant.
Valdyba
Kviečiame visus pasinaudoti
šia proga ir linksmai ir nuotai- j
— BAJ Fo Chicagos Apskri
kingai praleisti dieną vaišingo- ’
ties ir skyiiU tradicinė gegužinė
je p .p. Čiurinskų sodyboje.
Įvyks š._ m. rugpiūčio mėn. 19 d.
Vietų skaičius ribotas. Regis
Jaunimo Centre.
truotis: Marquette Parke telef.
434-3713, 434-4639 ir 434-4645,1 Bengėjai maloniai prašo visą
lietuvišką yisuomenę'jau dabar
Cicero — 63-5135 ir 863-6492 ir
pradėti aukoti dovanas (fantus)
Brighton Parke — 523-0148.
laimės šuliniui ir didžiajam do
Iki malonaus pasimatymo.
vanų paskirstymui.
Apylinkių valdybai
na $4.50. Telefonuoti 778-4595
Fantus (dovanas) prašome
arba 778-4536.
Valdyba Įteikti skyrių valdybos nariams
arba atnešti Į BALFo Centrą
— šakiu . Apskrities klubas 2558 W. Lithuanian Plaza Ct.,
Chicago, HL (
rengia gegužinę rugpjūčio 5-tą
Norint, kad dovanos būtų pa
dieną Vyčių salėje, 2455 West
imtos iš nahįų, prašome skam
47th. gatvė. Pradžia 12 valandą.
binti 776-7582.
Rengėjai

AUGUSTINO PAšKONIO

|

Tel.; 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

F. lapelis, Agent
3208^ W. 95th St
Everg, Park, IIL
60642 - 424-8654

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
u

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

---------- - ■- ............................................................................. f I

ini i

..........

Advokatas
I
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos:

Kasdien: WW,

1

Ii pagal susitarimu

TeL 776-5162
U49 West 63rd Street

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR.----------------------------------------

KOVOS DEL LIETUVOS
N E P R I KLA USOM Y B ES
Lietuviy-Ienkų santykiai ir kovų pradžia

N«ajkftos« galima <auti nepaprastai {domios gydy
toja, rtonomenės veikėjo ir rašytojo atriminimūa.

A. Gwb — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečia 1906
metę JvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h

Sr V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Dr. A. J. Gama — DANTYS, jg priežiūra, sveikata fr
jroiia. Kietais vlrieUais _____________
Minki tais virieliaie, tik
KJ.00

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Dr, A. J. Gaaea — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Spūdžiai. Tik ___

KAINA •— 517. fPersiuntimai pridėti 51)

Gnflma taip pat užsakyti pažtu, atsiuntus čekj ar
raooey order}, prie nurodytos kainos priS] yersiuntfcao tOaidoma.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

ADVOKATŲ DRAUGIJA

1406 S. Kedzie Ava.
Chicetyc. >W. 606

Tel: 778-6000

m

y t ęoollna.

t

