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ARKIVYSKUPAS VALERIJONAS TRIFĄ
IŠVAŽIAVO Į PORTUGALIJA

KARO IR ŽVALGYBOS MLNISTERIAI
NETEKO DARBO

WASHINGTON, D. C. - - Tei žydus. Nieko jis nepasakęs ir
Pats Chomeini nutraukė radijo pranešimą
singuino departamento pareigū imdamas Amerikos pilietybę.
apie mnių paleidimą Raudonojoje jūroje
Rumunų arkv. buvo atimta
nas Stėphan S. Trott antradienį
i PARYžIt’S, Pr. — Pranešimai daug žmonių, kraštui padaryta
pranešė, kad arkivyskupas Va Amerikos pilietybė ir nutarta jį
iš Irako sako, kad Irano valdy čiuo’a. Premjeras pranešė parla
lerijonas Trifą, Rumunijos sen išsiųsti iš Amerikos. Jis gavo
tojas Chomeini vakar Įsakė at ta. Premjeras pranešė parla
tikių bažnyčios arkivyskupas, Amerikos pilietybę apgaulės ke- j
leisti penkis dabartinius vyriau mentui, kad klausimas buvo ap
pirmadienį iš Amerikos išvažia liu. Pradžioje jam buvo kilusi.
sybės ministerius. Savaitės pa kartas ir nutarta šiuos netiku
mintis neprisipažinti, bet vėliau,:
vo į Portugaliją.
baigoje jis nutraukė Trano pra sius žmones atleisti iš pareigų.
Arkiv. Trifą, prieš 70 metų, kaip arkivyskupui, neprisipanešimą apie Raudonosios jūros
Premjeras pranešė parlamen
gimęs Rumunijoje, Campeni žinti būtų buvę nepatogu. Jis
vandenų nusėjimą galingomis tui. kad jis pasirinko Sarajardin
■miestelyje, geras kalbėtojas^ teismui viską pasakojo. Teis 
Kazairami švietimo mfin^steril
bombomis .
baigė sentikių bažnytinį moks inas' Detroite išklausė arkivvsX.
J I
! Vakar Irano premjeras Huse- pareigoms, Mohameda Muhalą ir tapo tos bažnyčios dvasiš kupo prisLpayjniiną, l>et jis nu- 't
jinas Musavi pranešė parlamen mandi žvalgybos ministerio pa
kiu. Jis priklausė Rumunijos tarė jį išdeportucti. Kadangi
tui, kad jis atleido penkis savo reigoms ir Huseijiną Habibi tei
Geležinei gvardijai ir sakė kal arkv. Trifą, gyvendamas Ame: iJ
kabineto ministerįus. Pijnion singumo ministerio pareigoms.
bas minėtos organizacijos mi rikoje nenusikafto, savo idėjų
vieton atleistas Irano karo mi Kilų dviejų ministerių premje
tinguose. Jis ragino rumunus prieš žydus neskelbė, tai teis-.
i mas leido jam pasirinkti kraštą, i
nisteris Mohomedas Salam ir ras dar neparinko. Šis klausi
vesti kovą prieš žydus .
į kurį jis norėtų išvažiuoti. • i
sveikatos ministeris Dali Mana- mas šiomis dienomis bus išspręs
į Vokiečiams užėmus Rumuub
Pirmiausia buvo užklausta •
ki, švietimo ministeris Ali Ak Jas ir paskelbtas.
ją, Vengriją ir kitus centro ir Rumunijos vyriausybė; ar ji pri- i
bar Pervasle, pramonės minis Premjeras nurodė, kad karas
Pietų Europos kraštus, dvasiškis 1Į imtų arkv. Trifą. Dabartinė ni- }
teris Mustafa Jašemi ir aukštų prieš Iraką pasunkino viso kraš
Trifą važinėjo po Rumuniją, mįunų vyriausybe pareiškė, kad
jų mokslų ministeris Mohame į to ekonominį gyvenimą. SumoVengriją ir sakė tuo metu ma jai būtų geriau, jeigu nereikėtų
i bilizuota daug vyrų, bet kovos
das Ali Nažali.
doje buvusias antisemitines kai jokių reikalų su juo turėti. Pats j
į Karas prieš Iraką prasidėjo lauke jie nežengia pirmyn.
bas. Vokiečiams pasitraukus iš arkv. Trifą kreipėsi į švericari- j
Iš premjero kalbos aiškiai
1980 metų spalio mėnesį. Visą
Rumunijos, Valerijonas Trifą ją, Prancūziją, Vakarų Vokie-į
e tą laiką padaryti kraštui, vals- matyti, kad Irano vyriausybė
kartu su jais išvyka į Vokietiją. tiją, bet šios valstybės atsisakė
« lybei ir žmonėms labai dideli į stengiasi užmegsti artimesnius
Kada susidarė pavojus -pabėgė priimti arkv., T^Trt
■ nuostoliai. Kovos lauke .žuvo santykius su Vakarų valstybė
liams pačioje Vokietijoje, arkv.
mis. Egipto prezidentas vakar
Galų gale jiskffeipesi į/dabar
Gafų
paskelbė savo isi-tikinimą, kad
* sportininiqis, ' Ant platformos
line ? Portugalijos Vyriausybę.
ieke 1950 tinę
rikę. ’ Ameriką
Iranas nepadėjo minų Raudo
prisirinko tiek daug žmonių, kad
paprašė, kairį i s jau
-usizmo Arkvi
m.birželiot
nojoj jūroj. Egipto prezidentai
Nplaforma..neatlaikė
svorio.
Ji
esąs
gus.
tūrį^jiinigų,
i
is, jis
jęs su
Hcsin Mubarakas pareiškė savo
«***
. pamažu pradėjo linkti, o vėliau
jis niūrėtų,
hį Jąkure,
čia labai
įsitikinimą, kad minas padėjo
^tožųJack kaipt^rifti^
f Didžiausioji Kalkutos šventovė;. tį kuria
__ ;.f siekai
____ nebuvo
,
/įkėlė kojos. Kalkutoje yra daug vargo ir ir visai stid-ribo. Aut platformos Libijos lakūnai. Yra pagrindo
apsig^eaffj
buvo keli tūkstančiai žmonių
Atgrasė 5adpį 'bet gyventoju dauguma pasisako už kongreso partiją.
manyti, kad Iranas įtikino MuDaugumai pavyko išsigelbėti,
gfį-nemeli
gįjp^20CL .^iu
baraką keisti savo nuomonę.
bet 102 ; teko suteikti pagalbą.
'werias.
rumunų padeįiį
Reišk:a turėti galvoje, kad Vo
Ten
pat
atsirado
daktarų,
kurie
bažnyčia. labai?
KALBA PAVERGTU
TAUTU r3't—
kietijos užs. Ministeris kelias
Ppd^’gaiijęje Trūpumų; 'senti REAGANO
k
a Ym-rė
^--t t A
>e
S
1S
milijonų
laisves
KOVOlą
pagalbą
suteikė
ir
pasakė,
i
1557 metų gegužės -TaNIiemįfisi kių nęra ,o p^ts arkv. Trifą';portojų veiklos komunistų okupuo kuria ligonine jiems arčiausia dienas praleido Teherane ir kaiSAVAITĖS CEREMONIJOJE
tapo Amerikos piliečiu.
bjosi su įvairiais pareigūnais. Jų
tugališkai nekalba.,tai Portuga
tuose kraštuose ,tokiu, kurie pa skubėti.
Liejros
16
d.
prezidentas
Reamunikacijai
su
Rytų
Europos
ir
sutarimai tuo tarpu dar nežino
Jis būtų ir toliau rkmiai gyve lijos. konsulas Luis de Souse da
| sirase nehcijas uz religinę laispasirašė
Pavergtųjų
Tau-J
Sovietų
Sąjungos
žmonėmi
ganas
]
Manyta, kad ši nelaimė su mi.
-V. , .
V I
nęs, jeigu-Teisingumo departa vė jam vizą .ir leido įvažiuoti ir
/aitės
nroklamaciia
ta
tų
Savaites
proklamaciją
ir
Dries
proklamacijos
pasirašyj
Ilgą kalbą pasakė Irano už
narius, kurių vieši protestai rei- stabdys Olirripiados nariams pa
mentas. .gavęs informacinės me džiaugtisl Portugalijos šaltu oru
mą,
ambasadorius
Maxas
Kam-j
proga
pasakė
kalbą
kviestinei
džiagos iš Rumunijos, nebūtų ir lengvai pučiančiu Atlanto vė{ kala uja asmeninės rizikos ir pa- gerbti suruoštą paradą. Meras sienio ministeris Akbas Valapaapie 200 etninių amerikiečių pu pelmanas, vadovavęs JAV-ių de- Į
j siaukojimo. kas yra beveik ne- Koch pareiškė, kad New Yorke tin kalbėjęs apie reikalą baigti
pradėjęs teirautis Trifos veikla jVfu. Arkv, Trifą Atsidėjo į
blikai. Viceprezidento George legacijai Madride įvykusioje
i suprantama eiliniam žmogui niekas parado nesustabdo. Mil Į izoliacijas. Jis labai aštriai kfvokiečių okupacijos metu. Me savo valizas kelias vertingesnes
Busho dalyvavimą ceremonijoje Helsinkio konferencijoje, pasa
i tikavo karo ministerį. Visi yra
j laisvame pasaulyje. Jų kovoje žiniška minia žygiavo toliau.
džiagą gavo Neal M. Sher, Tei knygas, įsigytas Amerikoj, iš
kė
trumpą
kalba
apie
žmogaus
kai
kurie
žurnalistai
aiškino
pre
Paradas prasidėjo prie Baite- Įsitikinę, kad jis tai padarė su
I už. laisvę mes galime rasti tikrą
singumo departamento specia Detroito nuvyko į New Yorką, t
zidento
noru
suteikti
šiam
įvy

teises.
Jis
tvirtino,
jog
komunisj
ry, o pasibaigė prie miesto sa- mulos Chomeini žinia,
j kelią į tvirtą taiką”.
lių tyrinėjimų įstaigos (OSI) va o iš ten pirmadienį išvyko į Por
kiui
daugiau
svarumo.
tų
pastangos
sukurti
“
sovietinę
dovas.
Paaiškėjo, kad nacių tugaliją.
Proklamacijos pasirašyme ce- vivaldybės. Meras labai paten-1
Reaganas pareiškė savo klau liaudį” nepavykusios ir jog So
— Jeigu portugalų vyriausy
kintas, kad tai buvo didžiausias
okupacijos metu arkv. pačiame
Specialių tyrinėjimų įstaigos sytojams, kurių dauguma buvo vietų Sąjungoje jaučiamas **gi-į! remonijose lietuvių atstovų tal  Xew Yorko gyventojų paradas bė būtų žinojusi, kad arkv. V.
i' pe dalyvavo VLIKo pirm, pava
Bukarešte pasakė labai griežtą viršininkas Siier pareiškė, kad
Rytų Europos kilmės, kad jis lūs pasipiktinimas” smurtu, ku-l
oli mpi ad os dal y v i a n i s pa gc rb t i. Trifą di to su naciai, būtų ne
duotojas dr. 1). Krivickas.
kalbą prieš pačiame Bukarešte arkv. Trifą yra trecias tremtididžiuojasi būdamas jų pusėje, riuo siekiama sunaikinti “išdi
Meras Koch pasakė trumpą kal įsileidę į Portugaliją, bet dabar
buvo suimti 300 žydų. Visi bu nis, -kuriam įsakyta išvažiuoti
jiems kovojant už laisvę savo džias kultūras su giliomis isto-j
bą ir padėkojo visiems už pavyz seno žmogaus portugalai niekur
vo išvežti į nacių paruoštas sto
tėvynėse. Jo žodžiais, didžiau rinėmis šakn inis”. Anot Kamnebestos.
dingą tvarką.
DU MILIJONAI
vyklas, iš kurių išvežtieji nebe menų sąrašą, kurie, įvažiuoda
sias iššūkis žmogaus teisėms pelmano, “I kraiio/?, Latvijo
PASITIKO SPORTININKUS
grįžo
mi į Ameriką, galėjo pameluo šiandienos pasaulyje yra komu je, Lietuvoje. Estijoje ir Kau-j
>1982 m. spalio mėnesį arkv. ti.
nistinis totalitarizmas, kuris “pa kazo respublikose teberusenai NEW YORK. — Trečiadienį
Trfa buvo patrauktas teisman.
sistato save aukščiau Dievo, rei laisvo apsisprendimo geismas”.!
JUardytojiul pradėjus klausinė
kalauja kontroliuoti žmohių gy-. Jo nuomone, “karštligiškos” So- ] kits pasiliko du milijonai žmoti arkv. Trifą, jis prisipažino,
venimą, ir be perstojo stengiasi vietų valdžios pastangos sulai- niu. Pačiomis didžiausiomis ir
kad priklausė rumunų geležinei
užkariauti daugiau ir daugiau kyti moderniu idėjų skverbimą- gražiausiomis didmiesčio gatvė
gvardijai, sakė kalbas Bukareš
žemių”.
»
ms! į uždarą visuomenę ‘S’ra pa- mis priešakyje žingsniavo mePasak Reagano, demokratija smerklos nepasisekimui”. Kam- dalius laimėję Aihcrikos sporto .centre. Tada buvusi mada
kalbėti prieš žydus, tai kalbėjęs
toli gražu nėra tobula santvar pelmano žodžiais, “didžiausia lininkai. o juos sekė milžiniška
ir jis, bet jis pats žydų nežudys
ka, bet demokratija nekariauja grėsmė Sovietą Sąjungos vado- minia. Priešakyje ėjo miesto
ir nemušęs. Jis buvo paklaus
prieš savo kaimynus, nestato vybei greitinsią glūdi pačios meras Koch.
New Vorko policija palaikė
tas, kodėl jis, siekdamas vizos
sienų savo piliečiams užtverti, šalies viduje".
į Ameriką, nepasakė, kad veikė
Pirmąją proklamaciją# prieš tvarką miesto centre, o gyvenir neorganizuoja saugumo armi
kartu su naciais, kalbėjo prieš
jų “juos sekti ir nutildyti”. JAV 2 metus pasirašė prezidentas tojai išdaugiaaukščių namų bė
išvardindamas rė karpytus popierius, kaspinė
pkeizūlentas paminėjo Lenkiją, Eisenhoweris,
Vengriją, Čekoslovakiją ir ke Sovietų pavergtus kraštus, jų tar lius ir džiaugėsi, kad amerikieletą kitų krašlų, kaip pavyz pe ir Lietmą, pastebėjo, kad 1 čisms buvo pripažinta tiek daug
džius daugelio valstybių, kurios
užgrokųjt; valstynų, jų j aukso, sidabro ir bronzos meda
|
į
buvo užkariautos ne idėjomis, tautų troškinąs laisvės ir nepri lių.
Miesto centre įvyko žiauri ne-'
klausomybės yra gyvybinės reik
bet smurto.
V
Reaganas taip pat pareišloė, šmės JAV v ilstybiniam saugu laimė. Prie Bronihvay gatvės
KALENDORIUS
kad jo administracija pradėjo mui ir turi būti palaikomas gy yra statomi nauji namai. Ten
tvirtinti Vakarų transliacijas vas”. Nors nuo to laiko praėjo buvo sukaltos platformos staty
Rugpiūčio 17: šv. Jacinh
šešių metų programos tikslas yra 2 metai, tariau šios savaitės bos darbams palengvinti. Pra-^
sek r
Krašto aps
Filipė, Sauktos, Sigita
modernizuoti Amerikos Balsą ir reikšmė ne tik- nesumažėjo, bet dėjus paradui maršiioti, žiūro
Weinberger
Saulė teka 6:00, leidžiasi
dargi padidėjo, pabrėžė prezi vams rūpėjo pamatyti gatve Buvęs Ugandos d ktatorius Amin, praleidęs tris metus Libijoje,
bendradarbiaus su taikos
bei vėl grįžo į Ugandą “demokratiškos tvarko® įvesti’*..
>
avės Radijo programas “ko dentas Reaganas savo proklamn žingsniuojančius žnRmes
kiančiu pasauliu.

*
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MĘS ATSAKOMI JČ§

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI melai

KL. Pasakykite, kokiomM bau
mėmis baudžiami darbdaviai,
•jei jų darbovietese dirba maža
KD Mano sesuo išdirbusi ke mečiai?
Kcz. B-nis.
lėtą metų darbovietėje, Soc.
ATS. Pagal Walsh-Healey įs
See. apdraustame Miarbe, susir
go ir po 2 mėnesiu jį grįži dar- tatymą, teks darbdavys gali bū
bovietėn, bet negalėjo dirbti del ti nubaustas $10.00 bauda už
silpnumo. Ar ji gali prašyti ne- kiekvieną dieną ir už kiekvieną
pas jį dirbantį mažametį asme
pensiją?
Petrė J-nienė nį.
Ar gali gauti nedarbingumu
pensiją?

Rugpjūčio 17 d. 198-|, 30 (290)
Redaguoja PRANAS 4ULAS

♦oMmus U medii«94 siusti: 4436 So. Wi^hltfuw, Chicago, IL 60

anados pensininkų namai “Rambynas
simota Hamiltono Pensininkų
klubo prieš 7-rius metus susi-!
lauke didelio pritarimo— pasi-Į
rašė per 140 asmenų.
Po įtempto planavimo, posė
džių įr statybos draugovės pas
tangų namai buvo pastatydinti.
Tai 5 kių aukštų pastatas, lau
kiąs lietuvių dėmesio.
Dabar, kai namai jau pasta
tyti raudonų plytų pastatas, ža
lių medžių ir vejos sparnas,
virš 2-jų mil. doleriu vertės, ne
vieno cento neprašant iš lietu
vių, kai kurie ėmė skleisti gandą,kad mortgičių nepajėgęs mo^
kėtį, kad ten gyvenantieji nukentės.
Iš kur tas nepasitikėjimas ir
nepagrįstos kalbos? Kas gali iš
lietuvių nukentėti, jei gauta il
galaikė paskola iš iedėralinės
valdžios tik 2%. kai rinkoje ta
patį paskola kainuotų iki 15%.
Perėjęs nuo pat apatinių augs-

tų iki viršaus ir pamatęs visą
kruopščiai atliktą statybom dar
bą. lieki sužavėtas ir dėkingas
tiems, pradininkams, kurie ry
žosi tam darbui. Padėka tuo
metiniam pirm P. Enskaičiui,
kurio rūpesčiu buvo sudaryta
atskira rų namų statybos drau
govė “Rambynas”. Tolimesnį
darbą vykdė jau kiti, svajonę
paversdami tikrove.
Dabar "Rambyno” pensinin
kų namų siela bei rūpestingas
ūkvedys yra A. Jankauskas, ku
ris rūpinosi statyba, skleidė na tės įeiti -- juos galės įleisti tik
mų idėją, rašė straipsnius ir ko tai gyventojai. Prie įėjimo —•
respondencijas lietuvių laikraš- atkirus kambariukas paštiuipciuose. kviesdamas apsigyven kui, kuris, atnešęs korespomienciją, iš.-kirsto į nuomininkų dė
ti statomuose namuose.
“Rambyno” pastatas Lietuvio žutes.
Šalia pašto kambario gan di
architekto A. švedo suprojek
tuotas. Aplinkui — gėlynai,krū delė saliukė. kilimais išklotą,
mai ir medeliai, teikia nepa turinti virtuvę su elektrine kro
prastai malonų ir estetišką vaiz snimi, šaldytuvu, spintelėm ir
dą. Pašaliniai asmenys, kaip ir j vandens čiaupais. Pensininkų
visose tokiuose butuose, nega-'klubas ar butų gyventojai gali

VITO SADŽIO POEMA
IŠTRAUKA

Mielas skaititojau, kuris dažnai: —
Stilingai/Varsingai
Popierius, laikraščius vis pavartai,
Jeigu patinka, tai juos paskaitai,
Bęt šiais laikais labai dažnai,
Kiek benorėtum: — tęnai nębradai.. ! ?
Nuskirus: — gal kęli pilki veidai,
Bęsitęsiantis reklamų vaizdai,
Kuriuos dažniausiai gal jau pamiršai.. ’
Del to čionai bę asmeniškumo: —
Normaliai/Priprastai
Reik apdainoti tarpę lietuvių,
Otavio-Krištalonio švęnčiuvius,
Anupro ir kitus sukaktuvius,
Nęs gęrai žinai kadgi liežuvis,
Tikriausią vęrsme minčių-sleptuvių,
Iš to, kad gauti daugiau aiškumo,
Varsotumo taipgi skambotumo... 1
Skaitikimę tuos tartus oktavoj; —
Spalvingąi/Dąiningai
Apei juos dąŽniausiai postringavo,
Kuomęt dėliojo gaidęles savo,
Daugelis rėklų tai aptariavo,
Kai kas velgalų dangun keliavo.
Otavas šiauniausiai vis pradžiavo,
Kristaloniąj: — kiti jam draugavo,
Vr — ąkimęrkę išgirsti gavo... !
Pas šviesų daiktarą sakiną; —
Linksmai/puikiai
Kur gaiviai atipripo sau kanas,
Parapijupkai, gal vaizbūnai,
Prie baro Augiau atėjūnų,
Tarpe eilinių pęrejunų,
Sukosi ta
i da-r. balanas,
plaukti pęr liūnas
• Mokė
hlų tęn buvo... !
• - r. <
kad butų tvarka muzikine; — • •;
Lengvai/alidinejant
(Vėliau turim įaųgiaų. Ąitt.)
U
pagal Vita gidžių.
Dadaln-poez-ėiot'
t*. 0. Box J50 • Ch'-go, 60629'
e

KLaSIaTE, •'

ATS. Tvo reikalu jūsų sesuo
Apie parangos darbus
asmeniškai turi kalbėti Social
KT. Malonėkite pasakyti ar
See. įstaigoje, išsiaiškinti ar ji
yra kvalifikuota nedai bingumo parangos dalbai gali būti duo
(disability) pensijai ir kokią dami į privačius namus atliki
Just. V-das
sumą ji kas menuo gali gauti nėti?
išmokų (benefitu). Mes tokių* ATS. Pagal veikiančius fed.
informacijų negalime jums su- įstatymus. bendrai negalima
teikti, nes neturime tuo reikalu parangos darbų duoti atlikti į
j privačius namus, išskiriant insesers apdraudos rekordų.
I validus, jeigu pastarieji tuos
Į darbus dirbtų savo pačių darbo
Ar asperino didelė dozė
vietėse, prisilaikydami įstatygali pakenkti inkstams?
mu reikalavimu.
KL Aš buvau Gavo gydytojo
* * *
ispėtas,kad be recepto pirkti i Del skundų prieš savo darb
vaistai skausmui nuraminti ga-j
davį padavimo
Ii pakenkti mano inkstams.; ĄšKT Būkite malonu paaiškiadažnai naudoju asperiną gal
numalšinti, Ar kite,, tokį reikalą, būtent, jei
vos skausmui
i
gali tas vaistas, kurį aš dažnai j darbininkas paduoda valdinei
vartoju, padaryti žalą mano in-i įstaigai skundą prieš savo darokstams? Iš anksto jums dėkoju?! davį, ar jis nuo to negali nukenJonė M.nė. tėti. ....
Mikas V-kas

Madona Z. Sodyboje, akvarelė
ją pasinaudoti didesniam pabūviui ar susirinkimui, nes telpa
iki 100 žmonių.
Yra didelė patalpa užsiėmi
mams ir darbeliams.... Ten ga
lima, tuript planą, Jaug ką pa
daryk. Dąr yra kitas didelis
kambarys, kur sukrauti gyven
tojų daiktai, netilpę butuose.
Netoliese elektros ir vandentiekio kambariai su kompresoriais
ir pompomis.
Norintiems pasikaitinti garuo
se yra įrengta pirtis (sauna) su
dušais moterims ir vyrams. Yra
ir skalbyklos kambarys su skal
bimo ir džiovinimo mašinom.
Rūsy koridoriai iškloti kilimais,
gerai apšvieti. Prausyklose ir
visur kitur specialūs turėklai
įsitverti silpnesniems. Rūsy į va
karų pusę kita saliukė su išėji; mu į kiemo pusę ^dabar naudo-

juma skaityklai.
Viduryje koridoriaus yra kel
tuvas, kuris aptarnauja visus
aukštus. Pusikeliam į 5-tą aukš
tą ir užeinam į vieną butą-Prieš
kambaris su spinta drabužiams
pasikabinti, virtuvėlė su elekt
rine krosnimi, šaldytuvu ir spin
tele indam, šaltas ir šiltas vanATS. Gal būti, kad nepaken-l ATS. Tiek valstijos, tiek fe.
duo....
Visam pastate yra 50 butų, kia inkstams jūsų vartojamas} deralinis Darbo departamentas,
kurių tik 5 su 2 miegamaisiais... minimalus kiekis asperino nuo • paduotus darbininku skundus
Reikia džiaugtis ir dėkoti galvos skausmo. Man atrodo, prieš savo darbdavius, laiko
“Rambyno" statybos komitetui, kad asperinas nesudaro inks griežtoje paslaptyje Todėl dėl
daug dirbusiam šį projektą į- tams pavojaus. Tyrimai rodo, paduotų skundų prieš savo
vykdant. Gražus 5-kių aukštų kad skausmui nuraminti asperi darbdavius negali nukentėti.
pastatas Gedimino stulpais ir nas ir phenacitnas (be recepto
lietuvišku “Rambyno” vardu, galiamas vaistinėse) ddeli kie-j
apgyventas vien lietuvių.. Pas kiai gali iššaukti kai kurį inksto
kubėkime juos užpildyti ko 11-'U sirgimą Tačiau aš-hežinau
realaus įrodymo, kad naudoji
dar neužėmė kitataučiai
mas vien tiktai asoerino galėtų j
Stasys Dalius
būti tokiu pakenkimu. Pvz., at-J
likti tyrimai su atričiu sergami
? čiais pacientais, kurie naudoja]
asperino dideles dozes, bet ten Į
Tą mes valgome
nepatirta, kad asperinas pa
Dabar visur rašoma, kalbama, nauldbjamas, tai maisto kaina kenktų inkstams; tačiau tas iper televiziją aiškinama, kad būtų aukštesnė ir jc būtų ma vykstn, kai naudoje mi kombi
nuoti skausmui raminti vaistai.
žmonės savo maiste mažai arba žiau:
G. Johnson, MD.
visai nenaudBją gyvulinių rie
Dr. Blumberg sako, kad val
♦ * *
balų ir gyvulinių proteinų (balgant taip apnuodytą maistą, gej Dėl dirbtino kraujo vartojimui
lymų).
rai ir ilgai prie aukštos tempe-1
— Koks skirtumas tarp amei Tai kas žmonėms beliktų val ratūros virinant ar kepant, toj KL. Pasakykite, mielas dak
tare.
ar
variant
dirbtiną
rikiečių ir italų?
gyti, jei ne krakmolai javų, mąi chemikalo 80% pašalinama. Jis}
kraują
savo
negerovei
kūne
pa— Skirtumas toks, kad amestas. Kad javai gerai išsilaikytų, mano, kad po nedaugelio me-1
šalinti,
kenkia?
nuo 1956 metų plačiai pradėtas tų EDB nebebus naudoj ai rikiečiai yra tiek darbu užSusirūpinusi
pacientė
Mildri
imti, kad nebeturi laiko .mote
naudoti pest cidas Ethylene dir- i mas.
bromide (EDBfi
ATS. šis reikalas dar studi- rims,, o italai yra tiek užimti
Ir
organiškai
išaugintame
mai[
__
‘
moterimis, kad nebeturi laiko
ste to SDB negalima išvengti,} juojamas, bet rašant šį atsaką,
■ Tas nesticidas labai °^eras vabl
darbui.
. į
zdžiams naikinti., nebrangus,vi-> nes malimo procese jis yra nau j JAV FDA -- federalinė vaistų
į priežiūros įstaiga, nepatvirtino,
sur gaunamas ir labai veiksmin dojamas.
Serganti žmona guli lovoje;
Ką daryti ūkininkams, mais- vadinamo artifical kraujo vargas. Pradžioj šis chemikalas ne
greta sėdintis kėdėje jos vyras
turėjo jokių vartojimo suvar to perdirbėjams, jie bus kurį tojimą. nes iš viso tai nesąs taria:
kraujas, bet tik chemikalas, ku žymų, nes buvo manytą.kad jis lai laiką pasimetę.
— Namai be tavęs, atrodo
Iris
nešioja — varo deguonį
maiste nyksta ir jo pėdsakų neCitrininiams vaisiams
. per visą kūną, Taip įvyksta, dė- tušti, brangioji. Aš galėčiau tą
lieka.
galima panaudoti šaldymo pro-j j
patį pasakyti ir apie vandeniui
Bet nuo 1970 metų po dauge oesą, bet jis būtų brangus. Gam I;ka vienai iš daugeiio kraujo
nubėgti kriauklę ir skalbiamą
lio tyrinėjimų, atrasta, kad jis ina ra»diacija tyrinėjama jaui funkcijų.
mašiną — be tavęs jos neveigyvulių pilvuose iššaukia vė daug metų, bet dar nepatvirtin-1
Johnson, MD. kia....
žį.
ta vartojimui, nors ji sunaikin-1
Į Aplinkos Apsaugos Admini- tų vabzdžius Žmonės radiacijos j
stracva jc naudojimą debar nenori.
d rau d ž i a < i ndel i uoti em s
i Kaip vienas žmogus galėtų
vam> laikyti ir įvairiems javų | apMsaugfoti nuo to chemikalo?
malūnams naudoti.
Nėra tam atsakymo, ypačiai, kai
Ta pati Administracija leidžia kites valstijos neturi paskelb
tą chemikalą šiaip vartoti 9<i0 iu
E. J.!
i u nuostatu.
EDB dalelių vienam bilijonui
daliu Jjavams,♦ kuriuos
žmone,
-T .
BOSIMAS GENIJUS
naudoja, pvz., kviečiams, kuku
tūzams koriųims), avižoms, ry-. Prieškalėdinėj
žiams: taip pat 150 EDB dalelių tuvėse pirkėjų
didelis spustokiems n <isto produkamsjcąip t is.
miltai, vbokiguis miltų raiši Vienoj Chicagos depariamenpiąms, kurie prjfš valgant yra
tfnėt: kiautuvėj stovi mažas vai
venilami ar kepami. 30 ERB
kutis ir garsiai verkia:
mažu dalelių jau paruoštam vai
— Mama! Kur mano mama?
i gytį maistui.
Noriu oas mamą....
Praeiviai vaikučiai rodo di
I va paharston^ ir cjtrus vaiąįąi
delę užuojantą, vieni apdova
į apdulkinami.
nodami saldainiais, kiti pinigė
Ne kiekvienas sžeitas prisiliais, variokais hr sidabriniais.
; laiko Aplinkos Apsaugos Adra.
nuostatų. 7% ^pdėliuotu karpų
ir 2 proc sandėliuotų kviečių kučiui:
nepatiko AĄA* nuostatų.
— Nebeverk, aš žinau, kur
Tufts Univers-tcto Mitybos tavo mama!’
Tyrinėjimo Instituto dr. J.
Vaikelis pažiūrėjo piktomis
Blumberg štaj M afsa-kot* į jąpa <kimi$ i ir iškn^ppatiektus klaįiįmt&L
— Ir as žinau, — o tu užsi
parduot? parykąi. Įs TOOO žmo- čiaupk!
*

4,

- ---------- —
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Pačiuptas; —.Taputa jau mą
5
per d^ypim pietus,
oairtirtit — Tįlgi, gali p*si
Jeigu tas chemikalu

iisngti, jog ifliltai gyvas...

(airccuditiun) ir besisukančioms ! dinti įrengimus kad prisidėjo apylinkės uoliausias liduvižkoi
poroms perdaug prakaituoti ne- ; j
p< albos šauktis visuomenės veikėjais. Ne tik
East Chicigoje. bet jį kaip vb
reikėjo.
j vandalų nuraminimui.
Pasistiprinus gardžiais pietų-f Gerbiamųjų svečių.atsiprašau, suomėminmką sutiksi pačioje
nepaminė-’Chicagoje, — Marquette parke,
• mis, ats.Jaivn/us šalteis bait jei kieno pavardes
pavaldus ne
Rašo Vladas Rasčiauskas
gėrimais ir kiek “atsipūtus” išh;ut nes dalyv u pavardžių ne- [ Brighton parke, Ciceroje ir net
vininkui 500 litų grynais, o už
! ;o kelionės ‘hnuxvargio’’, ponae | užsirašiau arba jei į netikrų gru {.tolimame Rockforde.
- ‘
‘likusią sumą mano motina pa
Antanas Pleikys
•<. činrinskris 3onxlruomen?s va- į pę ką nors įrikiavau.
sirašo garantiją.
Į iLvus> pavieniai, pakvietė pas j Stipriaisiais, nors ir pačiais i
- Jū? sakote, kad fusčLusI save, į savo privatų butą, ant j geriausiais gėrimais buvo mė-  I
Mokslininkai suranda prieškienė sutinka pasirašyti? — pa
raine aukšt?, j puošniai įrengtą, i gaujasi gana santūriai, kiek dau
režinį proteiną (baltymą). ?
klausė krautuvas savininkas. —
erdvų svečių kambsrį (salioną).! grau. šampanu ir “minkštaiJei ji oasirašys, tai instrumen
Genetech Inc. genetinės inži
j Ne visi iš karto susirinko, nes į siais”. Apie pusę penkių salio
tai jūsų. — tarė Kacas.
nerijos mokslininkai atkūrė na
Į buvo pasklidę jo plačioje sody- mis ištuštėjo.
— Mums būtų daug lengviau,
tūralų procesą, kuris sunaikina
boję Viename salieno gale, ar
jei per pirmus tris mėnesius at
Scūvccs kieme prasidėjo žmogaus vėžines lęsteles, nepa
čau virtuvės, jau laukė įvai
leistumėte mus nuo mokėjimo,
pasiruošimas loterijai, — kelios likdamas žalingų pasekmių, kap
riais* gęriirbis apkrautas stalas:
— pasakiau aš KaciiL
poros vaikštinėjo nuo stalo prie pvz. cheminė terapija. Medžiai
kelių lūšių geriausiu prancūziš- j
— Ne, trys mėnesiai, tai perrialo ir platino loterijos bilietus. gą pavadino Lymphctorin, ku
ku konjaku, skatch whisky,
id’aug, — pagalvojęs atsakė Ka
Loterijos stalas buvo apkrautas ris randamas labai mažais kie
šampanu
leduose,
minkštaisiais
cas, — bet porą mėnesių,
įvairiomis loterijos dovanomis. kiais žmogaus imonologinė^ė
(soft)
gėrimais
ir
vaisių
sun

galėčiau palaukti.
Loterijai vadovavo pats šeimi bistemoje.Daugiau dar metų pra
komis.
su
Patenkinti, atsisveikinome
ninkas K. čiurinskas. Dovanų eis, kol ji bus galima panaudoti
Visų
Bendruomenės
vadovy

krautuvės savininku ir kad
skirstymas užtruko virš valan platesniam gydymui. (Is Chica
Vladas Rasčiauskas
bės asmenų čia nepaminėsiu*, tik
ta koše neatšaltų, tuojau grį-|
dos laiko. Pasibaigus loterijai, go Tribune),.
E. G.
pačias viršūnes. Dalyvavo Ta
žome namo, nueinam prie m o- Į
svečiai geroje nuotaikoje ii' pa
Pabaigę ceremonijas motinai
rybos prezidiumo pirmininkas dr.
tinos ir prašom, kad ji pasiratenkinti geru gegužinės paren
sveikinti, vėl susėdome prie su
j VI. Šimaitis, sekr. A. Repšienė,
Čiurinskas
— Vag^s vagia niekingą auk
gimu ir sutvarkymai ėmė ruoš
organizuoto ratelio darbų. Pats
į k ninkė A. Kačinskienė, Ka— Gerai, aš pasirašysiu,— ta-j
tis kelionei į namus. Vieni rikia są, o šmeižikas — kilnią širdį.
svarbi: augias klausimas buvo,
(Rusų patarlė)
rė motina. — Bet pirma, negu vo pilni, tai jų nebegalėjo pa svečiai, tuos stalus ir kėdes dar j činskas, dr. Danelevičienė, (.en- vosi prie autobusų, kiti prie sa
kur gauti pinigų-mstrumentams
labiau vilko į pakrūmius ir pa- Iro vald. pirm. dr. Vyt. Dangis
aš padėsiu savo parašą, kad yi- imti,
vų mašinų. Autobusai į Chicapirki. Reikalo Į bcvelną nesu-'
ūksmius, kad apsisaugojus nuo (jis atvyko gerokai vėliau, busa valdyba pasižadėtu per me
pala
rvta
ir
visa
diena
oras
gą pajudėjo ft:15 vai. vakg .
vinicriamas, aš prie visų paklau
malonics saulutės negailestingų j vo sutrukdytas profesiniais reiVitus
išmokėti
Kacui
skolas
už
in1
įtaikė
tvankus
ir
slegiantis.
siau savo motiną;
Kiek man teko toje gražioje (
Grumentus. Ir aš noriu, kad tas sas Chicagos miestą^ ir apylin fpdndujųi. Gaivnianvio vėjelio kalais kaip ligoninės direkt.),
t
— Mama, ar negalėtum pasi
raštas būtų notaro -patvirtintas. kės skendo lengvame nuo drėg beveik nesijautė, nes sodyba ap~ | k an. Ą Zakarauskas, Sibiro apylinkėje pasižvalgyti, turiu1
rašyti garantijos, kuri mums rei
Kad reikalas nebūtų toliau mės rūke, nors smogo ar ozono linkui medžiais uždara.
tremtinys Jenas Kreivėnas, An- pripažinti, kad ponų Čiurinskų
kalinga instrumentams gauti?
Iš apatinio aukšto — iš vir- gėlė Katelienė, X Bagdžius, pats dviejų aukštų mūrinė rezidenci
atidėliojamas, visą valdyba tą kvapo nesijautė. O saulutė lyg
Mes visi prižadame Kacui už ihpačią dSeną nuėjo pas notarą ir nuotakos, šydu prisidengusi' iš tuyės sklido malonus kepsniu šeimininkas K. čiurinskas (E. ja yra pati didžiausia ir įspū
trumentus sumokėti, tau nebus {
pasirašė,': kad per metus sumo padangės nedrąsiai mums kelią kvapas. Atvykusieji gegužinio Chicagos apyl. pirm.) su ponia, dingiausia, už kitas tos apylin
rokips bėdos.... kės Kaco instrumentų krautu- švietė. Termometras rodė arti kai, neraginami, skubėjo į vir- j V. Pocius (Brighton parko apyl. kės rezidencijas. Jos visos ke
Motina išsykio nesutiko, Tai i vei visas skolas. Padėjom pa 90 laipsnių šilimos ir tiek pat tuvę ir pasilinksminimti sale, pirm.) su ponia, Ap. Skopas (Ci- turios sienos išmūrytas iš bran
esanti didelė atsakomybė.
rašus, notaras patvirtino ir įda- procentų drėgmės. Marškiniai Vienoje salės pusėje, palei lan- cero apyl. pirm.) su ponia, inž. gesnių, ir geresnių gelsvai pil
—Penkis* šimtus litų mes įmo* vėm motinai. Motinos parašas' prie kūno tiesiog lipte lipo; Bet girs, buvo ištiesti stakt apkrau- Ed. Jasiūnas (ALTo Chicagos kos spalvos plytų. Taip pat pa
kėsime- K^cui,instrumentų kraū taip pat buvo reikalingas patvir 1 vėliau rūkas pranyko ir drėgmė i įvairiausiais maisto gaminiais skyr. pirm.) su ponia, St. Du sižymi geresniu, gražesniu ir
skoningesniu aplinkui namą sotuvės savininkui, o jums tektų tinti pas notarą. ;•
kiek sumažėjo. Kelionė į ten ir kepsniais. Kiekvienas galėjo bauskas (apygardos pirm.) su
• dybos ir priekinio kiemo sutvar
pasirašyt tiktai už likusią su
Po risų prakaitavimų ir rū užtruko apie valandą laiko. Vi ,pasirinkti ką. labiau mėgsta.
• ,
\ ■
ma.
. •
pesčių. nuėjome į instrumentų J sus kelionės reikalus tvarkė p. Karštą maistą padavinėjo pada ir inž. Tilius. Abu paskutinieji kymu. •
- —
X*
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Pats
K.
čiurinskas
su*
.ponia;
—Jeigu taip, tai duokite man krautuvę- Viską sunešėm i ma-; L Bagdžius. < ?
vėjos. Užsimokėti reikėjo prie foto kameromis Įamžino susirin
, r
dar pagalvoti, —atsakė moti no kambarį/ Jis buvo prikrau
kusius Bendruomenės vadovus yra visos plačios East Chicago
N uvy
gegužinės vietą,
na.
tas iki lubų, išskyrus lovą, ku- mielus šęiiftininkus ir. sodybos šingpje
___ salės pis^ję,: atsigaivi- ir svečius. Buvo ir daugiau man
Sekančią dfieną nuėjome į rioje man reikėjo miegoti.
r savininku^ p/fiiurinskus jau ra- irimui buvo stfp^^rięi ū leng- nepažįstamų svečių.
muzikos krautuvę ir pasakiau,
(Bus daugiau)
J ei taip galim a-pavadinti, tradi
dome musų belaukiant. Sodyba ..yesniu šaltų gėrjpų ba|’as.
kad mes Įmokame krautuvės saplati, grajri, šiek tiek nuokalni, j Vieni gardžiavosi ir ktiprino- cinio vyriausiojo karališkojo vy ( SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
aplink apsodinta jaunais, kiek’si pietumis lauke,.-prie stalų pa- no pilstytojo pareigas atlikinėjo- I yra seniausia, didžiausia ir\ turtingiausia lietuvių fraternalinė
organizacija, lietuviams- ištikimai tarnaujanti- jau per 97 metus.
paugėjusiais spygliuočiais — eg vėsyje; kiti rezidencijcjs užpa dr. VI. Šimaitis, patiekdamas to
atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
GEGUŽINĖ K. J. ČIURINSKŲ SODYBOJ laitėmis ir pušaitėmis. Nemažai kaliniame prieangyje- (verando liau sėdintiems }>ageidaujan2O 1 SLA — darbus
jdirba.
' '..
. / * *' ? <
matėsi ir lapuočių, o taip pat ne je) prie -dviem eilėįjįž sustatytų gėrimo. Bet ir kiekvienas priė 1 r SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
Kaip kiekvienais metais, taip padraugauti, linksmoje ir gra
jęs prie stalo galėjo pats sau pa
mažas skaičius ir vaismedžių. stalų;
apdraudų savo nariams. ...
N 7
ir šiemet JAV R. Lietuvių Ben žioje gamtoje, gryname ore pra
- ■
Ne. ilgai trukus, salėję pasiro- sitarnauti.
Pakrūnuąis, ■ paūksmiais, kad
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
druomenės East Chicago, India leisti su draugais keletą nuotai
Oficialaus posėdžio nebuvo.
saulutė pėrdąug nekaitintų bu de elektronikos, indumenta is
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
noje, apylinkės valdyba, kurios kingų valandų malonaus laiko.
Kiekvienas lietumis ir lietuvių draugas gali
vo išdėsfyti' stalai su’ kėdėmis ąpsišarvavęs orkesti^ fcnksmin Susirinkusieji, pagal pažintie
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
pirmininku yra darbštusis K.
Iš Chicagos, Cicero, Brighton
svečiams: atsisėsti. Bet atvykę tr samčius. Salė buvėsinama susisldrtę grupelėmis diskutavo
Čiurinskas, š .m. rugpjūčio 5 .d. parko ir Marquette parko dviem Į
SLA — apdraudžia ir Taupomąja npdrauda — Endowment
i--------------------------------------------------------■ ir aptarė jiems įdomesnius reiInsurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
nilnaię
sm.fnHiTCoi-c
P
surengė puikią, linksmą gegu ..pilnais autobusais R. Liet. BenI kalus, užgriebdami ir politinius
aukštojo mokslo ir jų gyveninio pradžiai.
žinę gražioje ir plačioje ponų 'di-uomenės lietuviai,. kiek pavė
Įvykius. Aš prisišliejau prie tų,
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
K. J. Čiurinskų "sodyboj ė. Kaip davę,' T l'50 vai. r. išskubėjo į
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams,
kur pokalbis vyko apie didingą
sakoma, visais keliais ir kele ■ponų - K. J. čiurinskų sodybą.
■ mūsų Tautiniu šokių šventę Cle-SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
liais. plačiai išsimėtę tos plačios Buvo ir daugiau iš anksto ne
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,
velande ir Įvykius, kur mūsų
jie
Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
2759 W. 71st St, Chicago, HL
apyl|ikės lietuviai skubėjo ir užsiregistravusių norinčių vyk
keli ar keliolika neišauklėtų jau
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
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Pinigus reikia siųsti pašto Mon<*Orderiu kartu su užsakymu.

šypioj antis prezidentas pareiškė, kad, užpuolimo metu,
Amerika j 5 minutes pultų Rusiją...
Kurie prezidentą matė ir girdėjo, tai buvo tikri, kad
jis į kvailą žurnalisto klausimą kvailai ir atsakė. Koks
buvo klausimas, toks pasigirdo ir atsakymas. Visi žino
me, kad prezidentas turi didelę galią. Jis yra vyriausias
Amerikos karo jėgų vadas. Jis turi teisę įsakinėti ne tik
tai kariuomenės štabo viršininkui, bet jis gali įsakyti
aviacijos, laivyno ir pėstininkų viršininkams. Bet visi
prezidento įsakymai yra riboti Jie privalo eiti tiesio
giniais kanalais. Krašto apsaugos sekretorius privalo
žinoti, kokie įsakymai* eina. Pirma negu įsakymas pa
sieks kurios nors žinybos viršininką, jis turi būti žino
mas krašto apsaugos sekretoriui.
Nežinome, kaip dabar veikia tiesioginis Baltųjų Rū
mų susisiekimas su Kremliumi, žinome, kad seni sum’
tarimai jau buvo aprūdiję, apskretę ir galėjo neveikt5
Sovietų Sąjungos valdovai turėjo šią smulkmeną galvoje
ir atsiuntė savo specialistus į Washingtoną. kad susitar
tų, kaip svarbias žinias pranešti Maskvai. Prezidentui
Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj
naujas susitarimas yra žinomas, nes be jo toks susitari
mas neturėtų prasmės, žinome, kad Kremlius labiausiai
bijoję ir bijo Amerikos atomo bombos. Reikia manyti,
Sov. Sąjungos, nors senesnieji
Baltijos
valstybes
da
o
įtakos
diplomatijai
tų Nepriklausomų Respublikų
kad Washingtone susitarta, prieš paleidžiant atomo svie
dinį, įspėti Kremlių, kad nebūtų padaryta klaida. Prezi “Chicagos Tribūne” laikrašti kvoje užsuko taip pat savo ini atstovai dar turi savo konsula
dentas, prieš pradėdamas puolimą, privalėtų atsiklausti ninkas Howard A. Tyner rašo iš ciatyva. Tai yra švelnūs diplo tus nedaugelyje Vakarų miestų,
Talino S. S: S.’ R.: Aukštesnis matiniai šokiai, kurie jau beveik įskaitant ir Chicagą.
Maskvos, kad nebūtų padaryta klaida.
Arnold Green, Estijos Užsie

pusė šimtmečio vyksta mažame
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
Sovietų Sąjungos kampelyje, t. nio Reikalų Minis teris, sako,
žinome, kad prezidentas, kur bevažiuotų, visuomet
kad tai esą įdomus lošimas, ta
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vii
jis susisiekia su Baltaisiais Rūmais. Jeigu jis važiuoja
y. Baltijos pakraštyje, h-stijoje,
rytum jie neegzistuotų, nors Es
Į užsienį, tai tada i Baltuosius Rūmus pasikviečia George
Latvijoje ir Lietuvoje, mat, 20
tija turi visiškai tokią pat san
vakarienių kraštų, daugiausia
Prez. Reaganas jokios klaidos nepadare Bush. Tada viceprezidentas gali kalbėti prezidento var
tvarką savo vyriausybės, karp
Europos, nepripažįsta tų trijų
du. Vienu metu gen. Haig buvo prisitaikęs prie Baltųjų
ir kitos 1-1 Sov. Sąjungos. Res
Respublikų
inkorporavimo
į
So

publikų.
Kada antradienio pavakare paruošėme trečiadienio Rūmų ir norėjo kalbėti prezidento vardu, bet nieko iš
vietų Sąjunga. Tos trys nepri
Estijos interesus reprezentuo
dienraščio pirmo puslapio “strea merio” projektą (gairę), to neišėjo. Jeigu prezidentas, prisilaikydamas naujausio
klausomos respublikos buvo Rau
ja Maskva, jos piliečiai turi So
tai manėme, kad padarėme klaidą. Parašėme “Preziden susitarimo, prieš puldamas rusus turėtų įspėti Kremlių,
donosios Armijos pajungtos, būk
vietų pasus, bet ne Estijos. No
kažkoks daugumos “sukilimas”
tas padarė didelę klaidą”. Mums atrodė, kad parašytoji tai jis užtruktų ne 5 minutes, bet visą valandą, o to- jau
rintieji lankytį. Estiją, vizas tu
užtektų, kad sovietų atomo raketos pasiektų strateginius
buvęs tam Raud. Armijos žyturėjo būti. painąta i kabutes.
ri gauti iš Sovietu, bet ne iš
ųiui pateisinti.
,
Bet paruoštas-gairės, projektas buvo per trumpas.. Amerikos centrus. Prezidentas gali bandyti laikytis su
iRstijŽs.^ 1!
“Prezidentas” teko šutruiiipinti, o vietoj nuplautos uode sitarimo, bet jis privalo visuomet turėti galvoje, kad
Laiko bėgyje dauguma susi ' Nors Washinglonas ir SąjunKremlius
jokio
susitarimo
nesilaikys.
taikė su realybe, kad tos trys fijy'r.kai laikosi Baltijos politi
gos teko Įrašyti “R., Reaganas”.
,
Respublikos esančios tik dalis cs. het.diplomatiniuose sluoksDidelę klaidą daro respublikonų partijos paskirta
Tada trečiadienio Naujienų “streameris” išėjo “Prez. programos.komisija. Radijas praneša, kad respūbbkohų
liuose via keistų dalykų.
R. Reaganas padarė didelę klaida”. Bet šitaip pertvar tarpe eina nepaprastai karšti ginčai dėl šios prezidento
A. Green lankėsi JAV, kaip
vadai nežinojo apie Reagano pareikštas mintis. Kai jie komiteto narys planuojamiems
kius sakinį, klaidai nebuvo vietos kabutėms.
padalytos “klaidos”. Prezidentas pajuokavo, atsakyda
Kada jau nešė laikraštį mašir. on, tai atrodė, kad pa mas Į juokingą klausimą, todėl nė vien apdairiam res nežino, ■ tai nusigąsta. Tada jie Įkinkę visus savo agen- j Maskvoje 1!)SO olimpiniams žai
tus žinioms nustatyti. Jierrts buvo svarbu, kokiais su dimams. Jeigu jis būtų papra
likome didelę klaidą. Išėjo “Prez. R. Reaganas padarė publikonui nevertėjo kreipti jokio dėmįesio į šiuos pre
metimais prezidentas tuos žodžius pasakė, bet jiems dar šęs vizos kaip Estijos Užsienio
didele klaida”, kada buvome įsitikinę, kad jis tokios klai- zidento žodžius.
j į ff svarbiau prezidento žodžius iškreipti savo naudai. Juri Eeikulą Ministers ,nebūtu gados nepadarė. Žodi klaidą reikėjo apkabinti kabutėmis,
Pirmi pranešimai atrodė, kad prezidentas padarė Žukov, kaip praneša radijas, padarė platų komentarą ves. t . _ .
bet nebuvo laiko. Taip dienraštyje dažnai pasitaiko: pa klaidą, nes jis palietė labai jautrų tarptautinį klausimą,
trečiadienio “Prąvdoje”, o juokdarys Henrikas Borovi- Kilt kraštai yra griežtesni su sa
stebi netikslumą, bet jau neturi laiko jo patikslinti.
kuris gali sukelti nesusipratimų geriausių draugų tarpe. kas. .buvo įkinkytas pakomentuoti kituose sovietų laik vo nepripažinimo politika. Bri
tanija leidžia savo diplomatams
Pats prezidentas, surinkęs savo lapus, pamanė, kad Jautrus todėl, kad nežinota, kokioje nuotaikoje ir kokiais raščiuose ir radijo stotyse. “Ir dabar, šiais rinkiminiais tik privatiems ir kultūriniams
viskas jau baigta ir garsiakalbiai jau buvo išjungti, bet sumetimais buvo duotas toks atsakymas. Walter Mon- metais”, rašo Borovikas, — “kada kalbama jis (prez. apsilankymams. O tokių yra
taip nebuvo. Kas juos prižiūrėjo — pražiopsojo. Prezi dale davė tėvišką pamokymą, visai nesuprasdamas, kad Reaganas) surimtėjo ir suprotėjo, kad jis tapo taikos maža. JAV neleidžia savo am
dentui baigus kalbą, garsiakalbius tuojau reikėjo išjung vaikui pasišaipymas giliau paveikia, negu paburbėjimas. ir bendradarbiavimo advokatas, jis pokštelia, ką jis ištik- basadoriui Įžengti kojos į tas
ti. žurnalisto klausimas buvo neaiškus, o jei prezidento Pagaliau, prezidentas turi teisę pasirinkti tokį atsaky rųjų galvoja, tik paskelbia, kaip pokštą paversdamas ru respublikas ir turėti kokių nors
atsakymas būt dar neaiškesnis; tai jautrūs žmonės būtų mą, kuris jam atrodys pats veiksmingiausias. I kvailą sus beteisiais žadėdamas subombarduoti juos į penkias kontaktų su jos valdininkais.
Bet leidžia Leningrado konsuliaklausimą geriausias yra pasišaipymas. Atsakymą ga minutes”.
antakių nepakėlė, o dabar išėjo visai kitas reikalas.
rinianis tarnautojams pa važinė
Vienas žurnalistas užklausė prezidentą, ką Amerika vęs žurnalistas niekad savo gyvenime tokio kvailo klauMaskvos radijo komentatorius, papildydamas Žukovą, ti po tas tris respublikas. Toks
darytų, jeigu Sovietų Rusija užpultų Ameriką? Preziden simo nebeklaus. Prezidentas Reaganas savo atsakymu padaro prezidentą Reaganą tokiu nerimtu žmogumi, kad vienas oficialus vizitas buvo bir
tas, suspausdamas paimtus lapus ir žengdamas nuo ’jį įtikino.
su juo kalbėti negalima. Jis paskelbė, kad norįs su riisais želio mėn. Gen. konsulo CharKad prezidentas Reaganas turėjo teisę atsakyti taip, tartis ir bendradardarbiauti. o čia staigiai pranešama, les McGee. Kai jis atvyko, Esti
garsiakalbio, nusišypsojo ir pasakė:
kaip jis atsakė, rodo danų ir olandų radijo stotys, gyven kad geriausia juos subombarduoti. Tai yra sovietinė pro jos Užs. Reikalų /Ministerijos tar
— Į penkias mjnutes Amerika pultų Rusiją...
Garsiakalbiai dar nebuvo išjungti, ir šie prezidento damos Amerikos atomo bombos pašiūrėje, rodo jų pa paganda. Niekam ne paslaptis, kad rusams didžiausia nautojas palydėjo ji į vizų įstai
žodžiai nuskambėjo po visą pasaulį. Visame pasaulyje stangos Įžiūrėti prezidento Reagano silpnybę ten, kur ašaka yra Amerika. Prezidentas Reaganas kartas nuo gą. į turistų vietas ir j valstybės
tvarkomą laivininkystės kompa
dar tebeskambėjo džiaugsmas ir liejosi ašaros apie labai jos visai nėra, žinia apie prezidento Reagano “padary karto Įlindusią ašaką paspaudžia. Kai jis spūstelia, tai niją.
Protokolas reikalautų pagražiai pasibaigusią Los Angeles olimpiadą, o čia besi- tą klaidą” pasiekė Maskvą tiktai antradienį. Sovietų rusams skauda.
(Nukeita į penktą puslap5)
JAV konsulato (arnautoja-s pra
lėkto dvi dienas Lankydamas Es
tijos vyriausybės įstaigas ir vals
tybės valdomus biznius. Tai bū
va dalis programos, kuri buvo
jo paties paprašyta ir jam pa
ruošta Estijos' Užsienio Reikalu
Ministerijos. Nors jis buvo apsistojęš kotelyje, kuris buvo vos
keli blokai nuo tos ministerijos,
bet jis negalėjo aplankyti šei
mininkų ir jų priimti kotelyje.
Italijos ambasadorius Mask
voje atvyko incognito, nes jis
norėjo pamatytį-italų baleto pa
sirodymą Estijoje.
Pakiš tano ambasadorius Mas-
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nesinervinti dėl bet kokių priežasčių; būti geros
— šviesos nuotaikos ir galvoti vien tik apie pasi5
VEGETARIŠKA MITYBA
i tenkinimą ir gražų gyvenimą ir jo aplinką, benj draujant su savo artimaisiais, o taip pat ir toli
IR SVEIKATA
mesniais pažįstamais ar giminėmis, čia ir glūdi
Venezuela, Caracas, 1982 metai
, pagrindinis ginklas prieš nemigą tiems, kurie tos
(Tęsinys)
1 nemigos yra kankinami.
2. Prieš einant miegoti, patariama nusimau Vėžio, arterijų sukalkėjimo. nenormalaus virškini
dyti vonioje ar nusiplauti po “dusu” ir šiurkšto mo aparato ir panašios ligos gali būti išvengkunos
ku rankšluosčiu ar skudurėliu išmasažuoti visą
Vėžys! Jau vien šios ligos paminėjimas kiek
kūną.
.vienam sukelia pasibaisėjimą, nes retas kuris ja
3. Vakarinis maistas turi būti vegetariškas [susirgęs tepasveiksta arba būna išgydomas. Neir lengvai virškinamas. Pvz., kepti obuoliai, Įvai j žiūrint šio šiurpaus fakto, susirgimo šia liga garių vaisių sultys ar bet kurių vaistažolių arbata. lima išvenkti. Toji apsisaugojimo priem mė glūdi
4. Nuolatinę nemigą turintiems patariama mumyse pačiuose ir mūsų valioje. Natūarlios miprieš einant miegoti, trumpą laiką pamirkyti ko įtybos prisilaikydami vėžio ligos grėsmę galime
jas šaltame vandenyje tiems, kurių kojos dėl karš pakreipti mūsų organizmui nepavojinga krypti
čio yra subrinkusios; o šąlančias kojas turintiems mi. Kaip žinoma, vėžio liga daugiausiai suserga
patariami jas pamirkyti šiltame vandenyje, o iš ■ Tyresnio amžiaus asmenys. Vyrai ir moterys, sulipus iš vonios įmirkusias kojas įvynioti į lininės : serga dėl to, kada jų organizmaa per ilgą metų
medžiagos gabalą ar rankšluostį. Nuo didelės ir eilę jau yra prisipildęs įvairių ligų pasireiškimo
nuolatinės nemigos pagelbsti užpakalinės kūno galimybėmis. O tas galimybes sukuria netikusi
dalies mirkymas vonioje šiltame vandenyje, ne gyvenimo aplinka ir, svarbiausia, maitinimasis
sušlapinant kojų. Tokiems nemiegaliams patar netinkamais maisto produktais.
tina išgerti valerijono puoduką arbatos prieš at-‘
Apgalestąutįąa, kad -męs taip mažai esame
susipažinę su mityba ir vis prisilaikome senon
ri'mlant į patalą.
- >.
,i>. Aplamai imant, nemiga yra nervinės įtam dicinės • mitybos papročių, tęsdami mūsų motinų
pos ir smeg enų padirginimo padarinys. Užtat jo ir močiučių kaikųrių maisto produktų kenksmin
sergantieji vi> j pirma turėtų stengtis sunorma- gą naudojimo kelią. Nuo pat jauniausių dienų
Hnti tų. organuos dalių veikimą: nesikarščiuoti, ir vaikystės metų pradedame nuodyti mūsų vai-

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

* / /

kų organizmą, vartodami baltą, iš melaso išsunk pasiremdamas savo gydymo praktika su daugvbe
tą cukrų ir iš nuvalcuotų miltų iškeptą duoną bei pacientų, pažymi, kad visi vėžiu sergantieji jo
iš tų miltų, kuriuose nebėra sėlenų, pagamintus pacientai, turėjo kroniškus vidurių užkietėjimus.
skanėstus (tortus, sausainiuš, “napoleonus” ir Jis sako: “...išvengsime susirgimo vėžiu, jei mai
daugybę panašių), kuriuose apstu balto cukraus tinsimės natūraliais, gamtos pagamintais pro
ar iš jo pagamintų paskaninimo priedų. 0 turėtu duktais”.
būti priešingai. Nuo pat kūdikystės dienų iki vė
Anglijos chirurgijos “tėvas” Sir Arbuthnot
liausios mūsų gyvenimo eigos turėtume vengti
apie vėžio ligą yra šitaip pasisakęs: “...Niekad nerafinuoto cukraus, nuvalcuotų grūdų miltų ir iš
susirgsi vėžiu, jeigu jo saugosies ir nenorėsi. Vė
jų pagamintų škanėstinių patiekalų. 0 taip pat
žio ligos galima išvengti panašiai, kaip išvengia
tr valgomąja draska persūdytų valgių.
ma Beri-beri ir skorbuto ligų naudojant atitinka
Kiekvieno žmogaus organizme gali būti vė mus natūralius maisto produktus. Vėžio ligos
žio ligos ląstelių, bet jos neišsivysto į vėžio ligą. sukėlėjas nėra bacila, kurios mes'— gydytojai
Jeigu joms nesudaromo* palankios sąlygos. Moks ieškome ir nesurandame. Susirgimas vėžiu yra
lininkas gydytojas Martin G. Scola savo knygoje mūsų pačių ilgo proceso apsinuodijimo netinka
sako, kad, norėdami išvengti vėžio Mgos, rimčiau mu maistu pasėka. Netinkamais maisto produk
sią dėmesį turėtumėm kreipti į reguliarų vidurių tais apsinuodijimas susilpnina mūsų kūno ląsteištuštinimą ir niekuomet nepalaikyti užkietėju ’ių atsparumą, jų gyvybingumas siunažėia ir ne
sių vMiurių. O vidurių užkietėjią iššaukia sunkiai bepajėgia atsispirti nusiirtų mikroorganizmų
virškinami maisto produktai. Vieton tokių mais invazijai. Nuo mitybos produktų priklauso pa
to produktų, turėtumėm naudoti natūralius, ve krypimas vėžio ligos linkme ar, piiešingai, apsau
getariškus, lengvai virškinamus produktus. Jei gojimas nuo jos”.
gu kasdien suvaikysime pakankamą kiekį žalių
(Bus daugiau)
diržmmj, vaisių Ir kito lengvai virškinamo mais
te, tuo pačiu vengdami riebios mėrtos. gyvulinių
/Wbfth). kewern|gfc| produktų ūr visokiausių rū
«>ATS SKAITYK IR RITUS PARAGINK
t
šių saldžių patiekalų, musų viduriai niekada ne
užkietės, o virškinimo aparatao nebus apsunkin
SKAITYTI DIENRASTJ "NAUJIENOS“ >
tas bet kokiomis klintimi*
Tas pats mokslininkas ir gydytojas G. Scola, t—Naujien-s, Chi-)go,
Friday, August 17. 1984
C?
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Modernioa poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

d Mill
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DK PAUL V, DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Charles Stasukaitis

KAIP SUDALO AU
TESTAMENTAI

(312) 226-1344

Westchester Community k 1 įniko®

luo reikalu jums gali daug
Medicinos direktorius
parieti teisininke Prano ŠULU
paruošta ir teisėjo Alphonse
1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
WBU-S peržiūrėta “Sūduvos”
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
įsieista knyga su legališkomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
formomis.
fTeL: 562-2727 arba 562-2728
knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
TEL. 233-8553
Knygos kaina — $3.95 (su perService 461-8200, Page 06058 siutimu).

Rugių gubos (Tapyba)

A. RUKŠLELE

Miko Šileikio apsakymų knyga
^Liucija” jau atspausdinta,

yra vanclens malūnai. Įdo
mus
malūnas veikia Mirašišu
99
kėse. Išliko paslaptingo pavadi
Dubysos vaidas, be abejonės, vieta.
3921 West 103r<i Street
Bubių praeities šaknų reikėjo nimo Dengtatilčio malūnas. Ne
yra lietuviškas “Dubėti”, reiškia
Valandos pagal silsi tarimą
Autorius pavaizduoja lietuviu būti dubiam ,arba giliai įdubu ieškoti prie piliakalnio, kuris toli Dengtatilčio malūno tebegyvenimą nuo XX šimtmečio siam tįsoti. O Dubysa, nedaug gražiai iškilęs šiek tiek aukščiau veikia senoviška koklių dirbtu
pradžios iki II Pasaulinio karo. nedaug nutolusi nuc Reizgių, miestelio., kairėje upės pusėje. vė. Dar vienas vandens malū
22 ilgesni ir trumpesni apsa tuoj pat ir prasmenga tarp ra- Kalniuko viršūnėje yra nemažai nas vra Bemotėnuose.
OPTOMETRISTAS
aikštė, žymu pylimai, randama | Dar tolėliau, dešinėje slėnio
kymai, 184 psl. Kaina $5.
guvotų šlaitų.
■
KALBA LIETUVIŠKAI
Gaunama “Naujienose” ir pas I Ties Bubiais upė įsėlina į tuš malnių piKX^ šukių, žalvario Į pusėje, atokiau nuo šlaito, yra
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
! Bazilioniai — gai sios p raeities Į
autorių: 6729 So. Campbell i čią klonį ir patogiai senųjų le ir geležies dirbinių liekanų.
Tikrina akis. Pritaikę akiniu^
1
Bubiai mena ir 1919 metų kc vietovė, minėta istoriniuose šal
Ave., Chicago, IL 60629.
l do tirpsme vandėnų taku, suka
ir “contact lenses”.
Nemuno link. Taigi, daugelis vas dėl laisvės Lietuvoje. Čia į tiniuose dar XIV amžiuje.
Leisdamiesi pasroviui, atsi
mūsų Dubysą ir pažįstame to- grūmėsi raudonosios armijos In
BALTIJOS VALSTYBĖS... j kią, kokią ją matome prie Bu temacionalinės divizijos 47 pul duriame prie Kražantės žiočių.
Dr. LEONAS SEIBUTIS
Kražantė — bene gražiausias
kas su lietuviais savanoriais.
bių.
Atkelta iš 4 psl.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Dar anksčiau, nuo 1894 metų, Dubysos intakas- Ji turi 96 ki_ Padubysio ir žemiau — kilpidaryti
vizitą
Užsienio
Reikalų
PROSTATOS CHIRURGIJA
., .
_-lj nėjančią giliu kloniu, apsuptą Bubiuose buvo dažnai rengia ' lometrus ilgio, atitbka nuo pžt
Ministerijai, be v tas negalima del j
pievų, su pušynais šiai- mos gegužiĮ jas Iš,įvairni Girgždutės papėdės.
2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet.
Kražantė vingiuoja slėpingiau
nepripažinimo politikos.
' tuose ir vaiskaus žalumo karklų -Lietuvos vietų suvažiuodavo
Nors JAV vyriausybės siuoks | kukšteromis slėnyje.
t jjaunimas. Tose gegužinėse ynų siomis žemaičių kalvu pašlaitė
mis. Prie jos Kražiai, Pakražan
Ofise telefonas: 776-2880,
niuese privačiai kalbant nepri-Į Mūsų Dubysa neturi nei pil-| dalyvavę M. K. Čiurlionis,,
G. Petkevičaitė - Bitė, žemaitė, tis. Kelmė. Puikios Kražantės
Rezidencijos telef.: 448-5545
i
pažinimo politika esanti tik sim-| no pusantro šimto kilometrų,
slėnio užliejamos pievos—miš
belinės reikšmės, met JAV vy-i tačiau ji Įeina į pirmą 10-ti di-. Jr Biliūnas, Vaižgantas,
rios savo žolynais, spalvingos,
riausybė žino pavergtų tautų po į džiausiu Lietuvos upių. Duby-( Kalbant apie žinomus asme
T j kvapnios, visad pilnos bičių. Į
litini jautrumą, jų tarpe Esti-j sos nuolydiis nemažas— beveik- nis, susijusius su Bubiais, rei
Oras kaitroje ties jomis mirga, 11
Florida
jos, Latvijos ir Lietuvos. Pavyz-I 100 metrų. Kiekvieną kilomet kia paminėti L. Ksivickį. Jis
mirga....O pati upelė kvepia lau- ‘
džiu gali būti Washingtono pa-l rą upė vidutiniai pažemėja 70 pirmas 1890 metais tyrinėjo Bukinėm mėtom....
laikymas Europos Parlamento centimetrų.
bių piliakalnį. L. Kšivickio su-i
Žemiau Kražantės žiočių į
diskusijų Jungtinių Tautų Pa ■" Nuostabiai gražios Dubysos sidomėjimas Žemaitija, kap tik Dubysą iš kairės įpuola tokia
Prostatos, inkstų ir šlapumo komitečio Dekolonizacijos kla/fe aukštupio apylinkės, ypač pra prasidėjo nuo šių darbų. Po to
dedant nuo Bubių. Pietų pusėj - L.- Kšivickis Žemaitijoje pra pat srauni ir graži Grįžuva.Nuo
takų chirurgija.
Simuose. Nepripažinimo politi
dunkso aukštos, smailios, idiaž- leido nemaža vasarų: plaukė čia prasideda vešlūs miškai, akį
ka palaiko vilties kibirkštį toms
traukia kupliuose gojeliuose pa
5025 CENTRAL AVĖ.
nai apaugę gojaliais kalvos.
laiveliu upeliais. - važinėjo brič
respublikoms atgauti laisvę.- Ta
Bene gražiausia jr'a 183 met ka, kasinėjo, kaupė senovės ra skendę sodybos. O netoliese —
St. Petersburg, Fla. 33710
kibirkštis palaiko stipru - nacio
rų aukščio Girininkų kalva- dinius, rasė. Paliko veikalą “Že ir Lyduvėnai. Tas miestelis se
TeL (813) 321-4200
nalinį jausmą tose respubliko- j
Nuo josntsiveria nuostabus re maičių senovė’. Šioje knygoje niai žinomas aukščiausiu Lie
se, kuris kartais prasiveržia an- ]
ginys matyti dantytas Kurtuvė- ir atsiminimuose ne vien arche tuvos tiltu, kuris yra paklotas
tisovietizmu.
:nų draustinio miškas, vaka ologiniai duomenys. L. Kšivic ne tik per upę. bet ir per visą
. Estijos Užsienio Reikalų vice- ruose dunkso Šatrija, Įdomiau kis dėmėjosi žemaičių etnogra gilųjį kloni. Jis permestas nuo
Apdraustas perkraustymu
vieno šlaito iki kito ir puikuo
ministeris Indrek Toome dažnai sia ir vertingiausia ■ šių vietų fija, istorija, alkakalniais.
iš įvairiu atstumy.
jasi virš miestelio stogų, virš
skundžiasi, kad Vakarai, Cent- dalis,
ANTANAS VILIMAS
Toliau nuo Bubių, prie Šiau bažnyčios bokšto. Savotiškas žeral Intelligence Agentūra vei Jos pakraštys netoli Bubių vir
TeL 376-1882 ar 376-5996
kia, kad sukeltų Baltijos šalių to natūralia Šiaulių miesto va šės upelio, buvo dabar išnykęs mačiu pasididžiavimas yra tas
nacionalizmą ir jose išsauktų ne sarviete. Prie Bijotės ežero yra nedidelis Lepšių kuimelis.Jame tiltas.Nuo seno turtistinio vado
ramumus.
D-a įsikūrusi rami žvejų - mėgėjų 1831 m. pavasarį gimė Vladas vai skelbia jo “metriką”—aukDemskis — žinomas laisvama ' št’s 45, ilgis 570 metrų. Tą tiltą
PERKRAUSTYMA1
nis, 1863 m. sukilėlis, labai drą 1915 m. okupantų prievarta su
sus, reto padorumo ir taurumo varyti statė aplinkiniai valstie
Laidiniai — Pilna apdraudė
žmogus. Kaip sukilėlis, pagar čiai.
ŽEMA KAINA
sėjo Žemaitijoje, Muravjovas
II-jo karo metu vokiečiai prie
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
didelius pinigus buvo paskyręs tilto laikė laba? stiprių įgulą,
R. ŠERĖNAS.
Tek 925-8063
už jo galvą.
-augojo ją- Kai vyko kautynės
Sukilimui pralaimėjus, psi prie Dubysos, tiltą vokiečiai bu
traukę Į užsienį. Gyveno Pran vo iš anksto užminavę ir spėjo
cūzijoje. Šveicarijoje, JAV-se »šsprogdinti.O tiltas turėjo svar
SOPHIE BARČUS
Ten būdamas. įtemptai dirbo bią strateginę reikšmę.
Pranėrusi patilte Dubysa
kartu su J. ši ūpu šviečiamąjį
RADIJO ŽEIMO1 VALANDOJ
rihrbą. Palai lotas Šiaulių lais- dar ne tuoj isil eja į Nemuną.
dar tolimas ir sunsy?jnąniu kap nėse.
Jos
Wudienlalf fr iekaaheolaU
Nuo Bubių Dubysa leidžian kus keli; T?s kelias veda* per
ADELINE BACEV1CH
ftotiaa WOPA - 1498 AM
tis žemyn. įsimena daug gra Dubysą ir kyla vis aukščiau ir
trand«ua|amM Ii nūw
žaus ir įdomaus. Didelė Duby auksinu į kalvotąją Žemaitijos
Marquatta Parka.
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje
sos aukštupio puošmena ir tur- žemę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

GRAŽIOJI LIETUVOS UPE

DUBYSA

A

3

V«U|« _ Aid*-*

HS9 Se. MAPLEWOOD AVĮ

Amerikoje išgyveno 75 metas.

CHICAGO. IL 4M29

Paliko nuliūdę: giminės: Jadvyga ir Jonas Labanauskai, Bruno Bacys su šeima, brolienė Genė Prūsis bei kiti gi
minės Kanadoje ir Lietuvoje.
Penktadienį, nuo 2:00 vai. p .p. iki 9:00 vai. vak. kūnas
|bus pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 25X3 W. 71 SL

HL “Lietuvos Aid*?
KAZĮ BRAZOŽIONYT1

šeštadienį, rugpiūčio 18 dieną 10:00 vai. ryte bus lydife ma iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Nuo 1914 metų

vaL vata*.
laidai S VCKV iMtoa.
baaaa 1400 AK
IMS vaL *-i
10 AM barai

TeL 527-1741 — 1742

i

Telefoaas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

5

VANCE FUNERAL HOME

■

1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

I

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

I

Aikštes automobiliams pastatyti
-cr.-r-

-------

'

"

-......

■''••7iirwffift>in-'^^

.....

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE

i.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illirioii

TeL 974-4410

... u' 11 il III

FEDERAL SAVįffl INGS
taupymo ir
H namų paskolų reikalus visos
M^ūsų apylinkes. Dėkojame
S Turns ui r ims parodyta pasi tikėjimą Mes norėtum būIIIii Jums naudingi tr ateityje.

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ D

MIDLAND
FEDERAL

■

tadienio

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Alinė 19&4 nt rugpiūčio 15 d., 6:30 vai. vak., sulaukusi
87 melų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

T»Wq 774-1M?

“I

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Visi .a. a. Adeline Bacevich giminė®, draugai ir pažįei nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti
Das

Suskaito* apdrausto.
Iki $108,000.
2457 W 69th STREET

, CMwfl^44r«Q6W
' <r»t*f&174D6

SAVINGS

.

Nuliūdę lieka: lOTninės

1

11

ANC loan aSSOCIAIION

Pi

4040 ARCHKR AVENUE
CHICAGO, IL 40632

•929 SO. HARLEM AVI

A. Petkus

IL 6OCS5

STORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

ft

Telefonas - 652-1003

59*-9400

Friday, August 17, 1981

— Spalio mfin. bendrajai dai
lės parodai jau užsisakė per 20
dailininkų, norinčių toje paro
LENKĘ PREKINIS LAIVAS
doje dalyvauti. Kas norėtų da
DETROITE
lyvauti. anketų galima gauti
č urlionio Galerijoj, Ine., 4038
Rugpjūčio mėn. 10— 13 die-;
Archer Avenue. Chicago,, IL.
nomis Detroito uoste sustojai
ŪO632.
lenkų prekinis laivas.
Nuo laivo du jūrininkai paB.V Fo Chicagos Apskri
bėgo ir paprašė Amer ko> val- ■
ties ir skyi.ų tradicinė gegužinė
tižios glebes. Tai: Wak emar
Kaezmarski, 23 metų, ir Grze-Į Įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 19 d.
gorr Soloiwerz, 25 metų. Šiuo Jaunimo Centre.
Rengėjai maloniai prašo visą
metu jiems globa buvo suteikta.Ta:p rašo dienraštis “Detroit: lietuvišką visuomenę jau dabar
pradėti aukoti dovanas (fantus) :
Free Press.
Ant. Žukauskas laimės šuliniui ir didžiajam do-|
vanų paskirstymui.

DETROITO NAUJIENOS
TAUTINAS SĄJUNGOS
DETOITO SK. IŠVYKA

Išvyka įvyko rugpiūčic mėn.
5 dieną Švyturio Jurų Šauliu
stovykloje, pne Manchesterio,
•Mich,, Praėjo su pasisekimu
Oras pasitaikė gražus, publikos
buvo pusėtinai daug Kas atsi-Į
lankė, gražiai praleido popietę?
geroje nuotaikoje.
Maistą išvykai paruošė šeimi-Į
įlinkės; Angelė Bukšnienė. ir i
Stefanija Paulikienė.
t

>

RIAL BfTATl FOt mLB

UAL ĮSTATE FOR KALI
ttedMt. Zm*. — F«rd«vim»i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

n? fRUATS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIl.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai Į

2212 W. Cermak Road
Chicago, DL
TeL 847-7743
• Atsilankė svečiu net iš P-iĮvergtos Lietuvos; kažkodėl tie
Fantus (dovanas) prašome
BUTŲ NUOMAVIMAS
•
imieli svečiai nekalbūs.
Įteikti skyrių valdybos nariams
: Išvyka buvo paįvairinta; bu
fi NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
arba atnešti į BALFo Centrą
vo gausus dovanų stalas; kas no
t NOTARIATAS • VERTIMAI. >
2558 W. Lithuanian Plaza Ct.,'
rėjo — galėjo prisidėti prie lai
Chicago, Ill.
TISŲ RŪŠIĮj DRAUDIMO AGENTŪRA
mės. Be abejo, jų buvo nema
BALFo direktorius ir 5-to
Norint, k?d dovanos būtų pa
žai; grižo laimingi i namus.
sk y ri a u s pi rmi įlinkas, Juozas
Mackevičius, neseniai grizo
grižo is imtos iš nan ų. prašome skam
binti 776r7582.
INCOME TAX SERVICE .
LIETUVOS DUKTERŲ
ligoninės. Savo mielos žmone
Rengėjai
~, draugijos išvyka
S529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
lės ir dukrelės, daktaro ir niurIšvyka įvyko rugpjūčio mėn. sės priežiūroje gydosi namuose.
MIRĖ LEIDĖJAS
12 d. Stefanijos ir Adoiio Va- Liga sunki, bet ne beviltiška.
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
S.
S.
ALFRED
A.
KNOPF
PATAISYMAI
siulių gražioje, medžiais apau
ČIA GERIAUSIA VIETA
Turiu
Chicagos
. miesto leMLstį,
gusioje sodyboje, netoli Man— Brighton Parko Lietuvių
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, groti,
Praeitą šeštadieni New Yorke
chestenio miestelio.
jersntuotai ir sąžiningai.
Namų Savininkų Dr-jcs geguži mirė knygų leidėjas Alfred A.
KLAUDIJUS PUMPUTll''
Publikos atsilankė pakanka
9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.,
nė turėjusi įvykti š. m. rugpjū Knopf, sulaukęs 91 metų. Ame
4514 S. Telman Ave.
mai, kaip jau Detroito apylin
dilelis butas savininkui. Geras inves
Tel. 927-3559
čio 19 d., įvyks rugpjūčio 26 d,, rikoje buvo keli dideli leidėjai,
tavimas.
kėse įprasta. Maistą paruošė L. I 12:00 vai., šaulių salėje, 2417
bet nei vienas neišleido tiek
Švyturio Jūrų Šaulių stovykloje ‘’Pilėnai”, Manchester,
Dukteni Draugijos narės3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
-I
I
W43
g-vė.
Veiks
virtuvė,
baras,
daug
įvairių
autorių
knygų,
kiek
>
pirkinys.
Pasisotinus, kaip įprasta, vy-'
DĖMESIO
dovanų paskirstymas. Gros ge- išleido Alfred Knopf.
62-80
METŲ
AMi VAIRUOTOJA!
ko pašnekesiai draugų ir arti
gandins vęiklos rūpesčius ir me — Trečiadienį atstovė Ferra- didelis, gražiai įrengtas bungalow. Tiktai $126 pusmečiui
P3s orkestras. Prašome skaitlin
automobilio
Nebrangus.
=
Svarbiausią kalbą pasakė ra sime atvirą.žvilgsnį į save. Pre- ro atvyko į Seattle, Wash. Ją
mųjų farj e.
liability draudimas pensininkių^.*
gai dalyvauti, o nariai prašomi
Kreiptis: A. LAURAITIS
šytojas John Hersey, kuris pa legentų.miĖčių ir patarimų ve- pasitiko didokas vietos moterų
ŠIMAITIS REALTY
Pažymėtina, kad svečių buvo atnešti fantų.
Valdyba
4651 S. Ashland Ave^
•
rašė
“
Adano
vargus
”
,
“
Hiroshi

Chicago, III.
į
darni,
ieškosime
mūsų
veiklos
būrys,
pasiruošusios
padėti
jail
iš Ann Arbor, Flinto ir kitų apy
1 '• v-x
Tel. 523-8775 arba 523-9191
i
INSURANCE — INCOME TAX
ma” ir visą eilę ypačiai skaitomi] ; būdų ir: metodų pasitobulini- pravesti lapkričio
mėnesio rinlinkėse miesteliu. Toje išvyko
— Viktor\ja Petramenė, vėl. knygų. Niekur nesusirrnko tiek Į mo.
2951 W. 63rd St
kinius.
•
je buvo ir paįvairinimų, gausus
TeL: 436-7878
laimėjimų stalas su visokiomis; dailininko Petraičio našlė, bu daug Amerikos rašytojų, kiek j Atidžiai išanalizavę išeivijoj
Dengiame ir taisome visu
gėrybėmis. Be abejo, daug buvo vo susitrenkusi, griūdama aųf jų atėjo <į Alfred Knopfo atsi lietuviškos tautybės reikšmę
—
Geraldines
Ferraro
vyras
’
■šių stogus. Už darbą garan
ir laimingųjų, kurie patenkinti laiptų. Šv. Kryžiaus ligoninėje sveikinimą.
BOGAN AREA BEAUTY
ir
mūsų
atsakomybę
prieš
atei

pareiškė,
kad
jis
paskelbs
savo
tuojame ir esame apdrausti.'
suteikta pagalba. Namuose tu
grįžo į namus.
nančias
kartas,
stiprinsime
sa

lakšta
mokesčiams
mokėti,
nors
rės dar pasilsėti ir sustiprėti.
12 yr. old home $77,900.
ARVYDAS KIELA
K
V
1
E
T
IMAS
ve
naujais
pasiryžimais
ir
toliau
jo taip daryti Įstatymas never-1 3 bdrms, 1%. baths, large kitJosios vyro Teofilio Petraičio
6557 S. Taiman Avenue- pageidavimu, Viktorija 10 alie[ chen, fin. bsmt., cent, air & 18’
Vasaros liksmybėms pasibai bekompromisiiiiai budėti savo čia.
Chicago, IL 60629 _
jau darbų ir keholiką akvare- gus, sugrįžus iš atostogų ir sto Įžodžio i sargybej e;
pool. 2 car. gar. Other homes
434-9655
ar 737-17iz!
Todėl kviečiame visas ir vi11
lių, perleido Čiurlionio Galeri- vyklų, sesės skautininkės, bro_
available.
Ear
— Gazolino kainos šiomis dieskaujos. Inv.. Kūrinių Fondui, Vn_ liai skautininkai bei vyr. skau-įsus , kurie sielojasi
.
. mūsų...
M.
R.
Jenkins
—
239-7200
or:
•no-mis sumažėjo 6 centais.
ris skirtas Nepriklausomai Lie tės židinietės, yra kviečiami ;į! tybėje,. .skaitlingai suvažiavime
776-9408.
suvažiavimą,
kuris
ivyks
š.
m
.j
dalyvauti.
S>.važiavimo
registtuvai. Kita akvarelių dalis te
— Trečiadienj kardinolas Berbėra iškabinta galerijoje. Tuos spalio mėn. 6-7 dienomis Cle-J raciJos informacija bus skelbia*
M. ŠIMKUS
nardin buvo nuvykęs Į Čensta
Į ma spaudoje, „i“- • : •. ■■
Petraičio kūrinius galima įsigy velande, Ohio.
RENTING IN GENERAL
Notary Public
Budėkime drauge skautiško kavą. Ten susirinko milijoninė,
ti prieinama kaina. Galerija at
Dienotvarkėj bus svarstomos
Nn omoi
F
INCOME TAX SERVICE
minia lenkų.
dara vasaros metu, kur taip pat skautiškos temos, Nagrinėsime darbo'kely! t
gerų originalių dailės darbų ga- . esminius skautybės klausimu^
71-mos ir Mozart apylinkėje 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
ps. t. n. M- Naavytienė,
Įima pasirinktL
paliesime išeivijoje nuolat auSkautininidų skyr.1 vadovė
— Lenkai tikisi gauti didelę, — išnuomojamas 5. kambarių Taip pat daromi vertimai, gimto hį
j. s. K. Miesevięius,
paskolą iš Amerikos javams ir butas, 2 miegami, pirmame aukš iškvietimai, pildomi, pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.
te. Naujai išdažytas, labai švąų
Skautininkų skyr. vadovas
mašinoms pirkti.
rus. Suaugusiems. Skambinti, po
I
5 vai. p .p. 585,-6481.7 • iNaujienose galima gauti
<\

r The first
csrpet
insecticide
and

AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

PASSBOOK
SAVINGS

see us for

financing.
AT 0UI LOW uns

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čeki rašykite ir siųskite:

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

nESLICp

Mutual ĘedėiaF
Savinas and J

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

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS’

GINTARAS P. ČEPĖNAS <
Darbo valandos: Kasdien: ooc
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
MBŠted.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4
It pagal susitarimą.

TeL 776-5162
(649 West 63rd Street
Chicago, Ill. 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

6247 S. Kedzie Ava
(312) ub-8700

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

|r V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto Iki 5 vaL popiet,
gedtadiemais pagal susitarimą.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

S6O6 S. Kedrie Avė.
Chicago, IR 60629

NaajieHOse g&fima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, yisoonKenėg veikėjo ir rašytojo ^MTnynimp,,

Tek: 778-8000

A. Gomcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 1906
metų fvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h
rislrūpinims________________________________ 88.0C
Df* A. J. Gtmea — DANTYS, jg priežiūrą sveikata far

grožis.

I

Advokatas

Advokatų įstaiga -

Mon.Tut.rr 1.9-4 Thur.9-B Sat. 9-X

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

F. Zapolis, Agent .a .
3208% W. 95th
Everg, Park, III.
60642
424-8654 '

JOHN GIBAITIS

Tel.; 847-7747

T”*

KOVOS DĖL LIETUVOS

Homeowhersinsuranca T
Good serviceUSbodpfiGe
Į

REPAIRS — IN GENERA*.
(vairūs Taisymai

Hitfi
Intent Rate*
P»«d on Sannp

Intemt Cor-tpotnded
My and
Quarterly

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

Kietais vlrteliaia ________________
14.00
MiakltaJa vlrieHaia, tik_____________

Dr. JL J. Gosseh — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONfiS. Kelionės po Europą Spūdžiai. Tik___12.00

KAINA •— $17. IPersiuntirrui pridėti SI)'
Shjfrti čeki:

SERv
1 THE N

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, H 60608

PIRKITE JAV

b

GUARD

6 — Naujienos, Chicago, S

