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■ TARPUSAVIU KOVU METU ŽUVO
40,000 SALVADORIEČIŲ
Karo vadovybė prižiūrėjo rinkimus, prižadėjo klausyti
civilių sudarytos vyriausybės

Kremlius sako, kad Sovietų raketoms reikės nuo 8 iki 10
minučių Amerikai pasiekti
I

\\ ASHING 1 OX, 1). C. — U.a- krašto prezidentu, Salvadoro ka
ro vadovybė prižiūrėjo S-lvado-Į ro vadovybė prisaikdins kariuotu narlaiviai visą laiką bus JAV
ro rinkimų tvarkos ir prižadėjo ■ menę būti ištikima dempkratipakraščiuose, — pareiškė Soklausyti parlamento sudarytos; nv; santvarkai.
vietų maršalas Dimitri F.; Us
rivilinės vyriausybės. Vakar’
Adv. Duarte išdėstė krašto
tinov. — Sovietų atominėms ra
ketoms ireikės nuo 8 iki 10 mi
Baltuose Rūmuose sukviestiems j apsaugos minisleriui planuojala’kračtininkams pareiškė, kad mą įvesti tvarką, tai ministeris
nučių, kad pasiektų svarbesnius
Amerikos centrus.
naujsi išrinktas Salvadoro pre- j užtikrino,-kad visos jėgos prizidentas Jose Napoleon Duarte.; sieks ištikimybę ir rems demoUstinovas pastebėjo, kad An
Naujai išrinktas prezidentas kratiją.
dropovas jau praeitais metais
bus prisaikdintas birželio 1 die ; Naujai išrinktas prezidentas
įspėjo amerikiečius. Jis patana. Prieš inauguraciją jis trum-' Duarte pareiškė, kad jis nesifen^fi
atšaukti visas vidutinio dy- CEBA SALOJE RINKIMINĖS
MUŠTYNĖS
pam laikui atskrido į Washingto ' gia vesti jokių pasitarimų su
Atjižio atomines raketas iš Vaka- •į f
na, kad galėtų išsikalbėti su pre = brovėlių atstovais ir ned^hBT
ii*rų Europos. Prezidentas ReagaMANILA, Filipinų salos. —1
zidentu Reaganu. Prieš išskris- jiems jokių nuolaidu demokratinaš nesutiko atšaukti Anglijoje. Ceba saloje praeitą sekmadienį j
damas į Washing tona, teisinin-! nes santvarkos sąskaitom Jie
Vakarų Vokietijoje, Belgijoje ir įvįjljo didelės muštynės tarp pre i
kas Duartė susitiko su Salvado-■ turėjo teisę dalyvauti rinkimuoItalijoje esančias raketas .todėl ziaėnto Ferdinando Markos ša
ro karo vadovybe. Jis gavo ka-lse.
Sovietų Sąjunga ruošia kitas ra lininkų ii- salos gyveentojų.
rių užtikrinimą, kad Salvadoro j Rinkiminė komisija paskelbė, .
ketas aplinkui JAV.
Prez. Markos nėkandidatuoja,
kariai pasižadėjo klausyti jo «u-1 kad krikščionių demokratų vaDidins karo laivų skaičių Atlante bet jis nori pasiųsti į perlamendarytos civilinės vyriausybės, i das Jose N. Duarte gavo 51%
tą galimai didesnį savo šalinin
Paskutiniu dešimtmečiu Sal- balsų, o pulk. Robert D’AubuiSovietų^ agentūra “Tass” pa
-uissoun senyje šiaure raoai moeic auora; ir
iskitio uaug lietaus, .-.raštui gresia puivjm.s •
kų skaičių. Vyriausybės atsto
vadore žuvo 10.000 civilių iš j sson gavo 46*5 balsų, todėl jis
skelbusi 75 mėtų maršalo Usti vai paruošė visą eilę plakatų,
abiejų pusių. Kariai buvo pasi- j oficialiai paskelbtas išrinktu Sal
nov© pranešimą, pridėjo, kad kurie patarė salos gyventojams,
IZRAELIS išgriovė
žadėję sutvarkyti krašto ūkį, su- vadero prezidentu,
Sovietu kariuomenės vadovybė už ką jie turėtų balsuoti.
L Peroniene vakar atskrido i Buenos
Aires
ši
j
it
ų
bazes
.
I ?
tvarkyti finansus, l>et pasirodė.
padidins. Sovietų karo laivų skai
'Kiekviename didesniame s?6Aerodrome ją pasitiko 2,000 peronistų| bet nei vienas
BEIRUTAS, Lib. — Izraelio kad finansų ir ūkio reikalai ; — Respublikonų partijos vačių Atlante. Dabartim U metu los mieste buvo suruoštos de
netinką, partijai vadovai^
lakūnai vakar naktį smarkiai žymiai pablogėjo dėl tarpusaviu ■ dcvvbė nori gauti įvairiakalbių
sovietų karą laivų skaiciųsjyra monstracijos.-"Salos gyventojai
bombardavo - šįjilų liazes, esan- kovų. Kare vadovybė yra pa- j -mažumų atstovų rinkiminiuose
didokas,- bet jau. rusai^stengiasi buvo jg^^tepkinli' sen. Benignb
karių.
siryžusi klausyt; krašto daubu- • komitetuose. Ispanų ir juodžių
dar daugiau:<jįjpddiiiĮp^i.- ' ■
likun^įl^J^YO kariuke pi■IVahtimėjus prieš Angliją čisa pačiame Sirijos pasienyje.
Iš seno>: m.^alh'51>,ra^e^‘mo
mos sudarytos vyriausybės.
į atstovai nuėjo su demokratais.
Dei^htrį- dėl Falkland© (Malvinų) salų Izraelio lėktuvai pasiekė Deiral
Bet teisininkas Duartė psre’š-,-----------------matyti, kad jikiartą^^ėi^ ištu
karą, Peronienė buvo išleista iš Gszal ir .Tanios bazes, iš kurių
kė laikraštininkams, kad jis ren • - Judith Jocklin duodavo kori ja. kurią . pirmą Įtartą paleido no;. vis-us. vynAušyjŪšs a Lstbvu^pastovyklos. Jai leista išvažiuot-' buvo ruošiamasi pulti Izraeli
;iasi palikti gen. Garlą Eugenio ; kaijiną ir k;tus narkotikus arAndropovas. Aridropovjiį mįcus, ^ošti^^lą^^šįvJSąnimas nė
į Madridą, kur ji kavinėje dai tus ir Libano krikščionis.
Į
Vides Casanovą krašto apsaugos , tisini John Kėlusi. Be narko’.iji palaidojo, bet Andropovo Įė j^^^usr'JcUrie patarėnepanuodavo. Ten iji susipažino su
Visi Izraelio lėktuvai ir lakū ministerijos priešakvje. šis ge-'ku ;is negalėdavo vaidinti.
idėjas skelbia ne tik Andro ĄtĮkėti prezidentu ir jo šalinin
gene. Peronu ir už jo ištekėjo nai grįžo į savo bazes.
< nerej-as yra nacioanlinčs dvardi- ;j *— ---------------povo politiniai priešai Čer-' kais:. '
1
į
Generolams okupavus ang
Izraelitai puolė šiitus Beka jos vadas. Jis įsakė karo va-i — Chicagos policijos vadas
nenka. bet ir senas inaršždas.:
lams priklausiusias F alklandi slėnyje .visai netoli Balleko, kur
?
:” n
dams prižiūrėti rinkimų eigą. Riee prašo leisti jam sustiprinti
Jis šako, kad du .narlaiviai: t"i.2-— VSa'udi Arabija įsakė lakū:
salas, Argentina įsivėlė į karą musulmonai prieš 2,000 metų
Gen. Vides Casanova jam pa- policijos centro apsaugą, kad
visą laiką bųs Ąmerikos pa- nams'šauti į.bet kurį Irano lėk
su Anglija ir jį pralaimėjo. Pe aiškino kariams, kaip jie gyvens
reiškė: Kri būsi prisaikdinta.- ^anglistų grupė neįsistiprintų.
kraricių ’-vandenyse ir galės tuvą Persijos įlankoj.
ronislai tarp savęs visiškai ne po mirties su Libano gražuolė
pasiekti-. Amerikos; svarbes
sutarė. Generolai pravedė lais mis.
‘ • - V -- V------- ‘
,
nius centrus." Amerikos ka % —' Sirija garantuoja šiaurei
vus rinkimus ir atidavė vyriau
Izraelitai tariasi su Sirijos at
ro laivai apie tokias pakran- Izraelio pasitrauktų iš Libano, .
Izabelė Peronienė
sybę prezidentui Roul Alfonsin
stovais, kad galėtų pasikeisti
čių sargybas dar nieko ne kariai pasitrauktų iš Libano. J
Dalis peronistų perėjo į pre
belaisviais. Pačių izraelitų ži
praneša.
BUENOS AIRES, Arg. — Va zidento vadovaujamą demokratu nioje yra keli šimtai Sirijos ka
— Sovietų' vyriausybė nei* kar Izabelė Martinez Peronienė partiją .o kiti bėga paskui Pe
Gromyka pasveikino
rių gelaisvių. Izraelitai sutiktų
leidžia
Elenos
Bonner,
Sacha

ronienę,
kad
jų
vardu
ji
pakal

atskrido
į
Argentiną,
kad
galė

Dietrich Genšerį
iškęeisti juos į tris maištininkus,
rovo žmonos, į užsienį. Be to, tų pasitarti su prezidentu Roul bėtų su prez. Alfonsin.
neapdairiai patekusius į sirijieTuo tarpu Vakarų Vokie ją patraukė teisman uė valdžioj Alfonsin.
<vių nelaisve.
tijos užsienio reikalų minis šmeižimą.
U' Buenos Aires aerodrome IzaBOMBĖJUJE NUŽUDYTA
teris Hans Dietrich Genše18 ŽMONIŲ
bele pasitiko 2,000 peronistų,
— Sacharovo žmona Elena
ris sekmadienį atskrido į
— Pirmadienį aukso Unciją bet nei vienas netinka partijos
BOMBĖJl S, Indija. — Pra Bonner prabadavusi 12 dienų,
Maskvą, kad galėtų padėti kainavo $380.
■ vadovybei.
Peronistų tarpe sidėjusios žudynės tarp vadų ir laikoma namų arešte.
suorganizuoti pasitarimus
<ra tiek daug nesusipratimų ir musulmonų
------------------------------ —
j
toliau
plečiasi.
tarp Amerikos ir Sovietų Są
•jykčio, kad nėra nei vieno ku Iki šio meto žucfynės vvko Ben— Pati Sacharovą rusai išve
jungos.
»
ns galėtų vadovauti partijos li galijos pasienyje, o dabar per žė iš namu geg. 7 dieną. Jis lai
Pats Vokietijos kancleris
kučiams. Nė vienas peronistas simete į Bombėjų.
komas klinikoje.
Helmut Kohl, grįžęs iš Mas
nepajėgių sukviesti 2.000 žmo Praeitą šeštadienį žudynės
t
kvos, tuojau atskubėjo Į Wa
nių į sus'rinkimą. tuo taipu Pe- tiek įsisvyravo, kad vien tik šiau
—
Buvęs
prez.
Jimmy
Carter
shingtoną. patardamas pre
ronienės pasitikti atvyko net riniame priemiestyje žuvo 18 vakar ir vėl buvo Japonijoj, To-,
zidentui Reaganui tuojau
2,000 žmonių.
žmonių, o 300 sužeistų nuvežti kijo mieste.
pradėti pasitarimus su So
Susirinkusieji aerodrome įga į ligonines.
vietų vyriausybe atominių
liojo Izabelę Peronienę kalbė Miesto policija suėmė 635 žmo
Vakar buvo 17 milijonai
raketų klausimu. Preziden
li peronistų vardu su preziden- nes, pasiruošusius peiliais pult’ egiptiečių. Kūdikis Egipte ge
tas Reaganas nepajudėjo.
u. Peronūstai pralaimėjo prezi vadus. Be to, vietos administra ma kas 23 sekundės.
Jis pasakė, kad pirma turi
dento rinkimus, nes jiems ne cija iššaukė kariuomenės dali
me susitarti, apie ką mes su
ištiko partijos kandidatas.
— Alaskoje korp. Michael
nius tvarkai atstatyti. Ypatingai
sitikę tarsimės. ką susitar
Šilką nušovė 9 gyventojus. Pa- (
sime, o tada tiktai važiuoti.
Percnistai pritarė Falklandų aštrūs susirėmimai vyko Bivandi mieste, kur gyvena beveik sienio sargai nušovė ir jį.
.______________ i—;---------------invazijai
puse milijonų žmonių.
— Pirmadienį Taivane pre
1976 metais Peronienę suėmė
Pačiame Bombėjuje yra be
\:genUnos kariuomenės vadai veik 9 mil jonai indų. Indai su zidento pareigoms prisa;kd:nr išvežė į Andų kalnuose bu darė vadinamą “Dievo armiją”, tas čiango čing-Kuo.
_
_ _______
»
vusią laivyno vadovybės vasar- kad galėtų gintis nuo musulmo
MASKVA, Rus. — Du šone-

Prieš dvi savaites Ameri- ;
kon buvo atskridęs
Hans j
Dietrich Genšer. Preziden- j
tas su juo kalbėjo 2 valan- j
das. Jis papasakojo, ką jis į
rengiasi pasiūlyti Sovietų
vyriausybei, bet, deja, jis
nežino jos pozicijos. Gro-‘
myka labai kantriai laukė,
■bet nieko iš to neišėjo.
?

Sovietų užsienio ministeris ir
Černenkos pavaduotojas Andrei
Gegužės 22: Elena, Julius, Gromyko sekmadienį Maskvos
Rita, Aldona, Eglė
aerodrome pasitiko Hans Dietrich Genšer, atvežusį pasiūly
■Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:10
mus, kaip pradėti pasitarimus
Debesdet&s, Ui ir gili grikutti su prezidentu Reaganu.
KALE.NDORĖLIS

nų.
riėtę.
Argentinos peronistai prieši
nosi kariuomenės vadams, kai
— San Salvadose prasidėjo
ie suėmė Peronienę ir kelis me- teismas tekančius 4 moterų žu
rus laikė Andų kalnuose esan-1 dikams. Apkaltintieji ginasi,
čioje įsteigtoje laivyno vasar- kad 1980 metais jie nenužudė
vietėje. Ją saugojo 10 laivyno1 jokių maldininkų.

— Prof. Andrei Sacharovas
prabadavęs 18 dienų, išvežtas į
ligoninę.
Izabele Peronienė atskrido į Buenos Aires, kad galėtų sutaikinti
— Specialistai apskaičiavo, peronistus ir įtraukti juos į demokratinę tvarką. Ji skris į Ugnies
kad 1992 metų paroda Chicagoje Žemę Ushug joj, kad galėtų grąžinti ten išvykusius peronistus
besiruošiančius kovoms prieš Čilę.
. ,
duos $7 bilijonus pajamų.

rūkančiojo reikalas — tai žaloji
mas ■artimo sveikatos. Jei Tams, ta to nežinojai, dabar jau žinąi.
Taip, Tamsta, toliau elgsies- jfrtI klausys nuo Tamstos asmenybės
sveikatai. Jei gyveni vien tik
savimi besirūpindamas, vien tik
j savus norus tenkindamas, tai ir
I toliau kenksi artimui. O jei esi
; padorus žmogus, tik dar neapsi1 švietęs, lai sužinojęs, kad savu
rūkymu kenki artimui, pradėsi
ei Ii sveiku keliu. Sėkmės tokioc žygiuotėje!

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jousmŲ darnos pagrindai
Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas

IGNAS .tDOMAVlCIUS, M. D.

VITAMINŲ REIKALAI (17)
Baisi tamsybė vyrauja pensininkų tarpe
vitaminų vartojimo reikaluose, todėl
visi švieskimės kaip Įmanydami, tada
mažiau nukentėsime ir kišenę storesnę
(Mediciniškas raginimas)
turėsime.
j tys yra reikalingos kūnui. Jos
j saugo žmogaus kraujagysles
j nuo sklerozes. Tokių riebalinių
j rūgščių kūnas pats nepagamina,
i Ton rūgštys turi ateitį į kūną su
! maistu. Nepr:sotintos riebalinės
■ rūgštys (išmokime kiekvienas
jų vardą) palaiko kūno audinių
sveikatą ir jos sudaro šaltinį kū
no energ jai. Tos rūgštys sande
Huojamos kūne esamuose rie
baluose.
Tos riebalinės rūgštys talkina
visų kūno organų alsavimui. Jos
padeda pernešti deguonį per viDr. Jonas Adomavičius
oą kūną. Jos padeda reguliuoti
VITAMINAS F yra riebaluo Kraujo krešėjimą ir talkina kūse tirpstantis vitaminas. Jis su ao celių išlepimui.

*

*
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ŽODELIS JAUNIMO
CENTRUI

Tiesiai iš Jaunimo t entro gir
tutėlis žmogus įsibrovė sekma
dienį Sodybom ten veltui davė
gerti apelsino sunkoje užmas
kuotą degtinę! Tvarkingieji, pa
uostę. neragavo, o silpnesnieji
— nusigėrė. Ne tik kaminais,
bet jau ir smuklėmis virsta ši
brangi vietelė. Keiskime Supli
kacijos turinį, įdėkime posmelį:
Nuo kampinio ir sinuklinio
į Jaunimo Centro, apsaugok mus
Viešpatie!

' "GAMTOVAIZDIS" (Tap^Gd)

ADOMAS GALDIKAS

ifWm mb Um piae* Uurt U bvkU
et dreams. And, UJ3. Saying*
kmdfl haw been heijnng to make
iaw_y dmaros <xxn$ utie for years.
Now.* Bondi mxtuTF in leae than
<x ywi That mean* your draams
afc coma true (anter than ever before.
¥*m can buy sharea in your parti'qJar tfretuu bv joining the Payroll
Pan where you work, or the
ynp krww it, you r An Ancan

lake stock in America

į

MOTRIN. Mano pažįstamas gy-j.lu štai kas žinotina: reikia, kad
dytojas atsisakė prirašy ti recep-1 iš ten atsiųstų tik -ligos pava Miko šileikio apsakymų knyga
lą tiems vaistams. Kodėl jis taip I diuimą; 0 jau nuo jos vaistų
“Liucija” jau atspausdinta.
pasielgė? Kokia Tamstos, Gy-jčia pakankamai yra. Todėl teM T T II C I I A*
dytojau, nuomonė apie tą vaisią ’ gul neprašo iš tenai vaistų, visokiaušiais vardais vadinamų. Tie
puo artrito?
vaistai yra gaminami Europos Autorius pavaizduojatletuvių
Atsakymas. Yra dabar nauja . valstybėse. J u tokiais vardais gyveninių nuo^X-X šimtmečio
knyga apie ąrtntą: 135a pusią-1 <ia
čia negalima gauti. Trukdosi pradžios iki lŪPasa ulinio karo.
Syd-^s^hLe6 taikąs, atsiranda abipusis nepa- 22 ilgesni ir trumpesni apsa
Hpllander: Arthritis ana Allied si..ienkiiirlnas:'■Anie
.. . -.vaistus
- . .
kymai, 184 psl. KA d$5.
-nori
Conditions. Išeina, 'kad žodis
gauti' o čia -gyvenantysis: nori' Gaunama .'"Naujieri^^^Ir pas
^artritas”, žmonių naudojamas vaistus išsiųsti (per 'keliaujantį-:
ąutoritįl
So. CanjpbeiE
netiksliai. Reikia žinoti KOKIOS ..
,
Ave., Chicago, 1L 60629. ;
.
„. Ji asmenį). O negaunant vaistų,
■RLSlES sąnariu skausmas. Uju
. .. , , „ , , .
,
. ... A ,
,• . i rejkia rašyti, kad gydytojas ten
yiagausieį ė. j jmas s ’irtin- | praneštų ligos pavadinima. Sugas. lodą reto pradėt! nege- Įsitpuk<io
‘visu5
rovę sąnariuose tvarkyta visu; ;
, •<_ 4
-i i - r
-•-21 %^a
a OA.T.A t^t a
Plesas kitą tuo reikalu mforpirma PAPRASČIAUSIA, PI
niuo Ii. Tada baigsis nesusipra
GIAUSIA, PIGIAUSIA, ir ma timai vaistu reikale.
Tuo reikalu jums gali daug
žiausiai kenksminga priemone j
padėti teisininko Prano ŠULO
kokia yra aspirinas. Reikiama,
paruošta ir te’sėjo Alphonse
RŪKORIUS
KENKIA
jo dozavimas labai svarbus. Be
WELLS peržiūrėta '"Sūduvos”
Vitamino
ARTIMUI
.
.
žmonės aspiriną laiko labr’" va j
išleista knyga su legališkomis
Vitaminas F pasirodė eivi- prastu dalyku. Jis toks papras- 1
Klausimas. Kada nustos žmo formomis.
. sai nenuodingas žmogui. Todė1 tas, kad žmonės netiki
/eik nės mane pykinti savu reikala
Knyga su formomis gatina■Jį augalinių aliejų pavidale visi1 .mini. Jie reikalauja tą nors
vimu nerūkyti?! eis esu suau "ma Naujienų administracijoje.
>u nauda sau gausiai tiaudo naujo.
gęs ir mari jokie patarimai ne
kime.
i >•
’
Čia ir gydytojai prideda save reikalingi: aš pats atsakau už
Išvada. Kiek ilgėliau •'agyve- trigrašį: kaip gi imsi ketvirtu
savo sveikatą ir niekam tegul f
ię žmonės, ypat erLsminkal. .imtinės už kebų narsučių vūtiL
galvos neskauda, kad aš rūkau. I
dažnai turi sausą odą. Jr tokia r prirašytą-patartą aspirmb nau
niežti. Žmogus susikaso, ypač lojimą? Reikia, kad pacientai Jei gadinu savo sveikatą, tai ma
tegul -dėl to ne-,
naktį visai nejausdamas susi >Ūtų patenkintas: tokiais atve no reikalas
drasko savo oda. Dar su nešva- lis prirašoma MOTRIN. O ji dejuoja. Prašau pasisakyti ger-b.
iais nagais jis odą užkrečia. To lė kiek negeresnis už aspiriną Daktarą tuo reikalu.
dėl oria ima pūliuoti. Vargui i’ai nekortisoniiiis prieš uždegi
Atsakymas. Tada žmonės
£alo nesimato.’ ,.
..
.na vaistas tabletėse. Tokį vai-s Tamsta neužkabinės • dėl rūkv*
O jei žmogui ima kojos tinti, tų naudojant, gali gautis stiprus mo, kada pats eisi rūkytu į Hit-;
j ada oda irgi sausėja, niežti, skrandžio išopėjimas ir krauja lerio bunkeri, iš kurio joks dū-J
pleiskanoj a. Ypač kai venos ko- /imas. Akių aptemimas — men mas laukan neišeis ir kitiems
ose išsiplečia, oda darosi sausa. <as regėjimas ir spalvų matym . sveikatos nėgadiris. Jau dabar
pleiskanota ir norisi tokią odą- mtrikimai pastebėti, tą vaisti medicina žino, kad nerūkanty
SERVE WITH PRIDE IN-!
I kasyti.
įaudojant. Vandens kūne užsi. sis nukenčia dėl rūkančiojo la
THE NATIONAL GUARD
O ką jau sakyti apie su pleis- aikymas ir sutinimai . gaunas tako dūmu. Rūkymas nėra vien
i ranom s kevojančiuosius: jie es- ijib to yaisot. .Veikia jis ir t
j .i iinadojami visokių pirklių smegenis: galvosūkis, servuotu
Pasibaigs tokių žmonių vargai n as ir galvos skausmas gali ai
t
CMiCA<iC MOTOR CUX5
I kai jie naudos su maistu pakan sirąsti. Galima čia to vaisto su
; eamai daržovių aliejų.
Keliamus .blogumus tęsti per dt
O visiems minėtiems sausa- puslapius. Užteks protingam ii
i adžiams prisieina mesti visokiu, :o, o Kitokiam nė Dievas nepa
vastus (dargi brangius) naudo ■ lės ateiti j tikrą kelią.
■ jus, liautis pas gydytojus besi
Nežinant kokios rūšies artri, lankius (ir kišenę gerokai pa- as ir pradėti su čia minėtu vais
j tuštinus), kada vien švelnut tu gydytis yra nemediciniškas
daržovių aliejus (BĄBY OIL) elgesys. Aspirinas irgi turi save
, reikalą pataiso: tokiu aliejum neigiamas puses, bet jis nėra
Į reikia tepti visą sausą.kūno odą
taip pavojingas. Žinoviškai aspi
l 0,. be to, reikia gausiau nugali- rlną naudojant, dažniausiai ne
j nių jdaržovių) abejų su maisti
JL
M<rX
reikia. kito vaisto net prie sun
I tokiems naudoti. Toks paprastai iriausios artrito formos, kokią
būdas apsisaugojimui uuo sau yra leuinatudinla artritas.
: sošjpdos tūlam pensuimkui pasi
Todėl išmintingai pasielgė gy ;
rodys neįtikėtinai. • Pabandyki dytojas, neprirašęs Motrin recep |
u- patys ĮsitfldnaU, kad; Ui
liesSu
*■..
ti? Nfegf, Šiai ką: nurašyk laišką |
PasiskaitjU. p. J. Arnesbn:
giminaičiui if paprašyk, kad jis l
Vitamins and Minerals.* TU paklausių savo gydytojo LieluVythdlnill Guide.
/oje, kokios rūšies artritas jį kartiuoja. Nieko daugiau AnieriSTENKIMĖS GERU PATA koje esamam gydvlcuŲi nerefRIMU PASINAUDOT) ’
iia. Reikia tik Ugn* vatdfr. Į) jau
žaislus, kiekvienas gy<lytojas
KODžI. kai kurie gydy
tojai NEPATARIA nau- i čia žinoei, kokius patarti. R oi
1 nežinai artrito rofces, siųsk jaru
X DOTI VAISTO MOTRIN?
aspiriną.
|
Klausim^. K 13<luvof gimi
Visiems kitiems lietuviams
naitė prašo nup artrito vaiste i va;sfų į Lietuvą siuntimo reika-

kad ir saulėgrąžų aliejuj jo yra. Yrą įrodyta, kad vitaminas F
sideda iš neprisotintų riebalifinkama veisimosi organų Sviesto nenaudokime dėl sklero yra veiklus gydant įvairias odos
nių rūgščių (unsaturated fatty į veikla dalinai remiasi ant tų zės pagausinimo. Pakaks muąns negeroves, kaip veido spuogai
acid). Tokios riebalinės rūgštys j riebalinių rūgščių. Taip pat tas to vitamino, naudojant virš mi (acne) ir egzema.
yra naudingos sveikatai. Jos j vitaminas — tos neprisotintos nėtus aliejus.
■ y'Ą. / .
Koks vitamine F kiekis rei
yra skystuose daržovių aliejuo-; riebalinės rūgštys adeda maiVitamino F trūkumo
kalingas žmogui paroje?
se. šis.ivitaminas atlieka du svar-i lintis odos ceiėms. Išeina, kad
ženklai
besnius darbus: 1. jis talkina dc-. ne tiek dažais reikia ‘"gražinti”
Šio krašto įstaiga (The Na
neprisoDaugelis
negerovių
atsiranda
guonies pernešimą kraujo sro-i savo odą. bet naudoti
ilonai Research Council) pataria
vėje ir 2. jis palaRo kūno celių' tintas riebalines rūgštis — VT- trūkstant vita^iino F. Iš tų *ne-: mažiausiai 1% visų dienos ka
sveikatą. Gleivinės ir nervai, i TAM1NĄ F, kuris yra daržovių Į gerovių minėtinos sekančios :\ lorijų kiėkįo sudaryti iš iiepri^oj sausa oda, veido spuogai (ącne), lintų riebalinių rūgščių. Nepri
taip pat ir vidaus sekrecijos liejuose.
i nežvilgą ir trapūs plaukai, pleis- sotintos riebalinis rūgštys ran
liaukos, ypač gūžio liauka (thy-j
Vitamino F šaltiniai,
i kanos, viduriavimas, tulžies pūs dasi augaliniuose aliejuose, o ne
roid) ir anlinkstinės Laukos (ad- {
esami gamtoje
lėje akmenys (gallbladder gyvuliniuose taukuose; ne tau
renals) savą sveikatą didžia da-!
limi remia ant vitamino F pa-1 Daržov ų aliejuose yra gausu j stones)’, menkas kūno svoris ir kuose, ne lašiniuose. Todėl ne tik'
’vitamino F; kukurūzų (corn) i kojų venų išsiplėtimas (varicose dėl sklerozės sumažir»;~,n ne
kankamo kiekio.
'aliejuje, šafranų (safflower) ' veins).
naudokime gyvuliniu
.abąlų,
Kokį darbą kūne atlieka
aliejuje ir sojos, pupelių aliejuje, j
bet ir dėl vitamit'9 K’ gavimo
vitaminas F?
Taip pat to vitamino yra saulė- j Koks didžiausias gėris, gau
naudokime aug. ’ni^ ’’ėjus su
namas 4$ vitamino F?
os riebalinės rūgš- grąžu sėklose ir svieste.
maistu.

am

— Jungtinių Taueų švietimo,
mokslo ir kultūros organizaci
ja rengiasi pertvarkyti pačią or
ganizaciją ir prašo JAV iš jos
nepasitraukti.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

eitis jaunosios vainikcTJo nuė
mimas.
Pamergės sukvietė visas mo
teris ir dainomis graudino jau
nųją bei jos mamytę, dainuo
jant “Augino motulė dukrelę ne
sau”, ir kitas lietuviškas dai
nas. Nuėmusios jaunosios rūtų
vainikėlį, padavė jaunajai, kurį
ji metė į būrį pamergių, nusi
grįžusi j kita pusę. Ta mergai
tė, kuri pirma pagauna vainikų,
tai pirmoji iš to būrio ištekės.
Po jaunosios nuvainikavimo,
ją apgaubė skarele, apjuosė pri
juoste, įteikė šluotą, kas primi
nė, kad ji jau baigė nerūpestin
gas mergautinės dienas, o dabar
jau reikės rūpintis namų žydiniu ir šeima.

Nauja lietuviška šeima — vestuvės
su lietuvišku atspalviu
J. Kapačinsko ir D. Ju)dvalkytės sutuoktuvės

džino o ‘U ntwKusi*a> ir paaiš
kino jiems švedų politiką mie
galių! atbėgusių žmonių reika
lu. Tuo tarpu atbegėliai bus
Malmo vietovėje kcl vyri augy
bė nuspręs jų likimą. Yra pa^ųo manyti, kad vyriaus zhe
leis jtims pasilikti Švedijoje,
ka;p Įeidavo pasilikti ir ki-

;jChxpgqje 1984 m. balandžio i kini jaunavedžiams laimingo
28 d. susikūrė nauja lietuviška I šeimyninio gyvenimo.
stirna Marquette Park parapi
Po sutiktuvių, grojant orkes- ’
jos G mimo švc. Mergelės Mari ’truf1 ir gausiai susirinkusiems
svef’iams, ritmingai plojant, jau I
jos bažnyčioje.
Paaiškėjo, kad šiuo dvimoto.
lą šeštad-.ęnį 1 vai. 30 inin. niejfj buvo palydėti prie (vai
riniu lėktuvu lenkai jau antrą
po pietų į lietuvių bažnyčią rin šių sialo. Ten jų laukė turtin
kartą pabėgo. Pirmą kartą 1982
kosi sutuoktuvininkų g minės, gas vaišių stalas, papuoštas gė
metais birželio mėnesi grupė
artimieji bei pažįstami šventiš lėmis ir žalumynais. Visi gėrėlenkų pabėgo į Austriją, o da
kai pasipuošę prie pagrindinio *osi ornamentika vaizduojančią ■
bar i Švediją. Švedai atiduos
tako ir laukė jaunųjų atvyks sodą, paukščius...
lėktuvą lenkams, kad kiti pa
tant.
Vakaro vestuviniai puotai va
bėgtų.
Kunigui išėjus prie altoriaus
dovavo ntrojo kaimo aktorė
ir pasigirdus vargonų garsams
)ana Mrkuzienė, kuri su hu• Bahamian aukso moneta
v;si lėtai žingsniais pajudėjo ak
noristiniaįs įtarpiais pristatinėsvėrė vieną svarą 22 caratų auk_
toriaus link.
Jaunajam
taip
pat
buvo
pri

o kalbėtojus ir visą vakru* sucn. '
minta,
k-d
jaunas
vyras
ne

.^argonams grojant momen naniai vadovavo. Pokylto^prosidairytų į kitas merginas, nes
tui pritaikytą" religinį maršą (rama buvo kruopščiai paruoš-]
gali netekti ir savosios. Paga
baltai išklotu vidury bažnyšio> a ir gana patraukliai pravesta]
• liau, visoms ceremonijoms ei
taku žengė keturios pamergės: ! ;u tautiniu antspalviu. Atrodo, j
. nant į pabaigą, jaunieji visiems
KasniŪnienė Rasa, ? šumskyte ;ad taip ir ^priderėjo būti, nes i
padėkojo ir pasakė sudiev.
Vilniaus Katedra
Dalia, Vacikauskaitė Laima ii jaunavedys tkip pat buvo .Am- J
Į
Pokylio programa buvo kruop
Kūlikąuskaitė Rima bei ketur *ojo kaimo kolektyvo narys.
šciai ir rūpestingai paruošta. Ji
p abrotidi: B ūtėn as E u gertij u s.
Sveikinimai
lakstytė.
kusius būti geroj nuotaikoj, vai niam laipsniui gauti. Dirba buvo vykdoma su tautiniu at
Lietuvninkas Vytenis, Jūodvaf
•
Jaunuosius sveikino ir abie- sintis ir nuotaikingai praleisti Baxter Travenol Laboratory, spalviu. Reikia tikėtis, kad ši
kis Kęstutis ir Kasniūnas Ma v. Vyriausias pabrolys E. Būtėjaunoji šėma visuomet bus lie
Inc.
rius. Visų dėmesj.atkreipė ma lovavo .Antrojo kaim aktorėU1! iaunlljU levai — Juozas K a- laiką, v
Dalyvis
Laisvalaikiu jungiasi į lietu tuviška.
Ačiū visiems!”
žoji pabrolių porelė —^balta aunųjų vardu pasveikino šve. pačinskas. sen., ir J. Juodvalkis.
Po jaunavedžio tėvo kalbos, višką veiklą. Jį vilioja vaidy
* , 1palinkėjo,! P°nas Kapačinskas taip prabiplaukė Lukaitė Dana, jaunoje dus ir jaunuosius,
LĖKTUVĄ ATIDUOS,

prabilo ir jaunosios tėvelis. Pa ba ir dabar yra įsijungęs į sa-|
anūkė, ir baltaplaukis Juodval :ad naujoje šeimoje bujotų lai- Jo:
LENKUS PASILIKS
kis Linas, jaunosios brolio sū nė, kad jų šeimą gaivintų lie-j ^Didžiai gerbiami dvasiškiai, sveikinęs jaunąją porelę, jiems tyrinio žanro scenos mėgėjų vie
uviškos nuotaikos ir savitam malonūs svečiai ir mieli jaunave taip pat palinkėjo skaidraus šei netą, kurio pavadinimas “Ant . Malmo, Švedija. — Jau minėnefis, abu;penkių rrfetukų..
Jaunoji, /tėvo vedama, žengt >inė pagarba. Pakyla šampano j džiai. Mums yra malonu ir džiu- myninio gyvenimo ir pasidžiau- ras Kaimas”. Taip pat jo žodis nėioine, kad 7 lenkai lėktuvu- iŠ
iš paskos apsirengusi balta puot ostas už Danutės ir Juozo lai- gu pasveikinti visus Jr padėk o- gė, kad naujan gyvenimui jau dažnai girdimas ir lietuviškų ra Lenkijos pabėgo į Švediją. Ga
nia meniškai išsiuvinėta sukne ningą gyvenimą, o svečiai paly- ti visiems, kurie atvykote į šį. nuosius palydėti atsilankė tiek dijo programų kultūrinėse va lima pasakyti, kad atskrido dyi
landėlėse Sophie Barčus.
pokylį - pabendrauti $u mumis daug svečių . •.
lenkų šeimos ir lėktuvo mecha
le, su šydu ant galvos. Prie al ii “Ilgiausių metų” daina.
porą,
Raštu sveikinimus perskaitė kartu išleidžiant j’ąunąją
toriaus jaunąją Danutę pasiti
.Taigi, abudu šie jaunuoliai nikas - lakūnas.
r
k,,,
'?.
kas apie jaunavedžius
—
Danutę
ir
Juozą
J
bendrą
šei/akaro vadovė" p. Dana MikuLėktuvas labai anksti pakilo
ko jaunasis Juozas.
per trumpą laiką atidavė savo
šiuo
laiku
jau
ne
taip
dažnai
mos
kelią.
Taip
pat
noriu
pa'
Šv. Mišias atnašavo ir jų san ■Jenė. Jų buvo'nuo giminių iš.
gražią, .našią 'duoklę Įieluviš- :š įtetino aerodromo. Priešattšdėl
dėkoti
ir
tiems,
kurie
negalėjo
pasitaiko,
kad
du.
lietuviukai
kajai ivei vijos veiklai', kuri džiu'.ryje jis paseikė Malmo aerodro
tuoką palaimino šios parapijo: >kup. Lietuvos, Anstralijos, iš
t w
•
jaunuoliai,
gimę
skistinguose
ir
iš
tolimesnių
vietoivių.
j
atvykti,
ibet
prisidėjo
kuo
nors'
klebonas, kini. Antanas Žakai ’ią, i
gino ne tik Chicagos. letuvius, j ma- Švedijos pakrančių : viršikontinentuose,. susirastų vienas bet ir tolimesnėse vietovėse > tinkas Haos Honron tuojau su
ratukas, šv. Mišių metu įspū
įdomus vienas sveikinimas Pr’e žio pokylio parengimo.
Mums taip pat yra labai džiu kitą ir sujungtų savo gyvenimą gyvenančius
dngai giedojo solistė D. Kuče- iuvo iš Lietuvos:
,1 =======::======z=z::===
gu. kad lietuviškų šeimų vai į bendrą lietuvišką šeimą.
Mieli Danute ir Juozai!
menė, Dariui Polikaičiui vargo
Prasidėjo vaisęs
Danutė gimusi Kaune (okup.
Šviesiu, kaip Velykų rytas,) kai susirado vienas kitą, ir su
nais grojant momentui pritaikir
jausniųj santarvės, vilčių iČ/ - jungė savo gyvenimą į bendrą Lietuvoje). Prieš penkerius me
tas giesmes
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Invokaciją sukalbėjo kun. A..
J jildvmo, jaukiu namu, sveikų šeimos kelią, kas žada gražių tus su tėvais atvyko Į JAV-bes, i Saulaitis, SJ, prašydamas Aukš-"yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių frąternalmė
Vestuvių puotoje
p J.
.T . \ , .. ” .
* .
*•
.
| gražių vaikų, ir kad jie jus gerb- vilčių -ateityje stiprinti lietuviš- Chicagon. čia baigė Prekybos čiausiojo palaimos šeimyniniame’
organizacija, ‘ lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
ką
išeivijos
gyvastingumą.
Bū

ir
Administracijos
Kolegiją
ii
Vakare 6:30 prasidėjo vestu-j tų ir mylėtų.
gyvenime.
;
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
.. ; įj darbus dirba.
vinė puota erdvioje ir elegan- J Visokeriopos šeimyninės Tai- tų labai džiugu, kad ir toliau jie dirba pagal savoi pasiruošimai
Puotos vadovė N. Mikųliktų
lietuviais
ne
tik'
iš
vardo,
Ji
yra
pamilusi
lietuviškos
vei

tiškoje Beverly Country Club' mės Jums linki
SLA -^IŠnŽofejo daugiau kaip AŠTUONIS ^KLUONUS dolerių
žienė paskelbia puotos pradžią
bet
“
ir
vidinio
dvasinio
jausmo.
/yapdraudų savo nariams.
klos
plotus
ir
įsijungusi
į
orga

salėje,. į kurią atvyko virš .250 8
Marija ir Artūras,
ir
prašo
visus
vaišintis
esamais
Lnkiu jauniesiems — Danu nizacinę lietuvių išeivijos veik-.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
svečių.- čia jų laukė užkandžiai j Antrojo kaimo aktoriai — Jūvalgiais bei gėrimais. Visiems
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
!a.
tei
ir
Juozui
dąug
saulėto
V
ir patrauklus bufetas. Svečiams j rate Jakštytė, Eugenijus BūtėKiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
linksmai
besivaišnant
jr
besi

Juozas dangaus mėlynę iš
..
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
snekučiiuofantis, 7:30 vai. at-1 nas, Indrė Toliušytė, Vida Gal- ^džiaugsmo' asmeniniame gyvešnekučiuojant,
tęsėsi
linksmas
vyko jaunavedžiai ir jų palyr vidienė ir Arvidas Vaitkus, Vi ; nime, jaukių namų židinio, gra- vydo Cricagoje, prie MichigaSLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
ir jaukus pokylis. Vaišėms be
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
>
’
eikino
l'^
a
'
U
s
š.eirrtos
at&lyno,
ii?
kad
rio
ežero.
Išsimokslinimas
vyko
da. Įžengus salėn, papliupo gar; j si vienas pi kito sv
sibaigiant
prasidėj
’
o
šokiai.
Pir

;
’
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai;
Siejimą gaivintų lietuviškos šiame krašte, čia-baigė ‘Kristi
sūš plojimai;- ‘Aido”' orkestrui Jaunuosius, deklamuodami i ĮdoSLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
___ t’.kuplefinius posakius, ku-|^uotaikos; Te • netrūkstą- jums; jono Donelaičio Aukštesniąją mąjį valsą sušoko jaunųjų po
skambiai? grojant 'maršą, *• jau- '...mius
$1,000 apdraudos sumą temoką tik $3.00 metams,
relė, o po jų įsijungė į šokius ir
buvo sutikti xpa!gal _ rie gana
nuteikė
ne tik
nieji tėvų b.
__ linksmai
_
.
-kada būsite viė- Lituanistikos mokyklą,, St. Lau .
SLA —kuopų: yra visose lietuvių kolonijose.
lietuvišką ^paprotį;
juojaunuosius, uci
bet ir
svečius.
kitam
labiausia reikalingi,' rence High Sihool ir -Northwest svečiai. Tenka pastebėti, kad
_c —
—į
y su
o u. j
U.V'j< j<iu.JLLU.voiua,
ii visus
yi^uLd o
vcviuc.r,.
- .
, .
Kreipkitės Į ^savo apylinkės kuopų veikėju^ .
' Dariaus Polikaičio Vadovauja
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
_ ir vynu.
Tai-Šios programos paruošimu
pievo palaimai ir ern universiteto Ekonominį sky<
da duona, druska,
ir
mas “Aido” orkestras grojo tik
£ • ; Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
gražf lietuviška tradicija. Jm- giausia rūpinosi aktorė Jūratė savitarpinė pagarba visuose jū rių, Evenston, Illinois, bachelors rai1 kultūringai, nes nereikėjo
sų užmuojuose.
laipsniu. Dabar gilina studijas
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
-- Tąd'kvieciu visus čia susirin- tame pat universitete aukštes- apsisaugoti ausis nuo (kaip daž-1
nai atsitinka su kitas orkestrais)
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
bubnelių susprogimo. Visiems
Tel (212) 563-2210
Linksmai leidžiant laiką, prasi
'€ LITjekATGRA, lietuvių literatūros, meno tr
dėjo pagal lietuviškus papro- i
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Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
I. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuseričiaui tr V
Meilaus straipsniai bei studijos, muštruotos nuotraukom!! t
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubo®, A. RGkitdėa ir JL Vanr
kūrybos poveikriaia. 865 puri. knyga kainuoja tik £L

> DAINU IVkNTKS LAUKUOSE, poetės, ratytojos b tn
finlf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimk
bei užkuliaiaii. Studija yra 151 puri., kainuoja |X
'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafy
ta> Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mts
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knygr
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago/HL 60629

TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių preldą.
Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENt
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

1^01 W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737
pfomkl parašyta ttudija apie Rytprūalua, remianti* Pakalai! |
Labgnvoa apskričių duomenimis Aprašymai Jdomfbi kiekvienas
BetnvlnL Leidinys Blustrnotaa nuotraukomis pabaigoje duodama
vitovardžių pavadtalma^lr Jų vertiniai | rokle&j kalbą. Laba*
Mndingojo S3S pusi knygoje yra J^ytprfiatų tamriapU. Kalas |i
> K4 LAUMta LIMA. raiytojw Petronėlės Ortntaltėi atA

Dairiai* bollevfktj okupacijos metais. Knyga turi 2M puslapi*
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fAY DRUGS VAISTINĖ
759 W. 71st St, Chicago, DL

> JULIUS JANONIS^ poetas Ir revollurfonferliM, nerapM
lM fr klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje) tik Bi
Jwglo Jaifnako knygoje apie Juliam Janonio gyvanlmg !r poa
afj%. Dabar bfltę ji galima pavadinti kovotoju ni kmogaua tefeat
Knyga y*a didelio formato, 265 poslapiu kainuoja

aaTTKINfiS

H. Koateiiko ktrvba. 1. Vakffih

NGAI ttPILDOin RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokia >niais nuo
9 vai ryto iki 10 vai vakaro.
lieniala nuo 9 vai. ryto Iki 8:80 vai vak.

p&raW 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa Bet ka3a b
Bet- kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, Hėtuvim
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. B
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir patarė mums toliau studijuoti
Klett vtrieHri.

Paltu

IHLMAN> B.S., Registruotu ▼tfetminku
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bius ir Įsakė vifeą reikalą pranešti prokuratūrai. Paaiš
kėjo, kad apie Carterio sąsiuvini plačiausiai buvo Infor
muotas Edwin Meese 3-asis; James A. Baker 3-asit. Bal
tųjų Rūmų kanceliarijos vedėjas, ir William A. Caeey,
THfi LITHUANIAN DAILY NEW1
ČIA direktorius.
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday i
Valstybės gynėjas French Smith paskyrė Teisingu
by The Lithuanian Newi Publishing Co^ Inc.
1731 So. Halat»d Sxr>#L Chka^o, IL $0604 Takphone 421-410$
mo departamento patyrusį pareigūną Thomas P. DeCaii
šiai bylai vesti. Šis parinko 10 teisės mokslus baigusių
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dirbo Respublikonų partijos rinkiminiame centre. Kiek
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vienas turėjo pasakyti, ką jie darė, kaip atsirado prez.
Carterio sąsiuvinis, kas priėmė, kas pasirašė, kas tuo rei
As of January 1, 1780
metams
$40.00
pusei metų -______________ $22.00 kalu laiškus rašinėjo, kas komentavo ir Reaganui pata
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trims meneAam-j
$12.00
vienam menesiui r ............. - $4.00 rimus davė.
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
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aree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų
$24.00
^her countries ^48-UO ner year.
vienam menesiui$5.00 kalsta veikiantiems įstatymams. Daugiausia nagus prie
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šito reikalo buvo prikišę Edwin Meese 3-asle, James Ba
25 cents per copy
UŽsiemuOaa:
ker 3-asis ir William Casey. Paskirti teisėjai nuodugniai
metanu___________________. $48.00
pusei metų ,_______________ $25.00 apklausinėjo visus tris čia paminėtus pareigūnus ir pri
Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio kainos:
ėjo išvadą, kad nei vienas jų nenusikalto veikiantiems
Naujienos
kasdien, išviri »ni
Chicagoje ir priemiesčiuos;
sekmadienius, pirmadienius ir 4ven Įstatymams ir prokuratūrai neverta toliau Veikti nusta
metams $45.00 ladiemus. Leidžia Naujienų Bendro tytais dėsniais
panašioms byloms spręsti. Teisingumo
ve, 1739 So. Halsted Street, Chicago
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departamentas, išklausęs trijų teisėjų nuomonę, paskelbė,
in mg menesiams
$15-00
kad nėra ko traukti teisman ir patarė bylą baigti. Visas
nenam mėnesiui ------- $5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
tsutose JAV vielose:
Orderiu kartu su nžsĮa<vmn
reikalas būtų tuo prokuroro William French Smith nuro
dymu pasibaigęs, jeigu ši byla būtų nepatekusi į federaNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieni n gt
! linio teisėjo Harold H. Green rankas. Prieš dvi savaites
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet. šeštadieniRią — iki 12 vaL
George Washington© universiteto teisės profesorius John
F. Banžal ir kriminalinės teisės specialistas Peter Meyers
apskundė prokurorą Frances Smith teisėjui Greene. Jie
Prokuroras pasturgaliu pirmyn
nurodė,, kad prokuroras turėjo paskirti nepriklausomus
toli nenueis
patarėjus. Prokuroras to nepadarė. Jis pasirinko tokius,
kurie bendradarbiauja su administracijai
Visi atsimename, kad respublikonų partijos kandi
Federalinis teisėjas Greene nuėjo žymiai toliau, negu
datas prezidento pareigoms Ronald Reaganas televizijos teisės specialistai prašė. Jis. davė prokurorui W. French
debatuose supartalino buvusį prezidentą Jimmy CarterĮ, Smith 7 dienas nepriklausomiems patarėjams paskirti ir
o pabaigoje, uždėjo <■ ant ratukų visą televizijos aparatą bylą-atnaujintiC-BUvuriam prežidentui iš Baltųjų Rūmų
dar s'u kalbančiu tuometiniu prezidentu, ’pastebėdamas, pavogtas svarbūs dokumentas, tuo dokumentu naudojosi
kad jis veža jį išverkti į ši^kšlyhą.: b;
privatus žmbgus. dokumentas ėjo iš rankų į rankas, , o
Prez. Carteris gąfejb- būti geras žmogus, bet be stip vėliau rinkiminio komiteto narių buvo, komentuojamas,
raus charakterio, silpnas kalbėtojas ir lėtos orientacijos. kol pagaliau pagrindinėmis jo mintimis pats- kandidatas
Debatai su buvusiu gubernatoriumi Ronald Reaganu bu Reaganas pasinaudojo. Kaip tie patarėjai galėjo skelbti,
vo pati silpniausioji Carterio vieta. Jam reikėjo daug aiš kad niekas nenusikalto, kada kiekvienam aišku, kad visa
kintis ne tik prieš savuosius, bet ir prieš demokratų prie eilė žmonių nusikalto veikiantiems įstatymams. Galima
šus, o Reagano sukritikuoti jam būtų nesisekę. Jis nei su buvusio prezidento Carterio elgsena nesutikti, bet ne
nesistengė. Jis gavo Įvairiausius pasiūlymus, bet didelio galima tvirtinti, kad įstatymai nesulaužyti, kada kiek
dėmesio Į juos nekreipė. Jis buvo įsitikinęs, kad jau buvo vienam aišku, kad svarbus dokumentas buvo išvogtas iš
pervėlu. Jis tiktai galvojo, kaip jam tvarkingiau per Baltųjų Rūmų.
duoti prezidentūrą naujai išrinktajam.
Federalinis teisėjas Harold H. Greene parašė 31 pus
Prez. Carteris prezidentūrą 'prakišo, žmona ji gero lapi savo sprendimui paremti. Jis nujautė, kad proku
kai apibarė, o dabar ji viešai jau skelbia, kaip ji ne vieną roras French Smith bandys pasinaudoti įstatymu, drau
kartą buvo apibarusi už lepšiškumą. Maždaug už metų džiančiu teisėjams eiti prieš bendrus Teisingumo depar
paaiškėjo, kad prieš pačius debatus buvo dingęs prez. tamento patvarkymus, turinčius Įsakymo galios visiems
Carterio debatų sąsiuvinys. Ten riskas buvo surašyta, teisėjams. Teisėjas nurodė, kad prokuroras W. French
kaip debatus vesti, kokius klausimus kelti ir kaip viską Smith, interpretuodamas konstituciją, atbulas žingsnia
vo pirmyn.
užbaigti. Carteris išėjo Į debatus be jokių užrašų.
Teisėjas Greene nurodė, kad 1978 metais priimtas
Vėliau paaiškėjo, kad prez. Carterio sąsiuvinys pa
teko Į Reagano rinkiminės kampanijos vadų rankas. Valstybės tarnautojų etikos aktas įsako prokurorui
Carteris Į debatus nuėjo be savo sąsiuvinio, o Reaganas traukti teisman tuos, kurie slepia dokumentų vagis.
turėjo ne tik savo, bet ir Carterio. Jeigu Reagano žmo Meese, Casey ir Baker žino, kas atriešė į respublikonų
nės būtų tylėję, tai ir šuo’nebūtų sulojęs, bet jie reikalą centrą prez. Carterio sąsiuvini, bet ikršio meto apie šiuos
išplepėjo. Jie norėjo pasigirti, kadjr jie prisidėjo prie nusikaltėlio neištarė nė žodžio. Atsargon išėję teisėjai
pasikalbėjo su trim debatų organizatoriais ir ntitahė huReagano išrinkimo.
Kai Carterio sąsiuvinių likimas tapo vieša paslap- 1 pasikalbėjo su trim debatų organizatoiaais-ir nutarė netiroi, tai prez. Reaganas sukvietė visus savo bendradar- traukti jų teisman. Tačiau kada prokuroras netaiko veiALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai
ĮVADINIS žodis

1982 metais kovo 13 d. Venezueloje, Caracaso
mieste, širdies smūgio pakirsta, mirė Aleksandra
Kairytė Vaisiūnienė. Ji buvo didelių gabumų ir
nepaprasto darbštumo žurnalistė - rašytoja. Jos
raštų nuolatos būdavo atspausdinama daugelyje
Kanados, Šiaurės ir Pietų Amerikos lietuviškuose
žurnaluose ir laikraščiuose. Jų tarpe ir Naujie
nose.
Be daugybės įvairių gyvenimo sričių ir klau
simų, kuriuos gvildendavo savo rašiniuose ir be
letristiniuose vaizdeliuose, ji labai domėjosi vege
tariška mityba, žmonių sveikatingumu ir moterų
grožio palaikymu. Mokėdama net penkias sveti
mas kalbas, ji, panaudodama žymiausiųjų tų sri
čių žinovų ir mokslininkų veikalus, parašė didelį
pluoštą straipsnių. Deja, ji nebesuspėjo tuos savo
rastų darbus susisteminti ir paversti į vieningą
veikalą, šį jos pomirtinį palikimą prisiėjo peržiū
rėti, kai ką praleisti, o ką-ne-ka papildyti ir pa
taisyti.
Čia tas p mirtini Aleksandros Kairytės Vai
čiūnienės veikai..' pateikiamas skaitytojams. Savo
tematika ir aktua.umu jis yra, gal būt, vienintelis

tokio pobūdžio veikalas mūsų literatūroje. J|
spaudai paruošė ir susistemino Jurgis Jašinskas.
PIRMAS SKYRIUS

Vegetarizmo užuomazga

Pirmoji knyga, iš kurios susipažinau su na
tūralia medicina, buvo Manuelio Lezaeta Acharan
j “La Medicina Natural ai alcance to todos’’ (Natū
rali medicina, prieinama visiems), ši knyga jau
. tryliktąja laida išleista 1958 m. Čilėje, Santiago
1 mieste. Čia pateikiamos pagrindinės to veikalo
, mintys.
Sveikatos apibūdinimas

Kukluksy uS riauiių kHimą
1979 metais.
LENKĄ LAKONAI PABĖGO
ŠVEDIJON

Sto< kholmas. Ar. — Dvi lakū
nų šeimos sėkmingai pakilo ’š
kariško aerodromo, apgavo len
kų ir rusų komunistus ir sėk
mingai nusileido pietų Švedi
joje.
Lakūnai žino, kad komunistai
labai atidžiai saugo aerodromus.
Jie mokėjo atsigabenti artimiau
sius savo šeimos narius, iškilti
aikštai pačioje Lenkijoje, prasprųkti pro rusų stropiai sau
gomą Baltijos jūros erdvę ir lai
mingai nusileido švedų aerodro
me. Jie skrido labai žemai, ne
pajėgė laiku lėktuvą sustabdyti
ir gerokai ji apdaužė, kai jis
prasiveižė nuo aerodromo ta
ko.
Išl’po visi 7 lėktuvo keleiviai
ir -paprašė, kad švedai leistų
jiems apsigyventi, kol lenkai
gaus leidimus toliau važiuoti.
Jei kiltu karas, tai daugelis.lenkų bėgtų i Vakarus, sako atbė
gusieji.
DINGO KUBOS AMBASADO-j darė. Grenadoje buvo 800 kovai j NORĖJO RUOFĄ PAKARTI,
BEI JIS MIRĖ
paruoštų karių, ten buvo' bai-j
RIUS, PULKININKAS

giamas ruošti aerodromas, bet
pulk. Tortilo Comas nesiėmė ini
ciatyvos ir pralaimėjo. Amba
sadorius taip pat turėjo vyriau
sybė-- instrukcijas, bet nesiėmė
jų vykdyti.

Santiago, Čilė. — Izraelio žy
dai labai norėjo Walteri Her
man Roufą pakarti, bet praeitą
pirmodienį jis mirė nuo širdies
smūgio Santiago priemiestyje.
Vokietijoj Roufas buvo AdolPaskutiniu metu buvo val _o Eichmano pavaduotojas. Nastybinė šventė, bet šių dviejų jių Vokietijoje jis buvo Į^astapareigūnų niekur nesimatė. Jie ' tęs 'dMėlius sunkvežimius, į kugali būti; s^la^kaliėįiMė, *Tdūkla ’riuos suvarydavo nuogus žydūŠ
ir ten juos dujomis nunuoayda..
teismo.
-----. 1 " —
—
įr vn. Žydąi tvĮrtijga^k^^^is tokiu
— Tardymas bove labai.ilgas; • oūdu nunuodija ^50,t)00 Rytų
bet Alabamos, BirmmgHanio pro Europos "žydų. Tvirtinama, kad
kiiroras patraukė teisman id sunkvežimniai buvo ir Lietuvo
je. į kuriuos suvarydavo po 50
žvdu ir vienu metu nunuody
kiančių įstatymų, tai teisėjas turi teisę jam priminti, ką davo.
jis privalėjo ir privalo padaryti.
Buvo tvirtinama, kad po ka
' Į Teisėjas Greene nujautė, kad valstybės gynėjas gali ro jis 2 metus praleido Vatika
jam priminti, ką jis turi atlikti. Teisingumo departamen no valstijoje, bet Vatikano są
tas penktadienį paskelbė, kad kreipiasi Į aukštesnę ins rašuose jo vardo nerado. Jis la
bai daug rūke ir buvo gavęs
tanciją teisėjo Greene sprendimui sustabdyti.
plaučiu veži bet mirė* nuc širPats valstybės gynėjas negali sustabdyti teisėjo dies smūgio. Izraelis prašė, kad
Greene Įsakymo. Tai reiškia, kad federalinis teisjėas turi ’iilė išduotu Roufą. bet dikta
teisę valstybės prokurorui nurodyti kur jis nesilaiko vei- torius Agosto Pinochet nesutiko. Reikėjo anksčiau reikalau
kiančių Įstatymų.
ti. kol dar nebuVo Čilės pilie
■ Visi atidžiai sekame šį teisininkų susikirtimą. Visi tis.

Havana, Kuba. — Kubos amvassidbrius Julian Tores Rizo,
Kubos ambasadorius Grena
doje,. ir pulk. Pedro Tortolo Conas. naujai paskirtas Kubos ka
i'ęįvni vadas Granatoje. Jiedu
s;bu , grižo su kitais kubiečiais,
buvus’ais Grenados saloje, kai
amerikiečiai užėmė Grenadą.
Grenadoje buvę' dideli gink
lu sandėliai. Ten buvo oakankamai'šorinių.: PUlk. Tortile Co
mas buvo gavęs instrukcijas,
kaip tuos ginklus noudoti prieš
ambtfikiečiuš, bet jis- nieko ne

9

žinome, kad prokuroras turi didelę galią. Bet šio kraštų
gyventojus valdo teisininkai, pasiremdami galiojančiais
Įstątymais. Matėme, kad prezidentas Niksonas negalėjo
savavaliauti. Respublikonų partijos vadas pasisakė prieš
Niksoną, kai jis nesilaikė nustatytų pareigų. Kai panau
dojo daugiau galios negu turėjo, tai priverstas preziden
tūros-atsisakyti.
Šiomis dienomis federalinis teisėjas imasi suvaldyti
prokurorą, kuris, norėdamas apginti partijos draugus,
bandė nekelti jiems bylos. Teisėjas Greene neleido jam
šitaip pasielgti.

Mūsų prigimtis rodo, kad esame
sutverti augmenijos mitybai

— Sąjungininkų karo jėgų
viršininką- gen. Eisenhower tą
)aiį vakarą Įsakė visiems ka
riuomenės vadams neleisti ru
sams gain lyti lietuvių, kaip gau
lė jie savuosius rusus. v
------- ;----------r
— Amerikos kariams 1 uždrauvlė nešioti jarmulką.Kariuc
menėj palikę keli žydai norėjo,
kad švenčiu metu jiems būtų
leista nešioti jarmulkas.

kitus suprasdami, geros valios vedami, sutartinai
ir taikiai išspręstumėme prieš mus stovinčias kai
mynines problemas, pirmoje eilėje teisingai, abiem
pusėm priimtinai sutartumėme mūsų laisvų vals
tybių politines sienas. Dėl to čia išeivijoje privalo
me arčiau vieni kitus kontaktuoti ir būti viskam
pasiruošę, nes dabartinė padėtis amžinai gi ne
tvers... Paskutinio pasaulinio karo pavyzdžiai
vaizdžiai parodo, kad karo lauke kariai gali sun
kiausią karą laimėti, bet netikę, neįžvalgūs diplomatai-politikai jį pralošti — to laimėjimo ne
vertųjų naudai ir užtraukti taip sau, taip ir ki
tiems kraštams dideles nelaimes...

Mokslininkai: Cuvier, Slikysen, Carrington,
Lehman, Cristian įrodė, kad žmogus yra sutver
tas maitintis augaliniu maistu, išaugintu pačios
gamtos. Darvinas, Lamarck ir Heckelis palygina
žmogaus pizioldgiją arba prigimtį su beždžionė
mis, kurios maitinasi tik gamtos išaugintu maistu.
Dr, Atnilcar Sousa, remdamasis tyrimais, įrodo,
kaip sveikai gyvena indėnai miškuose, ir kad
“žmogus, tapęs virėju, pradėjo sirgti”. Natūrali
mityba įrodo, kad pirmenybė priklauso maisto rū
šiai ir kad žmbgiis gali gerai gyventi nevirtu
maistu. Keptas, fermentuotas ar kitaip pagamin
0 kai nebus tarp mūsų (lietuvių-lenkų) kivir
tas maistas mus susargdina.
čams vietos ir'dirvos, paliksime gerais, nuošir
(Bus daugiau)
džiais kaimynais ir reikale tvirtais sąjunginin
kais, nes anot publicisto-poeto Jakšto (DambrauMko) žodžių: “Vieno greitai il«t ranka, vieno
VINCAS ŽEMAITIS
išmintis menka, kai du stos •— visados daugiau
padarys... ’ .
.
LIUBLINO UNIJOS SUKAK
1969^X1-21 d.
<. '

“Sveikata yra didžiausias tuitas, kurį Įverti*
name tik jo netekę. Medicinos tėvas Hipokratas
(gr. Hippokratės) yra pasakęs, kad “nėra ligų,
yra tik ligohiai”. Dr. M. Lezaeta Acharano nuo
mone, “vienintelė liga, kuri egzistuoja, vadinasi
mūsų pačių nepažinimas savo sveikatos, o apsb
saugojimas nuo ligų yra natūralios gydymosi prie
TIES PARAŠTĖJE
monės. Todėl sveikatos neįgysime nei gydytojo
(SANTYKIAI SU MCSV KAIMYNAIS LENKAIS)
kabinete, nei modernios vaistinės priemonėmis,
kadangi liga yra mūsų pačių kasdieninio gyveni
* I5B9 — 1969
mo aktas. Sveikata reiškia viską. Jos neturint, ne
(Tęsinys)
apsimoka gyventi. Nę|>hžinimaš savos sveikatas
yra vieniiitelė ir pati svarbiausia priežastis surir*
Iš šių laikų padėties, žvelgiant ateitin, mes
girnų, nuo kurių kenčia visa žmonija. Susergame gaiirne numatytu kad lietuvių-lenkų (tautų ir
ne dėl to, kad mus užvaldo nežinoma jėga, bet dėl valstybių) likiminiai keliai, daug kur kryžiuosią.
mūsų pačių padarytų klaidų”.
Svarbu, kad mes juose susitiktumėme, pilnai vieni

(Pabaiga)

Ir- rs'traik^S
ir skambino, patareikti sunkumus ir pal:as visuomeniniu inūimo nelemtas kryptis,
d m m s jėgomis bandysime
i ved.amų darbą.

Modernios poezijos' knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Naujienos
I

ska tytoja ponia
Kdita Ogden (štrausaiU,), gy
venanti Ro/dwood City, Califernia^ neri savo draugams ir
pažįstamiems Čikagoj ir ypatin
gi Ziono ir Tėviškėlės Evangea rn y J <> s p m j p ij ’ečja ins
inoti, kad jinai praeitą
ištekėjo už gamtos me
nininko William L. McOuary.
avės įvyko Yosemite
( Ta
Yosomite
National
California, dalyvaujant
ip-upci draugų ir gimi
nių.
Dievulis porą palaimino su
dnkre’e Insrr;da Adele, gimusia
balandžio 27 dieną.
Pon a McQuary turi 15 metų
sūnų Jeffreey Ogden. Džiaugia
si laiminga močiutė Naujienų
sūnų Jeffrey Ogden. Džiaugiasienė, gyvenanti Marquette ParNauj'enų

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

DR. PAUL V. DARGIS MŪSŲ MIRUSIEJI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Wevtchestor Community klinikai

Medicinos direktorius
1WS $. Manheim Rd., Westchevtar, III.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

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

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS

1907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Sofija JAUN1ŠKYTĖ, VLB
apylinkės narė, mirė 1984. II.
21. Palaidota vasario 24 d. Stuttargt - Stemhaldenfeldo kapigart - Stemhaldenfeldo kapisakė J. Glemža.
Buvo gimusi 1901.V.25 Peteisburge. Baigusi Utenos gimnazi
ją, tarnavo Žemės ūkio ministe
rijoje Kaune buhaltere. 1944 m.
pasitraukė į Austriją, vėliau
arvyko į Stuttgarta - ir nuo 1952
m. gyveno Steinhaldenfelde.
Nors sirgdama, bet buvo oktyvi
visuomenininke, — kurį laiką
pirmininkavo Stuttgarto *L<B
apylinkei ir priklausė Lieti- mo
terų klubui. Kantriai nešė išeivišką naštą, kurią pakelti padė
jo geri žmonės,ypač dr. M.Baublys su sūnum Saulium.

ANTANAS VILIMAS

. Fresh Cherries Nest

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOl VALANDOS
iešUdienUli / ir sekz&aHealAif
Stories WOPA • 149Q AM
tranaliuelames U mūtų studiją
Marouette Parka
Ved«|« — Aldone Dautw
ToMa 77*-IS4>

TIS9 fe. MAPLEWOOD AVI

CHICAGO, IL

SENIAUSIA IR DLDŽIAUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1121 South 50 th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
I'RLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
<

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

TeL 376-1882 ar 376-5996

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

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

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

Everesto kainas

— 21 metų Mai S lankej penk
tadienį išrinkta JAV 1984 m.
KODĖL NAUJIENOS NEIŠĖJO?
grožio karalienė. Ji buvo New
OPTOMETRISTAS
Praeito šeštadienio ryte, bai- sunkus dalykas, bet reikia kan- Meksikos gražiausia jaunuolė.
KALBA LIETUVIŠKAI
Kęstutis Kurtinaitis mirė giant spausdinti paskutinį Nau-.trybės ir noro. .Reikia pažinti
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 1983.XII.30 Palaidotas gruodžio
jienų numerį, išlūžo vienos šeš- raidėms rinkti sudėtingą maši
— Kariuomenės teismas at
Tikrina akis. Pritaiko akinius
23. Heidelberg Rohrbachu ka- tarnės (gear, krumpliaračio) ną. Mašinai pažinti reikia no ėmė korporalui Alfred Grifinui
ir "contact lenses”.
pinėse. Dalyvavo apiei 40 žmo trys dantys, išlaužė kitus dantis ro ir laiko. Jaunimas norį vis laipsni, išmetė iš kariuomenės
s
nių, daugiausia buv. draugai iš ir sustojo presas.
ū ką atlikti greitai, šiuos du da ir paskyrė 4 mėnesius sunkių
LSCo
8591
Schwetzingene.
lykus suderinti gana sunku.
darbų kalėjimo.
Dr. LEONAS SEIBUTIS
Anksčiau -būdavo lengviau
Buvo gimęs 1S22.V.6 Kaune.
■ Tikimės mašiną pataisyti, bet
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Po karo buvo išvykęs i anglių šeštames pakeisti. Goss bend rinkėjų klausimas t3ip lengvai
— Federalinis teismas pakei
PROSTATOS CHIRURGIJA
kasyklas Prancūzijoje, bet ne rovė turėjo atsarginius, bet da vargu išsispręs',todėl be bėdų tė blogai sutvarkytus Chicagoje
2656 West 63rd Street
trukus grįžo ir tarnavo’ ameri bar-jau nėra tos stipriosios ben ir netolimoje^.ateityje vargu ap-j rinkiminius wardus.
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
drovės ii' negalima gauti senai
kiečių LS kuojose.
siejsime.
Y .;*• ketvirtad. 5—7 vaL vak.
mašinai atsarginių dalių. Su.beVok. Liet. Biul.
Naujos masinos įsigyti nepa
® Vienas iš senųjų tebeveikian
I
Ofiso telefonas: 776-2380,
dantėm šeštarnėin važinėjom jėgiam, neurime. reikalingų tūk
čių geizeriu randasi tautiniame
Rezidencijos telef.: 448-5545
s Pirmieji makaronai ir jų po visus centrus, tikėdamiesi stančių, bet tikimės reikalingas
parke Yellowstone, ir iš jo iš
įmonė buvo įrengta Brooklyn, gauti pakaitas, bet įsitikinom, dalis pritaikyti,-bet rinkėjų klau
trykšta vandens apie 33 milijo
N. Y., 1948 metais. Jos savinin- kad taį beveik neįmanoma.
simas gali būti .sųnkįau- spren nai galionų kievieną dieną.
ka‘s buvo Antoine Zarego.
’ Tada teko padaryti naujas, iš džiamas, negu, krumplių.
plauti krumplius (dantis), juos Dienraščio nepasirodymas su — KASĄ, Lietuvių Federali
e Kiekvienam 100 gyventojų nušlifuoti ir pritaikyti senai ma
kėlė didelį susirūpinimą visuo nė Kredito Unija praneša, kad
šinai. Tiksliai pagaminti reika
JAV tenka 56 telefonai.
menės tarpe. .Buvo tokių, ku š. m. gegužės mėn. 28 d. pirma
DR. C. K. BOBELIS
lingas dalis — ne taip lengvas
rie džiaugėsi bėdomis ir linkė dienį, įstaigos (Chicago ir Ci
Prostatos, inkstų ir šlapumo
dalykas.
Svarbiausia užima
jo, kad jos užsidarytų, bet ras- cero) bus uždarytos.
takų chirurgija.
daug laiko. Praeitą ketvirtadie- >
nį jau gavome pagamintas nau
5025 CENTRAL AVĖ.
He invented, Now Owpf,
jąsias, bet niekas nėra tikras, ar
St Petersburg, Fla. 33710
naujos dalys tiks. Bandysime.
The American Dream
TeL (813) 321-4200
Bet tai dar ne viskas. Pastebė
jote, kad Naujienose tebeina
garsinimas apie reeikafingą
raidžių rinkėją. Atsirado vie
Apdraustas perkraustymas
nas kitas, bet nepavyko susitar
iš įvairių atstumų.
ti. Išmokti.raides rinkti ne toks

PERKRAUSTYMAl

Funeral Home and Cremation Service

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
■

lakstės automobiliams pastatyti
,... -r-

7 Wait Dtsney’i Goofy, Burger King, “The American Dream’
creator Joe Kelly • and Coh Sanders play the popular Zffi
American' Dream game.
ATLANTA, GA—Joe Kelly
must have remembered his
childhood trip to the nation’i
capltol where he learned there
was an American dream avail
able to anyone willing to
accept a challenge.
But to be credited with
Inventing, and now literally
owning The American Dream?
That’f exacUy what happened
fe unemployed Joe Kelly of
Attalla, Alabama.
In the process of achieving
Ue dream be was able to
enquire dfto to the closely
guarded tademarki of 20
m<jor U.S. corporations. He
then acquired the registered
trademark on the phrase ‘The
American Dream.*

Gama? ThM’i exactly what
The Amwiapfi Dream b —
a sew booed
about
the Amertcaa froa enUrprisa
qrvteov
•‘Amerfba b reedy for the
•80s. the country b together
Bow for the first tima In yean,
fulfillment of my dream
* all thia is taking place at
the same time!0 said Kelly,
Bow an Atlanta resident.
Ona man traps Atlanta
eBNSBMt*HMMpeSt Griping
out aa entfre stotw*s supply,
▲ auviagl and kua' company
purchased S,OOQ vfaihes to
use as a promotion to lure
cuetomera
Miltoa
Spring>aWt
largest toy
and fame eawpeny, jumoed

--

—•

—

............................. - - -....................... ........ ...................

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

at fettinf the rights to’dk
tribute the game-.
Even that was an Amer!
can dream come true. Tq
game maken rarely back idea
for ?ew products from indi
duals, so it wax a million-ta
one shot that Kelly’i gani
would even be considered X
Milton Bradley.
Why did American Exprea
Burger King, Coca-Cola, Deft
Airlines, Walt Disney, Exxof
Ford, Goodyear, Hershey*!
Hertz, Holiday Inn, KeHoggN
Kentucky Fried Chicks?
Levi’s, Life Savers, Nations
Football League, Prudential
RCA, Slinky end Unitą
States Steel all cooperate?

LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

Tek RE 7-1213

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

—

of these giants, there
Joe Kellys. Charles Goodyear
Henry Ford and' M3ton Ha
ihey all struggled to achie*
their dreams. Colonel Htri ms
Sanders, at age 66 and «
Social Security, had a drear
and started a successful feci
chain, and was Keliy’a m<<<
inspiration. Levi Strauss, W J[
Kellogg, Walt Disney, til
stories go on and on.
Each game includes a bool
with twenty chapters on h<M
the American dream wa
attained by these dreasai^ ;
innovators.
Just as in real life, piayst
of The American Dream gana
can buy a piece of the “Rod?
or Coca-Cola, invent Slinlq
or Life Savers, or ‘‘take i
flyer** on Burger King <
Kellogg stock I
j

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienoj Chicago, 8, DL

A

s

I

DETROITO NAUJIENOS

N. Paltininės ir muziko
> Paltiiųo koncertas. 6-tą
bus susipažinimo valan
dėlė, o koncertas prasidės 7 vai.
Pracitais metais detroitiecuū
su malonumu išklausė Paltinų
koncerto, štai vėl girdėsimo su
puiku
naujomis dancmis
moky
koncertu,
tojauja Vasario 16-osios ki rr.uazijcje. Vokietijoje.
Visi Detroito ir apylii
tuviai kviečiami koncertan a
lank vii.
t

| xkambu'o ‘ Gromatėlę patašiau”
(J.JuczapaičioLVkas dainas pa
lydėjo sol. R. Strimaitis ir sol.
Didelis iri galingas vyni cho- į
chorvedys V. Verikaitis. Toliau
iAs ’Aras” koncertavo Detroite
sekė: “Mano kaimas” (Am. Ko
š. m. gegužės mėn. 6 d. Crest
MAL 1STATI FOR SALI
|
IIAL MTATI
SALI
vo) daina su sol. V. Verikaičiu.
wood Auditorijoje. Scenai at
f
ši idtuna publikai labai patiko.
sidarius, visame grožyje stove-’
Pasigirdo kariškos dainas: “Mes
IMiVil
jo išsirikiavę per keturiasdešimt .
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
subrendusių ir žilstelėjusių vy-I . .... . ...
o
.......
£8 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAU.
' į Vilnių (K. V. Banaičio) ir kirų. Visi dėvėję šviesiai rusva:s
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:
1
| iGS.
švarkais atrcde puošniai, gero
Užbaigai padainavo “Kaip
je nuotaikoje iir laukė dirigento
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Aras pašautas blaškomas vėjo".
MVSU MIRUSIEJI
muz. V. Verikaico ženklo dai
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezldentaJ
Publika, pagerbdama chorą, su i
nai pradėti.
Pranė Balandienė mirė : m.
stojo ir plojo tol, kol išprašė pa£212 W. Cermak Road
Chicago, IDL
TeL 847-7742
Pradedant koncertą; žodį ta
. . Į kartojimo. Berods dainavo 33 balandžio mėn. 27 dieną, sulau
rė dr. Algis Barauskas, kuris _ . J
kusi 78 metų. Gimusi Lietu
,. , ' 'lamas.
pristatė choro vadovybę:
Teko nuvežti į Dariaus Gi voje. Į Ameriką atvyko 1949 m.
gentą muziką Vaclovą VerikaiB NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
'ėno klubą pietų choristą L. Va ir apsigyveno Detroite. Buvo
tį, sol. R. Strimaitį ir akomp.
B NOTARIATAS • VERTIMAI.
liuką - Valiukevičių. Pasirodo, j>ašarvota Vašu Rodgers laido
pcniatorių muš. J. Govėdą. Gė
kad pavergtoje Lietuvoje turįs jimo koplyčioje. Atsisveikini
M8Ų RCŠlĮj DRAUDIMO AGENTCIA
les prie švarkų jiems prisegė
dukrą solistę Valiukevičiūtę. mas su velione ivyko balandžio
studentė Vida Gogely tė, asi
Tarpe pokalbių pažymėjo, kad 30 d. Rožines sukalbėjo Dievo
stuojant Barauskaitei. Pirma
choras “Aras” yra sudarytas iš Apvaizdos parapijos klebonas V.
daina galingai suskambėjo “IIINCOME TAX SERVICE
kitų buvusių chorų geriausių Krišč’ūnevičius. Atsisveikinimą
ritorno dėl. figlio frodigo” (A.
E529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
choristų, todėl choras taip pui pravedė laidojimo direktorė YM. Ttrpuini). pritariant sol. R.
; Zaparackienė. Perskaitė Detroikiai ir dainuoja.
gto
Strimaičiui. Toliau buvo sudai
Publikos į koncertą atsjlankė
veikiančių organizacijų sąra-.
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
nuota “Lietuva brangi” (J. Nau
ELEKTROS ĮRENGIMAI
i
apie 109; galėjo būti ir daugiau. . šą, kurios pareiškė velionės ar
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
jelio), “Kalniškės mūšis” (A.
Kaip ir visuomet, jaunimas ne timieisiems paskutinį sudlie’.OrToriu
Chieagos
mi«s*o JoUiLsį.
Mikulskis). “Leiski! į tėvynę”
LIETUVIAMS.
Dirbu Ir užmiesčiuose,
labai noriai lanko parengimus. ganizacijos buvo šios: D.L. Or-^
(S. Navicko), “Stoviu aš pari
Bsrintuotai ir sąžiningai.
Koncerto rengėja — A.L.B’. Ra ganizaciju Centras, D.L.T. S-}
KLAUDIJUS PUMPUTI1
mus** (A. šimučio), “Pražydo
i 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Tilmsn Ava,
dijo klubo valdyba su pimiinin-‘1 gos skyrius, LB apylinkės orga
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

jazminai” (A. Greco), “širdis
--- Tol. 927-3559
j
nizacija,
BALFo
76
skyrius,
ateŲ
tavimas.
ku K. Gogeliu.
dar žydi” (J. Bertulio). Diri
Švyturio Jurų šaulių stovykloje “Pilėnai”, Manchester,
Po koncerto, choro vadovybė tininkai, skautai, Radijo Klu-'
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
gavo V. Verikaitis. Dainoms
,
bas,
L.M.
Radijo
valanda
ir
kit.
pirkinys.
ir choristai buvo pakviest} pie
, D Ė M E S I O
vt .
įvadus paruošė muz. J. Govėda. tų Dariaus-Girėno kluban. Pie- į
— Brighton Park Lietuvių Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
ves tvarkė laidojimo direktorė
Velionė
buvo
gera
šeimos
mo
Po pirmų dainų sekė šios dai
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
tų metu padėkos žodį tarė A.; tina, kuri užaugino ir išmoksli V. Zaparackiene. Maldas sukal Namų Savininkų Valdyba sau- į Nebrangus.
uos: “Klajūnai” (St. Gaileviliability draudimas pensininkams.
Misiūnas padengusiems išlaidas no du sūnus, turinčius gerus bėjo protestantų kunigas. Po kia informacini susirinkimą šių
Kreiptis: A. LAURAITIS r u
ŠIMAITIS REALTY
c i
čiaus), “Serenada” (Fr. Schu
4651 S. Ashland Avė.,
už pietus: Danutei ir Leonui: darbus. Velionė rėmė stambio- maldų vyko su velione atsisvei metų gegužės 24 d., ketvirtadie- j
bert), pritariant sol. R. Strimai
Chicago, III.
INSURANCE — INCOME TAX
Petroniams bei poniai ir Stasiui mis aukomis Detroite veikian- kinimas, kurį pravedė Y. Zapa- nį. Nekalto Prasidėjimo para-1
Tel.
523-8775
arba 523-919J^r
čiui, “Už augštų kalnų” (A. Mi
! mokinė, pradėdama Putino My- pijcs salėj, -1120 So. Fairfield
Geidžiams. “Aro” choro pirmi šias organizacijas.
2951 W. 63rd St
kulskio), “Sutriko keleliai” (V.
* kolaičio eilėraščiu.Perskaitė Dėt Ave. Pradžia 7 vai. vakare.
ninkas T. Stanulis taip pat tarė,
TeL: 436-7878
Po gedulingų Dievo ApvaizJuozapaičic), “Keleivio daina”
padėkos žodį už pakvietimą! dos parapijos šventovėje mal roite veikiau,ei ų organizacijų
Susirinkime dalvvaus 12-to
(H. Shroder), “Visos žmonos
koncertuoti }r už suruoštas
sąrašą, kurios pareiškė velionės Ward aldermanas Majerczyk,
Sę slogus. Už darbą) garan
dų. kūnas nulydėtas į šv. Kapo
GREAT STARTER .HOME
tokios pačios” (J.Bvdrevičiaus).
artimieisiems
užuojautą.
Jos
bu
vaišes.
kuris praneš apie vienos kryp
tuojame ir esame apdrausti.
kapines amžinam poilsiui. Nu
GARFIELD RIDGE 'AREA
Visos dainos galingai nuskam
Vaišių metu sužinota, kad liūdę liko įdu sūnūs bei kiti ar- vo: DLOC valdyba, LB valdy- ties gatves, šv. Kryžiaus libėjo. Publika šiltai plojo, net
ARVYDAS KIELA
i ba, D.L.T. skyrius, BALFo 76 goninės personalas patikrins ne- j
By owner
šiuo metu Radijo klubo pirmi
ligi delnų paraudimo .
6557 S. Tqlman Avenue ,
ninkui K. Gogeliu} ir jo žmonai j Laidojimo dalyviai buvo pa- skyrius, Radijo Klubo valdyba, mokamai kraujo spaudimą ii’j
5 Rm. Brick —Central Air
, Chicago, IL 60629
. Po pertraukos, scenoje cho- Stelai sukanka 25 metu vedybi-’ kviesti parapijos kavinėn pie- L.M. Radijo valanda ir kit.
kvėpavimą. Standard Federal?
S.
1M> Car Garage
i
I Po atsisveikinimo, gegužės Savings and Lean Ass. persona-1
Tas pasirodė pakeistais rūbais: nė sukaktis. Jiems buvo sugie tu.
434-9655 ar 737-171
i
mėn. 1 dieną velionės Vaclovos las praneš apie taupymą ir in
All Appliances Stay *
švarkai kordą vi, kelnės juodos, dota Ilgiausių metų ir sušukta
Immediate Occupancy
:ąnt švarkų emblemos (unifor Valio!
Š. m. balandžio 29 dieną mi- kūnas nulydėtas į Šv. Kapo ka vestavimą.
pines amžinam poilsiui.
Upper 50’s
mos ženklas). Vėl tęsėsi dai
Jšfe sutrinkimos paskutinis
Detroite laukiamas solistės :
Vaclovą JŠarkienė, sulaukusi
Visi dalyviai buvo pakviesti prieš vasaros atostogas.
586-0865
nos: “Mėnulis spinduly” (H.
N. Paltienės koncertas i 84 metus. Gimė ir augo Lietu į Tupinko restoraną pietų.
■Heine), “Kvietimas į Sūduvą”
Kviečiame skaitlingai daly-,
voje. Į Ameriką atvyko 1949 m.
* * *
. Notary Public
i(Vyt. Juozapavičio), “VaPenGegužės mėn. 20 dieną (sek ir įsikūrė Detroite.
vauti.
REPAIRS
—
IN
GENERAL
INCOME TAX SERVICE
ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ,
jsioro (Sulalli Drale - G, Ver- madienį) .Dievo Apvaizdos para Buvo pašarvota Vai. Baužos
Brighton Park Liet,: Namų I
JvairOs Taisymai
Nepaprastai gražiai ■ nu- pijos Kultūros centre Įvyks šo laidojimo koplyčioje. Laidotu- ’ STOVYKLOS “PILĖNAI”
Sav. Valdyba
4259 S. Maplewood, Te!.'254-745$
ATIDARYMAS
_
i TAISO ORO VĖSINTUVUS, Taip pat daromi vertimai, giminiu
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
iškvietimai, pildomi pilietybės praPaskelbtas stovyklos atidary KODĖL MES ŽINOME, KAD ŠV.
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
šymai ir kitokie 'blankai. :
mas birželio 3 d., dabar atkeltas RAŠTAS YRA DIEVO ŽODIS?
BEI KROSNIS.
į gegužės 27 d. (sekmadieni. Vi
Aleksas Ambrose,
Herman Dečkys
Jėzus įtikėjusiems pasakė:
si šauliai iki vieno-ir svečiai iš
Tel. 585-6624
arti ir toli kviečiami atMary- “Jei jūs pasiliekate mano žody
b!
Siuntiniai j Lietuvą
: me dalyvauti. Jer kas norėtų at- je, jūs tikrai esate mano moky
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
. vykti iš vakaro, bus parūpin tiniai, ir pažinsite tiesą, :o tie- j
ir kitus kraštui
Nuomos
ta ir nakvynė. Sekmadienį sto sa išlaisvins jus”. Jon o8:31, 32; i
P. N EDAS/ 4059 Archer Arenoj
Malonėkite pasiklausyti atsaky- j
RENTING IN GENERAL
autorius,
vyklos vartai bus atidaryti ank
Chicago, Ill. 50632, TeL YA 749*
mo šiandien 8:45 vai. vakare
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
sti ryte/
Turiu didelį butą 1748 So.
( Visi keliai gegužės 27 dieną radijo banga 1450 AM per “Lie
.
_ Gh-icagos lietuvių istoriją — - -------Halsted St. 'Renduoju' kambarį
t teveda i “Pilėnus”. Šaulės pa tuvos Aidus”.
(1869 — 1959 metai),
Sekmadienį 9 vai. ryte per moteriškei, bet ir gali naudotis
ruoš skanaus maisto, o šau
3
virtuve ir visais patogumais.
664 psl., vardynas.
liai pasirūpins gaivinančių gė Sophie Barčus radijo banga
1490 AM išgirsite “Gerąją Nau Apžiūrėkite butą ir susitarsi
rimėlių.
Bus
ir
gausus
laimėji

Minkšti viršeliai.
Kaina S1B.
jieną Lietuviams” su tema': “Mir me. Skambinti SE—3-1283.
mų stalas.
Victoria Walter
Persiuntimas — $1.
Tad iki pasimatymo “Pilė- tie, kur tavo geluonis?”
Malonėkite pareikalauti kny
nuošė”.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
Kviečia Valdyba. gelės: “Mirtie, kur tavo geluo
Ant. Sukauskas nis?” Mūsų adresas: Lithuanian
JOHN GIBAIT1S
Ministries, P. O. Box 321, Oak
Advokatų įstaiga
Lawn, II., 60454.
Advokatai
6247 S. Kedzie Avė.
• Pirmasis oro paštas buvo
GINTARAS P. CEPtNAS ;
(312) 776-8700
pradėtas 1918 metais.
Darbo valandos: Kasdien: fine;
Naujai pasirodžiusi
i t
.Toronto vyry choro
koncertas jau praeityje
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DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

PASSBOOK
SAVINGS...

financing
AT OUI 10W UTŪ

KOVOS DĖL LIETUVOS
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Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
I
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA ►— 117. TPersiuntiirui pridėti SI)
Siųsti čekf:

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

— JAV R. L. B-ne.c Marquette
Parko Apylinkės valdyba ren
gia linksmą gegužinę š. m. ge
gužės 27 d. (sekmadienį), Vyčių
salėje ir sodelyje. Pradžia 12
vai. dieną. .1,

My •rtd Pl* Quarterly

Bus skanių valgių, veika baras, laimės šulinys, loterija ir
kiti įvairumai, šokiams gros
“Gintaro” orkestras. Visi kviečiami dalyvauti ir linksmai pra-jl
leisti laiką.
Valdyba II

-------------------------- II

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kezenauskas, Pres.

TeL: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE H05 .

x 9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
daštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
U pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Strert
Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DBAUGDA

V. BYLAITIS
fr V. BRIZGY8
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.
€606 S. KtdxJt Ava.
Chicago, IH 60629

TeL: 778-8000

