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PARLAMENTAS ĮSAKĖ KARLAMS
VALDYTI KAŠMIRA, PUNDŽABA

PRELATAS VINCAS MINCEVIČIUS ‘ELTOS” SUKAKTUVININKAS

I KASHMIR

;

AFGHANISTAN
Šįmet suėjo ypatinga sukaktis f ko gražus būrelis krikdemų, tau
Karo vadovybė ištirs teroristines organizacijas
Islamabad
— prie 30 metų prelatas Vincas tininkų, voldeinarininkų, buvuvisoje šiaurėje
TIBET (CHINA)
■Mincevičius suredagavo ir islei- 1 šių ministrų ir karininkų, kurie
NEW DEHLI. Ind — Indijos
do pirmąjį VLIKo Elta-Press ita- f mažoje Lietuvėlėje nutarė įkur
LONDONE TEIS
parlamentas plačiau aptaręs patų kalba numerį, šis jo kūdikis, Į ti nelegalią “Lietuvos aktyvistų
dėtį Pundžabo jrovincijoje ir
MINISTERIO GROBIKUS
WEST PAKISTAN J
šiandien sulaukęs b uleteniams fronto” organizaciją ir per ją
IRAN
Kašmire, 306 balsais prieš 68,
NEPAL
reto amžiaus, dabar žinomas vi Lietuvą atplėšti nuo Tarybų Są
LONDONAS, Ang. Šiomis die
priėmė įstatymą, kuris įsako ka
N«v DdW
sose italų spaudos redakcijose, jungos... Reikėją siųsti žmones Į
’ nomis Londone prasidės ketuKarachi
ro vadovybei ištisą melą palai
kurios gausiai naudojasi jo me- Į Lietuvą ir burti visus “aktyvis- t
i rių Nigerijos transporto miniskyti tvarką visoje šiaurės Indi
džiaga. Kas mėnesi išeinančia tus”. Ties .yirbaliu, ties Smali-:
i terio Umaru Dikas grobiku teisEAST
F
joje.
me biuletenyje spausdinama in- ninkais ,ties Kretinga ir 'ties ki- j
į mas.
j
C PAKISTAN/*
Vos tik parlamento pirminin
Dacca
®l
formacija apie padėtį okupuoto i lemčs vielomis jie bėgo per šie- i
Nigerijos diplomatas Jarufu
INDIA
kas ir prezidentas pasirašė Įsta
Calcutta ® 1
i I
. je LiCituvoje ir, ypač, apie reli- ną: jei pavykdavo tą ribą per- ,
= susitarė pagrobti Londone gytymą, liečiantį sustabdyti trijų
į
• gijos persekiojimą. Taip pat ra žengti, juos pasitikdavo inanda- ;
j venusį Nigerijos diplomatą. Jis
Vror’stinių organizacijų veiki
šoma apie Lietuvos laisvės bylą, gus vokiečiai ir dar mandages- !
J pasisamdė 3 Izraelio žudikus.
mą visoje Pundžabo šiaurėje.
atremiami Maskvos apologetų ar ni vokiškai mokantys lietuviai, *
■ sukalė su jais didelę dėžę, įdėjo
Karo vadovybė žino, kad ne tik
gumentai. Elta-Press dėka, ita jie buvo siunčiami į įvairius
5 ir bandė lėktuvu pasiųsti į Laitai Pundžabo šiaurėje, bet -pa
lų viešoji nuomonė yra gerai su miestus, apgyvendinami viešbu
i gas, bet jiems nepavyko. Lon-j
čiame Kašmire yra teroristinių
sipažinusį su lietuvių savilaidi- čiuose... apginkluojami pistole; dono policija sulaikė izraelitus,:
grupių, kurios planuoja sukel
tais..., išmintimi, kad šis metas '
ne spauda. '
j suėmė diplomatą ir paleido ini-;
ti paniką šiaurėje, o vėliau atreikalauja iš kiekvieno lietuvio
nisterį.
Eltos biuletenio redagavimas mokėti gyventi dėl Lietuvos, ir
3
ir leidimas yra tik viena prel. vėl pasiunčiami atgal per sieną, :
Trys suaugę žydai tikėjosi už-j Amricano Aukso šventykibV. Mincevičiaus plačiai išsike kur įvairiuose miestuose, /Vai- '
dirbti pinigo. Jiems teks atsė-jje kariai rado* siunčiamąją radirojusios veiklos, šakų. Jis rašo gio”, “Lokio”' restoranuose, jie •
dėti kurį laiką kalėjime už žiauŲ jo stotį su teroristų adresais ne
ir verčia italu kalbcn kitų airio- i šnekino savo pažįstamus ir pa- į
rų grobimą. Nigerijos diploma-■ tiktai Pundžabo provincijoj, bet
rių knygas apie Lietuvą Kalų
(E|ta) (
i tą paleis, nes diplomato britai' Kašmire, New Dehli provincijoj
spaudoje pasirodė . daugelis jo
'negali teisti.
• _
i ir visame Pakistano pasienyje.
straipsnių ir lietuvių rašytojų^ . ,i Į
,, ~
-------------------Į Karo vadovybė tardo visus siMEA
(Kudirkos, * .Biliūno', Alrardnio,
— Gen, - Benjamin Menendez j chus,- kurie buvo pasižadėję su
PALEISTTLENKAI
Krėvės, ’putino, ir kO kūrybos
yra uošvis gen. Mario Menen-j kilti prieš centraline Indijos vyORGANIZUOJĄ PROTESTĄ
Indijos parlamentas vakar Įsakė kariuomenei -valdyti visą šiaurės
vertimų.' Nuo 1948 m. jis’ VLIdez, kuris vadovavo argenti-; riausybę ir atsiskirti nuo Indijos,
Indijos pąsienį su Pakistanu.
VA, Lenk. — Iš kapiečių kovai prieš britus; I?alk- j Kada šie dalykai buvo iškelti
xfando salpse. Britai neatėmė iš j parlamente, tuojau nutarta pra
eĮą^įti lenkų ^lidaruUBANGOJE SUIMTA
r pasirgge.kvie RAUDONOJOJE JŪROJE RUSU KARO
ėjo revolverio, bet parvežė į Ar-j tęsti karo s vį siaurėja ištv •
finis Ital^q^'
VLIKo^įį^is1^.
80,000
ŽMONIŲ
dieną panji
tirua^ugpi'
I gentiną kartu su kitais belais- siems metam ir įpareigoti ka
'
LAIVAI
GAUDYS
MINAS
VIJKš^T^-g^^
as nėti
P31^10 iš kariuomenės. ro vadovybe, nuginkluoti tero
Bostonas/JAV. - Iš Ubangos viais
2'.
prel. V? Mincė^T^^
ristus ir padėlį į kalėjimą visus
įa*.
_ T~~_ ~ _Ų.
atvykęs kateflikų kardinolas1
Egipto
prezidentas
paprašė
Kremlių
atsiųsti
dmę;jje nekvie-.
-3
Emanuelis Nsubuga , •tvirtina! — Jordanijos ir dešiniojo Jor- j neramuolius .
karo
laivus
j
Raudonąją
jūrą
;
čia - jokiu dęmbtaštaącijų,-: jokių
ki jam cfeug\k1ir-yW
kad dabartiniu metu Ubangoje 1 danijes pasienis visą laiką labai; 68 parlamento nariai pasisamitingu, jokių kalbų;" tiktai pri
KAIRAS. Egip. —yjju soviė- pavojingomis. Du sovietų lai- vyriausybė yra suėmusi 80,000 neranuis- Dažnai pasienyje įvyk J kė prieš šį įstatymą. Paprastai
1940—1941 metu įvykiaF“ :
mena^ kad.Taikąs prisiminti So Itų karo laivai jau pasiėkė Rau- vai stoviniavo Jemeno vande- Žmonių ir laiko juos stevyį<> sta susišaudymų.
’ parlamento nariai neliečiamT,
propagandiniame romane
lidarumo
41
mietų,
sukaktį.
I
w
K. ’ ‘r * >. - <J
-------------------| bet paaiškėjo, kad Kašmire ir
donąją jūrą...o Jkili jketurM so-j ny?e ir ten bandė apsaugota j -se be jokio teismo.Ners Lietuvoje-*7 skundžiamasi
’ Icakas šamiras reikalauja. Pundžabe buvo tokių parlamenJaruzelskis .norėdamas gaut? vietų-karo įivB gasieks'Rau-• Jemeną alplaukiančilist laivus?
Kardinolas
taip
pat
tvirtin
popieriau^ trūkumu, jo .apstu iš JAV teisę lenkų lėktuvams donąją jūrą tiktai už savaitės.
kad dešinysis krantas būtų ]iri- to narių, kurie kurstė prie* sru(Egipto
užsienio
■
ministwJi
jos
kad dabartinė vyriausybė sue-; juni£?t3s prje izraelio. o Simon! kilimo. Kašmire ir kitose-vieto
^ideologipės kovos” literatūrai, nusileisti JAV, todėl jis ir pa- Jeigu minėtiems keturiems Jaitarnautojas
pranešė,
kad
pirmie

mė keturis katalikų kunigus ir Peres pataTia ji išaldvli, bet ne-j se. Jie turės eiti į teismą.
Vienas tokios literatūros pavyz- leido kalinius" ,o dabai' reikalin- varas tektų plaukti iš ’Juodųjų
ji
du
sovietų
karo
laivai
jau
Rau
apie 60 tikinčiųjų, kurių liki- darvti jokio sprendiin0, kol
dys yra Jono Mačiukevičiaus ro- gai kvięčia buvusius solidarumo jūrų, tai nereikėtų savaitės,.-bet
ne- j-------------------donojoj
jūroj.
Prancūzai
jau
pa
mas
nežinomas
iki
šios
dienos.
bira
susiiarta
su
Jordanija.
— Viceprezidentas George
manas, Atėjo rytojus,- kurio-iš- unijos parius tą sukaktį pami- ^ikla ma^^ULd jie Atplauks
siuntė
tris
laivus
į
Raudonosios
Pats
kardinolas
savo
sestą
tu

trauka pasirodė Literatūras ir nėti. Jeigu, Jaruzelskis pasira- iš Indijos vandenyno arba iš Ros
Bush ir jo žmona buvo labai pa
ri
Kamoaloje,
kur
yra
centrali-Į
jūros
vandenis
minoms
traukti.
— Atrodo, kad (kubiečiai su- tenkinti, kad praeitą trečiadienįmeno 1983 m. lapkričio 19 d. šusiuš vadus vėl suims, tai jo toko, kur dabartiniu metu mi
nė
krašto
vyriausybė.
Buvo
kalbama,
kad
ir
danai
ren
si tarus su Weizmano politine leido viceprezidentui atsistoti
numeryje." Romane, laikantis vi kių, pasitarimų su Amerika ne nėti laivai tebestovi. Iš Liepo
giasi
pasiųsti
į
Raudonąją
jūrą
sų maskyinės pseudoistorijos bus. Jeigu jis nesuinisj tai pa jos jie atplaukė į Rostoką, o iš
Kard. Nsubuga išvažiavo už- vieningai eiti ateinančiuose rin-j prie prezidento stalelio, o parti*
bel
porą
laivų
minoms
gaudyti,
taisyklių,* vaizdnojarrrt 194041 skutinę Tugprūčkr dieną visoje ten plauks į Raudonąją jūrą.
sienin ne kokiais politiniais su- kiniuose, Sandras rodo noro tar/jos pirmininkas pasiūlė George
danai
atšaukė
šią
žinią.
Lenkijoje
galrbuti
kelių
valan

m. Įvykiai, štai kaip/aprašoina
tiesiems labai daug reiškia, nes tis su darbiečiris keliems įstaty Bush rinkti viceprezidento pa
Rusai
prisipažino,
kad
jie
tu

mams pravesti.
“Lietuvos/aktyvistų fronto’’ vei dų. gal ir visos dienos streikas. I
reigoms .
-T
n irus.
LIBANAS RENGIASI
ri
kelis
karo
laivus,
prilaikytus
kla:
------ - —
Jis nori parinkti šiek tiek piSKŲSTI IZRAELĮ
— Vok etijoj dirbo 1.5 milijo
“1940 In ėjų lapkričio 17 d. — Teismo sargai sustabdė minoms iš vandens traukti. Šie
nigų, kad galėtų padėti suini— Valstybės departamentas
LiBEIRUTAS.
Libanas.
—
prie
no dirbančių užsieniečių. Vokie pareiškė, kad prez. ReaganaS
Berlyne, buvusio Lietuvos pa-gcn. Benjamino Menendczt ir sovietų laivai turi s]>ccialius
tiesiemsbano
premjeras
Rasi
d
Karam
i
į taisos, kurie nustato, kur misiuntinio Škirpos-' bute, susirin- atėmė iš jo peiliKad ir maža pagalba svim- tijos vyriausyltė užmokėjo jiems} palaiko geriausius santykius su
nutarė
kreiptis
į
saugumo
tary

nėtos minos plūduriuoja, o vėtiesiems labaii daug reiškia, n es! už kelionę namo ir išlydėjo. Da- Australija ir glaudžiai bendra
bą
ir
prašyli
Jungtines
Tautas
Irau jau užkabintą traukia į paji duoda šokią tokia viltį atei- bar Vokietijoj nėra darbo pa- darbiaus su Ech Hawk. Ame
suvaldyti
Izraelio
karo
jėgas
Pie
virsiu .
tiems vokiečiam^.
rikiečiai nepatenkinti, kad Nau
Libijos paleistos rainos paka tų Lilrane.
(Va’džios atstovai tvirtina,
joji Zelandija savo sprendimą
bintos ištraukiamos į paviršių
— Kardinolas Remardin bu atidėjo iki Naujų Metų.
Karami tvirtina, kad Izraelio kad suimta tik 19,000.)
ir įtraukiama į specialiai paruoš karo jėgos sauvaliauja.
vo sustojęs Romoje ir papasa
Prieš
ta kamera, kur marinai t?s bom porą dienų Izraelio karo vado PREZ. REAGANAS NEAT
kojo pepežiui savo Įspūdžius iš
Penktadienį aukso unc
ŠAUKS SAVO ŽODŽIŲ
has išsukinėja ir padaro jas ne- vybė visiškai uždarė susisieki
kainavo 8350.
kelionės j Lenkiją.
mą šufo kalnuose. Vasaros nreWashington, D. U. — Prezi
vtu vietos gyventojams reikia su- dentas Reagan, kalbėdamas Bal.
I sisiekti, bet Izraelio karo vado- tuav Rūmuose nuolat veikian-.
1 vvbė kelius uždarė. Izraelitai tiems žurnalistams penktadicJ
i tvirtina, kad jie nori apsaugoti nio rytą pareiškė, kad jrs neat-Į
vietos gyventojų gyvybę, todėl siima nė vieno pasakyto žodžio1
apie Rusijos bambardavimą J
jie ir ėmėsi lokių priemonių.
KALEN DORELIS
Prezidentas Any n Gcmajel Vienas vyresnio amžiaus žuriudvikas,
taip pat nepatenkintas Izraelio nalstas, dirbąs dideliame Ame
Rugpiūčio 25
> karo jėgoms, kodėl nenorin rikos dienraštyje, jam tarė:
dvtė ’
Patricija, Gili
čioms tuojau palikti visa Liba
— Juk tamsta paleidai tuos
Rugpiūčio 26: $v. Zcfennas,
žodžius?
; no .teritorija.
r .> _
Pandvina, Algminas; Vgnė
— Taip aš juos pasakiau.
— Tai labai menka tu žodžių;
—* Argen t: nog gen. Luciano
Rugpiūčio 27: Šv Kezaris,
Benjamin Menendez ižai t raukė vertė turi būti, jeigu nenori jų
Monika, Tolvydas Didirė
Sovietų “teismas" nutarė prof. Sacharovo žmoną išsiųsti
Rupeilį ir bandė nAndyti demons- aMimti.Sen. Barr
Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:36 f rantui *tetnrie kaltino j j nužuPrezidentas nusišypsojo, bet s‘j°s ffhun# penkeriems metams. Ji važinėjo į Maskvą k stengėsi
atlaikė veikiar
nieko
neatsakė.gauti sovietų leidimą išvažiuoti užsienin akių gydylL
/.
džhai Mttf fcnonea 1970 metais.
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Naudingi patarimai Ir įdomūs dalykai

^Apnuodytų pikniko maistu
labai lengva apsinuodyti, bet ne(
lengvu atsigauti. Jeigu žmogus
dar turi Jutų įvairių trūkumų,
reikalas gali komplikuotis.
Tada ir gydytojui gali buri sum
ku sveikatą sugrąžinti- Didelius
se, gerai paruoštuose piknikuose
galima drąsiai valgyti, bet ma
žuose piknikuose reikia apsižiū
rėti.
M. Š-nė

dicinilkas savybes tuji dus, pa
vyzdžiui nurodydami j du Šia u
lines Carolinos berniukus, ku
rie užsidarę prekiniame vagone,
kol juos geležinkeliečiai paste
bėjo ir išleido, išgyveno 12 die
nų gurkšnodami alų, kurio dė
žės buvo sukrautos tame vago
ne.

VYNAS IR ALUS —
ŽALA AR NAUDA??

Adlerio planetariumo direk
torius Aobert Johnson prane
ša, kad liepos 5 lieną saulė esti
toliausiai nuo žemės, kiek metų
bėgyje begali būti, ir keistai
skamba, kad šilčiausiomis va
saros dienomis saulė yra to
liausiai.
*4
Pasirodo, tolumas visatoje ne
daug tereiškia, o reiškia statu
mas, kaip spinduliai krinta- Va
saros saulė yra karščiausia, ka
dangi jos spinduliai krinta gul
sčiai, kaip žiemos metu, jie ko
mažiau beturi šildomos jėgos.
Liepos 5 d. saulė esti nuo mū
sų per 94,40,000 mylas atstu.

ŠIIZIAUSIOS DIENOS,
KAI SAULĖ TOLIAUSIAI

*

In uolatinis nuovargis
Daugelį; nusiskundžia nuola-i
■ n i u ’■ i ’ o va ? r i u Y ra tok ų žmo-!
mų, kurie jaučiasi išvargę dar
da: bo denos ne pradą ę. K’tiĮ
važiuoja į darbą, be! norėtų
giįžū i levą kokią valandą pa-Į
siraižyii.
Dažniausiai nuovargį jaut ;: |
vyresnio amžiaus žmonėm, kurių Į
enei g/ijO' šaltinai jau pradeda Į
išsekti.
Bet nuovargis kankina ir 35—40 metų pei šokusius jaunus vy
rus ir moteris, jeigu jie neturi j
laiko tinkamai pailsėti. Jie dir
ba darbovietėje, o vėliau du
po kelias valandas dirba namie.
Kai ką spaudžia didelė atsako-!
mybė
Nuovargi sukelia ir nemoke i
j runs tinkamai pailsėti.
Pailsėti ne kiekvienas moka.:

Milwaukee Journal atsakė
vedomuoju j generalinio gydy
tojo (Surgeon General) Ste- 1
warto pastabą, kad vynas vargu
turi bet kokią medicinišką vertęCalifonujos vynų gynėjas at
stovu rūmuose, kongresmanas
Sisk savo kalboje iš tribūnos pa

susirūpinti.

kad beveik kiek
vicna> ngos urmas pažymys I
yra nuovargis. Jeigu nuovargis
reikia?i
ilgai užtrunka, tada jau
•*
kjeipiis i gy dytoją,
lengviau žmogų pagydyti,
gu jis atema ligos pradžioje
visuomet, be; gy lyno j as dažnai
nustato nuovargio priežastį ir
pastebi pirmus ligos simptomus.
Jeigu nuovargis
kank:na. tai i
atsiki tyk’te rūpesčiu ir pailsę-j
kite.
Neparitikekite televizijoj gar J
sinamais vaistais. Tie garsinimai?
kraujo su stiprintojai jums gailį
būti visai nereikalingi. Jais SU-j
stiprinsite tiktai pardavėjo V-i
šenę, bot ne savo sveikatą.
Reikia žinoti,

Jono Huso teisinąs

Vyriausybė, gydytojai ir įvai
rios sveikatos įstaigos susirūpi
no užterštu oru. Mačiau lietu-Į
viškuose laikraščiuose žodį tai-!
ša. Nežinau i$ kur jis atsirado. į
bet užterštas oras negali būti i
tarsi. Taršvti. tai dar nereiškia,
užnuodyti užteršti. Mes ištar-}
šom. gražiai sušukuotus piau-i
:
kus. Mes
Kus.
ivies tarsom
taršom sieną,
šieną, mėšlą,
.
šiaudus, lapus, bet mes nieko!
neužteršiam. Atsimenu kairne
vadindavom tarša pašarui pa-!
ruošta šieną, šiaudus ar dobi-Jus. Fataršvtas šienas su šiau- ;
dais, ir akėmis sukratytas vadi-!

RŪKYMAS KENKIA
i
blau nuvargsta.
SVEIKATAI
1
Geriausias po'Isis. jeigu už
Gydytojai jau seniai žinojo. Į
miršti rūpesčius ir moki sus:
domėti k;tais, visai nevarginai kad cigaretės, cigarai ir pypkėsį
kenkta sveikatai, bet jie negalė-;
šiais dalvkais.
jo įtikinti rūkančiųjų,
•SSL
patys <au kenkia.
miege t Prieš einat
Anksčiau gydytojai
žilai varsf
reikia
Javo, kad c garai . ir cigaretės 1 Susidomėjimas užterštu oru
vo dur
olaučlu veži* apneša, o dabar jau ąpsaūgos dar ‘ didesnį žmonių
nant i lova neaalirr a n;eko i 1tiksliai *. žinoma,
kad taip yra.k
stiklą iš Bet i.-eužtenka gydytojams. -*zi.’ skaičių nuo teršos. Kiekvienas
laikantysis, nerūkančiam žmo
Įgyti, jei Doti, reikia, kad ir lųksri
gų* užteršia orą.
gu pilvas jau ir štaip via pri ’.i notų
Reikia manyti, kad teršos įs
kimštas. •
Gvdvtojams buvo sunku ū-i tatymai bus griežtesni, negu ta
reik'a t kta iuo metu, dėl, kad plaučių vėžį gavusiam;
bako garsinimų reikalas. Val
riai į-utį ilki, o Tie todėl, kad žmogui kelio atgal
nebū- džios įstaigos jau planuoja už
eini i lovą. Reikia m egoti vė
Javo.
drausti rūkyti viešose įstaigose,
dintame kambaryje.
Kas gauna vėžį, tai jam be-į teatruose, busųose, lėktuvuose,
Jeigu kambary:e nėra šviežio
oro. tai ten nebus pakankama* veik visv en; rūko i is ar nerū- ; mokyklose ir kitur.
lėktuvų
deguones. Jeigu naktį neturė ko jo plaučiai neoasitaisy Jei-!
sime pakankamai deguonies, gu anksti susigriebia, tai gyvy keleiviams duodavo cigarečių,
tai negalėsime pailsėti ir atsi bę dar galima kuiiam laikui’ o dabar jos ir rūkyti draudžia,
pratęsti, bet jeigu vėžys jau ge-j Žmonės bus priversti nerūkytikelsime išvargę.
Labai svarbu, kad einant gul rokai Įleidęs "šaknis, tai ir ope-1 Būtų gražu, kad lietuviai prie
Į rūkymo nepriprastų. Jis ne tik
ti būtume tikri, kad plaučiai racija jau daug nepadeda.
Nuo šių metų pradžios Ame plaučiam kenkia, bet pakenkia
gauc pakankamai deguonies.
Ne k ek\ ieno žmogaus orga rikos televizijos stotys ]au ne ii visa' neriu > i sterna i. Be to,
nizmas yra vienodas. Vienam pa begarsina cigarų ir cigarečių. Jciekvie :?as rūko mus teršia orą
kanka penkių'valandų, o kitam Aiškus dalykas, jog tai yra di~. jsau ir nerūką nei am žm o gui.
!
reikia 6 7 ir net 8 miego valan delis laimėjimai
dų.
Kai vaikai nemato, kaip vyre-’ MqtęRYS DAUGIAU SIUVASI
Kitas žmogus gal: pailsėti 6 snieji rūko, tai ir jie jų nepavalandas pamiegoję- bet pasi mėgždioja. O kai televizijoje ir Amerikos moterys pradėjo
taiko ir tok;u dienų, kad jam kino teatruose vaikai matydavo daugiau siūti sau dabužius dėl
reikia net 10 valandų. Mes pa-| rūkančius “didvyrius’ , tai ir jie nuolat kylančiu įvairioms pre
kinis kainų. B lo, krautuvėse
žįstame kelis asmenis, kuriems pradėdavo rūkyti..
Reikia manyti, kad netolimoj pigesni drabužiai esti labai bloužtenka 3 miego valandų. Bet
ateityje ir laikraščiai sustabdys go> rūšies ir jų mados senesnio
tokių žmonių nedaug.
Gerai išsimiegojus, nepersi- tabako ir cigarečių garsinimus. amžiau^ niulerims ne visada t>n
valg u> ir neper si gerus, nejausi Kai žmonėms cigaretės .nebus ka.
nuovargio, bet jeigu vis dėlto kiekviena proga brukamos, tai Namie siųvand drabužius pa
prastai nuo 50 iki
atseijaus*esi pavargęs, tai jau reikia mažiau jų ir pirks-

i

ATSARGIAI SU PIKNIKO MAISTU
Į piknikus visi labai linksmai
važiuoja, bet dažnai daugelis
iš piknike grįžta nusiminę. Taip
įvyksta todėl, kad piknike už
valgo jau sugedusio maisto, Ne
vienam yra pas taikę gan suli
kia: susirgti. Kol vėl atsigauna
ir pataiso pikniko metu sugadint:us vidurius, praeina nemaįa laiko. Ne vienam teko kreiptis į gydytoją, kad padėtų apsivaldyti nuo- užnuodyto mai
sto.
Daugelis paklaus, kaip gali
tve;kas maistas taip greitai užs:nuodyti ir valgytojus užnuo
dyti? Maistas gali būti sveikas,
bet šiluma jį sugadina. Reikia
turėti galvoje, kad pavojingų
bakterijų ore v sa laiką pilna,
švariausiai maistą ruošdamas,
negali apsaugoti jį nuo kai ku
rių bakterijų. Jeigu tos bakteri
jos patenka į 40 laipsnių šalčio
turinti ėaldytuvą, tai jos nepa
vojingos. Me$ kiekvieną kartą
suvalgome šiek $įek bakterijų ir
nesusergame.

apkrėstos žuvies, labai lengvai
užsinuodijama.
Jeigu dienesnis tų bakterijų
skaičius pateks į vidurius, tai
valgytoją gali nunuodyti. Ne
vienas piknikautojas yra nete
kęs gyvybės nuo šios bakte
rijos.

Be jau minėtos bakterijos,
maiste gali atsirasti ir stafilo
kokai. Tai bakterija, kuri labai
greitai veisiasi saldžiame mais
te, įvairiuose kremuose, pyra
gaičiuose ir košėse. Kol tie sal
dumynai laikomi šaldytuvuose,
lai' viena kita stalinė bakterija
nesudaro-jokio pavojaus. Bet|
jeigu įvairiais kremais aptepti
pyragučiai paguli automobilįd
bagažinėje, arba, jeigu jie pa-sikaifina vasaros saJėje, tai jie Į
tampa tikrais ligos šaltiniais-Staj
filinės bakterijos tiek pagadina]
vadurius. kad sunku atsigauti.
Kartais viduriai gali skaudėti
kejlias dieųas. Jos apkrečia visą
virškinimo aparatą ir paleidžia
vidurius, kartais ir su vaistais
Bet kai maistas vežamas į pik sunku juos grąžinti į norma-;
niką. įdedamas į nrtomobilio lų stovi.
bagažinę arba į vėsintuvo neturi Važiuojant į pikniką, visuorinč’ą mašiną, tai jis gali per reikia pasirūpinti šaldytuvu.Jei
pom valandų sugesti.
i gu tokio nėra, tai nereikia imti:
Reikia turėti gabioje, kad iokio maisto, kuris šiltame ore
tam-tikros bakterijos, ypač va greitai genda.Maistas vasarą su
dinama sa Įmonėlė, šilumor grei genda ne tik piknike Jis su
genda ir namie, ir Įvairiuose sa. J
tai veisiasi.
Jeigu maistui paruoštoje žu lėse. Jeigu nuo banketo Mekai
vy buvo kelios salmonėlės bak greitai gendandamo maisto, taiį
terijom tai už dviejų ar trijų va o taip pat reikia vengti. Praei-i
landų. toje pačioje žuvyje jų tais metais turėjom didelės begali būti šimtai tūkstančiu. Už- *os su viena. šeima, kuri suval
valgius tokiomis bakterijoms gė nuo vestu viii likusius saldu
mynus. Jiems atrodė, kad tie
-yddumynai geri, bet kai suval
na pigiau. Bet daugumai mo-; gė. tai tucįau pajuto, kad jie
terų nepatinka šių dienų mados.! per naktį palikti ant stalų jau.
Sako, jaunom^ mergaitėms bei spėjo sugesti.
koks aprėdalas geraiu tinka.
Jeigu važiuojate į pikn kus ir!

“Vynas aiškiai tarnauja, kaip
raminantis vaistas, (tranquetizer? ir faktiškai yra pirmasis
vaistas, kokį medicinos žmonės
žinojo”.
Gėrimas yra geni" priemonė,
gydant sergančius diabetes (cuk
34 SVARŲ KOPŪSTO
rįne), hipertensija, anorexia,
GALVA
m.alabsorbicijos sindromu ir ki
Didžiausia ir sunkiausia ko
tomis negerovėmis, pasakęs rep.
pūsto galva tapo išauginta EntSisk.
ze Rio provincijoj, Argentinoj.
Dr. Stewart, neigdamas vy
Tas kopūstas sveria 34 svarus
nui gydomąsias savybes, irgi ne ir yra 35 colių aukštumo.
ginčijęs fakto, kaG vynas, kaip
Magdr Dulaitienė
ir aspirinas, gali turėti fiziolognės įtakos,* naudingos kai ku
— Jei moteriškė myli, myli
riems pacientams, pvz., kaip as
Dievo meile, o jei neapkenčia,
pirinas.
Milwaukee Journal priduria, neapkenčia pragaro neapykanta.
kad pasiremdami kongremano
Sfsko dekomendacijomis, Mil- — Medė
maudyklės, ku
vzaukee aludariai gali taip pat irioše dievai ir velniai .yjįenų Tieargumentuoti. kokias geras me- tu maudosi...
• :
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GIESMĖ TĖVYNEI

Ant upės krašto pastatėm pili.
Bet pilys ėmė pakalnėm griūti.
Tai mes Tau kalnus tada supylėm,
Šalie .iš kryžių, šalie iš rūtų. " ;
Buvom tremtiniai ir emigrantai,
Tave iš tolo dainoj svajojom.
Todėl ir žinom, gerai suprantam.
Kodėl parpuolam po Tavo kojom.

Akyse švietė stogai įlinkę
Ir vyšnių sodai namus ūžrėmę.
Žydėjo žvaigždės pulku aplinkui,
Įkritę lango mediniuos rėmuos.

Smėliu, kaip auksu, takai nuberta.
Ant kalno džiūsta smėliai ir moliai.
Dainom dainuoti argi neverta,
Kai suvažiuojam visi namoliai.
Gal neturėjai tikrų tėvelių,
Kad nepastatė gražesnių dvarų.
Savoj seklyčioj nebuvo valios —
šešurai peikė, anytos barė.

Į ten ruošiatės valgyti, tai pirmai
patikrinkite, ar tojta piknikinė:f
virtuvėje yra geias šaldytuvas,
ir ar greitai gendamas maistą,
v ra laikomas šaldvluve. Jėigi
p kniko ruošėjai pasirūpino šalrtytuvu. tai galima valgyti, bejeigu maistas imamas iš pinti
nių, jeigu j-s buvo laikomas au-1
tomobilio bagažinėje, tai geriau
io nevalgxii.
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40 metų VLĮKui ą mįįsų rūpesčiams

Situ

Ben4rt?omenės ne pagal paskir
tį pasiimtuosius darbus.
|
Bandant riškintj mūsų lietu
viškos vienybės prasmę tęnką
gyįžti į praeitį ir pripažinti, kad
nėra pasaulyje tautos be pa vėl J
..................
. ; praeities,
dėjimų iš
istorinės
Mes galime didžiuotis turėda-,
mi turtingą istorinę praeitį iš
vidurį nių|ų amžių, t et nemažesnę vertę tenka skirti laikotarpiu! nuio Vasario 16—tosios
paskelbimo iki mūsų :įsikūrimo
išeivijoje., Prieš 66—šis metus
Vasario 16—tosios aktas, iš įvai-j
rių idėjiniai susiskirsčiusių orr
ganizacijų pareikalavo vieny,
bės. Aktą pasirašiusieji žinojo
kad tik vieningu sutarimu Lie-j
tuvą gali būtf laisva, nepriklau-.i
soma ir respektuojama kitų pa-,
šaulio valstybių tarpe- Vasario;
t
16—tosios Aktas skirtinas prie
;
lietuviškos vienybės pavyzdžių.
i
Vienybė yra '(įdėlio dėmesio,
Prieš 40 metų Vilniuje, okupa
1
vęrtas žodis- Retas periodinis
cijų metais, pogrindyje vėl bu-laikraštis nerašo apie vienybės
reikalaigųmą. Retas paskaiti Jvo paskelbtas jąktas iš kurio;
skaitėme: Vieningu tautiniai de,
ninkas. pradėdamas ar baigda
mokratįnių grupių sutarimu is-J
mas kalbą neprimena apie vie
teigtas Vyriausias L Lietuvos Iš
nybės -reikšrftę. te' retą tautienj
laisvinimo Kornitatas VLIK’as.
begalėtume sutikti, kuris nežiĮ tautą išleistieji atsišaukimai,
.not'ų vienybę? žodžio prasmę,
i ir visą:: Jtaip
pogrindine
Tėpką tikėti/ 'kaįd?ta pati žd-;
spauda džihigėsi’; turėdama' vi
džio prasmę* (.praeitųjų metų suose tautos'' sluofenhiose vie-l
vasarą, Chjkągpge. pakvietė mū
ningą pritarimą. VT.IK’p ste,.-i
sų didžiųjų susibrganizavimų
gėjai žinojo; ko, susįlauktų iš
.pinhčiiinkus ištiest* vi^uš' kiokupanto, kada 'išaiškėtų susi|am į . vienybę, Rėkiančias . raųorganizavimo tikslai. Bet didžio-!
iaį; ' Jie.r' pritarę užnugary fe
ji dalis jų ,'dan tgerpi prisiininė’
ę^pęiarri, tyliajam, vienybės
. ^rrintų ir Gįįedp.ičių aptilu
įeškąnčiam jfl.diyyd.ui.' Jie žino
sius šūvius, Jie .rąžomi- žinokla-j
joir ano, kad tautinė vienin
Dr. K. Bobelis
gumo; idėja ‘ privalę : pereiti'įš;
kuinas. Ir taip, 1944 m. balan
džio 29—30 dienomis VLIK’as
rpūs^ jaunimas, nes yra mūsų'
rodromų mojąyome ; sakydami
įąųtos . gyvybės išlikimo pag. pradėjo mokėti ’ pirmąsias suė ir laukiam^-laįsyės!
mimų, gyvybės; ir kraujo ąuIš karo griuvėsiu su ' viltimi sudiev, o širdyšej tėžerriės dide
rjixias.
-/
• ;kąs'l Į suįiritųjų; ištremtųjų vie
< - Skubiai bėgančios i storijos
tikėjome’grįžti d gimtąsias tė li ir skaudų nėžinoj imat Ar betas stojo -nauji -žmonės.' Nau i
Žingsniuose matome,’ kad ten
viškes. pėja, nauji rūpesčiai pasimatysime?
juose atsišnukimųose skaitėme:
VLIK’as paskelbė Lietuvių
kur■; trięnybė nebeegzistuoja, ką•rc(de, kad išeivijoje teks užsi
Joks priešas Lietuvos laisvi iri
būti ilgesniems terminams. Pa Chartą iš kurios skaitėme: ‘‘Vi
da;laisvinimo kova ir tautos gel
mo kovos ir VLIK’c tikslų su
bėjimo pastangos atsiduria sušliekant Europą artėjo išsiskirs- si lietuviai yra dygūs tos pa
naikinti nefeistengs; *: ■ ’.
tymo valandą, jautėme, kad nčios tautos vaikai, tąrp savęs
kąldyfbs. darbų padalos ginčuo_
v.- • i’-. ,
kitiems- artimesni broliai” ‘'Tautini; sėlidarumas
sb.'Tokioje tautoje ar susiorgaGręsiant žinomai IT dar žiau esame vieni
i
■■ ■
nižayime bendrasis tikslas šų- resnei okupacijai 1944 metais, negu kada nors esame buvę, yra aukščiausioji teginė’ doryskaldomas, . patenka i gulbės, ly dalis tautos irVLIK’as'atsidū Atsisveikih-dainj ,ir klysdami į bė' Pasaulyje pas
[Pasaulio
džio if vėžio siekimus.
rėm Voki etijos karo griuvėsiuo nežinomus kraštus, į nežinomą viai sudaro vieniu
Vienybės .žodžio reikšmė išei se. Niekas nieko -nepasiėmėme. rytojų. Įs traukinių, laivų, ae- Lietuvių Bendrco^nį”
vijoje pradėjo męnkėti^ kada dęi Išsivežėme gal- -skausmą, rūpess'- **

*•

A-

*

e

*

•

prieš dtemokratjpę gimtąjų"nantų i. nežinomą ry£p-.
y^aiįsip- laetuvoš* Išlaisvfpi- jų- .Įr VTJk’aSv-vnifckb* iieį>aši-

ėmą'-Komitpių veiklą. Lygiai, rii- ėmė,'- išsivežė7
likusiųjų
1
ž^sl?ląutiečrų. .tebestovi skausmo ir'jpįg^ftųį^Jųsj-^ūrie:
7£VUK’o; pusėje it kritiškai,pa? išliksite ^ęlbkateijėtšvajamjpa$
priėą - Pasaulio r Lietuvių šauliui, kad męs teb^ėBęiaine

Vienas senas Leningrado gy
i
ventojas gavo iš užsienio žinia, i
lės net.kę pavergto^
kad jis paveldėt o užsieny dide-ft
mi. Esame vienodo ii
ii pal kimą. Ap:e tai greitai su-Įi
Tekia md-j buvo
žmojo ir visagaylinti KGB. Ji Į
?smė ir tekia t a a omekalavo. kad p? liet is Ivana s!
tą palikimą pervestų į Sovietų s
<k:a
ždą. Pilietis priešinosi kiek ga-l
Cerernunialnieislras buvo pri-i
įėjo, bet pagaliau sutiko, ta
Bc-nd r r. c men ė
j-lio Lctuv
tyręs ir žinojo tiek aristokratų
’nu su viena sąlyga, būtent:
tik dėlte VLIK’as atsakornin— xAš aitinku palikimą pei- titulus, tiek ją menamus nuo-f
s kcip aukščiausias Lietuves*
Sov. iždą, jeigu visos pelnus .
ve :i
įsviirmo organas išeivijoje.
Pagaliau iš rūmų išėjo Fererri
Lenin ado krautuvės viską pir
i niekis netikėjo,kad p;i-;
cas. Listas. Ceremonialmeisdur>< nemokama*.
i vienybę vejantieji
KGB visą reikalą pergalvojof iras nieko apie jį nebuvo girdėvirien s bus priimti-i
. kadangi palikimas buvo la jęs. Tad storu bosu sušuko: i
bėjonės, kad VLI’as
— Karietą... šitam pianistui?
su ta <dyga sutck’:pan;o buvo priskirtas- ko.
jsčiausiai smerktinų su-Į
ą diena visose LeninPrancūzijos Mokslų akademi-'
rgan i žavimų iše: v i joj a. Pa - grano k ut'dvėsė viskas buvo jos posėdyje vienas profesorius
-?.nt ir žinant ‘prepa gandi- duodama nemokamai, Krautu.' pavadino Volterą silpnaprceLi.
dinius kėslus su apgailestaxnmu vėse i vyko d delis susigrūdi— Brangusi profesoriau, —
tenka netikėti, bet pripažinti, mas. Pilkėjai vieni kitus min-Į kreipėsi Volteras j mokslininką,
džiojo, vaikai klykė. Visos; Le-1 — iki šiol aš jus laikiau protinrasti pritarėju, kurie jungiasi ningrado ligoninėse buvo Pe’ | gu žmogumi. Dabar kiek nusteprie VLIK’c niekinimų ir kai- trumpą laiką perpildytos.
i bęs sužinojau, kad jūs mane lai-.
tinimų- Mat VLIK’c įvairiomis
— Matai, ką tu padarei. ■— ta- kote idiotu. Galimas dalykas,'
kalbomis leidžiami Eltos biule rė paveldėtojui KGB
atstovai, jog mes abu klystame.
teni?.! ir radio pranešimai tebe- Kam tu šitą suirutę sukėlei?
riškina laisvajam pasauliui, kad
—Aš esu senas žmogus ir man
Lietuva ne savanoriškai prisi tuojau reikės mirti., — atsakė
jungė prie Sovietu Sąjungos paveldėtojas.. — bet prieš mirtį
ir anksčiau ar vėliau ji bus aš dar norėjau pamatyti kaip
komunizmas Iš tikrųjų atrodo..,
Keturiasdešimtmečio VLIKo
(Šis aprašymas paimtas iš
veikla turėtu būti atžymėta at-1
vokiečių žurnalo Bundes)
skini, istoriniu leidiniu, šiame|
Viki. L~gas
laikotarpyje keitėsi žmonės. I
'šėjusiu vietas stojo nauji, kū
PIANISTAS
rybingi veikėjai. Praeityje bė
gančios istorijos lapai užverčiaPraėjusio šimtmečio vidury
je Ferencas Listas gastroliavo
kės turėtu nebepaslėpti žmonių
veidus, kurie dirbo, išėjo amžirie remiasi sovietiniais šūkiais
St. Kairys, prelatas M. Krupa Panaikinkite VLIKc veiklą išei
vičius. J. Matulionis. A. Trima vijoje!
kas, V. Sidzikauskas, K- Valiū
nas dr. K. Bobelis. Šie žmonės
mūsų tautoje užsipelno aukš
čiausios pagarbos dėmėsi, nes
I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
jie buvo ir tebėra įgalioti kal
bėti vergijos nutildymo, paverg I yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai'tarnaujanti-'jau per 97 metus.
to lietuvio vardu.Istoriniame lei
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoj
diny turėtų atsispindėti ne tik
darbus dirba.
?•
;
nuveiktųjų darbų apžvalgos,
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS'
j.TONTTS dolerių
bet ir žmonės, kurie aukavosi,
apdraudų savo nariams.
: : č y"
dirbo, išėjo amžinybėn, žuvo
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
koncentrapijų stovyklose, buvo
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
nukankinti kalėjimu kamerose. 5
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
Didelė dalis ju turėtų būti pa
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
gerbiami orie nežinome karei- Ž
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
vio kapo, nes jų vardai jau nie
aukštojo mokslo ir jų gyveninio pradžiai.
kur ir niekad nebebus mini
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
mi.
Prabėgo keturios dešimtys
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, >
metų. Prabėgs dar daug metų.
jie Jums mielai naselbės i SLA Įsirašyti.
Gal mūsų nebebus, bet liekan
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
tieji turėtu įsidėmėti, kad ir
kaip didelis iir gražus būtų pra
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
eities istorijoj VLIKo darbų pa
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
likimas, jis reikalingas nuošir
TeL (212) 563-2210
džios ir pozityvios kritikos. Bet
jis nėra reikalingas kritikų, ku-

.a tea
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Esame nedidelė lietuviškosios
viimęmfnės dalis išeivijoje. Gyyęnime be savo krašto valstybipių įstatymų, be policinių nuro
dymų, ijistrūkcijų, pageidavimų.
Mus tesaisto prigimtoji lietuvy
bės prasmė ir tesaisto tik tiek
kiek paskiras indivydas ar narys
savo
laisva valia ar savu suAįHunmų sutinkame jungtis į sųs^Vmįmus, k'irių irgi savano
riškos konstitucijos tampa priunfinptpžs.
Giliąi širdyje lietuvybės pras
mę nešiojančiam lietuviui nėra
2stiek,
priklausyti ar neprif ausyti
susiburirnui, kurio
korrjtucijo'e įrašyta: Privalo
me turėti tvirtą valią vieriybėr
ję tęsji kovą už Nepriklauso-,
mos Lietuvos atstatymą ir už
prigimtinę žmogaus, teisę būti
laisvam,
.

y * y

caru rūnuiuse, Petrapilyje. Po
koncerto aukštuomenė nuskuliejo prie paradinių durų, kur
stovėjo ceremonialmeislras, garšiai iškvies damas karietas:
— Karieta didžiajam kuni
gaikščiui... karieta princesei...
karieta didžiajai kunigaikšty
tei..,
|
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atdara šiokiadieniais nuo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
imĘRATOIlA, " lietuviumeno - ir mofA
Jame yra vertinį, niekuomet nekurtų, Vžm<
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For constipation relief
> reachforEX-LAXtonighi 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 is
M .
“The Overnight Wonder?
*, Read bbd and follow
directions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2
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Prezidentas prašė dar keturių metų
Prezidentas Ronald Reaganas ketvirtadienio vakare
kalbėjo beveik valandą. Jis baigė respublikonų konven
ciją. Respublikonai pradėjo pirmadieni.
Prezidentas
konveneijoie atsirado tiktai trečiadienio vakare, kai par
tijos pirmjninkas Laxalt pasiūlė konvencijai išrinkti Reaganą prezidentu dar’vienam terminui. . Prezidentas su
žmona pasirodė kbnvenėijąs ’ podijume. Ranka pasvei
kino vieną kitą pažįstamą ar pažįstamų, grupę,/keliems
paspaudė ranką ir pranešė, kad ketvirtadieni jis pasakys
pagrindinę kalbą suvažiavusiems respublikonų atstovams
ir visam kraštui.
Dalias respublikonų konvencijon suvažiavo daugybė
respublikonų. Buvo didokas skaičius vyresnio amžiaus
partijos veikėjų, senato narių, kongreso atstovų, guber
natorių, advokatų, jaunų studentų ir visuomenės reika
lais susidomėjusių žmonių. Buvo daug gabių kalbėtojų
ir teisininkų, bet nebuvo nė vieno, kuris būtų tikęs pre
zidento pareigoms. Reikia, kad žmogus greitai orientuotųsi, suprastų vidaus bei užsienio politiką, pajėgtų
kalbėti su diplomatu, sutiktu premjera, karalių, dikta
torium ir paprastu žmogeliu, iš Oregono. Aliaskos ar
Atlantos atvažiavusiu Į dideli susirinkimą. Privalo ras
ti ne tik tinkamą kalbą, bet ir žodį aukštus mokslus bai
gusiam žmogui ir visai mokyklos suole nebuvusiam piliečiui.
Prezidentas Reaganas ne tiktai pats buvo artistas,
geras vaidintojas, bet 1930 metais buvo Hollywoodo ar
tistų unijos pirmininkas. Jis išmoko vaidinti ir pajėgė
suvaldyti vaidintojus. Jis matė, kaip maža maskvinių
grupelė bandė užvaldyti visą artistų uniją, pramoko su
jais vesti diskusijas ir neleisti jiems nuvesti visos artis
tų grupės maskviniais šunkeliais. Reaganas, o ne trys
maskviniai įtikino Hollywoodo artistus nenukrypti nuo
unijos principų ir neleisti užvaldyti artistų, kaip keli
ALEKSANDRA VAIS1CNIENĖ

.

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas 1982 metai
(Tęsinys)

”

.

šūkčiai padarė su spaudos darbininkė iš, uostų krovėjėii
ir prekybos laivyno jūreiviais. Visa tai padėjo Rėagamri
greičiau orientuotis, kai tapo Kalifornijos gubernato
rium, o vėliau ir krašto prezidefttu.
Kongrese yra didoka grupė gabių respublikonų, bet
nė vienas nedrįso kandidatuoti prezidento pareigoms.
Sen. Goldwateris visą gyvenimą Svajojo apie krašto pre
zidentūrą, bet ir jis nebedrįso kandidatuoti prieš Reaganą, nes buvo tikras, kad ner&s reikalingos pritarėjų
grupės ir jo neišsirinks. Visi pripažįsta, kad prez. Rea
ganas yra geriausias kandidatas, todėl šiais metais nie
kas jam negalėjo pasipriešinti. Respublikonai kito tokio
ar panašaus žmogaus nebeturi.

Neturi žmonių ir demokratai. Walter Mondale įsi
vaizduoja, kad iš demokratų jis geriausiai tinka prezi
dento pareigoms, bet ir Mondale nėra iš prezidentinio
molio. Demokratų tarpe geriausiais kandidatas buvo
Gary Hart, Je.sse Jackson, ir sėn. John Glenn. S en.
JaDVYGA PAUKŠTIENE
Kauno senamiestis (Tapyba
Glenn turėjo drąsos ir ištvermės kilti f erdvę ir sukinėtis
aplinkui Žemę vienas, bet jis neturėjo kantrybės tėsti
rinkiminės kampanijos prezidento pareigoms. Jis pareiš
tijos pjireigūnai Estijoje nepa
Darbiečiai
bando
sudaryti
koaliciją
kankamai kreipia dėmesio į kokė, kad neturi pinigų kampanijai vesti, bet tikrumoje
jis neteko kantrybės. Prezidentui reikia ne tik kantry JERUZALĖ, Izr. — Simono Weizman pranešė darbiečių mni>tinį auklėjimą, o ypatin
bės, bet ir ištvermės. Jesse Jačkson turėjo kantrybės ir Pėrės vadovaujami darbiečiai vadovybei, kad jis pats ir visi gai į “sovietinio patriotizmo”
estų tautoje.
ištvermės, bet neturėjo mokslo žinių. Jis buvo geras kal galimai platesnę bando stula- trys jo grupė vadovaujami at skiepijimą
Laikraštis pažymi, kad Esti
ryti Izraėliu koaliciją. Pra- stovai rems darbiečius. Izel
bėtojas juodžiams bemoksliams, bėt*apsitrynę ir dau taesfema, kad pats prerfileirtas [ Horwitz vakar taip pat pranešė joje yra pusantro milijono gy
giau žinių turintieji juodaodžiai su juos nieko bendro Chaiiu. Herzog priėjo įsitikini- darbiečiarps ,kad jis rems dar- ventojų, iš kurių 60 proc. estai
nenorėjo turėti. Jis rųokėjo iš saVo šalininkų iškaulyti irto, kad Lcakas Šamiras nenori bieeių pastangas sudaryti koa ir 30 proc. rusai.
stambias sumas pinigų, bet pajėgė labai greitai Suauko susitarti su darbieciais. Darbie liciją Izraeliui valdyti. Horwitz Estija 1940 metais buvo įjung
tas sumas išleisti. Sen. Hart buvo ir yra gabus kalbėto čiai keliais atvejais jam nusilei turi tiktai vieną atstovą parla ta į Sorietu Sąjungą ir jos gy
ventojai, pasikalbėjimuose su
jas, baigęs universitetus ir turįs diplomus, bet neturi pa do, bet jis kiekvieną diėną vis mente. Jis pats rinkimuose užsieniečiais, aiškiai rodo savo
vadovavo Izraelio infliacijai su
grindinių Amerikos visuomeninio gyvenimo žinių. Jis smarkiau užsispiria dėl menk valdyti. Grupė vadinosi Drąsa nacionalizmą ir neapykantą so
niekių ir neleidžia planuoti vy
gali pasiginčyti apie įvairias reformatiškas atskalas, bet riausybei sudaryti. Pasitarimai suvaldyti Izraelio infliaciją..' Da vietinei santvarkaiEstai gali matyti Suomijos
demokratinio Amerikos gyvenimo nfcšūpranta, savo kny dar tebeina su Šamnru, neatro bar kiekvienais metais pragyve
goje prirašė vaikiškų nesąmonių ir pralaimėjo.
do, kad bus galima susitarti. Pre nimo ir kitiems produktams kai televizijos programą ir todėl ži
Walter Mondale yra geriau informuotas, negu kiti, zidentas leido Peresui dar pa nos pakyla 400%. Amterikoje lo. kas vyksta pasaulyje.,
Sovetu komunistu partijos su
demokratų partijos kandidatai prezidento pareigoms, bet laukti porą dienų. Jeigu nesu per metus kainos pakyla 49?. šrrūpimmą; padėtimi Estijoje ai
is negali prilygti Ronald Reaganūi. Jis neturi greitos sitars,: tai tada darbrėęiąi gaus - Dabar darbiečiai turi 4& ai škiai rado Maskvoje paskelb
naujus įgaliojimus.
stovus parlamente, o šamiras tas pareiškimas, kuriame sakcorientacijos, apdairumo.' jam neateina reikalingas žodis
reikalingu momentu. • Jis galvoja, svarsto ir.,, tyli, kada * Tuo tarpu šamird vadovauja turi* tiktai 41 atstovą. Niekui <m.a, jog partijos pareigūnai rėsreikia spręsti. Organizuotas respublikonų puolimas prieš moje. Likudo grupėje įvyko po neprisidėję yra 31 atstovas. pubinicje privalo įtikinti žrnora pakaitų. Chaimas Weiz- Weizmano. karo minis tend - pa
Geraldiną Ferrarą parodė, kad ji turi reikalingos drą- ? man. kuris savo laiku buvo Iz sitraukimas iš Likudo" verčia u>es. kad “estų istorinis likimas
yra neatskiriamai surištas su
sos, kantrybės ir patvarumo. Jai žodžio iš užančiu trauk raelio karo ministeris, pranešė Šamirą pakabinti ant sienos sva SivJctų valstybės galia ir vysty
ti nereikia. Pas ją jis visuomet ant galo liežuvio. Ji gali samirui, kad jis; išeina iš šami- jonę- groti pirmuoju smuiku ir mosi”.
užtepti buvusiam gubernatoriui, prezidentui, senam ro va<iovaujaTnos Likudo koali pradėti rasti bendrą kalbą su
Partijas akcivistai privalo pa
draugui ir naujam priešui. Ji kerta mandagiai, bet aš- : cijos. Jrs pareiškė šamirui, kad sitarti su darbiečiais.
naudoti visas galimas priemo
iriai, tuo tarpu kai Walteriui Mondale dar reikia pagal irs niekad daugiau nebegrįš į
nės/ kad gyventojai būtų tuo
Likudo koaliciją. Jis yra įsitiki-'
voti ir pasverti... paskelbus Geraldihai penkerių metų mo
įtikinti Jie turi tiesioginiai įsi
Padėtis Estijoje jungti
nės, kad LifctMui ir šamirui la
į viešą gyvenimą, kad
kesčių lakštus, respublikonų vadovybė įsakė josios ne biau rupi valdyti Izraelį, negu
Londono dtienraštis The Dai užtikrinus ideologinio
sąmoniųo
liesti. Vienam kitam atėjo mihtis, kad Gėraldina Įtraukė prabūti kelias būtinas pakaitas.
ly Teleghaph (VIII. 2) pranešė
juos į pinkles. Ji buvo apdairi moteris. Būdama siuvėjo Jis pašisakė prieš žydiško hiacii iš Maskvos kad visi sovietu laik gurno kilimą.
Pareiškime sakoma, jog parti
duktė, ištekėjo už milijonieriaJis.’.. Mondale visus reika- : įsileidimą į parlamentą ir lei rašciai rugpjūčio 1 d. paskėlė jos pareigūnai nepatenkinamai
lūs svarstė. Jis pasveikino Geraldiną, kai respublikonai dimą jam veikti Izraelyje. Su Šori etų Komunistų partijos pa dirba “internacionalinio sąmo
arabais reikia bandyti susitarti, reiškimą dėl “nepatenkinamos’’ ningumo” ugdymo srityje, kas
jau buvo nagus nudegę.
Prezidentas Reaganas Dalias respublikonų konven
cijoje jautėsi kaip namie. Jis vaidino. Jis skaitė pasiruoštą kalbos tekstą, bet tuo pačiu metu improvizavo. Pa-,
sveikinęs keliais sakiniais susirinkusius, jis jiems pra
nešė, kad jiš priima konvencijos pasiūlymą ir’rengiasi
kandidatuoti prezidento pareigoms respublikonų parti
jos vardu. Jis tai žinojo prieš konvenciją. Bet prezi
dentas žino, kad krašte respublikonų partija nedidelė.
Jam aišku, kad krašte yra daugiau demokratų, negu res
publikonų. Jis suvažiavusiems respublikonams pranešė,
kad jis pats yra buvęs demokratas. Dar 1932 metais jis
balsavęs už demokratus. Jis ir savo kalboje kvietė de

ravimo metu ligonis nejaučia jokio skausmo ir
akys nebūna paraudusios. Jaučiamas tik akių
nuovargis. Juivanksčiau nuo tos ligos pradedam
gydytis, tuo lengvesnis jos išsigydymas. Užėjus
akių aptemimui, ^tuojau reikia atsigulti tamsiame
kambaryje, kuriame nėra jokio triukšmo ir truk
dymų. Nieko nevalgyti, tik retkarčiais išgerti
truputį apelsinų sunkos ar vandeniu atmiešta
citrinos. Daboti, kad viduriai būtų pilnai išsitttltinę. Tam padeda beržo lapų ar šermukšnių ubįjų
arbata. Ant akių dėti virinto, bet šalto vandens
kompresus, dažnai tuo vandeniu sudrėkintus sku
durėlius pakeičiant kitais — šaltais. Aptemimui
praėjus, nesiimti akis varginančib darbo ir
beūt pora dienų ilsėtis .

l>et nėra jokios prasmės juos er
zinti

Estijoje.
pagal bolševikų ' žargoną reiš
Pareiškime sakoma/ jog par kia, jos jiems nevyksta skiepy
ti estuose lojalumo Mask-

mokratus balsuoti už respublikonus.
Prezidentas prašė konferenciją leisti jam padėti baigti
darbą, pradėtą pries keturis metus. Salėje viskas buvo
gi'ažiai suderinta. Kada prezidentas pakalbėdavo apie
ateities planus, sumažinti valstybės mokesčius,< nekelti
produktų kainas, tai salėje atstovai šaukė, prašė turėti
viltį, “Four more years! — Dar keturi metai! Jis net
papasakojo, kaip jis jausis, kai už ketverių metų konvenčiioYi suvažiavusieji pakvies ji, kaip svečia i konvenciją.
Viskąs paremta didele viltimi ir pasitikėjimu.

Pareigūnai raginami duoti at
kirti “šmeižtam”,kurie yra sklei
džiami j>er užsienio televiziją
ir raiflTiją. o taip pat iš emigra
cinių
bei
religinių
gru
pių.
E. L.
<— Amerikos karo veteranų
•vadovybė eina į jaunesnių ve
teranų rankas.

maitintis vien vaisiais ir protarpiais pabadauti baigę, pirminį kompresą pakeisti naujai paruošnet mėnesį laiko.
. tut kiwis ir baigs pašalinti esamus skausmus.
Savb paties atskirai išrasto gydymo arba ■
PRAKTIŠKI PATARIMAI
metodo neturėjo, bet naudojosi savo garsiųjų mo
kytojų išrastais metodais, kurie buvo išgarsėję
Norėdami, kad liga išgytų at bent neprogre
ligų išgydymo sėkmingumu. Be jokių instrumen suotų, pirmoje eilėje privalome sustiprinti bend
tų ir cTiėmibių vaistų pagalbos išgydė dešimtis rą mūsų sveikatos stovį. Vengti nuovargio, ga
tūkstančių ligonių, jis būvu įšitikinęs ir prakti linčio susilpninti kūno fizines jėgas; kasdien ne
koje įrodęs, kad molio pagalba galima išgydyti sunkiai ir neįtemptai pasimankštinti, o jeigu Įma
daugybę įmonių . nes molis, prisisunkęs' gausybę noma, kasdien ilgokai pasivaikščioti.
saulės šviesos, švaraus lietaus ir žemės mineralų,
Vengti ilgo skaitymo, rašymo, siuvimo ar
per trumpą htrką pajėgta gnSTūrbTi žmogaus or rankdarbių siuvinėjimo. Ilgai miegoti, nes mieganizme susikauptoms 'kenksmmgūs elementus, <ras ir poilsis teigiamai veikia regėjimo organus.
šukeliančMŠ kūno ne^Taviniuš bei skausmus, ir VeYigti visko, kas'gali varginti akis: perdidelės
juos pasalinti. Tokiems molio kompresams pa šviesos, dulkių, dūmų, laikymo ir panašių daly
Pagrindiniu ligų gydymo vaistu laikė molio ruošti reikia imti švarų, gryną, žmogaus ar gy kų. Negerti alkoholinių gėrimų ir kavos. Steng
tis būti patalpoje, kurioje nėra stiprios — ak’kompresus ir juos vartodavo. Prie molio dar pri vuliu kojomis nesumindžiot^ molį.
Tbftnts. H švafįhfš rftdlio paruoštus kompre nAnčios šviesos. ' Stengtis kasdien iššiturt'r.H - b
maišydavo lengvą ar kietą žemę. Užtat žmones
,
juokomis jį vadindavo “molio kunigu”. Kaip mi sus galima dėti ant visų skaudamų vietų: ant vi durius.
Labai gerai tos ligos išsigydvmui veikia ci
tybos priemonę naudojo, t. y., ligoniams patar durių. krūtinės, plaučių, nugaros, kaklo, kojų,
pagamfnitno būdas trinos, česnakų sunkos ir pieno dozes. Jas patar
davo tik gamtinius augalus ir vaisius. Šiuos mais rankų ir kt. Molio
Atitinkamą tina kasdien vartoti. Taip pat patartina pačiam
to produktus — vaisius, riešutus, o tasaro^ įtap yta frib&i b^baghBk Reikia
tu vyšnias ir vartodavo ligonių gydymui. Sa nįolio kiekį, sumaišyti jį sn nedideliu kiekiu dir išrisunkti 150 gramų salierų sulčių. Jas perskirti
kiems prirašydavo mišrią dieta, lei^ferflas mėsos vos žemės ir vandens; padarant IS td tartum ce į tris vienodas dalis ir gerti per dieną vienodom^
mento košelę. Ją supilti į drabužinį maišelį ir dė pertraukomis: rytą, vidudienį ir vakare. G*rti
paragauti tik per kelis mėnesius, ir t&i vien
ti tiesiog ant skaudamos vietos, jei patalpos oras prieš valgymą.
skoniui prisiminti.
esti šaltas, tada tą moij sumaišyti su šiltu van(Bus daugiau)
Jo nuomone, vaikai iki keturnj
iimžiataš (teMu. A.ht skšūflttffios’ vietos uždėta molio kom-

Akyse matosi panašūs į rutulius ar žiedus
šviesūs atspindžiai. Tai akių tavaravimas. Toks
pirmasis tavaravimas kartais tęsiasi tik kelias va
landas. o kai kada net ištisas dienas. Po nakties
poilsio ar ir šiaip savaime toks priepuolis dingsta
— tarytum jo ir nebuvo. Jeigu į tokį reiškinį ne
kreipiama dėmesio ir nesiimama gydymo priemo
nių, jis gali pasikartoti ir po ilgešnfo laiko. Šie ir
sekantieji aptemimai bei tavaravimai būna pana
šūs į pirmąjį priepuolį, tačiau kiekvieną kartą
akys labiau silpnėja ir jų skausmas užtrunka il
gesių laiką. Regėjimas apsiniaukia. Jis švieses
nis žiūrint į tolimesnius daiktus, o žiūrint į juos
iš arti, prisieina papurtinti galvą, kad išryškėtų
daikto pavidalas. Paspaudus ranka akis, jose pa
sirodo tarytum kieti rutuliai. Akių baltymai būna
paraudę. Nesiimant gydymo priemonių, ši liga
vis labiau progresuoja. Ji gali tęstis nuo penkerių
>i 10 metų. Tai vienos rūšies gitukoma. ?
Dar yra ir kroniškas susirgimas gleukoma.
Jis tęsiasi net ’ki 20 metų. Toks akių susirgimas
yra daug pavojingesnis, nes iš pradžių beveik ne neturi valgyti nei mėsos, nei kiaušinių ii n& rft?- j presą laikyti tol, iki molis pradeda' išdžiūti ir su
pastebimas. Pin b jo tokio priepuolio arba tava- sos buljono. Sveikiesiems patardavo dvi savaites kietėti. Jeigu per tą laiką skausmai nėra pasi

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

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

DR. PAUL V. DARGIS

GERIAUSI RAITELLIAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Žagarėje paaiškėjo Lietuve^
konkūru čempionate nugalėto
jai ir prizininkai.
Geriausi raiteliai buvo: P.
Milkintas, Z. Niprikas, R. .Mil
kinas, F. žičkus.
Veteranų konkurse nugalėto-Į
ju tapo nusipelnęs treneris, Viiniaus valstybinio žirgyno ats-1
tovas V, Civinskas.
/

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, 11L
VALANDOS: 3—9 darbo

dienomis

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

Service "461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS

3921 West 103id Street

— Popiežius priminė kard.
Bernardin, kad negalima orga
nizuoti “aktyvistų” katalikų
'bažnyčioje, ifes vadovybė visą
laiką su jais turi rimtų nesusi
pratimų.

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

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

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA

3656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

ketvirtai 5—7 vai. vak.
Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas
iš ivairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

t

— Kai aš matau šunį griaužiant kaulą, man visuomet pri
simena klupciojąs vyriškis prie
moters sijono.

j*
fcuvp |
šviečiamas prgioa kaimo vaidi
nimuose, šokiuose. Gyvendamas
New Britain, su sūnum ii dar
porą draugų buvo sudarę net
orkestrą ir č grodavo jaunimo
Įjarengimuose. Gyv paskutiniu
Luku Lietuvoje, buvo nusipir
kęs pijaniną ir po truputį pra
dėjo moky€s skambinti.
Ats’kuriant Nepriklausomai Lie
tuvai, būdbnvts jau daugia p ra-j
silavinęs už savo kaimynus, su
prasdamas visuomeninės veik
los reikšmę, Jonas tuojau įsijun
gė i savivaldybių organizavimą.
Buvo veik nuolatinis valsčiaus
r apskrities tarybos narys, o vie
nu laiku apskr. tarybos pirm.
1934 m. Sintautų vaJs. taryba
nutarė Joną išrinkti vals. viršaj
?iu. Ir iš 12 tarvbos nariu, 9 bal^is buvo išrinktas. Deja, apskr.
viršininkas pasakė, kad jo virHf i šaičiu netvirtins. Teko nepradė
jus eiti pareigų atsisakyti.
xAa. Jonas buvo gamtos daug
apdovanotas.. Ne tik fiziniai,
kaip tvirtas vyra>, turintis įvai
rių gabumu visuomeniniam dar
bui. Labai pakantus ir didelis
tolerantas. Kad ir labai didelius
1 nepasisekimus, nemalonius per
gyvenimus praleisdavo su nuo
‘Motinystė’’ (Aliejus) širdžia šypsena. Labai giliai ir
JONAS RIMŠA
nuoširdžiai vertino ne tik savo
draugų, bet irįdeologinių prie
šų sveikas ir naudingas min
A. A. JONAS LIŪDŽIUS
tis. Reikalui esant gindavo to
Š. M. bal. 24 d- New Britain, Amerikon atvyko. 1950 m. su leranciją tiek, kiek pajėgdamas.
Conn.,savo šeimos namuose mi- šeima: žmona, sūnum ir sena Už tai visų buvo mėgiamas.
rė plačiai žinomas Suvalkijos motina. Apsigyveno New Bri Daug Jonas dėjo pastangų orga
ūkininkas, savivaldybininkas.ko tain. kur gavęs darbą, pradėjo nizuojant vietos vartotojų koperatininkas - visuomenininkas. dirbti ir pamažu kurtis. Sūnus peratyvą smulkaus kredito ban
Bal. 25 kll po iškilmingų pamal lankė mokyklą. Vėliaus buvo ką. Suorganizavo Sintautų ir
dų palydėtas artimųjų šeimos pasauktas tarnauti kariuome Šakių pieno g-mo b-ves ir pieno
narių, draugų, kaimynų tiek nėn. Gyvendamas New Britain, nugriebimo punktus.
‘Vietinių, tiek atvykusių iš toli greitai susipažipo su vietos
1931-35 m- prasidėjusi uKio
mesniu apylinkių ir palaido- tuviais; Būyo^.-jų mėgiamas' /r depresija, ūkininkai,.kad ir kaip
dotas New Britam-.miesto‘kapi turėjo daug draugų.Taip pat ge besistengė suvesti galą su galu,
rai sekėsi ir darbe. Visa laiką, ūkio pajamose — išlaidose, bet
nėse.
iki išėjo į pensiją, d:rbo toje pa
jeims nesisekė- Ūkio produktų Į
Jonas įgūdžius buvo gimęs čioje dirbtuvėje.
kainos labai staigiai krito.
1895. II. 3 Lietuvoje, Vilkeliškių
Jonas buvo gana įdomus as
km.. Sintautų vis.,Šakių apsnr. muo. Galima sakyti, labai sako-' Ne tik kad buvo žemos kai
Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m- tas. Neturėdamas progos baigti nos, bet ir tomis žemomis kai
rudenį rusams okupuojant an-} pilnai net pradinį mokslą, sten nomis nebuvo galima perduoti
trą kartą Lietuvą. Vokietijoje, gėsi kiek sąlygos leido, dirbt ūkio produktų, bekonų, raguokaip ir daugumas mūsų tautie pas tėvą ūkyje, mokintis ir la-ji čių javų, net ir žąsų. Prasidėjo
čiu, buvo įjungtas į žemės ūkio vingis, pats, skaitydamas kny- vienur kitus vietinių ūkininkų
ir vėliau į pramonės darbus.
jų su_ nepasTenkinimo-bruzdėjimo kai
bų, net mitingų, surištų su ūkio
j gebėda\To^'gauti Turėdamas bro- produktų rinka net streikų. At
! lį Juozą studentą - teisininką,
sirado 'dėl policijos pasikarščia
; dažnai buvo progų susitikti, pa
vimo — netakto ir aukų.
■ bendrauti su prasilavinusiais ir
Rimtesnieji ūkininkai tai ma
I išsimokslinusiais javnuoliais.Tas
tydami negalėjo jiems nepritar
; jam gana daug padėjo, ne tik ti. Ir jei streikuoti, tai streikuo
į pramokti gerai rašyti ir skaity- ti visiems, ne pavieniai kaimais
j ti bet ir susipažinti su visuome- ar valsčiais. Kad to atsiekti bu
i ninėmis, socialinėmis, ūkiško vo susitarta sudaryti vyriausią
mis - ekonomiškomis problemo suvalkiečių ūkininkų streiko ko
mis.
mitetą, į jį iš kiekvieno apsk. į
Būdamas muzikalus, išmoko
jungiant po vieną atstovą. Į tą
groti asmenika, tokiu būdu tek
(Nukelta į 6 psl)
davo plačiau su d pažinti su apy-

gf-Ti Wiifa

Funeral Home and Cremation Service

—.—-

^ENlAL'SlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL S27T741 — 1742

Telefonas 523-0440

Jį

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

I

TSVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W, 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

f

SOPHIE BARČUS
1ADUO ŠEIMOJ VALANDOS
leštadieniaia ii tekraallaniala
nuo 8:30 iki 0:30 vai. ryta.
Stoti* WOPA - 14N AM
tranaiiua|ama« iš mOay «tu<tj«l
Marquotta Parka.

Vedei* — Aldon* Devtea

Totof.i 77t-154>
ZL59 te. MAPLEWOOD
CHICAGO, IL WIT

i* ‘‘Lietuirog Aidai
BRAZDIIOMYT

Į

nuo p
L&MMM l.<
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

MATUI KLIENAI

mirus,
jojo sesei Antosei, šu šeima, gyvenančiai
Argentinoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
VELIONIO DUKTERYS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

PINEAPPLE SPARERIBS
Port isd fruit go well together, and the combination of
^>areribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural*
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spareriba should be precooked by being boiled until tender. This
process of partial cooking is called parboiling.
If you are unable to devote the time or the refrigerator
apace to the marination procedure in this recipe, just omit the
alep. The ribs will taste < little less of pineapple, but they’ll
Otill be quite delicious.
This rather robust dish is Ideal for a barbecue party. For
fc^er groups, allow 1 pound of spareribs for each person and
Increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany
the nbs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes,
toasted French bread, and thfe pineapple sauce for dipping.
Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soava.
Grilled Pineapple Spareribs
ty: Easy
Serving*: Six
,1
11 day of
Cost: Moderns
marinating
H cup lemon Juice
2 doves garbe, minced
S poonds spveriba,
tablespoons soy sauce
trimmed of excess fat
tablespoon molasses «r
large can ( 46 ox.)
brown sugar
pineapple juice
s
can (8'4 ox.) erwhed
oil
pineapple, undrained
u teaspoon pepper
i spareribs In simmering water for 30 minutes,
ribs la a rossting pan and pour the pineapple
If the juice doesn't quite cover the riba, top
iterate for 24 hours.
prepare the basting sauce. Combine the
d its liquid, the wine, lemon juice, fariie,
arB oil and pepper, faa a saopapaMe
Forio minutei:
i the ribs 6 to 8 Inches abo^a a
ng frequently, for 30 minutes.
it of cooking, teste often with

platter, ca

p

į

Telef. 476-2345

1 ~
PERKRAUSTYMAI

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

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

Charles StasukaitU
FD. LE.

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 ^Vest 69th Street

TeL RE 7-1213

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

1,1

z

A
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V AS AITIS-B UTKUS
LAIDUTUVIŲ DIREKTQR1M

<7
*

J

1446 South 50th Avenue *
Cicero, Tllinois
J

Telefonas — 652-10 03
‘ W4X. .te
- • /.
P

-

Njmjfatos,

Chicago, 8, D]' SatAfonday, August 2f>-27. 1081

Ą. A. JONAS LIŪDŽIUS
(Atkelta iš 5-to puslapio)

Dar šis tas apie vitaminus ir jų naudojimą
Gelež būna dviejuose būklė>e raudonos mėsos kraujuje(jau
t i enoje kepenyse, avienos kot- i
lete) ir augaluose — žaliose lapuese. daržoveyse. Daug javų
gaminių yra papiljdyti geležimi.
Tai labai geras būdas reikalingą
geležį gauti.
Kalėjus yra būtinas kiekvie
nai žmegaus kūno ląstelei gau
ti, kad organizmas galėtų gė
liau veikti Pažymėtina, kad be
kalcijaiis raumenų ląstelės ne
sitraukia. nervų ląstelės neper
duoda impulsu, širdis regulariariai neplaka, smegenys gerai ne

geležies.
Tie žmonės kurie :šgeria nuo
komitetą iš Šakiu apskr. įėjo Jo-1
6—8 kokteilių pęr '<3ieną, jiems
uis Uiv?žius. Ir 1935 m. lapkri
įeikia imti papildomai vitami
čio 1 d paskelbus vyriausiam j
nų tei minei.Jų. nes alkoholi
Hreiko komitetui generalinį
niai gėralai trukdo tam tiku mai
streiką nustatyti jokių produk
sto rūšių virškinimą, kaip gele
tų rinkai, nevežri pieno, beko
žies, cinko, folinės rūgšties ir vi
nų ir 1.1. Streikas galima sa-’
lamino B6 trūksta Taip pat kai
kyti pavyko 100 nuošimčių.
kurie vaistai kliudo maisto virsVyriausybė iš v enos pusės;
kin mą. Tai pasiiriškia pas tas
bandė gerinti ūkininkų reika
moteris, kurios vartoja piliules
lus. Pad'dino avansų mokėjimą
nuo pastojimo, turėtų imti foli
už pristatytus bekonus- Nesu
nės rūgšties papildymą.
mažino kainų už pieną.
Žinovai tvirtina, kad labai di
Bet iš antros pusės prasidėjo,
delės vitaminų A ir D dozės vei
galima sakyti, masiniai ūkinin
kia kaip nuodaL Buvo atliktos
kų areštai ir komendantų a<lmini$tatyvinės baudes. Papuolė į t Būdin >. kad moterų kūnas; kel’OT> studijos vitamino C Idli'detą nelaimingųjų skaičių ir Jo-j
po 30 m ų c vyrų po 50 metu, i )iu kiekių vartotojams apsaugo
has, kartu su populeresnlais kai pradeda prarasti kalcijų. šio ti nuo persišaldymo. Viena stu
mynais. O tokių populeresnių I
elemento kiekis sumažėja pas dija parodė, kad Vitam nas C vi
vo pilna Suvalkija. Vieniems, moteris po mėnesinių. Tai ge sai neveikė. Kanadiečių stud1 j a
ilgiau, kitiems trumpiau toko rulis1?. pasireiškia osteoporoze teigia,
O 1 kad kasdien imamas vitapagyventi ant valdiškos duo-Į — sutrikime, kuriame kaulai pa minas C sumažina persišaldymo
nos.
? ; siri iro trapūs ir labai greitai gali reiškinys, tačiau nuo infekcijos
neapsaugo.
Visas tas ūkininkų streikas! lūžti. Tvirt’nrbna, kad šiuo me
Eiliniam vyrui reikia 2.600 ka
šiandien jau nuėjo istorinėn už- tu osteoporozė yra dvylikta lorijų, moteriai — 2,200.
mirštin ir tik kada nors laisvos mirties priežastis šiame krašte ir
Reikia būti atsargiam su dru- ’
Lietuvos istorikai gal nagrinės yra viena svarbiausia invalidu skes vartojimu; mažiau vartoti
jo geresnes ar blogesnes puses. mo priežastis.
Teidama, kad suaugusiems marinuotą ar konservuotą mais
To vyriausio ūkininko streiko,
tą. Vartot- margariną vietoje
komiteto nariai, trys kitų apskr:, I žmonėms reikia apie 8G0 mili sviesto- Pe" savaitę valgyti t'ik 2
t. y. Vilkaviškio, Mariampolės gramų kalcjaus per dieną; nėš kiaušinius. Valgy Įvairij mai
ir Alytaus, jau daug seniau iš čioms moterims ir žindyvėms— sta.
'm. Š
keliavo į amžinybę. Tu, mielas 1,200 miligramų.
Jonai, iškeliavai paskutmis.
Ilsėkis Jonai, tavo didžiai ger
biamoj ir mylimoj laisvos Ame
rikos žemėje, kurią tu mylėjai
ne mažiau, kaip savo ggimtųjų |
numylėtų Vilkeliškių.
Nuoširdžiausia užuojauta žmo
nai Pranutei, sūnui u Juozui su
šeima, visiems art imies fenas,
kamynams ir draugamsSenas draugas J. B.

Žinovai teigia, kad amerikiečni daugumas gauna 80% kalcijaus iš piene produktų. Augalai,
špinatai,, kopūstai, riešutuase (migdoluose) taip pat y:Ta
kalcijaus. Tvirtinama, kad žmo
gaus kūnas geriau sugeria iš au
galų, negu iš piene ar jogurto
x rl

Y'l

Y-rt

U S). H

7'YY'l

Nėra reikalo kasdieną imti
vitaminus ir mineralus, bet yra
laikotarpiai, kada daugelio žmo
nių dieta, nėra pakankama. Pvz.
nėštumo metu moterys negauna
pakankamai geležies ir ffolinės
rūgšties, todėl reikia papildy
mų. Kalbant apie jaunystę, tai
• Į— Parduodamos įvairios lie toks laikotarpis, kada daug j,autuviškos ir angliškos knygos, nuoliii turi savotiškus maitini-J
žemėlapiai, žodynai, techniški mosi papročius, ir jiems gali į
vadovėliai, poezija ir literatūra, būti reikalingi papildomų vita- :
gintaro dirbiniai. Telefonuoti minu kiekiai. Tą pati galima pa
sakyti ir apie vyresnio amžiaus
471-0834.
ū---------- 7----------------------------- žmones, kuriems gali būti reika
įPIRKITE JAV taupymo oONUS
linffa daugiau vitaminu, ypač

UAL IfTATl

UAL KSTAT1 FOB KALI
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM

IB fEMALS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W.

Cermak Roąd

Chicago, HL

e MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
S NOTAR1ATAS • VERTIMAL

TISŲ

RŪŠIŲ DRAUDIMO

J. BACEVIČIUS — BEIJL REALT3
INCOME TAX SERVICE

...

.

6529 So. Kedzie Ave. —' 778-2233
- ------- —T-Tr^-nr'iiLinriiini

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

insecticid
and

- ■ • *

—

ELEKTROS ĮRENGIMAI '
PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt,
•arsnfuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUT11
4514 S. Talman A»«.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
>
Tel. 523-8775 arba 523-9191
ū»t....nr.~-------

~ ■ ■■

■

*— '

■■ ■ ■

ARVYDAS KIELA

AUGUSTINO PAšKONIO

JOHN GIBĄITIS

Dažo namus iš lauko

Advokatų Įstaiga

knygą apie

ir iš vidaus.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
- JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Darbas garantuotas.

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čekį rašykite ir siųskite:

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

4612 S. Paulina St

K

S247 S. Kedzie Ava.

Notary Public

INCOME TAX SERVICE

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

Homeowners Insurance
Good service/Goodprice
F. Za polis, Agent
3208% W. 95th SL
Everg. Park, 1H.
$0642 - 424-8654

;

IMMtAMCT

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Skambinti YA 7-9107

u

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei

ruožiatė* keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigų:

> JUmokciMf patinuTliw atsakant lėktuvų, traukinių, laivų keik
(erabej), viešbučių rr automobilių nuomavimo rerervaaug- Parduoda
ase kelionių draudimu*; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus
Sudarome Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj# ir teikiame lute
iiacljaa visai* teiiooiu reikalai*
• Taupykite skrisdami Chanered lėktuvai*, tik įeina resernjocį rieto
• anksto — oriai 45-60 dienų.

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR.’ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdominę gydy
tojo, viaoomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.
Dr- A. Caaeea — MINTYS IB DARBAI. 259 psL, Bedu 19®
metų {vykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas (flenaa b
sua’rūpiniiną____________ ________________ I8.0C

Ikr. A. J. Guisen — DANTYS, jų priežiūra, avMkata Ir
grožis. Kietais virteHaia __________
MinkAtaia vtrieliais, tik____________ _

M-00

Dr. A- J. Gum« — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
žMONRS. Eeliouėa po Europą įspūdžiai. Hk___C2.M

Galima tatp pat uiaakyti paMu. atrisntu* ėekj arba
SMvey orderį, prie nurodyto* kainos pritl Mninutimo HQbMoim.

Advokatas

LIUCIJA”

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

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nna
8 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. .
Seštad.; nuo 8 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

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

ADVOKATŲ draugua

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos"
išleista knyga su legališkomis
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų adminis’radjoje,
Knygos kaina — $3.9f (su per
siūt imu).

;

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

(icwn. of Like)

8727 S. Western Ave., Chicago, IE. 60643
Telef. 312 233-Ž787

KOVOS DEL LIETUVOS

(312) 77b-8700

Or&anlzt car pools te 3*y» casohns,

American Travel Service Bureau

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

M. ŠIMKUS

’ STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

AGENTŪRA

The first

Naujienose galima gauti

KAINA — $17. '(Persiuntiirni pridėti $1)
Siusti čeki:

TeL 847-774J

NUOMAVIMAS

BUTŲ

ČIA GERIAUSIA VIETA
Legenda apie Kęstučio pažin- pastatyta medinė koplytėlė. Jai
tį bei vedybas su Birute žmonė- sugriuvus, 1573 metais iš ŠvcnLIETUVIAMS.
sese gyva ^šiandien, istoriniuo-tosios miestelio buvo perkelta
se dokumentuose užsimenama, nauja. Dabartinė koplvtėlė pu- 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
kad Jogailos ir Skirgailos kon-gal architekto Karolio Majerio Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
flikto su Vytautu metu jo mo. projektą buvo pastatyta 13S9
tina Birutė, esą, kartu su tėvu metais, šiuo meai joje yra su- 3 butų mūrinis su. garažu. Pelningas
pirkinys.
Kęstučiu buvo nužudyta.
venyru kioskas.
i
BIRUTĖS KALNAS
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.;
Legendoje tuo tarpu teigia— --------- -----PALANGOJE
Nebrangusma, kad, Kęstutį nužudžius, Bi- — Chicagos Lietuvių ŽuvauJis stūkso gražiajame Palan rn.tė vėl grįžusi į savo mieląją tojų, Medžiotojų klubas rengia
ŠIMAITIS REALTY
gos parke. XIV amžiaus pirmoje Palangą ir iki mirties kursčiusi gegužine, šių metų rugpjūčio 26
INSURANCE — INCOME TAX
pusėje šis kalnelis dar buvo se- šventąją ugnį. Sakoma, kad čia dieną, 12 vai. Vyčių salėje, 2155' <
novėe lietuvių kulto vieta, ka?p Birutė palaidota, todėl ir kalne‘ W. 47 gatvė. Gros Evaldo Knoll
2251 W. 63rd St
paldhvimas sako —deivės Pravi lis vadinamas jos vardu.
Tel: 436-7878
orkestras. Veiks virtuvė ir bari mes šventovė. Žvejams jūroje
Birutė buvo gerbiama ne tik ras. Visuomenė kviečiama ataukuro ugnis būdavusi kelrode
Žemaitijoje, bet ir Prūsuose, silankyti.
HELP WANTED — MALE-FEMALE :
žvaigžde Baltijos platybėse..
Latvijoje, todėl ir krikščiony
Reikia Darbininky ir Darbininkiy
—
Meilėje
žmogus
sudega
bei įsigalėjus, prie jos kalnelio
° I
GOVERNMENT JOBS
‘Į
be
meilės
gyventi
nepajėgia.
keletą kartų per metus iš toli
$16,559—$5O,553/year.
miausių apylinkių rinkdavosi ‘Kas daryti? — Išminčiai į
Now. Hiring. Your Area.
žmonės. Tomis dienomis maišy dar neatsakė.
Call 1-805-687-6000
dami pagoniškas ir krikščioniš
$
kas apeigas, jie aukodayo iš vaš
ko padarytus žirgus, jaučius,
avinus ir pan. tikėdamiesi, kad
RENTING IN GENERAL
gyvuliai bus apsaugoti nuo ligų
Nuoma s .
«r kitu nehimiuVėliau kunigaikštienei Onai
Suaugusi moteris ieško mo
Jogailienei pritariant, 1506 me
ters norinčios gyventi dideliame
tais ant Birutės- kalnelio buvo
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

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

SAAB

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc
Nuo S ryto Dd 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

Chicago, I1L 60429
TeL: 778-8000

oru

