I

132

AR WASHINGTON!) POLITIKA
PABALTIJO ATŽVILGIU “RADIKALI”?

Pakistanan atbėgo 3 milijonai afganiečių
Afganistaniečių negrąžino Į Afganistaną, bet
uždraudė veikti Pakistano pasienyje

SovieRi„$sfjungos atsisakymas liūs nepasitenkina vien užgrob-.
dalyvauti Los Angeles olimpia tų tautų kontrole ir išnaudoji-;
ISLAMAI JAS, Pak. — Pakis-1 ganhtano, bet ten ueidavo vidoje iššaukė gyvas diskusijas mu„ bet be perstojo stengiasi f
tano vyriausybė uždraudė af-lsi Afgano kovoju šulai, Pakisjas
sulydyti,
pakeisti
jų
kultūrą,
i
Amerikos spaudoje. Jų metu
ganiečiam^ veikti Pakistano te- į taniečiai pareiškė, kad afganiedažnai iškilo ir Pabaltijo klausi ir išnaikinti religiją. Kėsindamie 1
ritorijoje. Sovietų karo jėgoms! čiai nužudė 15 savo priešų. Puo
mas. Vieną tokį, gegužės 11 d. si į pačią nerusų Jautų egzisten
įsiveržus i Afganistąną. šimtai l limas buvo suorganizuotas iš
The Washington Post pasiro ciją, Kremliaus valdovai užtik
Į tūkstančių afganiecių perėjo* Pešavaro. Matyti, kad pasienį
džiusį straipsnį — “Olimpinis rino savo imperijos neišvengia
siena i Pskistana. Vyriausvbė! pasiekę rusai. Organizuoti afgaatokumas — ką Pabaltijo emi mą sugriuvimą.
neturi laiko ir jėgos sustabdyti, n’ečiai pasiskundė. Jie pranešė
ELTA toliau klausia, ar Rea
grantai nori girdėti ir kas mums
; besiveržiančius afganus, tai prie I Pakistano vyriausybei, kad ne
visiems prieš akis” —: birželio gano politika — paremta įsiti- >
! pačios sienos jų ir nestabdė. Vy- j gali į porą dienų iškelti iš Pa
numeryje nagrinėja ET .TOS bin kinimu, jog kolonijinės impe- Į
! riausybė prie pačios sienos pa kistano visų savo organizacijos
rijos, ypač Europos šerdyje, nė- Į
letenis anglų k.
i liko sargus, o 80 mylių atstumo- i centrų. Pasitarus. Pakistano
Pasak ELTOS, šis Stephen ra amžinos — tikrai yra “pavo
! je, kitoje kalnų pusėje, pasiun-1 vyriausybė pratęsė laiką. Ji lei
jRosenfeldjo straipsriis išreiškia jingai radikali?” Jokšai Reaga
te sustiprintas sargybas. Afga-’ do afganieėiams iškelti savo
nemažos amerikiečių grupės no vyriausybės narys neskelbia ;
mečiai būtu norėję išsivažinėti i centrus iki paskutinės rugpiūčio
, . .i
galvoseną. Kaip Rosenfeldas, jie apie “Kryžiaus karą”. Rosenfel-!
po visą Pakistaną, bet Kana: J dienos.
pripažįsta, kad Pabaltijo y aisty- das bijosi, kad kai kurie. Ante-Į
neleido. Afganiečiai turėjo tvar-Į Reikia žinoti, kad Pakistano
bės buvo Maskvos užpultos ir J rikos vyriausybės pareiškimai j
kytis visus savo reikalus. Turė į vyriausybė turi ir kitų rūpesčių.
užgrobtos. Jie supranta,kodėl J "‘padrąsins Sovietų Sąjungos i
jo pasistatyti palapines, orga • Paskutiniu metu gerokai paaš1
• «•
•
• “’
Kremlius taip nervingai reaguo aukas svajoti apie neįmanomą
nizuoti maistą, medicinos pagal- Į trėjo Pakistano ir Indijos santy
ja į Amerikos dėmesį Pabaltijo amerikiečių paramą”. ELTOS
j bą, aprangą ir vaikų apsaugą kiai. Pakistanas siuntė ginklus
kraštams; toksai dėmesys Krėm nuomone, amerikiečių žurnalis
Tai buvo pirmas uždraudimas i Pundžiabo sieliams. Visa tai išiių pagrįstai pykina ir baugina, tas nepakankamai įvertina tų j
Kai į Pak-slaną pabėgo trys m: i aiškinta ir Aukso šventovėje
nes jis nenori atiduoti neteisėtai “aukų” patirtį ir sumanumą.!
lijonai afganiečių. •tai pasienis rasti milijonų dolerių vertės ginįsigytų teritorijų. Ir vis dėlto, Tos “aukos” daug pasimokė iš :
tapo tirščiau apgyventas, negu klų. Indija ssutiprino Pakiskaip sako Rosenfeldas, Reagano praeities. Jos nepamiršo lietu-Į
bet kuri Pakistano vieta. Paste- tano sienas. Be to, Pakistano
vyriausybės, politika Pabaltijo, vjų. partizanų^ kurie tarp. 1944
nyje esantis Pešovaras taĮK> an- agentanls-neleidžia kojos įkęl—r atžvilgiu esanti-pavojinga-ir ne- ’ ir 1952 melų veltui, laukė Va
trąja Afganislaioo sostinė. Ten; Ii į Kašmirą ir į keturias kitas
karų paramos •,irivtngrų laisves
realistiška . .
‘ ' ' '
buvo visų didesnių Afganistano; Indijos provincijas.
" ELTOS nuomone,; čia turima kovotojų, kurie 195d metais bu
organizacijų centras. Iš ten i Į Reikia neužmiršti, kad Pakis
vo palįsti savo tragiškam likiV Vakarinė Chįcagoę Lietuvių Tautinių kapinių dalis jau užlaidota. Tuo
j užsienį vyko Afganistane alsto-: tane užslopintas visas demokra
' "iečiai ir. savo krašsąyokomi. ‘^^Įft^įt^Uzmas mui.-ĄįBžebe
1 tarpu Rytinės dalies žemė tebestovi tokia, kokia nupirko. Yra kalnų,
v' A’ai. Ten d&ivo siunčiami nelais-' tinis judėjimas. Studentija ir
kaip jį sujK’a&tą
Sgs Ro- tuose^ftSuž ^yje nelaųKįa Vamedžių ir slėnių. Rytinėjefdalyje, pačioje giliausioje; pT,nuojpma pa
serifęldą^^^iąžųj^ .(TĄ.me- karų kerir«
j vėn paimli rusai ir kitataurai, į inlleigenlija pasiruošusi pan5TTJ
likti ežerėlį, o kitur privesti smėlio ir juodžemio. Paveiksle' matome
į rusu mobilizuoti raudonojon ar- • doli progą demokratijai grąžin
gg^^ąyirsttt ųiūšio į
tėę&intų
atvežtus akmenis. Ateinančiomis dienomis Julius Kuzas,kapinių vice
šavo/sšųiį^^ę^O^ &hs&a- lauks^^Į^^^^^ų jie laukia
• mijon. Ten buvo siunčiama pa- • ti.
'
pirmininkas, papasakos apie vedamus darbus ,o vėliau pasisakys kiti di
rama.
kovojantiems
afganie-l
reiškimu.
kultūrektoriai ir sklypų savininkai.
čiams." '
!
rinėfeM^l^Hęą^ft^'Apaspirties.
teripretuoja
— Lenkai savo notoje JAV
sekretoriaus pade] ėja^trS^^fs Vienintelė kova dėl' Pabaltijo; —
Praeitą' trečiadienį Pakistan: j
ĮKĖLĖ KOJĄ Į
. . ..•
į
teisių reikalams, FJliott Abraffts, tai idėjų kovą.
' (y fiausyb? uždraiįdė afganie- i vyriausybei rašo, ksd JAV pa
REIKALAUJA LEISTI MANILOJE
PERSUOS ĮLANKĄ
ELTA", primena, kad valsty
kuris neseniai pareiškę?3 j^ig; rea
! čiams veikti Pešovare. Jis buv darę didelius nuostolius Lenki
RUOŠTI
DEMONSTRACIJAS
jai. paskelbdama sankcijas, tel
listiškai ^įrrįnt, sovietinė. impe bių šienas jėga keičia ir žemė
i > KUVAITAS.-—Praeitą trečia-j! 62 kilometrų alstumoje nuo AT- į
dabar turėtų nuostolius apmo
riją esajiti ,iri “neteisėta *, ir ^ne lapį prievarta perdažo totali ta-'
Reikalauja leisti opozicijai rugp. 21 dieną paminėti
dienį Kuvaito vyriausybė pasi
kėti.
amžina”. Rosenfeldas pavadino riniai imperialistai. Vakariečiai
rašė Sutartį su Sovietų Sąjunga ( j-lkiecriai nenorėjo, kad AmeriBenigno Aquino nužudymo sukakti
šią ’Abramso' nuomonę “radika turėtų rūpintis^ tų imgariafotų
Kuvaito erdvei ginti nuo už-| kos ginklai p:>lcktų į iraniečių i
- Lenkai aiškina, kad karo
MANILA, Silip. — Aukščiau baidytų demonstracijas ir po puolikų. Kuvailo vyriausybė at-1
lia doktrina”, pateisinančia “kry nelemtais darbais ir. jų pasėko
ar kitų rankas.
stovio paskelbimas Lenkijoj yra
žiąųs kąrą”, .siekiantį atplėšti ne mis, o ne sielotis dėl taikingų pa sias teismas įsakė vyriausybės licija nepajėgtų jų suvaldyti, tai sisakė klausyti Irano valdovo
Pasitarimų metu Kuvaitas no-: lenkų dalykas. Amerika kišosi
' rusų teritorijas nuo Sovietų Są stangų atstatyti pavergtų tautų nevartoti ašarinių dujų ir gumi tada jis siųstų karo policiją tvar Ghomeini. Irano lėktuvai ke-|
rėjo pirkti ginklų iš JAV už 52 į lenkų vidaus reikalus, kai pa
(ELTA) nių lazdų prieš žmones, kurie kai atstatyti.
jungos — “ne tik perdažyti že- teises.
liais
atvejais
bombardavo
Ko

milijonus dolerių, bet dabar d: ’ skelbę sankcijas už karo stovio
-ou
rugpiūčio 21 dieną ruošia tai
mėlapį naujomis spalvomis, bet
vai
to
uostus.
Komunistų partijai uždraus
! plemptai iš
praneša. įvedimą.
rr _
Prezidento Reagano pa- kos demonstraciją nužudyto Be ta veikti Filipinų salose. Komu
ir išbrėžti naujas sienas”.
Kuvaitąs prašė JAV parduoti kad sumokėjo rusams Ixveik 300
Kuris i štų dviejų “realizmų” 'ruoštas biudžetas 1985 metų tu- nigno Aquino metinei mirties nistai bando įsibrauti į Benigno
modelnias priešlėktuvines pa milijonų. Be to. sovietų indrų’;
— Jungtinių tautų sekreto
yra tikroviškesnis ? — klausia
1~4.6 bilijonų dolerių defici- sukakčiai paminėti.
Aquino šalininkų eiles ir ardo trankas. JAV prižadėjo praneš toriai įkels koją į Kuvailą ka rius pranešė JAV, kad jos gaus
Praeitą savaitę į sostinę buvo
ELTA ir siūlo atsakymo paieš-! *Otvarką.
& » ti. kai Irano lėktuvai artės prie rius apmokyti, ka p sovietų gin praeitais metais neišleistų Jung
suvažiavę 1,500 salų atstovų, ku
koti istorijoje. O istorija remia:
Kuvailo, bet atsisakė parduoti klus naudoti.
tinių Tautų švietimo reikalams
Abramso nuomonę. Istorijos bė-1 — Ketvirtadienį visi sovieti- rie rengėsi maršuoti didžiausio
RABINAS SUTIKO
priešlėktuvines Kuvaitui. Amesk:r!ą X0 milijonų dolerių.
gyje kolonijinės imperijos ne-’ niai Maskvos dienraščiai kalti- mis Manilos gatvėmis, bet poli
NUSILEISTI
išvengiamai subyrėdavo, nes jos Į na prez. Reaganą dėl padarytos cijos buvo sutikti, izoliuoti ir la
JERUZALĖ. Izr. — Simonas
visad iššaukdavo rezistenciją, '“klaidos” apie bombardavimą. bai smarkiai guminėmis lazdo
CHINA
mis
sumušti.r
Peres
beveik
tris
savaites
taria

kurios neįmanoma užgniaužti.
si su Icaku šamiru, bet negali
— Penktadi»nj aukso uncija
Anot ELTOS, sovietinė imperi
Aukšfiausias teismas taip paJ
susitarti dėl naujos vyriausybės
ja, kurioje koegzistuoja tradici kainavo 319 dol.
patarė protestuotojams neva
ir bendro dari o. šamiras buvo pa
niai carinės Rusijos ir naujieji i
žiuoti kiekvieną proga į Manisiryžęs groti pirmuoju smuiku
totalitariniai priespaudos ele- j
3o4 ctntrąį nes normalus gy
arba visai negroti. Peres turėjo
mentai, esanti pasmerkta ypatm i
ventojų judėjimas būtų berei
smuiką savo rankose ir nenorėjo
gam nepastovumui, nes Krenikalingai sustabdytai.
South China
šamirui jo atiduoti.
THAILAND
Sea
Komunistai braunasi į
Galu agle sami ras pakvietė
nepatenkintų eiles
du rabinus, Menachem Poruša
ir Avralam Spirų. Jie žinojo,,
Kada buvo nužudytas B.
kad Peres turėjo parlamente 61 |
Aquino, tai prezidentas Marco
pareiškė, kad komunistas Rolando įsibrovė į aerodromą ir nu
Galu gale šamiras pakvietė
šovė Aquino.
užsispyrę rah nai leido šarnyrui
KALENDORSLIS
SIAM
padaryti nu įleidimą ir leisti
Dai>ar gen. Prosper Olivas,
Rugpiūčio 18: S v.
Peres kurį laiką pagroti pirmuo
kuris atsakingas už tvarką sos
Elena, Mantautas,
ju smuiku.
tinėje, tvirtina, kad komunistai
Rugpjūčio 19: šv„ Jonas Eudes,
braunasi į nepatenkintųjų eiles
Labiausiai nusigando Aril Sa
Šviesuolė
ir bando saviems tikslams de ron. Jis buvo tikras, kad šamimonstracijai. Kada jis turės ras jį ir vėl padarys karo minisRugpiūčio 20:.Sv. Bernarda
* Filiberta. ToIGnas, Neringa
Walter AL
niinėmjs buožėmis ginkluotus I dyti, šarin visad sudribo. AtSaulė teka 6:01, leidžiasi 7:50 K3(l JO DAM
filipinų salų aukščiausias teismas uždraudė policijai mušti protesto demonstrantus
i Ferrara ne- policininkus
demonstrantams ristojo prie stalo, sudribo ir nerugp. 21 diena, kada bus minima Aquino metinė mirties sukaktis .
t padarė valdžiai pajamų lakMų vaikyti Jeigu komunistai už- pajėgė atsikeltu
j
...r,
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Bzz-bz... I Šatriją lakioįu,
Žemaičiams medų nešioju,
0 prięteliams vašką.
Čia pastatysiu tašką.

Bzz-bz Po laukelį laksčiau
Biteles gainiojau,
Suvariau į avilėlį,
Pastačiau kablelį.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Reikia pažinti gerus grybus

Bzz-bz... Palangoj buvau,
Sparnelius sušlapau,
Kojeles atšalau.
Ant pliažo purvynas
Ne vienos ’’undinės”
Pajūry nemažiau!
Ir nustebusi biškiuką
Pastačiau šauktuką.

Montessori mokykla

Kada pasitraukti poilsiu
Apskaičiuojama, kad šioje ša
lyje jnu dabar yra apie 22 mili
jonai piliečių, kurie pasitraukė
iš klubo, gauna šiokias ar to
kias pensijas ir gyvena savo atsk’ru gyvenimu. O tasai pensi
ninkų.
gyvenimas dažniausia
jau esti mažai panašus į tą gy
venimą, kuriuo jie gyveno,
d’rbdami savo pastovų ar pro
fesijoje ar amato srityje dar
bą.’
p
Specialėse sąlygose atsidūru
sių piliečių toks didelis skačius
sudaro ištisą problem, 'kuri pa
staraisiais laikais plačiai svars
toma ir sukelia nemenkų rūpes
čių.
e
Visai naujas reiškinys, tai
pensininku kaimeliai ar ištsi

į

|

ri savo vaikui ir gimines. Ta
riau nepaiso, jeigu vaikai ar gi
minės atsiduria toliau nuo jų.
Vieni sako, fed jiems nesinori
Bzz-bz... Kongrese dalyvavau,’
BULVIŲ ISTORIJA
klausytis svetimų rūpesčių ii
Tiek drąsos įgavau —
problemų, o kili tiesiog nurodo,
Lietuvon ir Lenkijon bulvės
(Ar nuo “blaivybės” apsvaigau)
kad nenori būti “baby sit- pirmą kartą pateko po 1683 m.
Bačką virs dugnu ąpvožiau
Sobieskio žygio į Vieną, Austri- 1
Mes lietuviai jau turime di ja.
Ir prakalbą tokią drožiau:
doką skaičių savo pensininkų.
Augusto II laikais bulves pla
“Ponai, vyrai, demokratai
Jų tarpe atsiranda nemaža to-j čiau pradėjo veisti Lenkijoje j
Basi, klumpiai ir čebatai!
k i u, kurie nori užmiršti rūpės-j kolonistai iš Saksonijos, ligi Au
Bet kodėl nenorėjo klausyti?
?ius ir gyventi atskirai.
gusto III valdymo pabaigos.
Prisiėjo klaustuką statyti.
Vistiek reikėtų atsiminti, jog !
1763 metais bulvės paplito iri
sąmoningai galvojantis lietuvis/ Lietuvoje,
Bzz-bz... Savo meilę aplankiau,
— ir i pensiją pasitraukęs, savoj Dabar
apie pusę NIX amžiaus
Vos po patalais radau.
pareigų artimi esiams ir ben- j bulvės Lietuvoje buvo vadina
Tarė man iškišus nosį:dram lietuviškam darbui negali) mos įvairiais vargiais. M. Valan
apleisti.
Nelaug šią vasarą laukuose;
čius savo Antano Tretininko pa
t.
Juk pastaraisiais laikais mes! sakojimuose įrašė šiuos Žemaiti
: Nežydi gėlynai,
£
nuolatos girdime nusiskunldi-1 joj vartojamus jų vardus: bul
Krūmuose — purvynai.
mus. kad lietuviškoms organi-j vės, kartopelės, roputės, dūlės!
Nešildysiu Tavo širdies,
žarijoms trūksta darbini nkų,t rū; erelukai, pumpučiai.
Lik sveikas be vilties...
ksta patyrusių veikėjų. Dauge-j
Nelietus meilę palikau
lis organizacijų ir šiandien ga-i
KALAKUTO ŠEIMA
lėtų daug nuveikti, jeigu būtųį
Ir va skliaustelį pastačiau.
Kalakutas
yra
fazanų
šeimos
aktyviai veikiančių vadovų.
1
I
Kada mūsų žmogus buvo pri didelis paukštis, kilęs iš Šiau
rištas pr e savo kasdieninio dar rės Amerikos ir nuo XVI am
— Well, tamsta man tik ma
bo. ris jautė kad mažoka jam žiaus plačiai paplitęs Euro vos kitos plunksnos aukso ir
lonumą sugadinai, — nepaten
bronzos spalvų.
lieka laiko vsiuGmeniam dar- poj
kintai atsakė meškeriotojas iš
bui.
Ligi šiol kalakutu vra išlikųC h i cages.
Dabar gi, kąi sulaukė pens?-, sios dvi rūšys: paprastasis ir Ju- Mcškeriojimas yra malor^arruzs
Magdaieną šulam ač
jos, jie gUi daug nuveikti. O katano pusiaualyje sutinkamas
Sėdi prie ežerėlio kranto mes
.
.
i margasis.
svarbiausia, juk ir ]0 paties gyj
keriotojas iš Chicagos ir laiko
Plunksnų spalva dažniausiai
t —Nereikia rodyti nei sc.vo p
venimas tuo būdu gali pasidameškerkoti į vandenį įmerkęs.
ryti žymiai prasmingesnis, nes žalsva bronzinė, bet yra baltų, Eina pro šalį vietinis farmeris niginės. nei širdies dugno.
Italų pata le
suteiks naujų džiaugsmų ir pa-, rausvų ir kitokiu spalvų.
iri sako:
Jukatano kalakutai yra ypa
tenkins tvosimą būti naudingu
— Kas sakosi mylįs moteriš
— Ale, tamsta, be reikalo tą
savo tautės žmonėmsj čiai gražūs. Jų uofcJegų plunks
nos purpurinės spalvos su ža meškerkoti mirkai,—šiame liū kę be ydų, tas jokios nio’eįišliais bei mėlynais taškais, o vi- ne nė pusiutusios žuvelės nėra.kės nemyli.
RŪKANT PER FILTRĄ.
50% MIRTIES NUOLAIDU

Lietuvos žmonės gerai atski
grybus, tai netrukus paria gerus grybus nuo vadinamų junti viduriuose sunkumus,prašungrybių- Todėl ten labai re-Į sideda spaudimas po širdimi. O .
tai pasitaikydavo už.dnuodijimo. vėliau, po kokios valandos žmo
grybais. Bet Amerikoje žmonės.- gus ima vemti ir greta to palei
ne tik užsinuodija grybais, bet džia vidurius.
kartais ir miršta. Nukenčia ne
Jeigu grybai nebuvo pavojin
vienas. o ištisos šeimos arba di- gu, ui organizmui pavykta
desnės grupės žmonių. Taip at-, nuodus nugalėt*. Tajdn ixx^oros
sitinka. kad čia kai kas laiko sa- f dienų žmogus pasveikšte. Ne
Čia pastebimi skirtingi bruove “ekspertais" ir duoda netin-j visi šungrybiai turi vienodą kie
kamus nata rimus.
k: nuodų. Tad nevisi šungry žai.kurie nepasitaiko įprastose
Tikrumoje grybai yra geras bius užsinuodiją miršta, bet vi gyvenvietėse, kur gyvena pas
toviai dirbantiejimaistas. Ne tik patys grybai ska: ri suserganūs. bet jie smelkia tam tikrą! Mūsų patarimas toks: valgyti
Jeigu tokio pensininko svei
skoni ir kitokiam maistui. i:k gerus, žinomos rūšies gry katos stovis dar leidžia, tai jis
Tiesa, grybai turi labai ne' bus- Nežinomų grybų nedėti į gali gyventi be stambesnių rū
daug kolorijų- Ir svarbu, kad! burną. Jeigu kas duoda grybus, pesčių. O toji aplinkybė, kad
grybus labai lengva valgyti, kas! tai vanok tik tada juos, jeigu pensininkas turi, palyginti, daug'
svarbu turintiems silpnus dali-; žinai, kad tasai asmuo grybus laiko, kuri norėtu panaudoti
tik savo malonumui,minimiems
tis arba dirbtinius, Juos daug gerai pažįsta.
pensininkų miesteliams sutei
kramtyti netenka ir jie virškiDaug pigiau ir sveikiau ne
kia savotišką vaizdą
narni lengvai.
pažįstamus grybus išmesti, nepalengvina
j
Ten juose, daugiau, negu kur
Taip pat grybai
j gu juos suvalgyti. Sprantama,
kitur, teikiama dėmesio leng
ir kitokio maisto virškinimą.
; u .į kad’ susirgus nuo grybų, reikia
°
/ J
.
Bet šungrybiuose yra labai
viems žaidimams ir vyresnio
I šauktis gydytoją ir atsiminti,
amžiaus asmenims prieinamam
pavojingų nuodų. Kai kurie gryį
kad pavojinga nudelsti laiką.
sportui.
bai taip pavojingi, kad nuo jųl
Ir gi svarbu atsiminti, jog ir
nuodų sunku pasigydyti.
Bet svarbiausia, kad daugu
geri grybai ilgesnį laiką netin
Grybu nuodai tuojau paten-į
mas pensininkų aiškiai linksta
kamai laikyti, sugenda ir pasi
gyventi atskirai, greta tokių pat
ka i kraujo apytaką ir parali-i
-zuoja
t organizmo iunkcionavi-į
i
• i daro payojingi.
asmenų, kaip jie patys.
mą. Grybų nuodai ūmai paveN ’
Juk idhugumas pensininkų tu-- Garsusis Roswell Park Memo
KIPARISO MEDIS
rial Vėžio Institutas, Buffalo,
kia i- širdi.
tulži
ir inkstus. i . į
*■
*■
Sunku patikėti, kad iš milži
Jautrūs viduriai nuodingus,
nustatė, kad peles, nudažius fil- *
grybus labai greitai pajunta. niško kipariso medžio būtų ga pr e Santa Maria Tule. Medžio Į truotų cigarečių skysčiais, perTuo tarpų, kai geri grybai pa lima pastatyt; 22 amerikoniško< saku plotis yra 14G oėdu. JL pus (50%) mažiau tokių pelių
deda virškinimai, tai šungry-1 tipo namus,
yra 160 pėdų aukštumo. Spė- teapsikrečia vėžiu, negu tos pebiai sunkiai sužaloja žmogaus i Meksikoje yra toks medis- J jama,kad tas kipariso medis yra Į lės. kurios buvo tepliojaipos ne
sveikatą. Kai tik suvalgai neti- m lžiniškas kiparisas. Jk auga 1,000 metų senumo.
filtruotų cigarečių skysčiais.
i

*■

Iš tokių duomenų daroma ųšvavada, kad filtruotas cigaretes!
rūkantieji turi 50% daugiau
galimybių išlikti nuo vėžio,ne
gu rūkantieji be filtro........

Bz-bz Pas Saulutę buvau
Telšiams giedros prašiau
Bet Saulutė, kaip žvakutė
Akelėm liepsnojo — griaudžiai ašarojo.
Ir man liūdnai tarė:
“Jūsų griekai tai padarė”
Ęuo jūsų pykčio aprūkau...
Čia daugitaškį statau.

toast. White degant tamed
out of a ring mold, you might
crock for variety.
The flavor star is crumbled

0 WITH milk
*

h

combination of mayonnaise,
diili sąųcc ^nd femoa juice.
Evaporated m3k helps blend 1
the flavors together aad ackte
the superior texture.
If you usually think of
eyaporated milk only for pies
and candies, this recipe vrifl.
illustrate how versatile the
product can be. For soups
and chowders, saucep and
gravies, casseroles and meat
loaves, evaporated milk kept
pn the shelf can add creanpio ess and richness to so mąny
dishes.

Blue Cheese Mold

B taupomoje
••udsmi
V**

£ envelopes unflavored
gelatin
cup water
tablespoon sugar

*

CUP$ mayonnaise
cup chili sauce i
sap lemog juice
Mi tef
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PAVERGTOJI LIETUVA GAVO IŠKILU
PYTUS OLIMPIADOS RARORTAžUS

kad šią naktį jūroj neramu ir tok.ą naktį veik niekas į jūi es nei
davo.
Žvejai nesuprantamu instinktu
Įspėja audras, jie jaučia ir kada
kontrabandai priešingas
pučia. PcEc’ninkus k m

Los Angeles mieste ką tik pa- ^Kutininkų saugumui... Amerisibaigusi pasaulinė Olrippiada . kos valdžia grubiai pažeidė olim
buvo viena iš pasekmingiausių pinę chartiją..., todėl sportinis
v sais atžvilgiais. Joje dalyvavo! žaidynių lygis smarkiai spruko”.
140 valstybių (prieš metus, Čia pacituosime dar kelias iš
cija juos pačius. Aavjo ptitci•Maskvoje laikytoje
olįmpia traukas iš Kavaliausko praneši
nirka išvaizdą, ei'ina Ir i kd?
suvirs mų savo broliams pavergtoje
doje
dalyvavo 81)
jai. į kitą d.tr.ą visas pajūris ži
7.0GO • sportininkų, žaidimu Lietuvoje: “Čia viešpataujanti
nojo. Todėl reikėjo
vbuC
U laikytis
«r
žiūrėjo beveik šeši milijonai žiū žiaurumo, smurto dvasia nega
atsargumo priemenių ,ir tai yprZ
rovų, per televiziją ją sekė ape lėjo neturėti įtakos varžyboms”.
jaunesniuosius labai dažnai ap80,000,000 amerikiečių, o per
“Los Andželo laikraščiai aj>a
‘
:a yra? pakl; usiau ‘
užsienines transliasijas sekė ne- skaieisvo, kad per olimpines žai
toli du bilijonai kiekviename pa- dynes nuo banditų rankos turė
vyresniojo vakmistro Keračio
šaulio kontinente.
drauge su rianim išėjusio apžiū- Į
tų žūti apie pusšimtį žmonių”.
Mažiausiai žaidynių matė so
'“Olimpiados — 81 rengėjų
rėii mūsų pajūrio baro ir paste- ’
Vietų žmonės. Kadangi Krem įsitikinimu, pinigą kalti reikia;
bėjęs keletą porų pėdu, prieitų
lius nusprendė olimpiadą boi kol susidomėjimas šiuo sporti
ligi jūrės kiauto i nebegrįžtų: '
nejau visas būry c nušiskandi-'
kotuoti ir uždraudė savo sateli niu ir, deja, pusiau politiniu spėk
no?
tams siųsti ten atletus, tai tele ‘akliu galutinai nenusmuko, ši
vizija buvo olimpiadai ten už olimpiada panaudojama šovinis- Į
ng?], ne
jūros!
il
gesinta. Bet tie pavergtieji gy tinėms amerikiečių nuotaikoms]
matyt, kokio laivelio iš- •
kelti. Pik norėdami apgauti sevenantieji arčiau Laisvojo Pa
kimų smiltinrs nuėjo atbuli,
saulio sienų, matė darbą. Gal
’“Žaidynių programa vyksta
iš visų pavergtųjų dąugfausiai visa sparta ,o 500 tūkstančių bi- j
atsakė Keratis.
Eiva temis'
pėdomis.
matė Rytų Vokietijos žmonės, lietų dar neparduoti. Laikraščiai j
Pėdsakai krūmuise dingo. Ne-!
kuriems Vakarų Vokietijos te mirga bankrutuojančių spėkų-j
toliese buvo kaimas, kurį puo-:
levizijos tinklas lengvai pagau liautų skelbimais ‘Pirkite bilie-j
namas.
šė mūro i tvirtove panaši
lėlį!’ Aukščiausios klasės spor-’
tverta ir sustiprinta smuklė, va
t minkai priversti rungtyniauti
Laisvojo . Pasaulio laikrašti
K.
Šklėrius
Estės
portretas
dinama Velnio Ragas.
be savęs vertų varžovų, ir dargi
ninkams'atviresni Sovietų spor
Keratis pasiūlė užsukti,
be žiūrovų. Iš tiesų nejauku,
to pareigūnai pasakė, kad Mas
dui už storo lentinio stalo ;
dargi baugų olimpiniame . Los JUOZAS PRONSKUS
kvoje Ostankino delevizijos cemtemy sėdėjo keletą žveju, gėrė
Andžele”;
tras užfiksavo video juostelėse
alų ir dėl kažko derėjosi.
kiekvieną iš Amerikos transliuo
Bet kelioms dienoms vėliau,
— Tėmyk tą barzduotąjį pirk
tą olimpinių žaidimų momentą.-’ tas Maskvos samdinys jau skun
Nuo šventosios žiečių ligi saulė nusileido, tai šian, tai ten lį — papešė mane Keratis: aš*
Pirmiausiai, jie sakė, Kremliaus džiasi,Ąad olimpinių - žaidynių
eisiu kaip nors išklausinėsiu
aparatas nori matyti,, o vėliau bilietai kainavo mažiausia du Pamidos tyrų visu pajūrio fron 1 pasigirsta šūvis, kitas, visa paĮup šeimininką, ar jie vietiniai,
juostelės bus naudojamos spor šimtus dolerių..., bet mokėti te tu ėjo karas, atkakli pajūrių po pliupa. Rytmečiais diena užJ
~~
nieko įtartino nematau,
to vadovų treniruotoje sovietę ko iš esmės visu šimtu daugiau, licijos kova su jūrų kontraban- davp vien įtartinų pėdsakų eiles
naujai sumintame smėly ir pai- į tariau: man rodos, žvejai kaip
atletų /
r * .
nes aplinkinių automobilių aikš di$taii$. Naktimis keliai buvo
Sovietų visuomenė jau buvo telių stovėjimo savininkai pasi- ’ apstatyti, kopose vaikščiojo pi- nias šliaužymcs tirštoje pievų j žvejai.
— Pažiūrėk įto barzdotojo
iš anksto paruoštą žiūrėti ne tik rodėme pėsti: už automobilį tris! kietai ir sekė jūrių tolybėj blykš rasoje.
Žvejai bijojo į jūras beišeiti. rankas, ar tai žvejo rankos? Be
kritiškai, bet ir su pasipiktini valandas buvo paimta visa šim čiojančias. slaptingas ugnis.
Policij atbuvo' ilgos sunkios Grįžę pasakojo'apstai jūroje to, rodos, jo ir barzda netikra.
mu į šią olimpiadą.
tinė’'.
Jis išėjo, žvejai pusbalsiu do
praktikos* prityrimais šarvotą, maždaug 40?50 kilpjųietių atstu
Pavergtoji Lietuva, .kuriai nuo Kaip minėta aukščiau, olimpi-jbet ir kontrabandistai neapsilei- me matę keistą juc^^aįvą, kurs rėj esi ir atsargiai žvalgėsi i marus.ų įsiveržimo ir okupacijos,;,
neš žaidynės inatė beveik šeši: dę.
‘
‘
Juos 'buvo
sunkiau pagauti, laidė į .gelmę kaž kokias minas. T
dalyvavimas tokiose, -tarptauti
Du lakstančiu už valkti
milijonai ; žiūrovų — pusantro negu briedžius Aukštūmalės gi tokį laivą esą negalima žiūtėti,
nėse varžytynėse1 negalimas, tik
milijono buvo turistai, didžiu riose. Iš i rytų traukė ištisi bū ‘ nes"laivas bematant peivažiuojąs kitaip nei iš vietos nekrutu, —
tiek apie Angeles surengimą ži
moj:.iš užsienio. Bet “Tiesos” riai sveikų jaunų vyrų ir tirpo valtį irgramzdinąs sun itais žmo pasakė savo paskutini žodį vie
nojo, kiek okupantas leido skai
koresporidentas šiaip informa pajūrių giriose ir žvejų kaimuo- nėmis. . Dėlto iš .žVeįųvnebuvo nas raudonas žvejys, drąsiai at
tyti vietinėje.-spaudoje.
lošęs savo juokingą odine su di
vo pavergtuosius lietuvius: “gal
galima’ nieko - išklausyti.
Vilniuje leidžiama lietuviško nėra visai teisinga spręsti tik pa
pažnai tekdavo matyti vakaro deliu palagu užpakaly kepurę
Konfiskuoto spirito buvo už
ji “Pravdos” versijas pasiuntė ,į gal savo įspūdžius, bet šias Im versti sandėliai, visa Žemaitija bangomis į aukštį ly£ žuvėdrą ir dideliais dantimis krimsda
Kaliforniją savo neva korespon lias dienas sutikti Los Andžele skendo alkoholio tvane.
skrendant — tai policijos laivas mas cigaro kotą.
dentą, kuris rašosi'Vilium Kava užsienio turistu neteko. Lauk
— Pinigus gausi preke pri
Naktimis kopose nepasirodyk, • išbėgdavo laivų kratyti. Į Bet jau
liausku. Dar gerokai prieš olim to užsieniečių antplūdžio iki šiol Į piratai karo taisyklių nežino. Tik viso pajūrio kaimuos^žynodavo, imant, kitaip nė skatiko! atsa
kė barzdotasis.
piados prasidėjimą .jis. siuntė ra-- • nėra. Tikri sporto mėgėjai žai
— Beje, ar žuvis jau yra? —
portažus ,kad “...Žaidynės begė dynėms abej ingi ir dėl kitų' priepaklausė kitas judrus pirklys.
diškai naudojamosriam, kad^rin: •.žasčių. -NegarantaxTij socialistikimų išvakarėse būtų galima su nių'šalių sportininkų saugumo,
— Dar ne, atsakė tas pats rau: donasis.
kelti Jungtinėse Amerikos Vals negalėjo atvykti stipriausi dau
tijose valdžiai naudingas deši gumos šalių- sportininkai”.
— Na, aš tik negaliu pirkti
’
'
2759
W.
71st
St,
Chicago,
DL
niąsias šovinistines nuotaikas.
odą, kol lokys dar girioj! — su
(Bus daugiau)
Dėl to ypač sustiprėjo grėsmė'
šuko barzdyla.
EŪPESTINGAT (ŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
J. Bagdonas
— Nesirūpink, jis jau spąs
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
tuose. tikrino raudonasis žvejys.
Atdara šiokiadieniais nuo
Keratis grižo nepatenkintas,
šeimininkas nieko nepasakė. Tuo
> LITERATŪRA, Dėtuvių Htentftros, meno !z mcS&
tarpu šalutinėj kvėkšterėjo mam. metriitl*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vinai
Krivis, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanket
D. £1 HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Mafusevičiaui ir Y
Meilaus straipsniai bei studijos, ffiustruotos nuotrartkomfa |
M- K. Čiurlionio. M. ifleUdo, V. Kaiubos, A. Rūkitelėf Ir A. Y*r»/
kūrybos poveikalais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.
Ji- ____
> DAINŲ iVENT$S LAUKUOSE, poetės, ratytojos ir tn
finh| lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrn
ivėntes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojo
For constipation relief tomorrow
Hemą, gėrintis autorės puikiu ftiHuml Ir m rinktais duomenfank
i reach for EX-LAX tonight, e
bei užkuliaiaii. Studija yra 151 pusk, kainuoja $X

JŪRŲ KONTRABANDA

O

. i i JA Y DRUGS VAISTINĖ

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

■onėto OriataHta atr

B, kainuoja ^8.
L®—ti- n fe-J

— Moteriškė — vyru saulė;
įi visiems šviečia ,tik ne visus
Gerokai jau sutemus einanti
šildo...
pro Karklų Ragą maždaug 15
kilometrų aukšty kažkas blykš
— Neklausk moters, kur ji ta
telėjo, dar ir dar kartą. Po ke
ve veda, nes ji pati nežino, kur
lių ilgų sekundų iš tos pusės vos
jai reikia eiti.
girdėjosi kaž koks silpnas spraksėjinias.
— Va, kur jie, — parodė pirš
tu Keratis į tamsią tolybę. —
Jie plaukia didele spirale pavė
jui, reikia spėti, jie irsis j kran
tą daug toliau sies vietos.
Nuėjova, sukdami į pajūrį.
Staiga: — Stok! Kas?
Mašinaliai abiejų rankose at
sidūrė revolveriai. Priešais šau
dyklę ištiesęs stovėjo vyras. Lai
mei mudu prieš jį stovėjova su
penketo žingsnių tarpu ir visuo
met vienas galėjova užkirsti ant
rajam pavojų. Tuo pačiu akiesmirksniu abu sušukova savo
priešininkui: “Rankas aukštvm”!
Katastrofą išgelbėjo visiškai

SERVE WITH PRIDE IN'
.THE NATIONAL GUARD

f SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir- turtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius' darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
<

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS AELUONUS dolerių
apdraudų savo nariams.. - ■
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėju^
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

;

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

© Ex-Lax. Inc., !9S2

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
»H tomas
—i ■■•••• ■ iim— in
ii——

maHali bollevflrų okupacijos metai*. Knyga turi 234 ^udaptw
bet kainuoja tik $3.
i
....

V JULIUS JANONIS^ poetas Ir revoliucionierių*, mcubm
Bm ir klal<fngi
fvrelo Jažlnakt

'Sutarėme visi trys šią naktį
a]>eiti pajūrį ligi pat Latvijai
sienos. Ėjome kiek pasisklaidę^stengdąmies nepamesti iš akiųtamsoj šmėžuojančio viens ki
to silueto.
(Bus daugiau)

Read label and follow
directions.
z

• K4 CAU1TV8 L1

va p-k rantės kopomis Re
sotės link, tai griūdami į įdubimus, tai įsiveldainu valksčiuose karkluose.
Dangaus krašte raudo auksi
nės žaros drieka. Vėjas putė
S\V\V. Iš-tis pusės plaukė šla
mesys, lyg undinių choro kuksėjimas.

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
“The Overnight Wonder?

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral;
btf Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mthw
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Hta
ra tūrinė studija, auak irstyta akirsnetiaia. Ta 206 puslapių knyg>
parduodama tik ui $1
'Mr
Pfomlai parašyta rtudija apte Rytpr&riua, remianti* Pakalnis t
Labguvos apskričių duomenimis. Ipralymal jdomflj kiAvUnan
Beturint Leidinys ffiustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodami
vittrvardfią pavadlnlmalalx Jq vertiniai | rokle&ę kalbą. Laba1
aandtngo> J3S post knygoje yra Rytprūatą tamttapla. Kaina H

|

žas vaikas, ž/ėjai sužiuro į Ke- netikėtas įvykis. I ame pačiame
memente lyg J po kojų iš už
iLtį ir .sėjo paskutiniai.
Išėjova ir mudu. Jau temo, kauburėlio metėsi j dvi priešin
gas šalis du kiti tipai ir inomeovejų nebebuvo.
lai buve iontrabandinin- Į tui nukreipė mūsų dėmesį,
.
. .
kai, nutarė K atis ir nuėjova
•
Stok, stok instinktyviai su
vėl į kops s.
šukome visi trys į bėgančius ir
Jūra, kiek akys apmato, vi-Į
gandui paleidome po šūvį.
soj platybėj krutėjo
lyg
lavųs
.
iv i o
£ aa > ms .
kjrį 1 < nebe,reikė Jo. Tai
masė, sunkiai žvilga
Iganti
....savo
__________
svi-1, .
'' ’
'
. .
buvo kito baro policininkas, isnin? nuuara. Tiekiai l\g tolimas i
ėjsę inkognito kontrabandos
peikimas griovė bangos. Nė gyr-Į
sekti. Pabėgusių vietoj radoni
vo ženklo nesimatė visoj skęi I
dvi blėkines.

110.00

$6.00
$6.00

3. Miko ŠUeflrio, LIUCIJA, proza. 178 psL

$5.00

4. Jajunoa Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00

Prof. P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl..............lUi*__

$4.00

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet ka3& fr
bet kur,, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. S.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir patarė mums toliau studijuoti.

euto p.

J. Venclovoj S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VI
------------------------------ - -----------------------------$2.00

■ Ui

įMW Wffc
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Nacis prisaikdintas Izraelio
parlamento nariu
Tiktai Izraelyje toki dalykai gali vykti. Tiktai Ame
rikos valdžios Įstaigos gali svarstyti toki klausimą. Jis:
vyksta mūsų akyse. Jis dar nebaigtas. Atsakingi Vals
tybės departamento pareigūnai svarsto ši klausimą, tei
singumo departamento pareigūnai laukia savo eilės pa
nagrinėti, kas č:ia darosi, Rusijoj tpkiii dalykų nėra.

— Ar tamsta atsakei? AS negirdėjau.
Pirm. Burg dar du kartu paklausė Męir Kahaną,
ar jis sutinka prisiekti, Izraelio konstitucijai, ar ne. Ne
išgirdęs jokio atsakymo iš Kahano, jis kreipėsi į greta !
Kahano sėdinti parlamento atstovą Jigel Hurvicą, ’
buvusį ministerį ir paklausė, ar jis, sėdėdamas greta ra
bino Kahano, jo atsakymą girdėjo, ar negirdėjo. Hurvicui kažką sušnabždėjus:
— Ar jis teigiamai atsakė?dar kartą Burg pa
klausė.
>
Tokiu būdu rabinas Kahanas buvo prisaikdintas Izrae
lio parlamento nariu.

Pačioje Jeruzalėje, kur ėjo arsi kova tarp arabų bei
žydų dėl Jeruzalės, jis gavo 26,300 balsų. Tai reiškia, kad
Jeruzalės žydai pasitikėjo rabinu Kahanu daugiau, ne
gu ten buvusiais darbiečiais, Šamiro-Begino partijos na
riais, sefarditais ir kitais izraelitais. Kahanas viešai
skelbė, kad visus arabus reikia išvaryti iš Jeruzalės, kad
juos reikia išvežti iš visų dešiniojo Jordano kranto že
mių ir iš visos Gazos. Kahanas pranešė, kad jis steig
siąs savo partijos (kačo) skyrius kiekviename didesnia
me Izraelio miestelyje. Partijos nariai pasiūlys tose sri
tyse gyvenantiems arabams patiems išvažiuoti iš Izrae
lio žemių ir iš Jeruzalės. Kas nepajėgtų iš Izraelio išva
žiuoti, tai Kahano partijos nariai jam duos kelionpini
gius. Praėjus kuriam laikui, jeigu arabai vis dėlto ne
išvažiuos, tai atvyks
«✓ Kahano sunkvežimiai ir tuos arabus
išveš...
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ALEKSANDRA VAISICNTENE

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai

(Tęsinys)
Vėžiu ir arterijų skleroze (užsikimšimu) su
sirgimas turi bendrą ryšį. Riebalingumas mūsų
kraujuje susidaro vartojant gyvulinius riebalus.
Priešingai — augaliniai riebalai nėra kenksmin
gi. širdies ligų specialistas, amerikietis profe
sorius P. D. White įrodė, kad šiaurės Amerikos
gyventojų tarpe, padarius tyrimus, net dar 20
metų amžiaus gyventojuose jau randamas arte
rijų užkietėjimas — užsikimšimas. Tuo tarpu ir
40 metų japonai tebeturi arterijąs neužkietėjusias. Visuose kraštuose, kuriunse naudojama gy
vuliniai riebąlai ir kiti maisto produktai, gyven
tojuose randama arterijų užsikimšimas arba
artereosklerozė, o to nėra tų kraštų gyventojuose,
kurie labai mažai ar ir visai nevartoja gyvulinių
riebalų.
*
Šio šimtmečio pradžioje anglų gydytojas Mc.
Carrison, kuriam kuri laiką teko dirbti Indijoje
kalnų -srityje, sako, kad jis surado, visai sveiką
žmonių č''n*i Himalajų kalnuose, šios genties
žmenės bevei’: nežinoma vienokia ar kitokia žar
nų liga. Tie žmonės maitinasi gamtoje išaugintu
tpuisiu: daržovė js vaisiais ir panašiais produk-

Iš sovietinės ir kitokios rašliavos
MAŽEIKIUOSE TRŪKSTA VANDENS

Rabinas Kahanas paskelbė, kad jis esąs Izraelio nacis,
Vilniuje leidžiamas. “švytu
jis priima pagrindines Hitlerio idėjas, tiktai jis tas idėjas rio” žurnalas rašo:
taikys ne vokiečiams, bet žydams ir žydelkaitėms. Izrą“Mes, mažeikiečiai, džiaugia
elitai turės būti gryno izraelitų kraujo, negalės maišytis mės ii* didžiuojamės kasdien gra
su arabais ar kitomis tautomis.
žėjančiu miestu. Jis stiebiasi į
Parlamento pirm. Burg prisaikdino rabiną Kahaną aukštį ir plečiasi . plotį. Tačiau
bet parlamento nariai labai keistai Į minėtą priesaiką d idėjfcn t miestui, gyven toj a ms
žiūri. Jie,nebetiki, kad Burgas prisaikdino Kahaną. At iškilo opiausia problema: geriavandens stygius. Dauge
rodo, kad parlamento didžios partijos yra pasiryžusios lis naujųjų kvartalų gyventojų,
ištirti visą-Kahano klausimą. Naciai karo metu išžudė vaizdingai -šnekant grįžę po dar
apie šešis milijonus žydų, o čia.Ąiąndien. pačiameTzf*ae-- bo į’ namus, /‘gdudo” ir karštą'
lyje atsirado nacis;’skelbiąs tas pačias nącių idėjas, ku-. ir šaltą vandenį, nes labai daž
nai vanduo aukščiau įaip į tre
rias skelbė hitlerininkai.
'
J
Dani 'Oziri, 20 metų Izraelio socialistas, pasiūlė par čią aukštą nepakyla. 'Vadinasi,
lamentui sudaryti kenjisiją ištirti visai Izraelio nacių kažkas savo laiku apie tai nepa
sirūpino ir dabar vargsta ne
veiklą ir ištirti, uždrausti Izraelyje naciams veikti, kaip vienas, o daugiau kaip pusė mie
po karo jiems uždrausta veikti Vakarą Vokietijoje. Par sto gyventojų. Kur išeitis?”.
lamento komisijos iš pagrindų ryžosi^ ištirti nącių veiklą Ir kai Mažeikiuose perdaug
ir gali pasiūlyti uždrausti jiems veikti Izraelyje.
privarva vandens

Praeitą pirmadieni, rugp. 13 dieną Izraelio vidaus
reikalų ministeris'Joseph Burg, ir naujai išrinkto parla
mento pirmininkas, šaukė naujai išrinktus Izraelio par
lamento narius ir prašė, kad jie prisiektų dabartinei
Izraelio demokratinei konstitucijai. Jam teko iššaukti
visa eilė naujai išrinktų naujų žmonių: iššaukęs jų var
dus. jis prašė naujai išrinktuosius-’ iškelti dešinę ranką
ir pakartoti kiekvieno parlamento nario priesaiką. Par
lamento pirmininkas, pakartodavo priesaikos žodžius,
Rabino Kahano klausimas keliamas ir Amerikoje.
vėliau paskelbdavo, kad naujai išrinktasis yra parlamen Jis gimė New Yorke. Čia buvo suorganizavęs Izraeliui
to narys.
gelbėti komitetą. Komiteto nariai vedė kovą prieš na*
Kąi parlamento pirmininkas priėjo prie Amerikoje cius Brooklyne ir kitose vietose. Vyrauja Įsitikinimas,
gimusio, bet paskutinius 13 metų gyvenančio Izraelyje kad Kahanas pirma tapo Izraelio piliečiu, o vėliau buvo
rabino Meir Kahano priesaiką, laukė, kad jis pakartotų. prisaikdintas parlamento nariu. Valstybės departamen
Kahanas nekartojo parlamento pirmininko žodžių, bet to atsakingas pareigūnas Alan Romberg pareiškė, kad
išsitraukęs atsineštus kelis lapus iš psalmių ir jis norįs JAV veikia Įstatymas, leidžiąs Amerikos teismui atimti
Amerikos pilietybę amerikiečiui, jeigu jis tarnauja sveti
juos perskaityti.
mos valstybės vyriausybei.
— Čia mes susirinkome ne pasakų klausyti, bet nau
Visus didesnius Izraelio miestus praėjo protestų ban
jai išrinktą parlamento narį prisaikdinti, — garsiu balsu
ga prieš nacių veiklą. Protestuoja prieš neo-nacius pa
visam parlamentui paskelbė pirm. Burg.
— Ar tamsta prisieki, taip ar ne, — garsiu balsu čioje Vokietijoje, bet keliamas dar garsesnis balsas prieš
tarė pirmininkas. — Tai yra klausimas, Į kuri reika i Kahano vadovaujamus žydiškus nacius. Izraelitai yra
demokratai. Jie protestuoja prieš bet koki nacių veiki
lingas tamstos atsakymas.
•
mą Izraelyje, nes naciai, kaip ir komunistai, naikina de
Visoje parlamento salėje viešpatavo mirtina tyla. mokratinę santvarką. Naciai naikint) demokratiją Vo
Palaukęs minutę pirm. Burg ir vėl paklausė.
kietijoje, kaip Izraelio naciai naikins ją Izraelyje.
—. . .
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Tas pats “švv’tuno” žurnalas
apie* mažeikiečių problemas ra
šydamas mini štai ką:
“Mažeikiuose, kaip ir kituo
se respublikos miestuose, sta
tomi1 stambiaplokščiai namai.
Jie gražūs, patogūs, tačiau bė
da, kai prasideda lietingas nie
kas. Kartais sunkiasi vanduo per
sudūlimo siūles, teka pro sto
gus. Išeina nei šis, nei tas: nau
ją namą reikia remontuoti. Tuo
met prasideda “popierinės ata
kos” tarp gyventojų, butų ūkio
darbuotojų ir statybininkų. Ne
suprantama .kodėl prastos ko
kybės namus priima valstybine
komisija?”.
Mirė Vera Nemčinova

....

Los Angeles Times rašo, jog

~

liepos 22 d. New York mieste
mirė balerina ir baleto moky
toja Vera Nemčinova, 83 metų.
Po 1917 metų revoliucijos ma
žametė V. Nemčinova iš Rusi
jos išvyko ir vakarų pasaulyje
iškilo į pasaulinio garso baleriną.
Apie ją nemažai parašyta Lie
tuvių enciklopedijoje. Trumpa
citata iš rašinio.
*
“1931 m. rež. A; Olekos^žilinsko buvo pakviesta į Lietuvos
Valstybinį baleto teatrą, kur su
baleto, artistu A. Obuchovu ir
balethieisteriu N. Zverevu suda
rė pagrindinę trej ūkę, vadova
vusią'mūsų baletui ligi 1935.
Per ketverius metus ji čia daIvvavo beveik kiekviename ba
leto ’’pastatyme...1 Su Lietuvos
baletu N. Sėkmingai gastroliavę
Montė Carlo ri Londone ir gar
sino Lietuvos baleto vardą”.
iNemjčinovos, Obuchovo ii'
Zverevo metu Lietuvos baletas
įgijo patyrimo ir kūrybinės dva
sios, lietuvių baletininkų jau
noji karta vėliau jau pati savo
pajėgomis išlaikė baleto meną
Lietuvos teatre, — taip rašoma
enciklopedijoje.
Los Angeles Times mini Nem
činovos ir jos vyro N. Zverevo
karjerą ir pasisekimus baleto
mene Prancūzijoje, Anglijoje,
Pietų Amerikoje, San Francis
co ir New Yorke, bet kad ji bū
tų buvusi Lietuvos baleto pri
madona neužsiminta.
Dėl tos baleto žvaigždžių tre
jukės anais metais buvo nesu
tarimų. Vieniems jie “prie šir
dies” kaip geri baleto meninin

kai, o kitiems jie perdaug iškaštinga puošmena Lietuvos vals
tybės iždui.

O jų iš Lietuvos išvykimą kiek
aptemdė “atsisveikinimas” su
mbkesčių inspekcija. Asmeni
nis jų turtas jau buvo supakuo
tas, pasiruošta iškeliauti, bet įsi
kišo mokesčių inspekcija, kelio
nę sulaikė, nes nesumokėti dar
bo ir pajamų mokesčiai. Nemči
nova. Obuchova ir Zverevas aš
triai protestavo ,esą. jiems per
daug mokesčių uždėta. Kreipė
si į finansų departamento direk
torių AL Lipčių (su juo anais
laikais teatralai pažinčių turėjo,
nes žmona Marija buvo operos
solistė)). Tas įsakė mokesčių
i'iSpelĮęę>f^i sustabdyti prievar
tinį mokesč’U išieškojimą ir ne
uždėti išvežti paruoštam turtui
arešto, palaukti ,kol ginčas dėl
mokesi-ių bus išspręstas. Kai po
kelių dienų- finansų 'departamen
to direktorius Lipčius savo įsa
kymą atšaukė, tie tris baletininkai jau buvo kitoj pusėj Ky
bartų — Vokietijoje. O jų mo
kesčių byla baigėsi įrašu, jog iš
vyko nežinia kur, turto nesu
mokėtiems mokesčiams padeng
ti nesurasta.
Po kiek laiko spaudoj buvo
žinelė, jog išvykusieji baleto šo
kėjai užsienyje tokias "išleistu
ves” pavadinę nemandagiu Lie
tuvos elgesiu. Gal dėl to ir po
mirtinėje žinioje Lietuva nepa
minėta?
(Bus daugiau)

— Kuvaito vyriausybė sutik i
pirkti priešlėktuvines rusų pa
trankias. Sovietų instruktoria
apmokys Kuvaito karius, kaip
vartoti rusiškus ginklus.

-TmĮ—nmrog—
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tais. “Jų tarpe nepasitaikančių žarnų ir viso siškai susitvarko ir viduriuose nebepasireiškia Jeigu pasiseka sunormuoti ir reikalingai sustip
virškinimo aparato ligų”, sako tas gydytojas, “ne jokie susilaikymo ar sukietėjimo ženklai.
rinti ligonio virškinimo aparatą, ligonis pasveiks
galima priskirti klimatinėms ir geologinėms są
Ne vien Venezueloje, bet ir kituose kraštuose ta. Tatai įmanoma tik tada, kai būna panaikina
lygoms, nes gretimų genčių žmonės, kurie gyve dabar yra vaikams skirtų gydyklų, kuriose gau mas vidaus organų karštis. Žmogus miršta ne
na visai panašiose sąlygose, bet maitinasi nena nama panašūs sveikatingumo rezultatai. Tatai, nuo kenksmingo auglio, bet dėl to, kad tas auglys
tūraliais maisto produktais, tų virškinimo apara ąįškiąi Įrodoma, kad nuo pat vaikystės reikia užblokuoja normalų virškinimą.
Auglys nėra
tų susirgimai ir ’ligos yra dažnas reiškinys. Tai maitiptis natūraliais maisto produktais ir jų pa pati liga, nors jį pašaliname operacijos ar rayra maisto rūšių pasėka”.
galba senėjimo ąrųžiuje išvengti susirgimo vė diumu, manydami ligonį išgydyti. Jis — auglys
Venezueloje, kalnuotoje Carrizal vietyvėje žiu, ąrteręoskleroze ir panašiomis ligomis.
tik parodo, kur ligonio organizme yra susikro
yra Įsteigta gydykla iš prigimties ligotiems ir
vusios svetimos, kenksmingos kūnui medžiagos,
Čilės
nątūristinės
klinikos
Įsteigėjo
ir
kitų
silpnos sveikatos vaikams. Jos pavadinimas —
ar tai būtų paveldėjimo ar krorriško blogo virš
autoritetų
nuomonė
apie
vėžio
ligą.
“Kinderlandheim”. Tos gydyklos pacientai yra
kinimo pasekmė. Žmogaus organizmas, neturė
pasiturinčių tėvų vaikai: inžinierių, advokatų,
Manuel Ęeząętą Achąrąm sayo knygoje “La damas pakankamai stiprių apsigynimo priemo
gydytojų, pirklių ir panašių turtuoliu. Tie raikai Medicina Natural ai alcūnse de todos” apie vėžį nių. nebepajėgia normaliai cirkuliuoti, tuo pačiu
tėvų namuose gyveno pertekliuje ir buvo lepina kalba, kaip išgydomą ligą. “...Jei kalbame apie silpnindamas normalų nervų sistemos, širdies,
mi bei maitinami Įvairiais skanėstais, kepsniais Vėžį, tai negalima sakyti, kad vėžys yra kokip pląučių, kepenų, inkstų bei smegenų veiklos darbą.
ir panašiais nenatūralaus maisto produktais,- Ne nors kūno organo susirgimas. Susirgimas vėžiu
Kada kraujas yra švarus, jis pats apsigina
žiūrint tokio lepinimo, jie buvo išbalę, be apetito, ypą nešvaraus kraujo pasekmė. Ji atsiranda nuo visokių ligų, auglių; eliminuoja pūlius i* ki
;r
užkietėjusiais viduriais. Jie nepajėgė sukram esant blogam virškinimui ir persilpnam kūno pa tus kenksmingas medžiais rpr
tyti žalios morkos ar ananaso gabalėlį. Namuose jėgumui pašalinti iš savęs nereikalingas nuosėdas j kitus vidaus organus. Stokojant organizme pajie būdavo skiepijami nuo įvairių ligų ir šeriami per odą, inkstus ij? vidaus organus. Gal kaikurie ikankamai stiprios apsigynimui jėgos, jrme j=idirbtinais vitaminais.
turį palinkima ar paveldėjimo Žymes susirgti vė ; veisęs auglys kietėja, skausmais nealermuodaVaikai, kurį laiką pagyvenę toje gydykloje, žiu. Šiuos polinkius iš anksto susekus, juos gali I mas jo įsiveisimo vietos. Jo pašalinimas opera
pamažu Įpranta prie natūralių, švaraus oro &py- ma nukreipti nepąvqjįnga Hpkjne vartojant na cijos keliu tėra laikinas ligos apstabdvmas,
tuo būdu “nebūna pašalinamas pagrindinis ken
stovų — aplinkos ir natūralaus Tųąisto produktų. tūralią mitybą’’. ■ '
Dr. William W. Sanford tvirtina: “...kad vė kėjas — nešvarus ir tuo pačiu nuodingas krau
To pasėkoje jie'palaipsniui atgauna sveikatą ir
sveiką išvaizdą. Jų kūno svoris priauga, veido žiu sergantis ligomis miršta nuo blogo virškini jas.
ra •
■ .4
(Riisv^aiigtan)
spalva iš išblyškusios pasikeičia Į skąįtčiai frusvą; mo, peš viduriuose atsiradus karštis sunaikina vi
jie pasidaro aktyvūs mankštos pratimuose, val sa. kas mūsų kūne yra sveika. Ligonis miršta
giui apetitas padidėja, o virškinimo aparatas vi dėl nepakankamas virškinimo organų
4—‘Naujienc', CūK-ga, Sat.-Menday, August 1S-20 1981
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
w
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

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

DR. PAUL V. DARGIS KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

J0£

Westchester Community klinikos

Tuo reikalu jums gali daug
Medicinos direktoriui
padėti teisininku Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
1938 S. Minheim RcL Westchester, Iii.
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
išleista knyga su legališkomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
tormomis.
Tel: 562-2727 arba 562-2728’
Juunj uatinu raeai smailūs,
Briedis — didžiausias Lietu
Knyga su formomis gauna
Pralaimėj v.sysis nugenamas lenk?i. todėl tokius ragus nešio
ma Naujienų administracijoje. vos girių žvėris- Jis stambus,
Knygos kaina — $3.95 (su per- gražiai nuaugęs, pasižymi nepa šaln, dažnai su perdurtu šonu janti briedį žmonės vadina“yluo
ar įlaužtu šonkauliu. Kartais
prasta jėga, ištvermingumu.
Service 461-8200, Page 06058 •siutimu).
Šakoti patino ragai, sunki gal briedžiu kovos baigiasi net vie
Tremečiu
ragai
dvišaki,
va, yra neįveikiama užtvart no kurio nors mirtimi.
keturmečiu — trišakiai su pra
Miko šileikio apsakymų knyga priešui. Ypač stiprios briedžio
Gegužės — birželio mėnesiais dedančia ryškėti mente.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“Liucija” jau atspausdinta.
kojos: ilgos su skeltais nagais,
Penkiamečiams briedžiams iš
miško tankynėje briedį atsive
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
jos
net
pavojingesnės
už
ragus..
auga būdingi metėti ragai. Ša
44 T T TT P T T A»
da 1—2 jauniklius. Motina la
3921 West 103r<i Street
Vieno tokio grybštelėjime koja
kų kasmet daugėja^ tačiau iš «jų
bai rūpestingai saugo savo vai
Valandas pagal ausi ta rimą
užtenka, kad priešas nebepasi-skaičiaus dar negalima spręsti
Autorius pavaizduoja lietuvių
ką, nieko artyn neprileidžia.
apie briedžio amžių. Kartais tų
gyvenimą nuo XX. šimtmečio keltų.
Šiuo metu ji puola net ir žmoGal todėl suaugusio briedžio'
šakų išauga net iki 30.
pradžios iki U Pasaulinio karo.
g<L jeigu jis atsiduria šalia pa
privengia ir didžiausias Lietu
Žiemą briedžiai susiburia į di
22 ilgesni ir trumpesni apsa
sislėpusio jauniklio. Jau po 10
OPTOMETRISTAS
voje plėšriūnas — vilkas.
desnius ar mažesnius būrius.
kymai, 184 psl. Kaina $5.
d
;
enų
briedžiukas
bėgioja
taip
KALBA LIETUVIŠKAI
Didelis malonumas
stebėti
Tada jų brydės išsiraizgo po vi
Gaunama “Naujienose” ir pas
pat greitai, kaip ir motina. Iki :
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
briedį. Kartą jį pamačius, ilgai;
sus miškus. Nei ir pusantro me-(.
autorių: 6729 So. Campbell
pat rudens jis minti patelės pie!
Tikrina akis. Pritaiką a kinin j
negali užmiršti. Šį gražuolį ne
tro storio sniego danga žvėrims
Ave., Chicago, IL 60629.
nu, tačiau kartkartėmis grybš-l
ir “contact lenses”.
sunku ankstybą rytmetį sutikti
nėra baisiteli ir gelės kuokštelį ar krūNors ir menko, bet pašaro
miško laukymėje.
mokinio šakelę. Jaunikliai su— Moteriškei, atiduok visa
Lietuvos giriose briedžiai gy
jie susiranda ir žiemą. Tai—dre
bręsta
3
—
4
gyveninio
metaisDrs LEONAS SEIBUTIS pasaulį, vis tiek iš jos lūpų ne vena jau nuo seno.Tai buvo pa
bulių žievė, šakelės, jaunos pu
Seniau
patinai
gyveno
atsis

pasigirs: “gana, užteks”.
šaitės, karklai ir kt.
grindinis karalių ir kunigaikš
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
kyrėliškai: lindi kur nors egly
čių medžielės objektas. Tačiau
Per visą iemą briedis nuėida
PROSTATOS CHIRURGIJA
nų, pušų tankmėje arba murkrS. tonas medžių ir krūmų ūglių
2656 West 63rd Street
PIRKITE JAV -TAUPYMO BONUS ^prieš I-jį pasulinį karą jų te so iški^ .ga 1
vaiHl^nŽpfelky’
bei žievės. Drožia jis dantimis,
buvo išlikę tik didiausiese mū
Valandos: antrad. 1—4 popiet
nėję, ^gindamiesi nuo įkyrių
sų giriose.
'
tarsi kaltais drebulės žievę ir
briedmusių ar gylių. Pasitikė
Pirmaisiais pokario jnetais res
laukia vasaros. Vis tik vasarą
Ofiso telefonas: 776-2880,
dami savo pilkai melsva spalva,
daug linksmiau. Tada briedžius
publikos miškuose briedžių bu
Rezidencijos telef.: 448-5545
susiliejančia su eglių, pušų ar
vo priskaitoma tik 90. Dabar gaaptiksi drėgnose ir šlapiose miš
drebuliu kamienais, briedis žmo
ko vietose, vilksvomiis kark
j gų prisileidžia gana artu Tačiau
č'a apie 4,500. Ypač briedžiai pa
lais, šaltekšniais ir juodalks
pajutęs pavojų, jis be garso
mėgo Ažvinvio., Šimonių, Žalio
niais apaugusiuose pelkių pak
greitai pasišalina. Uoslė ir klau
raščiuose, lapuočių medžių jau-’
sios. Biržų, Gudų girias- Daug
sa šakotragio gaiiįr-gerai išfavinnuolynų atšvaitynuose, ežerų.1
ir gero pašaro, patogios vietos
upelių bei balų brūzgynuose.
veistis — tai vis palankios sąly
5-rių metų briedžiai patinai Čia pakankamai mėgstamų d(regos šakotragiams plisti.
Prostatos, inkstų ir šlapumo
Rugsėjo — spalio mėnesiais lapkričio — gruodžio mėnesiais ; bulės, šermukšnio, šaltekšnio
takų chirurgija.
miškuose pasigirsta kimūs dū meta ragus. Jauniesiems jie nu lapų, viksvų, purienų, miško
savimai. Briedžiams atėjo “mei krinta džniausiai sausyje. Sako asiūklių ajerų, švendrų. O. van
5025 CENTRAL AVĖ.
lės metas”. Patinai vilioja pa ma, kad numetęs ragus, briedis dens lelijos ir vandenyje augan
St. Petersburg, Fla. 33710
teles. skersomis žiūri į savo var keletą dienu I ndi tankumyne, čios lūgnės — briedžių skanėTeL (813) 321-4200
žovus. Meilė net ir žvėrims pri gėdindamasis savo beragės gal
vos.
Žinant vietas, kur laikosi brie
daro rūpesčių.
Visi nesus’pratimai briedžių
Suprantama, karaliui be ka džiai. galima pamatyti, kaip gytarpe sprendžiami ragais. Kie rūnos nejauku....
: vulys, atsiklaupęs ežero pakran
Apdraustas perkraustymas
no aštriausi, kieno sprandas
O ta karūna — įdomus, gam , tėję ant pirmutinių kojų, pil
iš įvairi y atstūmę.
tvirtesnis, tas’ir laimi briedės; tos mylėtoju rližiai vertinamas nasis žandais žiaumoja vandens
ANTANAS VILIMAS
“miško suvenyras”. Grybaujant, lėlį'as ar lūgnes.
TeL 376-1882 ar 376-5996
Šių žvėrių Lietuvos giriose
vaikštant po miškus tokių “su
venyru’’ galima aptikti gana daž yra privisę apsčiai ir kai kur jie
nai.
daro netgi žalą miškų ūkiui.
_ O

GAIDAS- DAIMID

7 I

semausla ir didžiausll laidojimo įstaiga

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 127-1711 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

/ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Florida

• PERKRAUSTYMAI

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDIC/NE WEEK
TQ EE OBSERVED JUNE 1-7< &&& BECAUSE • <

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

DOCTORS OF OSTEOPATHS
D.O/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
% foundation study
J PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 1980'3.—------- -

SOPHIE BARČUS

y VANCE FUNERAL HOME

_

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

22^

y

.

Aikštes automobiliams pastatyti

BIELIŪNAS - SMITH
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

RADIJO ifilMOS VALANDOS
Seitadienlali tr sekmltailala
noo &30 iki fcM rah ryta.
SMw WOPA - 1499 AM
traiuUiwia«na« K aty atvrft|«r
MaraueHa Parka.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
MS OF > AMF
IUM0
xggxMP 9V MCTM
l£B
TMf IK^

*•^•0 — AMooa Daakm
TaMa P79-1S49

Tel 974^410

*139 fe. MAPLEWOOD AVB.

jV&ANI PVUATrVE
'THERAPY PROVIDES

CHICAGO. D. IM»

AN ADDED DIM EH
SION OF TREAT*
Ih»

^Lietuvos Aidaf

VASAITIS-BUTKUS
•

4. .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAZĮ RRAZDZIOMTT*

dqo

ptrmadiMit ftj

I

tWienW MB

vbL vafcv*Uidoo S WCXV
14M AX.
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I
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1446 South 50th Avenue I k
Cicero, Illinois
] g

Telefonas — 652-1003 < i

•y

Atmist 18-20 1981

Bendruomenės svarbą ir
>toti į ją pilnaisiais nariais tuos
kurie dar jai nepriklauso.
STUTTGART. Motinas prisi Fatimes ap^ reškimo metais.
Vasauo 16 gimnazijos mokyt.
minė br-i pagerbė ir švaoų sosEvangelikams pamaldas su
t nės lietuviai, šv. mišias auko Šv. Vakariene laike kun. Fr. Da;va Miukflytė atsivežė gru
jo kun. Kaz Senkus. Pamok-le Skėrys. Savo pamoksle jis išryš pelę mokiu ų. atVkus’ų meninę
jis L’kėlė motini! didvyrišku kino k e virtąjį D>evo įsakymų p. ogi amą motinoms pageitti.
Ji pati jautiiais, meniškai per
mą ir apgailestavo.kad šiandien — Gerbk savo tėvą ir mot nąRIAL BSTATl FOR UU
MAL 1STATI FOR *AL1
*j;s nyksta.
Į erdvią Dievo Kūno parapi- tektais žodžiais, nupa>akojo
fci—t. zm« —
Ir kita programa teko p; tru jj s <dę susirinko apie 80 tau savo šeimos istoriją, ypač iškel
PA SKOTU) S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAJT1
pinti kun. Senkui Sueigos me-l tiečių. šventinę programą pra dama močiutės ir motinos įtaką
ffi fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMA1M.
tu jis paskaitė Garbuogjdiės' dėjo VLB Saaro krašto apylin jos lietuviškam auklėjimui. Jų
mintis apie lietuvę motiną tė kės pirm Algirdas Palavinskas. palaimingą globą, skaudžiai pa
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:
vynės tarnyboje. Eilėraščiu^' Sugiedct’ Lietuvos ir Vokieti jutusi tik tada kai apleidusi tė
apie moliną ir sūnų deklamavo jos himnai Aptardamas š’ą vų pastogę. Dirbdama mergai
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
čių
bendbabučio
vedejes
pava
Genė Repšienė. Ji su Elze Bol- šventę, kalbėto'as pastebėjo.kad
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu Į
dueteja,
turinti
atlikti
ir
moti

ciene vaišine visus kava bei py- Į
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
Tek 847-7742
ragais Neseniai iš Lenkijos at-Į dažnai pasigirsta minorinės gai nos pareigas. Padarė iš\7adą.kad
vykęs dr. Algimantas Guzikasi dos. Nenuo<tabu. Nuo II pasaul svarbiau motinas <upra<ti ir at-;
I Ealaiidaitė
Broelard1 (Pietų
PLEPŪS ADVOKATAI
papasakojo apie tenykščius lie- ■ karo pabaigos jau praėjo 4-ri jausti, negu jas pagerbti.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Įspūdingą meninę programą
tė referatą apie
PAKENKĖ TRIFAI
tuvius.Jį papildė Labdaros di’auj deš’mtmečiai. Ne tik gyveniB. J*AMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
atliko vietinis Vytautas Nage “Jaunas ir vyresnes meteris”.
gijos pirm. Jonas Glemža. prieš j
a NOTARIATAS • VERT IMAL
LISABONAS, Port. — Rumu
keletą metu lankęsis Lenki sąvokas, kaip tėvynė, laisvė ir lis. elektriniais vargonais gro Po to deklamavo Danguolė V onijos arkv. Valerijonas Trifa
joje.
pan., anksčiau kėlusios žmonių, damas lietuviškas ir kitas me gel.Vėliau pasirodė Moterų klu Ketvirtadienį padavė vidaus rei-1
VISŲ RŪŠIĮj DRAUDIMO AGENTŪRA
HAMBURG- Hamburgiškiai ypač jaunimo dvasią. šiandien lodijas. ir Vasario 16 gimnazi bo chorelis. Pianinu palydimas
r. BACEVIČIUS
BEI Ju REALT1
kasmet pavasari suruošia jų va-j n u sto j o patra uklumo ir pras. jos mokinės — Gabija Diavarai- Sigfriedo Boehm, padainavo ke kalų ministerial prašymą, kad
tė. A<trida Ka rytė, Daiva Ko- lias lietuvių liaudies dainas ir leistų jam iki mirties appsigy-.
dinamą Tėviškės dieną, o kartu įmes,
INCOME TAX SERVICE
venti
Portugalijoje.
rintaitė,
Ingrida
Povilianskaitė
suva
’
t
Tno
žemaičių
tarme
“
Mar
sąvokoatšvenčiama ir Motinos diena.
Ypač sovietai torais
1529 So. Kedzie Avė. — 778-2231 '
Ir šiemet ji suruošta gegužės 12
labai piktnaudžiauja, pr;- ir Virgilijus Jocys, deklamuo- seliutė ir Uotuose”, labai pati Jis padavė prašymą 1983 me
d. Dievo Kūno parapijos na dengdami nedorus kėslus. Jau-’ damas ištraukas iš lietuvių tau- ko ir klausytojams, ypaš žemai tų spalio mėnesį. Tada jis buvo
užpildęs visus įvažiavimo lakš LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
muose.
nimas tai jaučia ir politikų bei tosakes bei poetu eilėraščius čiams.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
tus
ir
buvo
pridėtas
valstybės]
PATAISYMAI
ir
dainucdamos.
Į
deklamuoto-Į.
Iškilmes pradėjo 5 v. v. evan valstybės vyrų pareiškimais nc-^
ČIA GERIAUSIA VIETA
Programa baigta bažnyčioje departamen to liu di j im a s, kad
Turiu Chicagos miesto laMs^
jų gretas protarpiais įsijungė
gelikų ir katalikų pamaldomis. betiki.
LIETUVIAMS.
. Dirbu Ir užmiesčiuose, yrrtt,
| gegužinėmis pamaldomis, ku jis, gx’vendamas .Amerikoj 30 me
.ir
mokyt.
D.
Markelytė.
A.
P:-!
jarantuotai ir sąžinirtęaL
Katalikams jas. laikė kun. Br Į Saaro krašto socialinių reika-*
rias pravedė tėv- dr. Konst. Gul tų, nieko nenusikalto prieš ame- j
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Liubinas iš Frankenthalio čia Jų minister!jo: tstevas Wiede-J lavinskas bei Zosė Nagelienė. į binas- Dideli pasisekimą turėjo!
9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Are.
Dilelis buta$ savininkui. Geras inves
pat esančioje modernioje Dievo mann perdavė savo ministerėsl Po labai įvairios programos,’ gausi loterija ir linksma vakaris. rikiečių įstatymus.
T»l. 927-3559
tavimas.
Reikalą
pagadino
plepūs
Ame
Kūno bažnyčioje. Pamoksle jis! dr. Scheuerlein sveikinimus, pa! užsitęsusios per 1-^ vai., vyko
Grojo Petrikaičiai. Įsilinksminę rikos advokatai, pasišokę ginti 3 butu mūrinis su garažu. Pelningas
kad šio krašto vy-į pažmonyssu dainomis ir šokiais,’
priminė, kad 1984 — šv. Kazi
svečiai ir po vidurnakčio nešk u arkv. Valerijoną Trifa. Jie pri pirkinys.
DĖMESIO
miero metai. Nušvietė šv.- Ka riausybe labai vertina lietuviui grojant vieno muzikanto “ka-Į
bėjo skirstytis,o Petrikaičiai ne plepėjo, kad jis bendradarbia Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI
apsi rengusiai įvairiais \
zimiero gyvesimą.pab rėždamas, įnašą į vokiečių kultūrą- Maty
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
pavargo grodami.
vo su naciais ir organizavo mi Nebrangus.kad jo garbinimas labai papli damas būrelį Vasario 16 gim-- elektroniniais pagalbininkais,
liability draudimas pensininkams
Kreiptis: A. LAURAITIS
tęs Lietuvoje ir užsienio lietu nazijos jaunimo, apsirengusio! Visą minėjimo ruošimo ir MUENCHENAS. Velykų pro tingus prieš žydus. Jis mitin
4651 S. Ashland Ave^
viuose. Perskaitė Vakarų Euro tautiniais; drabužiais, teigė, kad pravedimo naštą ant savo pečių ga VLB Muencheno apylinkės gų neorganizavo, bet tiktai kal-|
Chicago, III.
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191
pos lietuvių vyskupo Antano jie ūžti]krina lietuvybės išliki-pšnešė VLB Saaro krašte apy-j valdyba paskelbė bendralaiškį bėjo mitinguose. Portugalų vy
2951 W. 63rd St
j linkės pirm. Alg. Palavinskas su - Nr. 3. Pirmas puslapis papuoš riausybė leido jam gyventi PorDeksnio ganytojini laišką, pas Vokietijoje.
TeL: 436-7878
kelbtą ryšium su Lietuvos paVokietir’os LB valdybos rei-’ savo ir svainio Nagelio šeima. Į tas prisikėlimo Kristaus paveik tugalijoj.
Dengiame ir taisome visų
Aukojimu šv. Mergelės Marijos kalu vedėjas J. Lukošius, svei- Jie pasirūpino programa, ir pa-Į slu ir eilėraščiu. Iš viso bendraširdžiai 1957 m. ir su 67-omi > kinimo žody pabrėžė Lietuvių | tys įsijurigdami į jos atlikimąJ laišky 5 eilėraščiai Velykų te■
•
. RELATED LIVING
I tuojame ir esame apdrausti.
-- —— .. ---- ----------------- - --------------------------------- i nuošiitdžiai sutiko, apdovanojo' ma, Vak. ^Europos lietuvių vyexpandable bungalow — why i
h4 ya
ir pavaišino jos atlikėjus.
skupo Antano Deksnio sveiki
ARVYDAS
KIELA.
i oav rent? Your dream house
•
*
„
1^*3
ni imas, kun. A. Rubiko velyki 
i
BONA.
Bona
—
Koelno
lie

a
small
apL
in
lower
le>
:
’
6557
S.
Taiman
Avenue
. ’
with
i
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas !
nės
mintys,
R.
Hermano
įspū

Chięagęį
lL
60629
.
■
tuvių moterų klubas ir LB apyvel. Completely' maitenance'
-<21 ruošiatės kelmuti — kreipkitės f Lietuviu Įstaigą.:
džiai
iš
kelionės
į
šv.
Kazimie—
Chicagos
Lietuviu
žuvau-Į
j linkė Motinos dienes; minėjimą
free. Owner anxious.
A
nna
"(
ro
u
ut>1
l
ie
jaus
iškilmes
Rimoje
tojų,
Medžiotojų
klubas
rengia
American Travel Service Bureau i surengė gegužės 26 d.
Best buy anywhere.
\
.
Į
su
muencheniškiiį*
nuotraukogegužinę,
šių
metų
rugpjūčio
26
berge (Bad Dodesberg)- Susi-?
j mis, vietos kronikos žinutės.
dieną, 12 vai. Vyčių salėje, 2455
rinko apie 60 asmenų.
Telsū 312 2S8-57S7
DELUXE BRICK
(Bus
daugiau)
W. 47 gatvė. Gros Evaldo Knoll 2 flat, 3 1 bedroo, large living
Referatą apie šv. Kazimierą J
5
p-LtxrDavlDiz? užs
lėktuvu, traukiiiiix,. LxItq
orkestras. Veiks virtuvė ir ba- room vith fireplace. Stained
Ą (emiset), viešbučių n automobiliu minavimo reservsciias; Psrduod^-.. skaitė tėv. dr.Konstantinas Gul;7
kelionių draudimas; Orginiz fojarie keliones i Vąetuvą tr kito kL-zštcr;
” ’ ”
.
_ ” " r.
.
ras. Visuomenė kviečiama at- glass windows. Large formal
S^d&rome iškvietimus giminiu apsilankytum Amerikoje ir teikiame infer- omas. rLlubo pirm. P. Ivmsx.eNotary Public silankyti.
višnu teuoniu reikalai*
nė pasveikino susirinkusius it
INCOME TAX SERVICE
dining room, oak trin through-.'
aitdarė Motinos dienos minėji
out. Built in oak cabinets in;
LIETUVES DAŽYTOJAS
— Antanas Marma lankyda-1 kitchen. -New electric circuit 4259 S. Maplewood, Tek 254-7450
mą eilėraščiu Motirta. Aldona
mas ligonį, negalėjusį nieko breakers. 2 year old aluminum Taip pat daromi vertimai,, giminiu
Dažo namus iš lauko
iškvietimai, pildomi pilietybės pravalgyti po sunkios operacijos,:
storms
and
screens.
To
good
' šymai ir kitokie blankai.
ir iŠ vidaus.
nunešė jam rūgusio pieno. Li to pass up! .
.
gonis suvalgė, sustiprėjo ir dr.;
Darbas garantuotas.
ffiĮ
bl aujienose galima gauti
Jean Hangsterfer
Maciūnas į trečią dieną leido
DORIS BROWN, INC.,
■«
4612
S.
Paulina
St.
AUGUSTINO
PAšKONIO
jam
važiuoti
namo.
Rūgusis
pie

ft
REALTOR
(Town of Lako)
nas geriau negu vaistas.
445-0350
knygą apie

IM UVIAI VAKARU VOKIETIJOJE

.

LUVAU.

I

v—’

o

o

Skambinti YA 7-9107

jK

PIRKITE JAV TAUPYMO

oONU*

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
i

-JOS KARIŪNU LIKIMĄ
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

BOGAN AREA BEAUTY
ninnniniiiiiiiniinnniiiiinnminmniinmmmm i iiunmin iiiimnmn t j iinnm
12 yr. old home $77,900.
TAVO ŽODIS YRA TIESA
3 bdrms, 1% baths, large kit
Jono 17:17
chen, fin. bsmt., cent, air & 18’
IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JU3
pool. 2 car. gar. Other homes
available.
. x
Jono 8:32
M. R. Jenkins — 239-7200 or
776-9408.
''
ŠV RAŠTO

NAUJASIS TESTAMENTAS
IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIU KALBA. IRSTĄS
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

Naujai pasirodžiusi,
DR. ANTANO RUKšOS

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321,

Oak Lawn, HL 60454

"2L*11111111111111: :;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiKn!!i«'«<niiiiiiiiii 111111111111111 n 111 iiiiiiiiinTF

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, yiaoomeoėp veikėjo ir rašytojo atriminimua.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Peikia Darbininky ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS^
, $16,559—$50,553/year. x
Now. Hiring. Your Area. į
Cah 1-805-687-6000
~ Ext. R-9617
RENTING IN GENERAL
Nu o mo ■

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

A. Gim — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905
metą Jvjklua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h

JOHN GIBAITIS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

I>. A. J. Guuea — DANTYS, jįj priežiūra, aveHata ir
grožis. Kietais viršeliaia _________________
*4.00
- Minkitaia vlriddaia, tik______________
_
*8.00

A. J. Gomcu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
8M0NBS. Kelionės po Europą įapddžiaL Tik___

KAINA — $17. TPersiuntiirui pridėti 51J
BMaey orderį, prie nurodytos kainos pridodant BĮ pernanthao (Baldoma.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

mCISO, E

Advokatų įstaiga

\1 S. Kedzie Am.
312)

-*700

t

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
i

Darbo valandos: Kasdien: nna
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą.

Tel 776-5162
M49 Wert 63rd Street
Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATHS
IrV.BRIZGYS
Darbo valandoc
Nuo 9 ryto ftl 5 vii popiet.
Chlopo, HL 60629

Tel: 778-8000

