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TEODORAS BLINSTRUBAS ALTo
VARDU SVEIKINO VYČIUS
■Lietuvos Vyčių 71-mą seimą
PERES PRAŠNEKO APIE
Čikagoje Amer. Lietuvių Tary
IZRAELIO RINKIMUS
bos vardu pasveikino ALTo ytcepirm. Teodoras Blinstrubas, I
[TELAVIVAS, Izraelis. — Iz
pasidžiaugdamas vyčių patrio- raelio prezidento Herzoąo įgalio
tine veikla ir dahjavimu Lietu- į
Sijnona£
§iandjen r
vos laisvinimo darbuose, vei-'i mą kartą prašneko apie reika- į
kiant kartu su ALTu. Svars^2
’ ” ' lą pravesti dar vienus- Izraelio
bose apie; Lietuvos laisvinimo
parlamento rinkimus.
Jis jau 1
darbus ir vvčių uždavinius kal- ištisą savaitę kalbėjosi su Icaku Į
bėjo kun. J. Pninskis. Vyčių šamiru> padarė jam y.
visas nuo- j
seimo bankete kaip ALT-o atsto laidas, kokias jis pasikalbėjimo j
vai dalyvavo T. Blinstrubas, dr. pradžioje pareikalavo, o dabar;
L. KriaučlJiūnas su ponia is- jįs
vien
nepatenkintas, j
kun. J. Prauskis .
j Jau praėjo dešimt dienų ant-j
J. Lauckos paskaita kongrese rojo prezidento Herzogo jgalio-1
jim», bet nepadarytas nė vienas i
Amerikos Lietuvių Kongrese
žingsnis pirmyn. Savaitės pabai- i
Čikagoje spalio ’27 d. pasakys
’ goję Simon Peres padarė -optikalbą ALTo pirmosios valdybos;
miškesriius pareiškimus, bet šian
•narys
Juozas
Laučka.
Jis
,. A
.T
.
Ka_' dien jis jau yra įsitikinės, kad be
bes tema: ALTo kilme, prasme _•
ix_
... . V
T rinkimų nėra jokios vilties su
ir . ateitis. Pažymėtina, kad J.
sitarti. Jis pareiškė, kad rinki
Laučka yra tik vienas tebegyve-<
mų metu turės kelti viešumon
nantis tos pirmosios valdybos
svarbesnius bandymus susitarti
narys.
su šamiro vadovaujama Likudo
j grupe.
Sveikinimas Australijos
Į Pereso draugai labai patenkin
lietuviams
: Australijos lietuvių beųdruo - ti, .kad keli įtakingi darbiečių va

Chicago, ill. — Trečiadienis, - VLlKo metai

g ? .china
H. VIETNAM

VISAS FILIPINŲ SALAS PLAKĖ
BAISUS TIFUNAS
Smarki audra siautė Hong Konge, gatvėse vanduo
pakilo šešias pėdas

MANILA, Filipinų salos. - kalba.
Praeitą sekmadienį visose Fili-, Cebu saloje nepaprastai didepinų salose siautė tifūnas. Tai lė audra užvertė jūros pakraštySouth China
THAILAND
Sea
-i nepaprdastai stipri audra, kai i je buvusį didž’ausią turgų. Van
■ vėjas skuba 80-SH) mylių greičiu, į duo nunešė daržoves, vaisius, ja
S. VIETNAM
: viską vergdamas ir griaudamas, i vus, atvežtus galvijus ir žmones.
• žmonės npaejėgia prieš tifuną ‘ Praėjus tifunui nieko rinkoje ne’ atsispirti.
(liko. Banga viską nunešusi į jūGULF
i
0 kai lifunas įsismagina iū- i
Kur banga užliejo laukus,
•PHILIPPINES
OF
: roję, lai jis iškelia 20-30 pėdų j
l visą juodžemį paliSIAM
bangas ir aplieja visus pakraš- j ko vic-r •kmenis.
. čius. sunaikina pakraščiuose pa- '
statytus namus, užneša daržus, i
INDIJOS VALDŽIA
j nuneša javus ir visą juodžemi. ’ NEPRIIMA ULTIMATUMŲ
į Filipiniečiai tvirtina, kad va-į AMICAR, Indija. — Indijos
kar pradėjo siausti tifunas. Jis i vyriausybė pareiškė, kad bus
; filipiniečiams padarė milijoni- baigiami taisyti kovų metu apar
' nius nuostolius. Daabr aiškėja dyla Aukso šventovė. Vyriausykad tifunas pradėjo siausti Hon i bes atstovas pareiškė, kad apie
Gebu saloje išgriovė šimtus namų, pakraščius užliejo vandeniu, nuskandino laivus
į Kongo srityje. Ten pirmadienį | rugsėjo pabaigą bus baigta taiir laivelius.
į iškrito nepaprastai daug lietaus, j syti visi nukentėję pastatai, jeiNuo kalnų supančių Hong K on ’ gu oras bus geras. Bet, jei pa— Valstybės departamentas gą upeliai vertė akmenis, lupo !; si laikys blogas oras, tai gali užERDVĖLAIVIS PALEIDO VISUS
pranešė Sovietų S-gos vyriau- namų pamatus ir viską vertė že- j trukti kiek ilgiau.
Praeitą sekmadienį Amricar
sybei -apie reikalą pradėti tartis myn. Vanduo užliejo žmones,
mieste buvo susirinkę didokas
apie nenaudoj mą ginklų erdvė • gyvenusius kalnų olose.
(HOUSTON, Teks. — Praeito energija būtų pavers j chemi
į Pačiame Hong Konge vanduo skaičius siekų. Jie reikalauja,
šeštadienio rytą erdvėlaivis “Dis nį karpotą chemikalą. — Dabar je- - .-•••mienės vadovybe atsiuntė Xmej ,T°
2^1SU
• buvo pakilęs fi pėdas. Žmonės kad vyriausybė galimai greiaujamer grtrpe^-;nėbžis coye^c^ftfedo paškirtini
paskutinį ir piapa- satelitas Disediwy specialių spar
Tikos
, pirm^Į*
— Dualoj, Kamerūne, sprogo? ^negalėjo^ vąikščįoti gatvėm s. f čia u parduotų Aukso šventovę,
Brio tps nųp-j fį brangtatiši satelitą. Discovtė nu netiiri. Turi sparnus, bet jų
kvieti^ ”
nusileidęs lėktuvas ir užmušė vanduo užliejo krautuves, maispa ts Srighn Pe-’ Ty tai-visai naujas erdvėlaivis. sukinėti nereikia. Dabar erdvė
0127-31 mon
niažiausiai 70 žmonių.
’
to ir drabužių sandėlius. Lietus paskutinės dienos būtų baigti vi
> ■’ kuris naudoja pačius naujausius je iškeltas erdvėlaivis iškelia di
iviųiresdienon^
/ir vėjas palietė uoste stovėjusius si taisymo darbai. Jeigu iki tos
tiiųį
delį kaminą 13 pėdų pločio ir
metodus satelitams paleisti.
— -.Montanos, miškuose dega laivus bei laivelius. Žmonės sė dienos darbas nebus baigtas, tai
^^In.ję.i as RutIki šio meto pa-ti erdvei tyrinę 102 pėdų aukščio, šitas kami
|u-'t
fest^alfe? Dąi
perdžiūvę miškai. Jau sudegė dėjo prisiraišioję tuose laive- i Amiricar miestą suvažiuos 50,i’li įstaiga iškeldavo ir paleisda- nas kampuotas. Apskaičiuota, į
jų talentų va
dymės, meno'pi
Į vo satelitus, bet dabar tuo rei- kiek laiko erdvėlaivis apsisuka 5,000 akrų, žmonės kasa grio liuese ,kilo aukštyn su pa’virnu- 000 sichų, kurie Įmaišuos Į Aūkmps daiyv’aųti, dr.
lat^Ws simą nesigaili už pąidarjįus mu-1 Raiu užsiima specialiai sudary- aplinkui Žemę ir tas laikas pa vius, kad vėjas neužneštų lieps siu uostu, bet iš Isivelii niekur I so šventovę ir ją atsiims.
nėjo.
Vyriausybės atstovas pareiškė,
pasruntė sveikinimą: Austrijos sikaltimlis. Jokių .pasitarimų’: su ta bendrovė, sudėjus didoką- su- dalytas į keturias dalis. Ko! jis nų ant miškuose stovinčių na
į Labiausiai nukentėjo Cebu sa- 1 kad Indijos vyriausybė nepriims
mų. .
lietuviams. .?/ ‘ ALTo Inf.JSls ^avsybe/nepradėsI. ; mą kapitalo, bando erdvėlaivių sukasi galima naudoti visą lai
į la. Pirmiausia salą plakė nepa- jokių ultimatumų.
Nepriims
padaryti pelną nešančia Įstaiga, ką kaupiama saulės energija. Ta
1 '------- ------ —
- - -Lešek Valensa pareiškė, prastai stiprus vėjas, o vėliau net 50,000 sielių ultimatumo,
I — Premjeras tvirtina:
j Erdvėlaiviai sunaudoja dideles energija kaupiama į karštas ply
TARĖSI LIBANO IR
kadjiasitarimai tarp Solidarumo krantus pradėjo plakti didelės į Jei sieliai ruošia perversmą, at
| rugp. 31 d., 1980 metais buvo sumas valstybės pinigų.
Bet tas. kurias galima naudoti visą
, SIRIJOS VADAI
atstovų ir valdžios turėtų prasi bangos. Kartais bangos būdavo skirti kelias Indijos provincijas
Į pasirašytas susitarimas su Dan šiandien visas šitas reikalas jau
dėti tuojau. Karo stovis užmu nuo 20 iki 30 pčdų aukščio. Jos ir tuo reikalu tarėsi su užsienio
BEIRUTAS, Libanas. .... Va-' cigo
,
darbininkais, bet naujų pa- gerokai pirmyn pasitempęs, to
Atrodo, kad dabartinis būdas
; nugriovė visus pakrančių name vyriausybėmis, tai siehai neturi
šė Solidarumą.
kas Sirijos prezidentas Hafez sutarimų nebus.
dė! valdžiai nereikės tokių sumų saulės energijai kaupti yra žy
lius, pakraščių sargybas, rinkas. teikės siųsti jokių ultimatumų
Asadas ir Libano prezidentas vi- '
;
išleisti.
miai praktiškesnis už anksčiau
vyriausybei.
,
galvijus ir žmones.
są dieną tarėsi Damaske Libano ! ; ?— Dorriinikonų respublikoje
— Prezidentas Marcos pa, .v . t
,
Pirmadienį naujasis erdvėlai turėtus. Tai bus didelis žings
, , _ _
...
,
. vakar buvo suskaičiuota, xaci
prezidentas Amin Gamajal, pa-1 gazolinas pabrango 30 centų už vis iškilo reikalingon aukštu- nis šioje srityje.
skelbe 31 provinciją, nukentėjų- .
f
... < A
\
,
siaulcs tifunac nužudė 3<S0 fi— Lenkijos vyriausybė ir včl
tarėjų lydimas, buvo nuskridęs galioną.
' ‘
sia nuo audros rilrpmų salose.
.
,
nu>n ir paleido pirmąjį satelitą
,lipiniec;ų. Salose dar tebėjo ko- pradėjo kritikuoti Solidarumb
Erdvėlaivis daug geriau kau
į Damaską ir aptarė saugumo,
JAV laivynui. Laivynas atlieka
j ves tarp filipiniečių ir karo va- uniją. Dabar keliamus jos rėl
ūkio ir taikos reikalus.
: — Filipinų salose siautė ne daug įvairių darbų, jis nustato pia saulės energijų naujai iškel > ;_r=s_ ———
— Salvadoro prezidentas Du- dovybės, kuri buvo prisidėjusi kalavirmis atmeta .
Kaip vienam, taip antrajam paprastai stipri audra, užmušė laikį ne
Amerikai, bet vi- tu plonyčiu bokštu, bet antrą,
arte planuoja pasimatyti su Fi- prie sen. Aquino nužudymo, į šį
labiausiai rūpi remtumas pačia 30 žmonių.
įsiems Amerikos laivams, plau- pradėjo augti ledai ant dviejų
— Antradienį aukso uncija
išmetamu vamzdžių. Prie vie del Castro, kad galėtų baigti ko- ginčą buvo įvelti ir šeši salų gy
me Libane. Yra nepatenkintų
' ■
-----------| kiantiems visame pasaulyje. Kad
ventojai, kalbėjusieji tagalogųl kainavo 341 dolerį.
žmonių pačioje Sirijoje ,bet šie Libaną. Jis pranešė gydytojų • vilkas visur susiderintų ir žino- no vamzdžio galo jau užaugo vas Salvadore.
reikalai ,atrodo, aptvarkyti. Pre- Ij nuomonę Libano prezidentui, o- turn, ką praneša Viduržemyje trijų pėdų ilgio vamzdis, o prie
kito tas ledo galas yra dviejų
zidentas Asadas jaunesnįjį savo
arba Pacifike plaukiojantieji lai
šis
atskrido
į
Damaską.
Pats
perlų. Didelis susirūpinimas erd
brolį paskyrė savo pavaduoto-1
i prezidentas Asadas būtų norė- vai, turi būti ne vienos sekundės, vėje atsiradęs ledas sunkina vi
ju. Jeigu kas jam būtų atsitikę,
’ jęs skristi į Beirutą, nes buvo mi- liet vienos šimtosios sekundės są erdvėlaivį. Erdvėlaivis bus
tai krašto reikalams vadovautų
' ręs prezidento tėvas, bet jis pa- tikslumas. Reikia neužmiršti, sunkiau valdyti. Įsismaginęs jis
prezidento Assdo brolis, kur le
i kad šiandien prie Amerikos lai
I klausė savo gydytojo.
gali nukrypti.
galizuotų visą reikalą.
b
A įrodo, kad Sirijos karo jė- ko jau taikosi viso pasaulio lai
Asadas turi silpną širdį. Jis
t
| gos bus atšauktos iš Libano ir kas.
— Pirmadienį visoje ArgenB
jau turėjo širdies priepuolius, bet p0,5
"
n
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kn+iniH
m^h,
ik
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L,
banas
*
ales
nepnklausomai
Ketvirtadienį
po
pietų
buvo
I
tinoje
buvo
Darbo
Federacijos
paskutiniu metu jis jau gerokai’ XJ,UiU,a?
sustiprėjo. Jis jau buvo bepla-jsav0
varfcyti.
paleistas Biznių sistemų sateli-1 paskelbtas 21 valandų streikas.
tas. Jį naudos įvairiausios biz Tai protestas prieš vyriausybę.
nuojąs vykti j Beirutą ir vietoje į
nio sistemos ,o šeštadienio rytą Darbininkai nieku neprisidėjo
pasitarti su musulmonų gydy-.
iškeltas ir padėtas į orbitą 35 prie ekonominių krašto sunke
tojais ,bet patarė jam nevykti j j
milijonus dolerių vertės sateli nybių, bet valdžia baudžia dar
.X
tas, kurį naudos Amerikos te bininkus.
lefono ir telegrafo bendrovės.
— Jesse Jackson prižadėjo
Discovery patenkinta, kad vi
sus tris satelitus' vykusiai iškėlė Walteriui Mondale balsuoti ir sa
vo draugus kviesti balsuoti už
ir įstatė j tinkamas orbitas.
Dabar; Discovery bando naują desnjnkra tus. bet Waller Mon
būdą saulės energijai kaupti ir dale jam nieko Depriža'dčjo.
KALENDORkLIS
erdvėje vykusiai ją naudoti. Iki
— Indijos vyriausybė pasiun
šio meto buvo naudojami įvai
Rugsėjo 5: Sv. Laurencijus
rūs sparnai saulės energijai kaup tė daugiau karių į Amricar miesObdulija, Erdenis,
Ra
kare atskrido į Chicagą. kad ga- ti. Vienas erdvėlaivis turėjo! ta, kad uždraustų vietos sichams
1o
Saulė teka 6:20, leidžias
Cebu saloje turgaus aikštė. Toliau matosi namelis, kuriame gyveno pakrančių sargai.
Jie visuo * sušaukti konferenciją sichų reilėtų aptvarkyti Illinois rinkimi- specialius sparnus.
Vėjas nugriovė visus namus, užliejo rinką nugriovė viešbutį, sienas nuąeėėi vandenyną.
met būdavo atsukti į saulę, kad kalavimam® keiti vyriausybei.
.' nius nekalus.
Visus,
p*iyU
k*'" f

(’'/v ri

turėti 4u savimi ir iimokti vais- į NE btion), tada prisieina ir ari
tub naudoti, kai atsiliks lauke, nius laminus naudoti.
miške, pievoje labai didelė alerIšvada. Jei po Npęp ar kitokio

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME

I Mat, tada nebus laiko vykti kur
I nors pagalbos ieškoti,z ji turės
būti TUOJAU ir VIETOJE suI teikta, kitaip žmogus gali uet
mirti.

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

VABZDŽIŲ ĮKANDIMO REIKALAI
Mokykimės kaip elgtis, gavus vabzdžio
Įkandimo reakciją, tada mažiau nuken(Mediciniškas raginimas)

tėsime.

mis odą palietus ji išsipila pūs
lelėmis. Gali būti plačiai oda pa
liesta. Ji nėra pavojinga, pirmą
kailą ją ga\us. Tik žinotina, kad
kartą gavus dilgininę, sekantį
Kartą vabzdžiui (lam pačiam)
jgėlus r įkandus, tas žmogus
gali susilaukti LABAI SUNKIOS
reakcijos.
'krečia forma rimtos reakci
jos — ALPIMAS, SĄMONĖS
NETEKIMAS, \abzdžiui įkan
dus bei įgėlus. Jei pacientas nu
stojo sąmonės, reikia sutikti,
Dr. Jonas Adomavičius
kad jis suglebo dėl alerginės re
akcijos. TAI SKUBIOS PAGALDaugumas vabzdžių įkandimų j }>(>s kEIKALAI JANTIS STOesti nekenksmingi. Bet kai ku VIS (emergency case).
rie vabzdžių įkandimai bei įgė
Jei vieną kurią iš tų trijų re
limai sukelia VIETINĘ ar svar
akcijų žmogus jau yra kadaise
bių kūno organų reakciją. Vie
turėjęs vabzdžiui įkandus bei
tinė reakcija gali būti nemaloni,
;gėlus, kai jis VĖL buvo įkastas
bet ji nėra rimta negerovė. Visai
. ar įgeltas, TUOJAU reikia, nie
kitas reikalas yra su SISTEMI
ko nelaukiant, toki gabenti į LI
NE -— viso kūno, ypač jo svar
GONINĘ ar i kitokią mediciniš
bių organų reakcija: kartais to
kos pagalbos vietą. Mat, reikia
kios reakcijos atveju padėtis es-ii i
tikėtis tokiais atvejais labai rim
ti labai rimta ir re:Kalau]a sku- j
, ..
, . ,
....
_
z
.
, ’
i tos reakcijos, kuri bus reikahnbaus (emergency) gvdvmo.
. x
. ...
,
nl" L
/ •
rimto mediciniško gydymo,
Vra TR^S rusvs bendros (sis,
. .
. _ x
x I;r dar skubaus.
temines) reacxijos: visos jos at-j
Nuodingų vorų įkandimas
sitinka retai. Dažniausiai pasi- !
taikanti po vabzdžio įkandimo t
Retai kada pasitaiko, kau
ar įgėlimo reakcija yra AST
nuodingas voras įkąstų. Daž
MOS priepuolis. Esti sunku kvė
niausiai taip atsitinka, kai patepuoti ir esti girdimas švilpimas !
(lė voro, vadinamo BLACK WIalsuojant.
įD0W SPIDER įkanda. Ta vorų
Kita reakcija — dilgininę . rūšis yra blizgančios juodos spal(hives). panašiai kaip dilgynė- uos, pusės colio kūno ilgio (išr
X

* j V_Z
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jau esi turėjęs po tokio įkandi
mo! rėėkcija < praeituje) ketveriopai imi negaluoti: švilpiančiai
alsuoji, sunkiai kvėpuoji, alpsti,
dilgininę bei odos išbėrimą ga
vai ir pilvo skausmai vargina,
Naminis erkių įkandimo
tuojau kreipkis pas gydytoją.
gydymas
Jei tokių negerumų neturi, bet
Erkė turi būti prašalinta. Kom tikrai žinai, kad įkando nuodin
plikacijos retai atsitinka. Šali gas voras (virš minėtos dvi jų
nant erkę, nereikia jos spausti, rūšys), irgi kreipkis pas gydyto
pirm negu ji atkibo nuo odos, ją. Jei tokių negerovių neturi,
kitaip jos burna paliks odoje ir bet po vabzdžio įkandimo gavai
gijimas užtruks keletą savaičių. labai stiprią VIETINĘ reakciją,
Geriau leisti erkei pačiai išsineš pranešk gydytojui telefonu. Jei
dinti: reikia jai suteikti nemalo
taip stiprios reakcijos negavai,
numą: truputį -pakaitink erkę
gydykis virš nurodytu NAMIdegtuku bei popieriumi, ar užNIU būdu.
; dėk alkoholio, acetono ar alie
Kai matai erkę (tieks) odoje
jaus. Tada erkė ims judėti ir atpasislėpusią, ar išsipūtusią ir
' sikabins nuo odos. Tada su po
prie odos prikibusią, gydykis
pieriuku
griebk
greitai
erkę
ir
ai. Šileikis
Madona Z. Sodyboje, akvarelė
virš minėtu naminiu būdu. Jei
I prašalink nuo odos. Jei erkės
to nematai, įtark kitą niežėjimo
galvutė paliko odoje, dėti šiltus
skėstomis kojomis, iki dviejų co- nio turi sunkesnę vietinę reak- gers), kartais vadinami raudo kompresus du kartus dienoje po priežastį, tarkis su gydytoju.
Raudonųjų utėlių (chiggers)
lių) ii* turi ant pilvo raudoną. ciją. palyginus su suaugusiai- nomis utėlėmis, turi chemikalą, pusvalandį laiko .tol, kol žaizde
atveju, jei niežti ir raudonos dė
kuris po jų įkandimo išėda odos lė visiškai sugys.
smėiio laikrodžio formos dėmę, siais.
mės atsiranda diržo aukštumos
Tokie vorai pasitaiko medžių Jei vietinė reakcija po minė- dalį ir sukelia labai didelį nie
Jei erkė, išimant ją, esti sukrūvose, rūsiuose, daržinėse, to įkandimo esti stipri, ar įkan- žulį. Paprastai jų įkandimas at I spaudžiama, ar jeigu jos galvelė j vietoje, ar drabužių atvirume ir
nuošalinėse ir panašiose vietose. dimo vietoje gaunasi gili žaizda, siranda ties diržo vieta bei ki palieka odoje, dažniau pasitaiko Į jei gavai niežtinčias, raudonas
Jų įkandimas dažnai neskaus kreipkis į gydytoją telefonu.
tose rūbų atvirose vietose. Ma- tais atvejais užsikrėsti minėtu Į žaizdeles, palietus žoles bei krūžos. raudonos opelės dažnai turi Rocky kalnų drugiu. Todėl, kai j mus, ir jei matai mažus raudomingas. Pirma negerovė po to
Erkės įkandimas
mažą raudoną larvą viduryje po trijų savaičių žmogus gauna * nūs parazitus ar raudonas dėmekio įkandimo yra spazminiai vi
durių skausmai. Kai užeina
Erkės (tiek) Įkandimas daž žaizdelės. Tie parazitai irgi gy- šbėrimą, karštį ir galvos ;skauT j I68 viduryje žaizdelės, gydykis
virš minėtai namuose. Jei odą
skausmas, banguojantis, tada nai pasitaiko. Erkės gyvena zena ant žolės bei krūmų.
ną, turi eiti pas gydytoją.
niežti ir virš minėtų trejopų ne
pilvo sienelė darosi kieta kaip aukštoje žolėje l>ei žemuose krū
Naminis vorų įkandimo
Raudonųjų utėlių (chiggers) gerovių neturi, įtark niežulį
lenta, darosi sunku alsuoti, ligo muose. Jos šoka ant praeinančių
gydymas
įkandimo tvarkymas
esant kitokios kilmės, tarkis dėl
nis ima stenėti. Žmogus gali pra gyvulių: stirnų bei šunų, o taip
Naminiu būdu gydant VOR(.
kaituoti, drebėti, traukuliai jį pat ir ant žmpnių. Kai kuriose
Chigerių geriau išvengti, negu *° su
Juapimti ir jo ranka aptirpti. Atsi vietovėse erkės esti užkrėstos kandimą, reikia elgtis taip: auo jų gydytis. Naudok parazi- j Pasiskaityti. Donald M. Vie
randa galvos skausmas. Pats vadinamais Rocky Mountain TUOJAU KĄ NORS ŠALTO lų nemėgstančius skysčius (in-’kery, M.D. T^ke Care of Yourįkandimas gali būti nežymus ir spotted fever sukėlėjais. Bet (LEDO, įvynioto į skurlelį, ai sect repellents), vilkėk atsakau-1 self.; Adison-Wesley Publishužgožtas cviso kūno reiškinių — šiaip dąuguinos erkių įkandimas šaltą kompresą) dėti ant Įkąstos jius rūbus ir niaudykis. Tas su- įng Co.
i
vietos. Kuo ilgiau užtruksi ne |j nąžins įkandimų skaičių. Kartą .
sisteminės reakcijos.
neneša , kokįų .nors ligų.
j
Aniežulys paliks kėlė- j
_
Mažiau pavojingas įkandimas dažniausiai/ .randamos galvos dėdamas šalčio, tuo sstipresne
Žmonės mano, kad mintis gareakcija
gausis.
Del
skausmo!]
odoje.
|
ai
savaičių.
Laikyk
švariai
įkanvra kitokio voro. Rudasis voras
Ii bi'iti paslapty užlaikoma. Bet
gali
naudoti
aspiriną
ar
kitą
ku
j limo vietą ir dėk šiltus kompre(BROWN RECLUSE SPIDER)
Erkės esti apie ketvirtį colio
ji negali, — ji greitai kristali
rį
nuo
skausmo
turimą
vaistą
| us du kąrtus per dieną. Vaistai zuojami į paprotį, o paprotys suyra kiek mažesnis už pirmiau dydžio ir lengvai matomos. Er
čia minėtąjį. Jis ant nugaros turi kė paslepia savo galvą odoje, įsi Niežulį kiek pamažins antihis j LUBREX bei A 200 naudojant kietėjja, į apystovą.
baltas, smuiko pavidalo dėme kibus panašiais į vėžio žiaunas iamininiai vaistai (ChlorIrime ■ )er pirmas keletą dienų užmuš
les. Jo įkandimas sukelia rimtą kibekliais. Jos kūnas ir kojos con, Benadryl). Jei reakcija yn į šarvas, bet ne niežuli Kai kas 1 PATS SKAITYK IK KITUS
vielinę, bet mažiau pavojingą esti lauke. Jei erkei įkandus, už stipri, ar skausmas nemažėja ui I mėgina naudoti kortisono kre- i
PARAGINK SKAITYTI
dviejų
(2)
parų,
skambink
gy

1
mas
—
steroidai
(Cortaid,
Lana>
nž pirm minėtojo. Įkandimo re keliu dienu ar savaičių atsiranda
DIENRAŠTI “NAUJIENOS’dytojui.
l 3ourt), bet lai nedaug tepadeda.
akciją. Vaikai po tokio įkandi- galvos skausmas, karštis ir iš
bėrimas, eik pas gydytoją, nes
Pas- gydytoją atsilankius, ligo
Ką gydytojas gali padėti?
ypač pietryčių šio krašto vieto uis bus išklausinėtas, koks pa
Gydytojas gali prašalinti erkę,1
vėse erkės gali užkrėsti minėtų azitas įkando. Gydytojas žiūkalnų drugiu.
ės, ar nėra viso kūno reakcijos bet jis neapsaugos nuo ligos, ku:
Jei vaikinga erkės patelė per (sisteminės). Jei ji bus, ligoni; rią erkė žmogui gali suteikti.1
keletą dienų įsikibusi minta •aus adrenalino injekciją. Alsa Žinoma, pats žmogus gali toki
žmogaus krauju, kartais gali imo sunkumams esant, ai darba atlikti. Kartais erkės Įsi
gautis keista liga, vadinama uraujospūdžiui labai nukritus meta į neįprastas vielas — pa
ERKĖS SUKELTU PARAJ.Y- prisieina LIGONINĖ.! tokį žmO žastis bei bsnibutės sritį. Kur
:os bebūtų, erkių prašalinimo
ŽIUMI. Minėta patele gamina •ų gydyti.
Jei bus tik vietinė reakcija. [ rechnika yra ta pati, virš nu
nuodą, kuris gali sukelti laikiną
paralyžių. Jis pranyksta, erkę ydytojas apžiūrės žaizdą, ai i odyta.
Dėl raudonųjų utėlių (chig
prašalinus, lok s paralyžius žmo ėra ten negyvos mėsos bei užgui retai pasitaiko ir tęsiasi tol, legimo. Kartais reikia chirurgu gers) gydytojas gali prirašyti
kol erkė nėra nuo odos prašali nio žaizdos drenavimo. Kitai: kiek stipresnių vaistų (KWELL)
nama.
dvejais, pakaks antihistaminv j negu Cuprex ar A 200, bet ir
Todėl naudinga vaikų galvas bei skausmą raminančių vaistų I tas KWELL nesustabdo niežuI !io. Antihislaminiai vaistai daro
keletą kartų kiekvieną dieną idienalino injekcijos duodamo^
į smogų mieguistu ir dėl to neiri ten every 3,000 te
tikrinti, ypač tose vietose, kur urint Bendrą reakciją. Tik la
6,000 miles to avoM
I erkių gausiai yra. Galima susek >ai stipriai vietinei reakcija ] vartotini dažnai. Tik jei labai
w«tinę s Moline.
ti erkes dar pirm joms įsikibus sant, adrenalinas irgi suleidžia | niežti* nežiūrint naminio gydy7
Don't he a Bom Loeart
mo (aspirinas, šiltos vonios, avi
edon. Taip pat. ir savo gyvuliu mas.
žinių dribsnių kompresai ar
Jei atsitiko bendra
kus reikia tikrinti, ar jie neturi
erkių.
gydytojas gali patarti imti ada- krakmolo vonios bei CALAMI
as sumažinimui jautrumo (deRaudonųjų utėlių (čhiggers)
sensitization shots). Reikia ligo
įkandimas
niui įsigyti greitosios pagalbos
Maži, raudoni parazitai (ehig- lagaminėlį (emergency kits) ir

GALIU UŽMIRŠTI

Galiu užmiršt gražiausi rožės žiedą,
Ir tavo nuostabiai žydras akis,
Galiu užmiršt vargus, nelaimes, bėdas,
Bet vienas vardas nuolat sieloj liks.

b

<hb

Galiu užmiršt žaizdas .pavojų, mirtį,
Ir meilės gėlą ilgesio skaudus,
Bet aš tavęs, Tėvyne, neužmiršiu
Ir tavo balsą nuolat siela jaus.

cMt m urtae

Esi tu mano, nors kažin kur būtum,
Nors mus atskirtų marios ir kalnai.
Tave matau kaip deimantą mažutį,
Esi, kaip saulė, nuolat, amžinai...
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Ir flora nūn^^lajDju'«*w vargęs
Ir laukiu peiWo rąfnios dienos...
Bet kąig naąlda
šventosis tavo vardas,
Kaip tas kryželis prie širdies manos.
Petras Babickas

Dingo lietuvių enciklopedija iš knygy no

TORONTAS. ONTARIO, KANADA

Prie Kedzie ir 82-tios yia Ch - kalbu speciaJistė. U dabai ji nėcagos knygyno skyrius..Toj apy-i ja net ir gera knygyno tvarky
rinkėj gyvena didokas lietuviui toja.
. ■*'*rv'***V Vlado
» »auv Pūtvio
i
J
^€LL1I
U| kas
K IN A.UI1
i Ivl 1UO Jonas 'iuvc-Toronto
ŽauliU,
kompozitorius
GaveStasys Juškėnas
'ka čiiis. ii lietuviai mėgsta kny
kuopa ruošiasi iškilmingai pami- tas. Svečius linksmins estų 5-kių
y.ts skaitvti. Jie dažnai ii lietunėti šaul'škos veiklos 30 metų asmenų orkestras. Verks įvairių
\ ekai paskaito. Lietuviai yra
^ukaktį 1 !$84 m. rugsėjo 29 ir 30 gėrimų taras.
»
ANEKDOTAI APIE DIDELIUS
daugiakalbiai,
jie
skaito
kny

jVeącmis. Minėjimas - banketas
Sękmdienį, rugsėjo 30 d., 11
ŽMONES
gas
r
kitomis
kalbomis.
|yyk$ Toronto Lietuvių Namuo vai. ryto, iškilmingos pamaldos
Didysis muzikas Sebastijonas
Bet l etuviams svarbiausioji
se, 1573 Bloor St. Wes\ Toron- Lietuvių Kankinių šventovėje,
L’ivo Enciklopedija. Tai buvo Barhas buvo savo būdu suaugęs
^|o, Ontario, Kanada.
2185 Stovebank Rd., Mississau
kiekvienam lietuviui parankine vaikas. Jis buvo pratęs- kad vi
• Šeštadienį, rugsėjo 29 d., 7-tą ga. Po to, atsisveikinimo vaišės. *
knyga.
Jei
jiems
reikia- sus pasitaikančius iš praktiško
yal. vak. mūiėiirno pradžia, šio Minėjime ir pamaldose kviečia- Į
reikalas! gyvenimo reikalus sutvarkytų.
je šventėje dalyvaus Vilniaus TJe šaulius dalyvauti su savo .
pasirito riui, tai jie ir kreipiami į Jo draugė numirė ir jL sielvar
šaulių rinktinės Kanadoje pirmi kuopos vėliava.
į
c nckiopediją. Ji stovėjo kartu taudamas sėdėjo savo kambary,
ninkas, garbės šaulys Juozas
Prieš 30 metų pirmieji To- Į
su kitomis knygomis. Visuomet Jam atnešė sąskaitą už karstą.
Škučiulis iš Montrealio ir pasa 'onle entuziastai; Eug. KlupšieBachas, lyg nieko nesuprasda
ją k rope galėdavai rasti.
kys šventės minėjime kalbą. Ve ne, K. Grigaitis, J. Karka, J. Jan-1
Te i minėtą knygą
pristatė mas, pakėlė galvą ir senu pa
liau s£ks sveikinimai, meninė kaitis ir S. Banelis yra Vlado •
Danu sveienė. Ji turi nuovoką pročiu tarė:
puograhia, šokiai. Į minėjimą Pūtvio šaulių kuopos steigėjai.
apie knygas bei knygynų tvar
— Atiduokite tą sąskaitą ma
M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas io sumanytai operai Jūratė
įiĮietei su karsta vakariene §10 Pagarba jiems, o jTJatingai gar
kymą, tad jas visuomet prižiū ne žmonai1
^smeriiui. Šauliai-lės ir svečiai bės šaulei E. Klupšienei, kaip
rėdavo ir tvarkingai laikydavo.
prašomi rezervuoti iš anksto vier kuopos steigimo pradininkei.
i Ponas A. Gudonis turi supra Lietuvių Sodybos atstovai larJ
Lietuviai jai buvo dėkingi ūži
e 1933 metais Camden mies
taš; kad ^palengvintų šventes
Per 30 metų savo veikla VIa- ‘ sti, kad motdnos dienos proga, j
tą pasitarnavimą. Bet ją dabar i
te. New Yersey buvo atidarytas
ars;.r-r.!!:s
rengėjams užsakant pas šeimi- lo Pūtvio šaulių kuopa yra daug kiekviena motina norėjo pralei-l
išsiuntė į kitą Chciagos knygy
pirmasis lauke rodomasis kinas,
y ven toj a ms
s ir ki
lįinkes karštą vakarienę. Dėl re- prisidėjusi prie Toronto lietuvių sti laiką šeimoje su savo vaiku- 26 d. Detroite lankėsi Lietuvi
ną. o i Marquette Parką atsiun
kuris galėjo sutalpinti 500 masi
:tu- tė'Elizabeth Wood.
o
gisfracijoš į šventės minėjimą kolonijos veiklos, ypač talkin čiais ir už tai negalima kaltinti Sodybos pirm. Bronius Snarsnu.
ncKu
ii* ,banketą registruotis: Hainil- dama Lietuvių Bendruomenei mokyklos, kad nepr-siuntė mc-[ kis ir L.S. a<lministra‘oiė Daru vais. žemes pioia^ 4
Kažkokiais
sumetimais
ji
Lie

čipkienė.
Atvyko pavėlavę. rais ir t.t.
toiiepas šaulius — Stasę ir And ruošiant Lietuvos kariuomenės kinių į minėjimą.
Antros paskaitos dalį rirait tuvių Enciklopediją išnešė už-Į
rių Petkevičius, telefonas 387- šventes ir 1.1.
j Pažymėtina, kad du metai iš i Kaip kas nelabai suinteresuoti,
So/lybos administratorė D. Čej krrnpin. o į parankių knygiĮj
3276; St. Catharinėje pas š. J.
Į Toronto Vlado Pūtvio šau eilės mokyklose rašė konkursi
vietą pastatė niekam nereikaiin Į MEET THE CHALLENGE!
nedaug, i« kienė. Ji kalbėjo apie u.žj
Šėr&jąųčką, telef. 937-1174; To- lių kuopos 30 metų veiklos su nius straipsnius: ‘‘Dabartinė pa! gužine.
°.
c Publikos buvo
.
rpntę pas š. Stasį Jokūbaitį, 23 kaktį jau pasižadėjo dalyvauti dėtis okupuotoje Lietuvei e, 2. i V. Kutki’.s tarė atidaromąjį žo-' mą Sodybą gyventojais. Buvo gus kelionių katalogus. Kam ji
Alhanfbra „Ave., Toronto, OnL s Klevelando ir Detroito JAV Žmogaus teisių ir. sąžinės lais-* L.. Kadangi tas paaiškinamas žo; užsiregistravusiu dauguvr la iš t:, i padarė — sunku pasakyti,
dar sunkau atspėti. Lietuviai
M6R 2S4, Įtelėfonąs juž Toronto šaulių kuopos. Be abejo, daly vės varžymas okupuotoje Lie dis buvo bereikalingas, publika! iš Chicagos apie 140, bet kr: p
nesiskundžia. Neranda jos savo
1 >16-537-2869, ir pas kuopos vaus ir daugiau brolių ir sesių tuvoje ir 3. Kodėl aš turiu my kampuose pradėjo ūžti, kvietė. ic’kalas priėjo užpildvj forvie-oje tai nueina pas savo kai
mas., liko tiktai 30 tikrų.
valdybos narius.
šaulių iš JAV ir esančios šaulių lėti Dievą. Tėvus ir Letuvą.
Paaiškino, kad dauguma ne- myną ir suranda jo enciklcpeidiBankete'stalai nėra numeruo kuopos Kanadoje. Visus kviečia ‘‘Saulės’’ lituanistinė mokykla
Anie Lietuviu Sodvba paskai neri skirtis su artimais bei pa- joje rc’kalingą žodžio paaiški
ti irimas ?š svečių sudarys 10 as- me ir visų laukiame atvykstant kasmet laimėjo 3 premijas. Tas tą skaitė Sodybos pirm. B. Snarnimą.
męnų grupę, gali pranešti šven į pimuitinę šaulių kuopą, prieš parodo, kad mokykla yra Taukš skis: kaip tą Sodybą pradėjo žistamais. Lauks, kol ju mieste
Jidėl. knygyno darbuotoja,
tęs rengėjams, stąlai jiems l>usr 30 metų j$isjeigusią Toronto to lygio ir išeinant programą kurti ir kad ją finansavo fede? tokią sėdybą įrengs. Rašė spau be reikalo skriaudžia lietuvius.
doje. kaip entuziastingai laukė
•
rezervuoti: Loterijai vadovaus mieste, Kanadoje:' Savo dalyva mokiniai paruošiami.
ralmė valdžia. Š uo metu jau tos sodybos Detroite ‘ L.B. vei Jeigu ji žinotų lietuvių kalbos
Į. Pr Jonikas ir priims loterijai vimu sustiprinsite mus dvasiniai, > Negalima suprasti, kokiais pa baigiama įrengti su visais pato
SERVE WITH PRIDE IN'
kėjai, bet kai laikas atėjo, nei istoriją, tai šiek tiek pramoktų
. fantus ir aukas.
kad ir ateityje dirbtumėm su grindais A. Gudonis ir A. Kar- gumais. Būtai pritaikinti šei
vienas jų neparodė pavyzdžio ir patinų, kad lietuvių kalba
THE NATIONAL GUARD
■šaulių 30vhietų veiktos sukaki šatiKšku įsipareigojimu dėl Lie- nienė niekina mokyklą.
moms. viengungiams ir invali persikelti
yra senesnė už angliškąją. Jeii
ties įpinęjime medinę .programą tųvos laisvės.
j PrsimiiĮh.įrne tuos skaudžius dams. Pastatas: šešių tikštu su
Berod s, keletas atsirado. Jei pramoktų -lietuvškai, tai būtų
Kuopos valdyba 1 kentėjimo laikus, kai rusu caišpildys įsolistė Slava žiemelytė,
taip, te :s Lietuvių Sodybą užfleitištas Toirtas Regina ir maži
j rai dra|idė’ Eetuvišką spaudą,
pildyti svetimtaučiais. Sutikii nebuvo ’ lietuvišku ' mokvklu. suomenės.
atsirastu Šv. Antano pa fi
i Taiss sunkiais
Daugiau
apie
mckiniiis
litua

laikas
patriotėj
J
rapijoje 50 poru ir užpildytų so g SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
nistinėse mokyklose yra para
lietuvė
motina,
pre
ratelio
verp

dybą, tai parapija labai suma
; t LITUANISTINĖ MOKYKLA
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
dama linus, mokė savo vaiku šyta “Pasaulio Lietuvyje” bal. žintu, Norėčiau paklausti L.B.
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
“Turime
galvoje mokyk- syti jam padėjo ne kas kitas, tik čius lietuviškai kalbėti, dainas 4 sr. 1984'm. Todėl ir baigsiu vadovu, kas geriau, ar kad Šv.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
los. mokinių pasirodyuą Vasario A. Kaunienė. Ji per Vasario 16 dainuoti, giesmes giedoti, ikūdarbus dirba.
Antano parapija liktų nesiima-.
16* di, minėjimo metu ir per me- d. minėjimą — mokyklos moki njo jiems merle.savo tėvu kal riu paimt iš p. Gudonio rašyto žiiita ar Lietuvių Sodyba užpil-’g
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
tinį rpokyklos tėvų komteto ruo- nių pasirodymą, salėje užpuolė bai, išugdė ‘.didžiadvasiškumą laiško ‘‘Draugo” rentei jai du dyta?
spdraudų savo nariams,
;
:stą vakarą. 1984 m. bal. 14 d. Pa- vieną gražiai pasipuošusią lie- dirbti savo tautai. Už tai lietu- žodžiu ir jam grąžinti.*
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
Klausimuose — sumanymuo-‘ g
Laiškas yra skanęfclingai že-Į
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
^odyinai buvo
skacfelingąi tuvišku kostiumu mokinę, ei ve motina užsitarnavo per am
klausytojų pradėjo
se vienas
Kiekvienas
lietuyis ir lietuvių draugas gali
žemo lygio. Esame tikri* kad su nančią i sceną, dėl suknelės, žius neužmirštamą pagarbą :š
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
suvedžioti senas sąskaitas su L. I
MĮįkoįfis\ Karaiti.
tokiais--pasiredymais motinos ne net iki ašarų. Man buvo gaila savo vaikų ir iš lietuviškos viB. vadovais. Nesulaukęs pabai
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
butų pagerbtos..’5
tos
mokinės,
netikėtai
užklup’
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam
gos. apleidžiau susirinkimo sa
.” r _
š" ’ ■ .v - ’ - - " • r
♦
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
. L' '
1
.•Rasime: Su gilia pagarbą Flo- tai.
Dalyvis S
le.
rife: Amerikos JŲętųyių-klubas . Reikia pasakyti, kad pasitai-'
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
Ąntą^srGiiHbnis, pirmininkas: kė?vadinant klaidų dėl tarimo,
s gali būti priJAY DRUGS VAISTINE
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
galvoje Esą- akcento, nes ateina ę mokyklą
lygintas prie daugciio.kuris 5a",S
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus,
Ii būti rūpestingai globojamas g
.riię
ir ais- visai nekalbantis listvišukai ir
jie
Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti
2759 W. 71st St., Chicago, I1L
kjarmajįįdi,; kadp. Gudonis ne scenoje rėkia pasrodyti — vaiarba visiškai neprižiūrimas.
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
Tačiau, nežiūrint, ar auklėja- ; I
• RŪPESTINGA J (SPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL
vienas :£Į.iaišką rėdagavo ir ra- dinti.'
DUMYNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
mas ar apleistas, jis turi ir būtin ai duos vais'ųs. Jeigu į jį ne- g
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
dedamos naudingos sėklos, tai g
TeL (212) 563-2210
Įsigauna gausybė^ piktžolių
^Lri'lsKATCRA, Hetuvitj Hteratūros, meno Ir mowc
lų, kurios auga ir dauginasi.
:•

. ŠAULIŲ KUOPOS 30 METŲ VEIKLOS SUKAKTIS
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

iMž 'M. metražtie.; J&me yra. vertingi, niekuomet neaenitą. Vine*
Xrtrifc Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos,
t, Raukao, dr. Kazio.Griniaus, taip pat K. Mafuaevičiaua Ir T.

D. KL’HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

M. t Čturilonio, M. ifleUdo, V. Kaiubos, A. RūHtelės Ir JL Vine
am

_

_

—

*

_

__ __

>' DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* fr tST
Brią lokig pinuflnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
Įvertej bei jų tetoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs
tfenu, gėrintis autorės puikiu rtflinmi ir rurinktaia duomeafank
btf nftnliai&la, Studija. yra 151 -pusi., kainuoja |X
J . > VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašu
ta# fuoco Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tauaai
įpratimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte
ratSrfnė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyf»

For constipation relief tomorrow
*5. reach for EX-LAX tonight €
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?
Read label and follow
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

50 metų studijavęs, kaip
raiymai jdomŪJ kiekvienais
ukomfa, pabaigoje duodam#
vJtovBFcHl

ixi._
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a OrfBtftRėa aw
Lietuvoje Ir pb
rl 334 ^ufilepfua
fotnlerfrM, iKsupraf
Ir sotttfk'ojej tik ir

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR NIINTYS,
II tomas------ --------------------------—........ —..........

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl
3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

510.00

$6.00
$6.00
$5.00

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 pd. $5.00
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H KA i i BU* M * C k. JW. M.
pe įgi.
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^sj®W "L..

«
s. ,v'"S IR

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl............ ............l....... ........... $4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, ID. 60608 shpikito čekj ir pridėkte vienį dolerį parsiuntimo iSlaldoms.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada fr
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
tr patarė moms toliau studijuoti.
Kaina R3. Kieti rtrietiaL
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Prieš metus Sovietų maršalai nužudė
369 nekaltus keleivius
Prieš metus, rugsėjo 1 dienos rytą aukštoji sovietų
karo vadovybė nužudė 369 beginklius keleivius, Pietų Ko
rėjos keleiviniu lėktuvu skridusius į Seoul aerodromą.
Praeitą penktadieni sovietų spaudoje pasirodė pirrjnš.prąhėšimas, kad sovietų, lakūnas nušovė Pietų Korė
jos keleivini lėktuvą; skridusį sovietų erdve Sachalino
vandenyse. Užtruko.ištisi metai be vienos dienos, kol
sovietų vyriausybė prisipažino prie padaryto didelio tarp
tautinio nusikaltimo.
Į sovietų valdžią kreipėsi Pietų Korėjos vyriausybė,’
reikalaudama sumokėti už numušimą keleivinio begink
lio lėktuvo, už nužudymą lėktuvo Įgulos bei keleivių, skri
dusių Į Seoul miestą, bet sovietų valdžia atsisakė mokėti
bet koki atlyginimą.

P. Korėjos lėktuvo kapitonas, skrisdamas gana aukštai,
praskrido Kamčatkos pusiasalį ir įskrido į Sachalino jūrą.
Sovietų generolas Vladimiras ** Govorovas, matyda
mas, kad korėjiečių lėktuvas gali prasprukti iš sovietų
karo vadovybės rankų, įsakė Sachalino aerodromo laku
nams jį sustabdyti.
Bet čia ir vėl paaiškėjo bėda. Pietų Korėjos lėktuvas
skrido aukštai ir gana greitai. Matyt, kad sovietų lėk
tuvai nebuvo tokie spartūs. Kada jie buvo priversti ne
tiktai skristi pirmyn, bet ir aukštyn, tai jie atsilikinėjo
nuo tolyn skrendančio korėjiečio lėktuvo. Mažiau degalų
turėjusieji lėktuvai pradėjo suktis į šalį ir leistis žemyn
Lakūnai turėjo laiku nusileisti, kad nesudaužytų vairuo
jamų lėktuvų.
Marš. Ogarkovas sukviestiesiems pasakė, kad sovietų
lakūnai įspėjo Pietų Korėjos lėktuvo lakūną, kad jis nusi
leistų į ten pat esantį sovietų aerodromą, bet korėjietis
jokio dėmesio nekreipė.
Tai buvo maišalo Ogarkovo sovietinis melas. Kada
Sachalino erdvėje sovietų lėktuvas pasiekė tolyn skren
dantį Pietų Korėjos lėktuvą, tai abu lėktuvai buvo Sacha
lino pusiasalio pabaigoje. Japonų pakrančių sargai jau !
sekė padanges ir jiems pavyko užrekorduoti padangėje
vykstančius pasikalbėjimus. Tiktai jiems pavyko užre
gistruoti ne sovietų lakūno ir P. Korėjos lėktuvo kapitone
pokalbį, bet sovietų lakūno ir gen. Govorovo Įsakymus.
Paaiškėjo, kad sovietų lakūnas pasivijo P. Korėjos
lėktuvą, bet jis buvo daug žemiau, negu korėjietis. Jeigu
jis bandys pakilti, tai korėjietis pasistums pirmyn ir ru
sas vėl atsiliks. Negalėjo būti jokios kalbos apie ruso paNAUJAS EUROPOS
kilimą ir savo sparnais nurodymą, kad korėjietis suktų
ir leistųsi. Jiedu jau buvo praskridę svarbiausią sovietų PARLAMENTO PIRMININKAS
karo laivų bazę vakarinėje Sachalino salos Įlankoje. Ge
nerolas Govorovas žinojo, jog tai buvo paskutinė-proga Prancūzijos kiikščioiiių de
šauti Į Pietų Korėjos lėktuvą. Jis žinojo, kad kiti du la mokratas Piėre Pilimlin didele
balsų dauguma išrinktas nau
kūnai pasitraukė ir ieškojo artimiausios vietos nutūpti, juoju
Europos Parlamento pir
nes neturėjo gazolino. Jam buvo aišku, kad šis lėktuvas mininku.
korėjiečių nepavys. Tada generolas .Govorov Įsakė lakū Pierre . Pflimliu ■ yra žymus
nui šauti Į skrendanti P..Korėjos lėktuvą..Jaunas lėktuvo prancūzų politinis veikėjas, bu
kapitonas dar suabejojo, ar iš do šovinio , kas išeis. Tektų vo ministru Prancūzijos vyriau
šauti Į lėktuvo papilvę. Jis nebuvo, tikras, ar pataikys. sybėse, trumpą laika. Prancūzi
jos mim'stru pirmininku; 24-veGen. Govorovas dar griežčiau jam Įsakė be atidėliojimo fiųs metus Strasburgo miesto
šauti. Lakūnas Į tai nieko neatsakė. Pridėjo, kad vykdo burmistru.
Įsakymą. Jis pakilo kiek pajėgė aukštyn ir paleido kulko Europos Parlamento' pirmisvaidžio šūvius. Už kelių sekundžių pranešė generolui, mininko pareigas P. Pflimlin
kad pataikė Į papilvės šoną. P. Korėjos lėktuvas pradėjo perėmė iš olando socialisto Dan
kert.
- .
leistis, o sovietų kapitonas grižo Į savo bazę.
Japonai užregistravo gen. Govorovo pokalbi su lėk P. Pflimlin buvo išrinktas de
tuvo kapitonu, bet nežinojo šio pokalbio prasmės. Jie ru šiniojo centro partijų deputatų,
kūne naujame Europos Parla
siškai nesuprato. Bet japonai žinojo, kad Pietų Korėjos mente
sudaro daugumą.
lėktuvas buvo pašautas ir leidosi i japonų jūros vandenis.
Naujai išrinkto Europos Par

Sovietų valdžia kartoja, kad Pietų Korėjos lėktuvas
007 skridimu buvo Įskridęs Į sovietų erdvę, neturėjęs
Sovietų vyriausybės leidimo skristi Kamčatkos erdve, o
vėliau Sachalino vandenimis. Sovietų pakrančių sargai
Praėjo ištisi metai nuo Pietų Korėjos lėktuvo nušo
bandė sustabdyti praskrendanti lėktuvą, bet lėktuvo va vimo. žinoma, kad Andropovas buvo labai nepatenkin
dovybė nekreipusi jokio dėmesio Į Sovietų pakrančių rei tas, bet jis šiuo reikalu nepadarė jokio pareiškimo. Gene
kalavimus.
rolas Govorovas tapo maršalo Ustinovo pirmuoju pava
Sovietų karo jėgų Įtakingiausias viršininkas, Sovietu . duotoju. Gen. Ivanas Treliakas, gen. Govorovo viršinin
ginklų rūšių bendrojo štabo viršininkas, maršalas Ogar kas, tapo visų Tolimųjų Rytų karo jėgų viršininku. Juos
kovas, aiškindamas Sovietu maršalams ir karo vadams pakėlė Černenka, nes jiedu parodė, kad Sovietų Sąjungos
bei Įtakingesniems sovietų žurnalistams, pasikabino dideli priešo jie nekenčia ir turi drąsos Įsakyti kovoti.
žemėlapi, iš anksto paruoštą rusams naudingais brėži
Iš Angolos Į Havaną skridę rusų lėktuvai pataikė i
niais. vienoje rankoje laikydamas garsiakalbi, o antroje . amerikiečių bazę. Amerikiečiai būtų galėję numušti rusų
medinį pagaikšti, rodė, kur Pietų Korėjos lėktuvas turėjo lėktuvus, bet jie to nepadarė. Į paklydusius lėktuvus
skristi ir kur jis skrido. Iš Anchorage aerodromo išskri- • amerikiečiai nešaudo.
dęs vakare, pasiekė Kamčatkos pusiasali. Matyt, Kam- j
Praeitą penktadieni Pietų Korėjoj atidengtas milži
čatkos pakrančių sargai miegojo, o kai jie užsivedė lėk niškas paminklas. Marmure iškalti visų rusų nušautame
tuvus, Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo nepajėgė pasiekti, lėktuve žuvusių žmonių vardai. Suvažiavo šimtai tūks———______________ _________ ------------------- --------- --------- ------- :--------- :j„ ■
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Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrint

laisvę n pagrindine,- žmogaus gai prisiekė mažu guminiu la:leises. kur jos yra pažeidžia- veliu iš Klaipėdos atplaukęs 25

mos.

metų jaunuolis.
Jaunuolio pavardė ir tautybė
šiuo taipu neskelbiama.TepažySACHAROVŲ GATVĖ
mima. kad jaunuolis, nuspren
Vienos New Yorko gatvės da dęs pabėgti į laisvuosius Vaka
lis, kurioje yra Sovietų Sąjun- rus, iš Klaipėdos mažu guminiu
• įtaisuos prie Jungtinių Tau Ląivelįu^
kurio buvo piitaitų :Organizacijos paTaTjJos/^uvo7’^^yfas hdotoras. išplaukė švedipavadinia “Sacharovo - Bonner” ! jos link ir po 16 valandų plau
vardu, jiagcrbiant Nobelio Tai kimo, netoli nuo Gotlando sakos premijcŽ laureatą ir.jp žiųo- los buvo pašvedų žveną, kurie yra persekiojami ; už ių, kurie jaunuolį nubagenc į
žmogaus teisių gynybą/'7 : *
KaMskrona uostą.
čra pabėgėlis pasiprašė politi Nem Yorko. miesto burmist
ras Koch. atidengdamas lentelę ,nio prieglobsčio, pažymėdamas,
su naujuoju gatvės pavadinimu, jog noris įsikurti kuriame nors
V.ukaiu pasaulio krašte.
pažymėjo, kad bergožios yra so
Jaunuolis laiveliu atplaukė š
vietų valdžios pastangos nutil
Klaipėdos į Švediją be ypatin
dyti Sacharovą ir jo žmoną. Jei
gų sunkumų.
Sacharovai
negalės prabilti
Assoę?ąte$ Press agentūra pa
mes nesiliausime kalbėję jų
žymi. kad II-jo pasaulinio karo
✓ardu...
metu daug pabaltiečių tokiu pat
lamento darbus atidarė vyriau JAV Senato komisija neseniai būdu pasiekė Švediją, dažniau
sia amžiumi deputatė — 78 me priėmė rezoliuciją kuria siū siai Gotlando salą. .
tų prancūzė Thome - Patenotre, loma. kad Sacharovo vardu bū•
E. L.
kuri, ypatingu būdu kreipda ‘u pavadinta viena Washingtomasi i posėdyje dalyvavusius į- no* gatvė, * kurioje yra Sovietų
- ; Austrijos kancleris Fred
vairiu Europos kraštų taikos ša Sąjungos ambasadą.
Siuowatz padarė, keliąs pakaitas
lininkus, juos papeikė, kad ko
minislerių kabinete. Atleido už
vodami už taiką, jie drauge ne
PLAIPĖDIETIS PABĖGO
sienio reikalų nrnisleri Brųuin
kovoja ir *už laisvę, nes taiką ir
sVEDIJON Lane,.......
toms pareigomis pasirin
laisvė yra nedaloma.
Spaudos agentūra Associated ko Vienos merą Leopoldą Gratz.
Ji skatino deputatus kurti
------- —*------Europos politinę vienybę, rū Press pranešė, kad šiomis die
— JAV adnrnistracija paske’pintis taikos apsaugojimu, ginti nomis Švedijos krantus laimin’)ė, kad Nicaragucj nušautas
Amerikos helikopteris, žuvo du
tančių žmonių. Jie nekreipė dėmesio Į nepaprastai smar amerikiečiai. Hilikcp’erį nuinu
kų lietų. Jie protestavo prieš žiaurų sovietų valdžios šė priešlėktuvinės Nicaraguos
patrankos.
elgesį — žudyti beginklius keleivius.
1

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

labai mėsingi; iš jų būna išspaudžiama alyva, nioja iš atitinkamo augalo pasigamintais siūlais vies galva. Vengia valgyti roplių mėsą, many
kuri tinka ne vien maistui, bet naudojama ir ast (ir nugalabina. ŠĮ skanėstą suėmęs dviem paga- dami, kad vaikas gali gimti kieta oda. Kokį mais
VEGETARIŠKA MITYBA
mos ligai gydyti. Taip pat ir Merey medžio vai į liąis, padeda ant ugnies ir išsikepa. Iškepto voro tą ir kada galima valgyti, jiems nurodo jų “gy
IR SVEIKATA
dytojai” — burtininkai. Jų prasimaitinimo sąly
siai. indėnams teikia dvigubą naudą: skanūs val i valgo tik krūtinę, kojas ir kiaušinius.
gyti ir gydomasi jais nuo tropikinių parazitu, va
Iš sumedžiotų paukščių mėsos gauna ne tik gos yra labai vargingos. Būna sausros laikotar
Venezuela, Caracas, 1982 metai
dinamų Amibos.
maisto, bet kartu ir reikalingų proteinų. Medžio pių ar potvynių. Tokiu metu valgo viską, ką tik
(Tęsinys)
Janomamiečiai labai mėgsta medų. Jie patys ja Įvairius paukščius: povus, višteles, karvelius ir valgomo suranda, gelbėdamiesi nuo bado ir mir
bičių nelaiko. Medaus gauna iš laukinių bičių. kitokius. Tik vengia valgyti tokių paukščių mė ties. Užtat jų amžius būna neilgas. Dažnai kei
Vėlesniu laiku janomamiečiai pradėjo pasi
Aptikę medžio drevėje Įsikūrusią bičių šeimą, ią są, kurie minta dvėselenomis. nes tokių mėsa ne čia gyvenvietes, ieškodami prasimaitinimui ge
gaminti duonos iš karčiosios jukos šaknų.
Tą
dūmais išrakina, o medų sau išsikopia. Tos bitės skani. Maži indėnų vaikai patys medžioja ma resnių vietų.
kepsnį jie vadina Casabė. Net ir Įprastiniame
Ir vanduo janomamiečiams sudaro didelių
; juodos spalvos ir labai piktos. Jų Įgėlimas ne tik žus paukštukus ir rankioja kitų paukščių kiau
turguje Caracase galima gauti nusipirkti tos in
rūpesčių. Dažnai yra priversti gerti nešvara,
j labai skaudus, bet ir gyvybei pavojingas. Tų bi šinius, kuriuos išsikepę ir valgo.
dėnu Casabė duonos. Tai yra milžiniško dydžio,
drumzliną vandeni: iš upių, balų ar duobių. Arti
čių medaus neduoda valgyti vaikams, nes jo pribalti, sudžiūvę, ploni blynai. Janomamiečiai mėg
Suprantama
savaime,
kad
tie
indėnai
valgo
tokių rietu, iš kurių ima gėrimui vandenį, drau
I valgę jie pradeda vemti, o kartais ir numiršta.
sta ir ateivių baltaveidžių pagamintą duoną, sau
Labai saldus medus bičių gaunamas iš Ciganon žvėrių ir gyvulių njėsą. Jie pirmenybę beždžio džiama atlikti gamtos reikalus. ‘Apsistoję prie
sainius ir avižinių miltų produktus. Tačiau jie
Homoto medžio žiedų. Iš tų žiedų bitės prisineša nės Marimonda mėsai. Ją seka Lapa — šeriuo drumzlinos upės, jie arti srovės smėlyje iškasa
nemėgsta sūrių maisto gaminių, nes nėra įpratę
tas, juodas, panašus Į kiaulę žvėris i— mėsa ir didelę duobę ir prileidžia ją to dfumzlino van
ne tik medaus, bet ir labai aromatingo nekthros
šio prieskonio vartoti, kadangi jiems jo labai sto
.kurį indėnai naudoja kaip vaistą Įvairioms li kitų keturkojų. Lapa mėsą verda ilgai, nes ji dens. Jo tuojau negeria. Palaukia iki drumzlės
koja, nes nėra arti jūros. Jie pasisramina dirb
kieta ir ptertekųsį kraujais. Jię neyalgo nustipu nusės ant duobės dugno. Tik tada tokį vandeni
goms gydyti.
jy
tinos druskos iš medžių pelenų. Toks pasigamisių gyvulių ar žvėrių mėeos. Dabar jie jau ir pa geria. Gėrimui indų neturi, u "Lt gerin iš r Li
Prie daugelio maisto rūšių priskaitonji ir įvai tys išsiaugina mėsai kai kurių gyvulių. Greta
nimo procesas yra ilgas ir sunkus. Užtat ir visų
kučių, arba saujos.
maisto produktų jie pas,save nelaiko ilgiau 15 rūs vabzdžiai. Tokių tarpe yra ir juodasis voras medžioklės, jie verčiasi ir žvęjyba. Žuvauja vi(Bus
dienų. Užtat jų kasdieninis gyvenimas yra mo Mona arba Babo. Iš jų mėsos pagaminta maisto rar: upėse, prūduose, ežeruose ir didelėse balose.
notoniškas. persunktas nostalgija. Tik atvykė dieta labai vertinama senesnio amžiaus žmoftių: Gaudo daugiausia nedideles žuvis. Būdami labai
liams tyrinėtojams ar misijonieriams jis sudaro jie ne vien gardžiuojasi tuo maistu, bet ir gydosi prietaringi, jie inavą kad didelės žuvys netinka
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINA
nuo gripp. Tie vt^rai gyvena žemęje tarp didelio valgiui, nes gali būti nuodingoj
tam tikrą atrakciją arba įdomumą.
Amazonos srityje auga daug rūsių .palmių. medžio Šaknų. Indėnas, užtikęs Joro angą, ,į. jo
Moterys
darnoj > ipgnęaineviiss neval
"MĄĮJ IIEIUOS"
gūžtą
įkiša
medžio
šakutę
ir,
ištraukęs
ją,
suuo

Maistui labiausiai naudojami Pijiguano palmės
go didelių žuvų mėsos, tortūgų — roplių ir kito-’ _______
riešutai, kurie yra dideli ir kartais sveria 10 ir džia ar gyventojas yra savo namuose. Suuodžia kio paisto. Vy^pi, kurių žmona nėščia, taip pat
daugiau kg. Jescnia medžio vaisiai yra ne mažes iš kvapo. Po to. kita, jau didesne šaka vidujĮ su vengia valgyti kai kuriuos maisto produktus._____
nes ve> les, kaip w palmių To medžio vaisiai yra kiodamas išbaido vorą Į paviršių. Čia jį apipai- Fvz., žuvies, nes būsimas vaikas gali gimti su žu- 4—Nanjie
Member 5, 1981
-

• ♦ a a
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V epas iš paj auny - Kiek
saule turi spindulių, jūra smė
lio. medžiai lipų, ponas pykčio,
tiek ir mūsų jaunų.
Jaunosios brolis: _ O ko jums
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
čia reikia, kokių paslaugų tiki
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tės iš mūsų?
Vienas iš pajaunių: - Reika
tokiu adresu:
laujame nakvynės, pasilinksmi
Naujienas, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
nimo, saldžių žodelių valgio,
gėrimėlio. Mes ir n,ūsų arkl ai
mm
pailsę, reikia mum^ baltų love
lių, pūko pagalvėlių, plonų pa
klodžių. sniego rankšluostėlių,
DR. PAUL V. DARGIS
arkliams svainelių, kepurėms vi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nelių, o dėl mūsų jaunuolio sau
SUSIRINKIMŲ
lėtosios mergelės.
Westchester Community klinikos
PRANEŠIMAI
Jaunosios brolis: - J emu dau
Medicinos direktorius
giau nieko nereikalaujate tai
it
1938 S. Manheim RdL, Westchastar, 11L
šita viską surasime.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
Po šio dialogo atidaromi var
— Amerikos Lietuvių Piliečių
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
tai, ir į jaunosios kiemą įlei
Pašalpos klubo susirinkimas
džiama visa jaunojo vestuvine
TeL: 562-2727 arba 562-2728
įvyks sekmadienį, rugsėjo 9 d.,
palyda.
lval. popiet, Anelės Kojak sa
Išvydęs savo sužadėtinę, jau
Įėję, 4500 So. Talman Avė. Na
TEL. 233-8553
nasis įteikia jai dovanas, daž
riai kviečiami dalyvauti. Bits vai
Service ”461-8200, Page 06058
niausia, dvi poras batelių. Jau
sės.
Ben. Jurėnas, rast.
nimas ant skarele apdengtos lė
kštės atneša vestuvinį vainiką.
—
Kodėl
jūs
sugalvojate
pirk

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuotaka paima vainiką, o svo
ti
papūgą?
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
čia įsega jį į nuotakos plaukus.
—
Skaičiau,
kad
jos
200
metų
Prasideda giminių, o po to vi
3921 West 103rd Street
JONAS
RIMŠA
Margot
”
(Tapyba)
gyvena, norėjau įsitikinti ar jie
Valandos pagal si įsi ta rimą
sų svečių palaiminimai. Nusi
tiesą rašo.....
lenkdama iki kojų tėvams ir
giminėms, jaunoji kartojo: “Lai
DR. FRANK PLECKAS GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
minkite mane šį nedėlios dytą
i Prieš mūsų akis 1863 metų kviesti merginos, kurią atvedęs su žalių rūtų vainikėliu, šilku
OPTOMETRISTAS
Tygodnyk Iliustrovany (Iliust pasodina šalia vaikino. Vaikinas kasnyku”.
KALBA LIETUVIŠKAI
ruotas savaitraštis). Štai iliust pradedą kalbą, ką mergina dir
Iš bažnyčios visi užeina j kar.
2618 W. 71st St TeL 737-5149
ruotas aprašymas, kaip tuo me banti, kaip besilinksminanti ir čiamą. čia prasideda pietūs, o
Tikrina akis. Pritaiko akiniu^
tu, lt. y. prieš 100 metų, vyko kt. .
po to muzika ir šokiai. Pouliair “contact lenses”.
vestuvinės apeigos Ukmergės Antrą kartą atvažiavus pirš riausi to meto šokiai buvo “Pa
apylinkėse.
tis, mergina jau padeda piršliui galvėlė’', “Gegutė” ir “Kara
Dr. LEONAS SEIBUTIS
Vaikinas, išsirinkęs merginą, nusivilkti ;r pakabina jo apsiaus lius”.
Iš karčiamos su dainomis
llllb JL»r | |
imdavo piršlį ir dumdavo p.'rš- tą. Jeigu ji to nepadaro, vadi
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
nasi,
atsisako
tekėti
už
peišamo
muzika nuotakos pusė važiuo-(
1
I
tis. Piršlį pakviesdavo iškalbinPROSTATOS CHIRURGIJA
vaikino.
’
.^a'į'ĮCvb, o jaunojo pusė grįžta (Į
*gą ir visoj apylinkėj gerbiamą
2656 West 63rd Street
d .savo namus.
žmogių--Pririšę prie .pakinktų
- Valandos: antrai .1—4 popiet,
sisėda
tęvai,
mergina,
Atvykus i jaunosios namus,
skambalus, risčia įlekia į "mergi
vyresnieji
broliai,
seserys.
z
prasideda iškilminiausioįi dalis.
nos kiemą. Įėję į vidų, abudu
Ofiso telefonas: 776-2880,
Pirmą
stikliuką
degtinės
iš

Visi sėdasi už stalų, muzikantai
pasisveikina, po to piršlys pra
Rezidencijos telef.; 448-5545
deda aiškintis, kad turi svarbų geria piršlys, po to įpila mergi grojo pačiais įvairiausiais inst
kanklėmis,
reikalą ir nori pasikalbėti su tė nai. Mergna iš karto negeria, rumentais, kaip
vais. Piršlys pasakoja apie vai atsikalbinėja, purtosi, bet įkal simbola-'s, smuikais ir armoni
kino turtus, giria jo darbštumą. bėta paima stikliuką kairę ran komis.
Antradienį vakare arba tre
Vėliau jis pereina prie kraičio. ka, paliečia juo lūpas, truputį
paragauna.
Išgėrus
piršlio
bu

čiadienį iš ryto (vestuvės pa
Kraičio reikalauja kuo daugiau.
telį, idegtinę stato merginos tė prastai vykdavo . sekmadienį)
Susitaręs su tėvais dėl krai-Į vai. Geriant piršlys tariasi su
atvažiuoja jaunasis su savo pačio, piršlys eina Į kamarą pasi- merginaTr jos tėvais dėl praž- lydą.
Prostatos, inkšti; ir šlapumo
j valgų drenos, tai yra vaikino
takų chirurgija.
Kada, visi pasilinksmina, svo
Į ūkio apžiūros.
čia sudeda Jaunosios
kraiti i vev L
J pražvalgus dažniausiai atva- žimą ir su juo išvyksta į jauno
St. Petersburg, Fla. 33710
j žiuoja mergina su savo tėvais ir jo namus. Paskui ir visos ves
Tka
American
TeL (813) 321-4200
vyriausiu broliu, o kaikada tik tuvės keliasi į jaunojo pusę.
mergina ir tėvai. Pasikalbėję Jaunoji su savimi pasiima ke
troboje, svečiai su vaikinu ir jo paliuką duonos ir ąsotį alaus,
tėvais išeina pažiūrėti ūkio. Po kuriuos parsiveža i naujojo na
to susirenka vėl i trobą ir prie mą. (Abu būva laikomas kaipo
Apdraustas perkraustymas
pietų stalo susitaria dėl vestu šeimos stiprybės, o duona —pa
iš Ivairiv atstumu.
vių
dienos.
*
ANTANAS VILIMAS
siturinčio
gyvenimo
simbo
Pamergėmis dažniausiai kvie lis).
| TeL 376-1882 ar 376-5996
čiamos nuotakos giminaitės, pa
Prie vaitų jaunavedžius pa
jauniais - jaunojo giminaičiai. sitinka išverstais kaliniais jau
Iš nuotakos pusės būna svočia, o nojo motina, lėkštėje laikyda
r—--...... =
PERKRAUSTYMAI
iš jaunojo - svotas.
ma duonos. druskos,
ąsuorį
...Kieme dar tamsu, o jau jau •liaus ir pinigu.
nos, os broliai arba šVočia išeina
Jaunavedžiai atsilaužia po ga
Laidimai — Pilna apdrauda
l
ŽEMA KAINA
prie vartų ir laukia atvažiuo baliuką duonos, pasišildo drus
Priimam Master Charge
jančio jaunojo su savo palyda. ka, suvalgo duonos ir nueina į
ir VISA korteles.
Ne taip lengva pakliūti į jauno svirną arba į kamarą, pasideda
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063
sios pernai Atvažiavus, pne atvežta ąsotį alaus, duonos, o iš
užarų vartų vyksta maždaug ten eina į kambarį.
I ATLANTA, GA—Joa K«5
žibute the punot
toks pokalbis:
Jaunojo ūkyje pokylis trun
childhood trip to the natic:
Jaunosios brolis* - Kas čia? ka taip pat dvi — 1ris dienas.
SOPHIE BARČUS
;ame makers rarely back kito
Vienas iš pajaunių: _ Dar ne Tokiu būdu vestuvinės apeigos
or MW products from indi
buvę si’ečiai.
iš viso tęsdavosi apie savaitę
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Hdiiall so it WM a mfflk>n-to
į Jaunosios brolis: - O kiek jū- laiko.
Kefly**
*
But to be credited wi

K VILIAWg

VAKARŲ

VĖJAI

Funeral Home and Cremation Service

(312) 226-1344

GAIDAS" DAIMID
kniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

VESTUVĖS PRIES ŠIMTĄ METŲ

-y_.

S

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKO' KOPLYČIOS

Florida

He Invented, Now ©wn*/J
Dream

1____ »A1 ___ 1______1____ 1_________ J

MtadienUli p ioh»iihnui«

Stotie* WOPA - HM AM
trauliuaiamM iš mOay atvdtįaa
Marąvatta Park*.

Ved4|« — AMonc Daukw
T»Wj 778-154)
7159 t*.

Maplewood

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

Charks Stasukaitis

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■u

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avtaiie
Cicero, HL 60650
Tel: 652-5245
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

lakstės automobiliams pastatyti

M

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

‘ W unemployed Joe KeD|
i (AtteHe, JLiebsixtf^
In tne procese of acUr
, hto dream he was able
aoqulre rights to the do
guarded tmAemerlra of
. major UJS. corporationa.

UkM V*M 1>«O KmOOLa

TeL RE 7-1213

į

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii

TeL 974-4410

Keuogs
Czhickt
Nntioi

v

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
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bean just oca arato oto i
Gamat Huwi cEiatt

“Lietuvos Aidai*
=1

KAZĖ MAZDSONTTt

VASAITIS-BUTKUS t

. a new
I to* Ab

*
t ^gOa, the country i
now for the tint tin
the fulfillweBt
1
— all thia to taking

/

Bow an Atlanta raridanti
Ona man from At
pnrohaaad 150 gamta, w
ont an •ottew
aa<

TeM.77S-U74

z

naa at a promotion
į aMtohaaBk
Milton Bradlay,
field, Mw.» wotid^ lar
and gama aompenyt

LA1DUTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue \
Cicero, Illinois
\
Telefonas — 652-1003

\
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Į >to neniąsiytais1’, kaip lygiai ir
tuos kurie apsvarstoma išpilzaine”. apie 40 mylių į šiaurę l dyJ. Veiksmas yra matymo žieI das, o linksmumas ar liūdesys,
nuo Toronto ,()nt.
Rugsėjo 8 d. vyks pistoletų I jo
varžybos, rugsėjo 13 d.
smul
kaus kalibro šautuvų ir medžio
Aforizmas, kad ‘‘kaip žino
klinių šautuvų .
mus maste širdyje, toks jis ir

Lengvosios atletikos pirmenybes

19X1 m. š. Amerikos Pabaltie- |
č ų ir Lietuvių Lengvosios Atle
tikos Pirmenybės įvyks
rugsėjo 8 ir 9 d., Kanados lat
-vių SUdlohe ‘Sulral7eiu?\ Mil
:tcn, Ont., netoli Hamiltono. Vyk
J<lo — ŠALFASS Lengv. Atleti
Lietuvių pirmenybės bus iš yra”, talpina savyje ne tiktai
•kos komitetas .
vestos iš pabaltiečių varžybų. visą žmogaus esybę, bet yra
1981 m. lietuvių pirmenybės
Dalyvavimas atviras visiems lie taip piltus, kad siekti kiekvie
‘bus išvestos iš pabaltiečių var
ną stovį ir aplinkybę ir jo gyve
tuviams šaudytojams.
žybų.
nimo.
1 )aly vi ų reg: stelei j a all iek aVaržybos vyks šiose klasėse:
Žmogus yra tkrai to žodžio
vyrų, moterų, jaunių A (1965-67 i ma varžybų dieną, vietoje. Smul * prasme, tuo, ką jis mąsto, jo
m. gimimo); jaunių ir mergai-Į kias informacijas praneša ŠAL-I charakteris — pilnas Jo minčių
č.ų B (1968-69 m.), (L (1970-71 j FASS-gos audymo vadovas Ba turinys.
m. D (1972-73 m.) ir E (19ž4. lys Savickasš 310 Dixon Rd. Nr.
m. gini, ir jaunesnių); vyrų sub-! 200 1, W(
česten, Ont. M9R III.
irasters (35-39 m.) ir vyrų visų Tel. (116) 211-2267.
klasių “masters” — (10-41 m.),
1984 m. š. A. lietuvių golfo
(45-49 m.); (60-54 m.), (55 59
pirmenybės
m.) ir t .t. kas 5 metai.
Kaip jau buvo anksčiau skelb
Varžybų pradžia šeštadienį,
RAŠINIŲ KONKURSAS
rugsėjo 8 d. — 2:00 PM. Regis ta, 1981 m. Individualinės ir}
Amerikos Letuvių Tautinė
tracija nuo 12 vai. Sekmadienį Tarptsulinės š. A. lietuvių gol-i
varžybų pradžia nuo 10:00 AM. fo pirmenybės įvyks š. m. rug- Sąjungą skelbia rašinių konkur* jaunimui.
— Lietuvių
...................
.sėjo 1 ir 2 d., Bay Valley Golf są jaunimui,
lema Tema
— uie.uv.ų
Dalyvių registracija atliekama I Qourse pay Valley, Mich- Ren- i tautinė sąmonė išeivijoje. Ameiki š. m. rugsėjo 4 d., šiuo adre gia Detroito LSK Kovas per spe- I rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga
su: Algis Malinauskas, 1317 Hill cialų komitetą.
jk skatina visą lietuvišką jauni
view Cresc., Oakville, Ont.. L6A
mą (16 iki 35 metų amžiaus)
Ikics informacijos pra- dalyvauti konkurse. Tema tu
2C6. Tel. (416) 844-7694.
visiems golfą kultyvuo- ri būti bent aštuonių (8) mašiDalyvavimas atviras visiems!
lietuvių lengvaatlečiams. Smul janliems kiąbains ir jau anks- oėle spausdintų puslapių. Litukios informacijos praneštos vi čiau buvo paskelbtos spaudoje.: anistinių mokyklų mokytojai,
siems sporto klubams ir kai ku Reikalui esant, kreipkitės į var bei įvairių organizacijų vado-,
riems pavieniams lengvaatle žybų rengimo k-to pirmininką, vai yra prašomi paskatinti jau- j
čiams. Informacijų neturintie šiuo adresu:
nimą rašyti anksčiau minėta ’
ji, prašomi kreiptis į A. Mali V. Petrulis, 30115 Brookview, tautine tema.
■
nauską.
dalyvaujantiems
Konkurse
Livonia, MI 48152. Tel. (313)
bus skiriamos dvi premijos už
325-0294.
1984 m. š. A. pabaltiečių ir
_
.
geriausius rašinius — I premija
■Lietuvių šaudymo pirmenybes TLauko
teniso pirmenybės atidėtos _
n premija _ $250 j

tlAl ifTATt

|

HAL 1STAT1 FOM ŽALI

tAl B

PARKOTOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM!

re HEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu :
'

aum

2212 W. Cermak Road

Chicago, UL

*' TeL 847-774J

•PARDAVIMAS •VALDYMAS
S NOTARIATAS • VERTIMAI.

e MAMŲ PIRKIMAS

YI8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-:
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS

Magdalena B. Stankūnienė

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas..
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas,
pirkinys.

gausiai dalyvauti, nes yra svar- gatves kampas, Ciceroje. Visus
Didelis, gražiai įrengtas bungalow..
bių reikalų aptarti. Bus 'disku kviečiame dah’vauti.
Valdyba Nebrangus.
sijos iškeltais klausimais ir paŠIMAITIS REALTY
sitarmiai.
Valdyba
BEREIKALINGOS
PASTANGOS
INSURANCE — INCOME TAX
— JAV RL B-nė$ Marquette
2951 W. 63rd St
/Sekmadienį, 9 vai. ryte radi
1984 m. Š. Amerikos Pabal1984 m. š. A. lietuvių teniso t Premijų paskirstymui, jury Parko apylinkės valdyba malo jo banga. 1490 AM per Sophie
Tel: 436-7878
tiecių ir lietuvių šaudymo pir pirmenybės, planuotos pravesti komisija bus sudaryta, ir pa niai kviečia narius bei prijaumenybes vykdo Kanados estai,!
• čiančius dalyvauti šį sekmadienį Barčus išgirsite Gerąją
š. m., rugpiūčjo 25-26 d. Detroi skelbta vėliau.
Kanados latvių šaudykloje “Ber- te, yra atidėtos vėlesniam laikui
t. y. rugsėjo 9 d., 10 vai. ryte na lietuviams su tema: “BereiKonkurso rašiniai turi būti
kalingos pastangos”.
REPAIRS — IN GENERAL
dėl laiko stokos. Yra ieškoma prisiųsti iki sausio, mėn. 15 d. vėliavų pakėlime Šv. Mergelės
{vairūs Taisymai
malonėJei
turite
klausimų,
Marijos
Gimimo
parapijos
aikši
galimybių jas
ja^ surengti
suiengu rugsėjo
iugsejv 1985 m_ (pašto antspaudas) se-(;
kite parašyt.. Prisiusime knyge-i
*
ir
10:30
vai.
pamaldose.
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
mėnesį, Galutinis
i
sprendimas kančiu adresu: A^Hkos Lietu-'
le: “Iš praeities Tavo Sūnūs Te
,
Taip
pat
1:15
vai.
Šiluvos
atlaiŠALDYTUVUS, SKALBIMO į
bus praneštas.
1 viu Tautinė Sąjungą, c/o Vida .
.. .
o
Stiprybę Semia”. Mūsų adresas: ‘
*■
_ J*J
du procesijoje. Ponios ir paneIR DŽIOVINIMO MAŠINAS !
ŠALFOS-gos Centro Valdyba Jonušas,
Rd., Pa-j8s pašomos
v
.
Lithuanian Ministries, P. O. Box
junuooo, 12500 Pawnee
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Naujienose galima gauti
2717 NW 9th Terr, Wilton Ma
AUGUSTINO PAšKONIO
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see us for

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turto Chicanes mieato l«Mta^
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt,
>arintuotaj ir sąžinlnšak.
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Telman Ave,
Tek 927-3559

D Ė'M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava.,
Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191
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Cl carpet
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knygą apie

PASSBOOK
SAVINGS...

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Čekį rašykite ir siųskite:

Paid on Savings

Interest Compounded
DUy and Paid Quarterly

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

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA <—« 517. (Persiuntirr ui pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. IL 60608
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'Homeowners Insurance
Good seryice/Goodpnce
Za polis, Agent ,
320814 W. 95th St "
Evers. Park,. III.
66642 - 424-8654
State Fir® Hr* M< CmmKt ^3£sr
'teas 0S1CM frr»fir. WtetE

Advokatas
GINTARAS P. ČEPiNAS
Darbo valandos: Kasdien: aite
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro,
fežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

“ L I U C I JA”

Tel.: 847-7747

3OUKS1 Mon. Tue.Fr 1.^4 Thur. £-3 Sat, >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

F.

Clients wanted for answering
service. Reasonable rates. Other
services: Hand delivery, addrres
mail and typing.
,
Call John at 346-5510.
STATE-MADISON
SECRETARIAL SERVICE
18 So. Michigan, Suite 920
Chicago, Ill. 60603

Interest Rates

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
galima gauti nepaprastai Įdomina gydy

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

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLATHS
ir V. BRIZGYS
Dirbo valmdoc
Ino 9 ryto IM 5 vai popiet,
štadieiiilis jwgil susitarirsi.

Chicago, IIL 60629
TeL: 778-8000

tojo, TiMomtoėg veikėjo ir rašytojo atsiminimui
Dr< A. Gumb — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. Heči* 1905
metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas (Benas ir

Dr. A. J. Gusaea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ii
grožis. Kietais viršeliais
94-00
Minkštais viršeliais, tik
93.00

Ur« A. J. Uaasen — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONiBS. Kelionės po Europą jspūdžiaL Tik___
92.09
Galima taip pat užsakyti paštu, atafantua čokj arba
money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo
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KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.95 (su persrutimu).

world on fire

e Lietaus vandenyje randa
ma vitaminų B-12
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4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

MISCELLANEOUS
įvairūs dalykai

H«h

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

financing.
AT 0UI LOW UTS
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M. ŠIMKUS
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Naujienos, Chicafn, 8, ID. Wadn

