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MASKVOJE SUŠAUDYTAS GRUZINAS
DIDŽIAUSIOS KRAUTUVĖS VEDĖJAS

G. FERRAROS PASKYRIMAS PAKEITĖ
'
DEMOKRATŲ NUOTAIKAS

Andropovo pravestas tardymas privedė prie
represijos prieš spekuliantus

New Yorko, savaitraščio laikraščiai
..
išleido specialias laidas

MASKVA, Rus. — Maskvoje i partijos patvarkymus, spekuliabuvo sušaudytas gruzinas Juri ro ir ruošė Įvairias kcmbinacijus K. Sokolovas, pačios d tižiau
sios Maskvos maisto krautuvės, i ŽŽurnalistei Mydaus pavx-go
esančios f Gorkio gatvėje, pra nustatyti, kad sovietinės Latv?neša žurnalistas Seth Mųdans,! jos žemės ūkio ministerijoje ėjo
sindikuotų reportažų autorius.; Įvairiausioji spekuliacija. Be to,
Sokolovas sušaudytas pagal. socialinių patarnavimu, staty
Andropovo pradėtą tardymą ir i bos ir šviesos ministerijoje bū
organizuotą kovą prieš kernu-; ro daromos Įvairiaurics kombi
įrištų partijos narius, laužiusius1 nacijos.
Sovietų Sąjungoje veikian Uasj
Keli latvių komunistų parti
įstatymus. Komunistų partijos’
jos vadai vieloje sušaudyti. Be
valymas nuo sukčių ir spėkų-j jau minėto šimto, išmesta iš par
lianlų prasidėjo Uzbekistane, i
tijos dar 166 latviai komunistai.
Ten buvo sušaudyti keli komu- f Jie buvo nuodugniai ištardyti,
ifegžs
nistų partijos nariai, didokas jų ;
Buvęs prezidentas Jimmy Carteris su žmona Rosalyn atskrido į
Mondale žino, kad sukelti vil
skaičius išmesta iš partijos h ; leist: latviai komunistai išveža
San Francisko mieste prasidėjusią demokratų konferenciją. Pirtį laimėti rinkinius neužteks Ge-!
sukišti i Uzbekistano kalėjimus. Į mi į Sovietų Sąjungos gilumas.
niadieriio vakare Carteris pasakė trumpą kalbą.
raidines. Jis privalo sukelti
Andro|>ovas buvo pradėjęs1 266 latviai nubausti įvairiausio
viltį krašto gyventojų daugu
rinkti medžiagas apie sovietų i mis bausmėmis už valstybės
mos tarpe. Mondale žengė ke
policijos viršininkus, bet politi- i duomenų ifesfcjimo.
ANDROPOVO SŪNUS —
YRA
$20,000
TARNYBA
VAŠINGTONE
lis svarbius žingsnius vilties
SOVIETŲ AMBASADORIUS nis biuras, tada dar Brežnevo’ Brežnevo duktė Galina L.
kryptimi, bet jis turės pajėgti tą
vadovaujamas jam Įsakė tuo. L. čiurbanova taip pat buvo
Jungtiniame Pabsltiečių Ko
ATĖNAI,
G
r.
—
Buvusio
So

viltį gaivinti iki rinkimų.
tarpu dar palikti ramybėje or'- t nuodugniai kagėbistų apklausi
mitete Vašingtone ligi šiol rei
KONVENCIJA* PATINKA
vietų S-gos prezidento ir KGB
vietų policijos viršininkus.
GERALDINA
kalų vedėjos ir ryšių palaikyto
nėta apie brangenybių užsienin
vyriausio vado Jurijaus Andr#- i
SILES ZUAZO BUVO
jos pareigas ėjusi latvė Anita
siuntimą.
SAN FRANCISKO, Cal. — povo sūnus Igura yra sovietų! Tada Andropovas visą d*
PAGROBĘ KARIŠKIAI
Bedelis-.nuo vidurio rugsėjo iš
si
nukreipė
į
komunistų
paverg;
> Walter MmtSeŠe ir Geraldirie valdžios, paskirtas sovietų* amtos Latvijos igyveniriią. Kagebis ' — Tunizijos teisinai skiria po
• LA. PAZ, Bolivija. — Bolivi pareigų pasitraukia. Tam dar-įi Ferraro buvo apsistoję ramioje li jadocium Gra.Iiijoje.
■-tai tuojau išaiškino, kadtspckr.- Į 30 metų kalėjimo už sausio meĄV kern jos pf^j^gtą Šilęs Zua^ą buvo. bui <^i^hi^s kitas kandidatas, į vietoję^ prie Tahoe ežero, iš ten
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galėt dalvvauj konvencijos prą tvirtintų graikų < vyriausyM^. lai tų partijos valymas Įvyko, dar!
utinius, teises, tarptautinius, So-1 j.. . *
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prie Brežnevo, bet sovietų spau— Kai Geraldina Ferraro
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iJūjas prierqoi doje nė'viena žinia nebuvo pa j tvarkė savo vyro turimus na
vyks i Athėnus. '
pes
santykius.
Metinis
atlygi-;
Vakare
daugelis
konvencijos
^rdavinė^Pnminėtas partijos narių valymas. ! mus, tai namai neturėjo sienos,
Ines
rūmtų. pirmininkasnimas.-_18,4(X)..
dpi.,
ateinančiais!
atstovų
nuėjo
jį
San
Francisko
jtoirvij-os-pre
Naujai paskirtas ambasado- Tiktai prieš 3 savaites komunis- langu ir pašūrės, iškėlė vienas
NėBl'Jr. ją skiria'
zidetntas buvė*sąąmtas,. tai tu metais numatomas-- pakėlimas, [ operą. Jžėnguą Geraldiuai j ope- rius nėra diplomatas, bet turįs , tinė spauda paminėjo apie par- j ststovss.
MondaĮ^ pad&ri pirmą' žing^ir, rėjo įsikišti Amėr^&ę. ąriibasa^ Esančiam šiose pareigose tenka i ros salą, tuojeu pasigirdo neper- patyrimą apie užsienio reikalus.!+ijos narių valymą Uzliekisla-j
doriūs, kad 4šlefclų.<šuimią pre- palaikyt i ryšius su valdžios Įstai f traukiamas pigimas. Dar ji ne JLs glaudžiai dirbo su savo tėvu. ; ne.
— Konferencija pradėjo doktiris demokratams davė ivlgomis,
kongresmenais,
senatora
konvencijos
patvirtinta,
ne

Kada Madride vvko
vakari- ■ Tuo pačiu melu buvo paminė-I mėtis partijos pirmininkas, Wal
zidentą.
, ■ ■ .
. .
tįlaimėti- rinkimus. " < • '
*
riais .dalyvauti Baltųjų Rūmų išrinkta ir cĄi* nėra viceprei- nių Europos valstybių saugumo ; ta, kad buvo pravestas Latvijos ■ ter Mondale atsisakė nuo savo
Bolivija turį didžiausius lau ir kitose spaudos konferencijo-1 dentė, bet visi salė atsistojo ir
Geraldine Ferraro ipa rinkikonferencija, tai Igor Andrcpo- Į komunistų partijos narių valy pirmo pasiūlymo,
ipąs viceprezidentė^ pareigoms kų plotus, kuriuošeau'ga koka; se, vadovauti vasaros melu ten smarkiai plojd plojo be pertrau vas buvo tos konferencijos na mas.
įnešė desiorientacijos respubli Kokos lapai yra reikalingi keka- -talkinančių trijų studentų — in- kos. Susirinkcšieji laukė jos žo rys. Naujai paskirtas ambasa- plačiau nežinojo, kad keli na— Pietų Afrikoje policija pa
konų moterų tarpe. Jos neži jrnui gaminti. Fermeriai skina ternų darbui.
džio.
derius turi kelis patarėjus spe- riai dingo iš visuomeninio gyve- leido ašarines dujas į Pony? mienojo, ką besakyti, kai vicepre lapus' ir juos pardavinėja.- Pir
Norintieji Į šį patriotinį dar
Ji atsistojo. įranką iškėlė, ap- c.hlistus. Jie nurodys jaunami mimo, bet manė, kad jie buvo Į stelio minią, kai protestavo prieš
zidentė buvo paskirta darbščio kėjai turi priemones iš kokos bą Įsijungti turi iki rugpj. 15'd. { rimus operon. atėjusiems ji ra Andropovui, kas, kada ir kaip į komandiruoti Į kitas sovietų res- ' aukštesnes nuomas.
ji atstovė! Ferraro. Sekretorė lapų išpausti kdkajmą,' kad ne paduoti prašymą Joint Baltic miai tarė šiud žodžius.
reikia daryti.
j publikas .
j-------------------- ~r _
G. ' Dole buvo vienintelė ; respu pasikartotų panašus atsitiki- American National Committee,
— Tai yra litai pirmas žings
-------------------- | Tiktai birželio mėnesi latvis- j
Tirčiad-enĮ aukso unciją
blikonų moteris, kuri,'' atsiliepė •mss preidentas liepė generolui P. 0. Box 1578, Rockville, Ma nis. Mes nebūsim patenkinti, kol
— Harold Washington veika-1 koji “Pravda" p:-s?:elbė. kad į kainavo $352.
j paskyrimą, bet ji žindi, kad Ge-~ eiti į Argentinos ambasadą ir iš ryland 20850. Prašymo nuora mūsų teisės nAms Įrašytos kon- lauja į demokratų
___ ____ _____________
______ ______
______ bu '
platformą bū- praeitais
metais iš partijos
--------------------*•
raidine, turės initfetyvoė ir ; ji važiuoti į Buenos Aires. Bolivi šą siųsti Amerikos Lietinių Ta- stitucijoje. K.il būsime Baltuo- Į tų įrašytas pageidavimas vyriau i to išmesta daugiau žmonių. Do-! — Ginklų siuntimas į Ameryšis siekti alimtėjimo; Įstaty ja pardavinėjo kokos lapus, nes rybai, (2606 West 63rd Street, j se Rūmuose. Mes nesvarstome, Lybės skirti didesnes sumas pi- rovės atžvilgiu jie buvoi labai rikaną atšaldė santykius tarp
mas nedraudžia Geraldine tapti jie sudarė iš visos valstybės pa Chicago, III. 60629). čia galima ką Amerika gali padėti mote-Į nigų viešiesiems darbams,
dėmesio i Indijos ir Pakistano.
susmukę.
JAVviceprezidente, :Wt iki šio jamų.
gauti ir daugiau informacijų.
rims, bet munis rūpi patirti, ką
meto7 nė viena partija neskyrė K
------------------------- --ALT Informacija moterys gali padaryti Ameri
prof. Schmit tl ei n "Etudes sur la nationalite des Aesti »
•
—
Filipinų
vyskupai
pasitarę
viceprezidentės pareigoms. Nie
kai. Mes žengiame istorinį žing
kas nedraudė respublikonams 3 dienas, nutarė prašyti prezi
— Britų paskirtas Hong Kon snį. Atsiminėte, kad kiekvie
parinkti moterį vicepreidbntės dentą Ferdinando Marcos pa go gubernatorius Edward Yoade ną kartą, kai Amerika praveria
pareigoms, pirmieji paskyrė de skelbti jo paties paruoštą įsta priėmė Hong Kongo narių gar- duris, ji gerokai sustiprėja.
[XIII amžiaus
mokratai. Reikia manyti, kad tymą, bet leistų parlamentui
pradžia (1201)
dalis respublikonų moterų bai spręsti.
— Charles . Wanen kandida
Amricane policija suėmė tuodamas senato pareigoms, pa
125 sielius, kurie bando suruoš sirinko savo palydove Geny Fe
ti protesto demonstraciją.
rraro, GeraWihos dukrą.

SAN FRANCISCO, Cal. — Ge
raidines Ferraros paskyrimas
Demokratų partijos kandidate
-viceprezidentės pareigoms pa
keitė kombinaciją suvažiavusių
konvencijos atstovu nuotaikas,
tvirtna pranešimai iš San Fran
cisko.
Waiter Mondale nutarimas
'pasiūh’ti 46 metų Geraldina viceprezidentės pareigoms teigia
mai paveikė debatų daugumą
konvencijos atstovų. Iki šio
meto konvencijos ątstovų tarpe
viešpatavo nusivylimas. Dau
guma jautė, kad prez. Reaganas
rinkiminės kompanijos metu
sumuš Demokratų partijos at
stovą Walter Mon-dale ir demo
kratų partiją padės užkampiu
.dar keturis metus, o kraštą val
dys pez. Reagano paskirti res
publikonai.
Walter Mondale nutarimas pa
sirinkti Geraldine Ferraro vičeprezidentės: pareigoms atnešė
viltį laimėti artėjančius rinki
mus. Kongreso atstovė yra-ži

suos už Geraldine, kad tiktai ji
taptų viceprezidente.
j
Lapkričio 6-oji diena ne taip
jau toli. Rinkiminei kompani
jai reikia iš anksto ruoštis. Wal
ter Mondale žengė svarbų žings-.
nį laimėjimo kryptimi. Jis įjun
gė JAV katalikus į rinkiminę de-.
mokratų kampaniją. Geraldine
pirmiausia šį klausimą iškėlė, f
Ji pareiškė, kad esanti praktikuo
janti katalikė. Ji žinanti, kad
tikėjimas esąs kiekvieno amen- j
kiečio privatus dalykas, bet jei- Į
gu kas jai primes šitą klausimą, 1
tai ji būtinai aiškinsis.
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— Vėjas nustūmė iu«»dus lie
— Sirijos afezidantas Asadas
taus debesis nuo Chicagos.
ruošia savo Trolį Sirijai valdy
ti, jeigu prez Asadui sunegaluo
tų širdis.
— Amerikos karo lėktuvas
KD-6D, imd^tnas gazoliną pa
dangėse, krit i su lakūnais Pie
tų Kerėjos vandenyse.
KALENDORFUS

Liepos 18: šv. Fredrik as,
Sifforoza, Tautvilas, Astutė
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:21

San Fraiicisco Auk to tiltas, jaugiantis svarbias didmiesčio dalis

Debesuotas, ne toks katėtas

— šiaurės Pandžiabe Indijos
policija sutra iė 2,000 policiniu
kų tvarkai Telaikyti.
— Indijos vyriausybė atmetė
sielių reikalas imą duoti daugiau
teisių sichamV-

N Ky
Try U z. tame
vietos pt^al K.

po Kristaus brltiečių apgyventos
b. paruostą žeaelapį
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindo!

Naujausių moks*c žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Sveikas ir ilgas gyvertimos (1)
Visi norime sveikai ir ilgai
bet ne visi rengiamės tikiam gėriui.
Karti gyvenimo tiesa

pasirengęs ką nors gero sau .rį
kitiem> p daryti. Jį laikyki n-e •
sau pavyzdžiu kaip reikia elg
tis. idant nebūtume perse nę į
senatvėje. Paklaustas, kokia pa i
slaptis jo tokios geros sveikatos, j
tokio amžiaus - 93 metų sulau-i
kus. ji> nedelsdamas atsako I
sveikai mokinkis. neištvkkaiik. į
nuolat dirbk ką nors gero ir man
kštinkis. Toliau paaiškina, kai!
iis mankštinasi. Jis kasdien, ar
lyja. ar sninga, ar šilta ar že
miau nub’o -- e:na a1 sakančiai
Dr. Jonas Adomavičius
prirengęs po du su puse bloko’
ten ir atgal. Ji- mankštinasi, ko-j
Žydai nespardo futbole ir r
įas kilnoja.sunkioje po keliaude
klykauja tūkstančiais susirinkę Į
Nimt kartų per dieną. Ehr to ne|
<pprto aikštę. Jie studijuoja,
gana;
jis yra
išsigelbėjęs
mokosi į advokatus, gydytoju-. Į
nuo trečios prostatos operaci-i
todėl ir valdo didelę dalį žmo
jos. kurią patarė lietuvis urolonijos. Jų rabinai ne tiek DievokV>mi ši istorija buš kiek
garbinimu rūpinasi, kiek moko;
vienam.. Štai ji:
primygtinai savus žmones šva- ;
Jis. kaip ir virš 90 procentų
ros. tvarkos, darbo pamėgimo j
-en\n.o amžiaus lietuvių turėjo)
ir vadovavimo
visiems kitiems
:
*
f
sunkumų su šlapinimosi. Bu-1
Kuo tamsesni mes oūsime.tuc Į vo opewtis. prostata- (vyro ly- j
geresnis lesalas jiems tapsime, ties (liauka) p linta. Po kiekį
iie turtės. jų gyvenimas leng iaiko (kaip kartais visiems epevės, o mes kaip vergavome vie- ■ ruotiems pasitaiko). prostata
niems. tapsime vergais kitiems. , ataugo ir šlapimas ėmė susilai
Todėl nėra mums -kitos išei kyt:. Ji< buvo operuotas antrą
ties. kaip pradėti gyventi taip, i kaj ą. Nelaimė,
kaip tikram žmogui privalu.Tik ‘ siaurėti ' šlapimo
ro , žmogaus pavyzdžiu gali ■ specialistas, kuris pirmas dvi j
mums visiems būti Juozas Mar operacijas atliko, patarė ope-j
tinas, 93 metų lietuvis, kadaise ruoris trečią kartą.
buvęs čikagietis. Jis sveikas ku
Šį kartą laime buvo jo pusė
nti ir protu bei nusiteikimais. je. Jis sutiko atsitiktinai žmogų
Visada gerai nsiteikęs, visada — vyrą, kuris turėjo tbkįą pat

ir rūk?h<Tik tada ji* nimo kėlią rveikttariu. Tik tada
ęah tikėtis gjprų pasėkų i J geriau ims ilgėti iv svedcėti mūsų gy
šio gydymo. Patarimas geias u venimas. Daugiau tuo reikalu
Gtiyganp žmogui savaime su- kitą kartą.
;>ra n tarnai bet ne kiekvienas
Išvada: Be nuo mažens įprat otri paprastą patarimą pajėgia i rimo į normalu — sveiką žmoršpHdyti. jei jis nuo mažens bu
gyvenimą — nė pėdos
vo iprate^ i niekdarbius.
į laimingas pensininko dienas.
Šias eilutes rengiant spau Už tai mes visi dabar stenkimės
dai, sknmb’na pusę dvyliktos pagerinti savus nusiteikimus
naktį lietuvio žmona ukrainie- link darbo mankštom ir sveiko
ė: atvažiuos tamstą atvežti pas j valgio bei tokio gėrimo. Be to
mimo vyrą, turintį temperatū kio pagerinimo mes būsime
ros, mano paistomas. Pasirodo/
trąša visokiems mūsų išnaudo
kad jos vyras kiek negaluoji tojams. Gana mums būti tokiais
dvi dienas (2), o ji dabar vi nenaudėliais sau, savo žmo
durnaktį trukdo gydytoją.
nėms ir kraštui. Karlą ant vi
Apklausus, nutarta jam duo sados stenkimės tapti tikrais
ti antibiotikų. Vaistinės užda žmonėmis — sveikai besielgianrytos. budinčiųjų nėra aplinkui.
čaiis, normaliai besimaitinanVaisius įduoda gydytojas, atvy
šiais ir reikiamai besimaitinanr’kušiam kaimynui. Ant rytojaus
įiais tvariniais.
I
ta žmona skambina 8 vai. ryto.
Pasiskaitykime: Carltcn F re,ar duot: ligoniui vaistus toliau.
4 keturis kaltus davus jam, tem- deric: Program For Living Lon
ger. A. Fireside book.
r pe/atūra yra normali.
Na, jau tokios paikos motriškės tikrai lietuvių tarpe reiktų
ITALAI NESUTVARKO
-aziai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klesfėiimo
gerai paieškoti! Svarbiausiakad
BIUDŽETO
ji negydo savo vyra, kaip rei
Roma Italija. — Piedro Loamaitinantis ir rime nusiteikti naudingai veik kiant: nesikreipia laiku pas gy
negerovę. Jis nuo operacijos į na
mnaslikuodamas pro’ energingai darbuojantis, mes lai, mes turime tapti bitėmis dytoją ir negydo reikiamai, ga go, komunistuojančios Italijos
išsisuko.
socialdemokratu vadas, vakar
eito sritį sekančiu būdu. Alsi-Į galima gerokai savo svei bei skruzaemis. Tik tada mes
Nesijuokime iš tekios, didelė atsistatydino iš pareigų. Pasi
>ėdęs ant kėdės krašto taip, kad katą pagerinti, čia nurodyta pajėgsime džiaugtis, dirbti ga
lėdami. Matom, kas dabar da dauguma mūsiškių netoli esa- rodo, kad jis nepajėgė prižiūrė
šakumas liestų kėde briauną ir
kūną, nu lenkdamas ma> atneša nainfos žmogui vi rosi su dalimi šio krašto jauni • me nuo tokios nežmomškos elg- ti išleidžiamu biudžeto sumų.
lankstėsi
žemyn kiek galima daugiau, su jose kitose kūno, proto ir nusi mo. kuris savo tėvu nebuvo nu į senos. Taigi, kiekvienam reikia Niekas nemano, kad senas žmo
rankomis grindis pasiekiant. teikimų negerovėse. Svarbiau- teiktas darbui iš mažens, Tai 1 susirūpinti keisti savo gyveni- gus būtų pats įveltas į netvar
yraĮ mo stilių i daug sveikesnį. Ir kingą pinigų švaistymą.bet kiek
Pradžioje sentvas žmogus gali -i:ų kad žmogus esti apsaugo visiems ir jiems patiems
nusilenkti taip tik kelis kar damas nuo per anktyvo perse- mirtina našta toks jų darbo mūsų tarpe yra tik norinčių vienam aišku, kad jis neprižiū
tus. Palengva nusilenkimu skai I nimo.O ras yra kiekvienam svar vengimas Tokie darbo vengiau j sveikai ir ilgaii gyventi, o visai rėjo švaistytojų.
dvidešim- blausias dalykas. Mat, vien il tieji sudaro daugeli nelaimių menkai tokiai gerovei pasi
čius didinamas iki
Ispanijoje jis dirbo su komu
ruošti.
ties (29). Taip lankstydamasi 3j gas gyvenimas yra niekam ver šiam kraštui ir sau patiems.
nistais, visuomet save vadinda
dieną.
Dabai tas. jei žmogus esti nesveikas. į
kartus
per
Be laiko senėjimas — ameriko mas scoialidemokratu^Italij oj e
jis. tas Juozzs Martmkus, gah košę avižinę
pavirtęs, vien
Ko negali pakeisti, nesuk
į socialdemokratų" eiles nestojo,
niškas valgymas
net iki šimtą karių prisilanksty- kito prilaikofcas pajėgiąs vos
galvos dėl to
. bet visą, laiką šbsialistam demo
’ - -w
*
Jei nori laboratorijoje tyri
ti — VįgRb niekai jam tokia ope- apie savo krutėti. Neduok Die
Ž in omą. žmogaus sve i ka t i ng v mams MJ^Įp^^gyyuBus be lai kratams kenkė. Jišreikalavo,
ųącija. Jis d^Bar idkio nusis ve nė vienam
gyvenimo.
kad socialdemokratai^kS^arytų
kundime su šlapimo susilaiky Gerai dabar mes matom tokius mui senatvėje turi didelės įta ko pasendinti — pradėk juos koaliciją ir pravestų reikalingas
mu neturi. Jis nuoširdžiai pa §\’ventojus prieglaudose. Tai kos ir prigimtis. Sveikas pavel maitinti amerikonišku valgiu, •reformas.
taria kiekvienam vyrai tokią gira ne žmonės oį statulomis neju dėjimas turi didelės reikšmės kokiu dauguma čia žmonių min
nastiką jau dabar, nieko nedel driomis pavirtę mėsos gabalai nes vienas žmogus atsineša svei to. Jie sensta jauni, nė pudra, r — Demokratinės valstybės
siam daiyti. GirdL išsimasa- Kančia jiems} ir visiems ki katos kraitį pasistatymui šum bei dažai nepajėgia jų senėjimo prašo Amerikos duoti jiems mo
būdos, o kitas gražaus namo bei priešlaikinio užmaskuoti. “Jie
žuoja šlapumo takai, prostatos tiems. ypač artimiesiems.
i demiškiausių ginklų, kad galė
srity — tada '‘jokia k\^raba".j Todėl visi įbėkime nuo tokio didelio statinio. Nežiūrint to čia net jauni jau bedančiai. Jų’ ’tu sintis nuo isbirovėliu.
mes nė vienas neturime nulei sąnariai net vidutinio amžiaus,
1
pagal jį. nekimba.
i -ustmgimo senatvėje, pasinauIšeina n, kad svei kai gyve- dotbmi JuczotRTaitino gvvu pa st i ranku ir versti visą atsako- į a jau į visus šonus išsilankstę.
— Izraelio inžinieriai ir ar
mybę dėl mūsų nesve;katos.Pre f 9 jų širdiesr arterijos — priskĮ vyzdžiu, kaid reikia sveikai
Gi tų chitektai pradėjo didelius staty
į mankštintis, judėti, darbuotis zidentas Reaganui, kad jis ne Į retęiki mirtinostovio.
bos darbus. ...
| ir darbą ne pį^eikimu o pa- duoda pakankamai pinigų gy| vėžiųįvairiausių —neklausk:
dymosi išlaidoms apmokėti nuo j ii krenta- perdaug mažų, i
I1 laima laikyti.
priekaištaujama.
? pusamžiu ir senų.
Mankšta taikrnd apsisaugoti ir
Niekas nepadės nė šimtas
Vidinis žmogaus laikrodis—
nuo sąnarize Sustingimo
orezidemtų,netalkins nė iš dau
gius krenta doleriai, jei pats biologinis variklis ima žmogų
Kitas
gyvas
pavyzdys
mums
i
sendinti be laiko, kai jis persi1 egu būna šį kartą lenkas, atei smogus iKjsitvarkys. Štai tokie
resitvmrkymo gyvas pavyzdys valgo smarkiai apdirbtus krak
nąs į žydišką pirtį. virš 90 memolinius — mutinius ir baltą
i tokių kimšte milijoną?.
ų.
sulaukęs
ir
labai
guvus,
jud

1
Žmogus, negalįs nuryti, gu- * cukrų, o taip pat, kai čia žmoI rus ir prote nepametęs pensiniu
i
tosi’ ligoninėn ir ir ištyrus, ran- ‘ n ės nešim ai tina kaip reikiant
t kas. Jis savo guvumą aiškina
lamas vėžys stemplėje — uži- pakankamai.
tuo. kad jis geliąs nuo artrite
Į tokį nežmonišką elgesį re
ląs. sprindį stemplės taip, kac
kasdien pc vieni arbatinį šauksos seilės žmogus gali nuryti aguoja visokie pelnagaudžiai:
Tis nuo penkiolikos (15) meti ‘ jie siūlo papildomą maistą, vi
ūko, o cigaretės - taboka yrr taminus ir visokius kitokius iš
ger) stiklinėje Ivandens. Prie
ne.ia d dėlių priežasčių stėmp mintingai besimaitinančiam lie
dui prie to. jis fesiEauja jude
tofe vėžiui atsirasti, jam tik 47 tuviui visai nereikalingus prie
9. krutėti. raityU rankas.- kojat
netai. Jokios tikres pagaibo dus.
i
1 ir liemenį. Jis darbuojas apie
OrgtfilzfrttrpMiete
Todėl mes visi,broliai ir sesei namus, savame (ferže. sode, dm dabar jau nėra, nors'bus išleis
save
i
to net keliasdeš’mt lūkstancii sy, lietuviai, pradėkime šviesželyje. Jis neriHtąs ir rtegirtau1
r tis ir tvarkytis su savomis as
Don’t be a BowLeMrt'
.vairiopam gydymuisi.
įąs.kaip ir mūsiškis Juozas Mar
menybėmis, tik tada mes pajėgO čia antras gyvas liūdinki- * .'ime keisti savo nesveiką gyvetinas.
Šitie du pavydfciai tegul kiek <as kaip svarbu pačiam žmogų
vienam iš mū-ų atsuka galvas f prisižiūrėti savo sveikatą. Še
tiesią pusę: vidi noro sveika iasdešimt metų vyras kraujuo
gyventi senatvėje nepakanka, ja iš skrandyje žaizdos. Gydo
būtinai via aktyvumas, norint Tas naujausiais.geriaušia^bfar
tokios gerovės sįbukti. čia pu gausiais vaistais — negyja, ne
miausia dvasiškiai turi liautis nikų ir geria svaigalus. Jam grę
Į nuteikti žmone^ būk /darbas šia skrandyje žaizdos komplikayra Die\x> bausiiė. Sitokwia ne rijos: vėžys, suriaurėrimas p ra
liesa senai turėįe būti nesket- ėj'mo į žarnas, kraujavimas ik
mirties Patariama keisti gyve
nyriose Mes visi is mažens tu nimo stilių: apseiti be kavos.
*
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Lietus pbnoro stikliriėm kojom
Po visą
bėginėja.
Lazdyno Įalsvtf šakos moja,
Džiaugsmingai krūpčioja alėja.
Z
Miško aitšfėj senas beržais
Iškėlė žąfą kiaurą skėtį
Ir iš vandens purienos veržias
sužavėti.
Pasaulį
L.i *
Getamu ingiu aaiW^ liejas,
esys piltus.
Nurieda.
Mgmėjfc • •
Po
kojom ta$ lietus.
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Reikalingi pinigai stygų orkestrui

I

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

kraipo. Negirdėtas daiktas, kadi
kiškis nebijotų.
•— Klausyk tu, žlibaki.
tu ir vilko nebijai? — klausia j
viėnas.
— Įr vilko nebjau, ii L pės. |
ir meškos nebijau, riek^ nebi-j
jau:
;
čia jau visus juoko* paėmė. Į
Ėmė kvatoti nuž’eji kiškučiūj
snukelius Kojelėmis pri-nienge. i
smagiai nusijuokė senės kiškienės. nusišypsojo ir anieji kiš
kiai — jiems ne ne naujiena bu
vo ir lan?s nngri. ir vilko dan-j

Nelauktai dideli skaičiai
Tai buvę dcvvmiol’kta šxmt-šaukęs te žaidimo sugalvctoją.
mečio eal*
i tarnauti 20 vas pasakė norįs ji gausiai ap
seimininku
metu už algąj turėjo būti 1 ka- dovanoti, tai tegu jis prašo, ko
petka pirmais melats. 22 kkapei jis norėtų.
kos antrais metais 4 kapeikos, Seta pasakęs kad jis bus pa
treciais metais ir t. t. vi- kas- į tenkinta^ į'eį jau ant šachmatų
pirmo kvadrato bus padėtas vie
mei dvigubinant.
nas kviečio grūdas, ant antro—
.Pradžioje ūkininkas negale-j
2 grūdai, ant trečio— 4. ant ket-.
ięs atsidžiaugti: bernas buvęs! virto — 8 ir t. t,, vis dvigubai. .
žvalus daibtus ir pajėgus. Beti Valdovas, pasipiktinęs tokių
vėliau ūkininko džiaugsmas ma ĮI jo dosnumo neįvertinimu, išvažėjęs, kci pagaliau jam pačiam!‘ iė išradėję lauk, o prišaukęs sa
ve j*uhisterį. hepe Setai jc pra^
bernui nes paskutinių metų ai- šamus grūdus suskaičiavus, ati
S* bu\~jsi c24.28S kapeikos peri duoti.
;
tuos 20 metu algos susidarė 1.04X 575 Kapeikos irba 10 4vdi Po kurio laiko valdovas pnsir
rubliai 75 kapeikos. Už tokiai teiravo.ar kviečiai Setai atiduo
sumą anais laikais galima buvo ti. Jam buvo atsakyta, kad dva
ro matematikai dar tebeskai
čiuoja. Dar kiek laiko praėjus
P-.ssikejama. kad Lidijos vM-l paklausęs, gavo tą patį atsaky* ‘
~*
mą. O sekančios dienos rytą jam
nauju žaidimu, šachmatais. Pa buvo pranešta, kad Setos prašy
mas neišpildomas, nes dvąro
aruuoduose nėra tiek grūdų nei
net visoje jo valstybėje.
gcu tas Drąsuolis.
Ėmė ieškoti. Visur ieškojo-niekur nemntyti-Ar tik nebus jį
— šeimos gyvenimas — vie
kitas vilkas pagavęs
nintelė teisinga sritis moteries
Pagairių surado: guli krūmus vėmimuiPlutarchas

aš tų imti atsakomybę už instru
mentus ir pasirašytų reikalin
I
žuoli stygų orkestrą. Ir jam pa gus dokumentus.
j
aiškinau, kad muzikas Islčiukas
Pirmas astiliepė Petras Ple-;
i
sutiko mūsų s*ygų orkestrui va vokas. Jis patarė kreiptis į ku- Į
dovauti ir mokyti.
nigą Karešką, nes jis yra mū
Jani tas patiko, ir jis pritarė sų režisorius ir puikiai supran- 1
minčiai, kad Isilčiukas Panevė ui mūsų padėtį.
žyje buvo vienas iš geriausių
Antanas Aižinas patarė kreip
muzikos mokytojų. Jis pradėjo
tis i kleboną Macijauską. Jiedu
dar maloniau su manim kalbė
buvo valdybos nariai ir pasiža
ti ir liepė savo žmonai tuojau
dėjo netrukus šitą reikalą išaiš
atnešti Vaičiūno gadinto limo
— Kas čia per juokai’—šaukė
kinti. Už poros dienų jiedu man
nado. Eegurkšniuodami gazuoDrąsuolis pasipūtęs. — Tegu pa;
pranešė, kad nei vienas, nei ant
nš
sipninios
man
kol:s
vilkas,
aŠ
ras nesutiko tokio dokumento
apie instrumentų kainas.
jam kaulus sutriuškinsiu.
duoti, jiems esą nepatogu pasi
— Mes neseniai sutvėrėme
— Oi, koks juokdarys, koks
rašinėti.
naują jaunimo organizaciją. —
h.iiumelis. —klykaira kiškiai, b
pradėjau aš jam aiškinti, o jis
.vilkas čia pat Valkiojasi vilkas
Padėtis pasiliko tokia pati,
mane tuojau pertraukė.
po mišką, išalkęs ir galvoja
kokia ji buvo pačioje pradžioje, j
—Aš jau girdėjau apie paties
Praėjo dar dvi savaitės, o mes »
sau:
/
— Ot, kad dabar gavus kiškieorganizuojamą jaunimo kuope atsakemingų žmonių negavo-!
lę, ir sveikinu patį už iniciaty me, todėl ir negalėjome gauti .
nos
užkasti.
•
_ >
vą, — tarė jis ir paspaudė man instrumentų planuojamam sty
Tik girdi — kiškeliai rėkia,
gų orkestrui.
j ę vardą mini .Prislinko prie kiš
Nutarėm patikslinti kiek ir|
— Mes neturime pinigų, —
kių būrię; girdLkrJp jie juokiapakartojau aš jam ir paklau kokiu mstruinen>u planuoja-}
si, iš jo tyčioją^, o labiausiai
siau, ar kartais mes negalėtume mam mūsų stygų orkestrui reik
žlibakis Drąsuolis,
I
įsigyti instrumentus išmokėji ketų ir kiek jie kainuotų.
— Palauk, brolau, aš tą par
mui.
(Bus daugiau)
gyrH puodą pirmutinių suėsiu,
Jis nusišypsojo ir pridėjo:
, — galvoja vilkas ir dairosi, kuKeliautojas Walter Rusk Romoje, šalia du tūkstančius metų
— Taip negalima duoti ins
;
į
■ ’
ris čia 1aip giriasi.
Turinčių paminklu.
trumentų. ■
O kiškiai nieko nemato, vis
—*Tai vvms žlibakis! — šau
Šie žodžiai mane gerokai pri
’ smarkiau šokinėja. Pats Drąsno- kė kiškiai. — Puikiai nubaidei
Triaminic® Syrup
trenkė. Jis dar kažką sumurmė
■ i is net ant kelmo užšoko ir šau tu seną vilką. Dėkui, brolau!
NAUJAS TĖVYNĖS”
ei joje: Adomas Viliūšis, 4050
Triaminicin® tablets
jo, o aš galvojau, kas tiliau da
SARGAS”
kia:
Toliau seka; plati pasaulio krik
or
Campbell, Chicag, LLu 6063Ž.
ryti. Aš padėkojau už limona
giškoji
grėsmė.
”
.
įdomus
straip,
—
Klausykit
jūs,
baikštuoliai,
Drąsuolis
išlindo
-iš
krūmų,
šiomis dienomis iš spaudos iš
telefonas: (312) LA 2-8330. <
Triarninic-12® tablets
dą ir rengiausi išeiti pro duris,
čionių
demokratų
intemaęioną•
Žiūrėkit i mane, aš jums ką pa pasipurtė, primerkė aki ir taėjo’šių metų pirmasis “Tėvynės
For Allergy Relief
kai jis mane sulaikė ir tarė:
sakysiu,...
Sargo’*' numeris.Tai taip pat pir lo, įvairių Europos kraštų KD
that’s nothing to
KIŠKIS DRĄSUOLIS
Tik staiga jam liežuvis su
— Jeigu jūs galėtumėte su masis numeris jau suredaguotas ščionių demokratų veiklos ap
sneeze at.
D pabtsau
stingo—jis pamatė ^baisaus 'vilko jūs. baikšiofiai’
rasti porą atsakomingų žmonių, naujojo redaktoriaus Algirdo J. žvalga. Čia duodama truputis
Miške augo kiškelis. Jis yisko
KD istorijos beį. žinios iš krikš-. galvoj?.: “Su vilku nejucfeii:
\ '
C 1^84 Č
Laėcrvoriei Dtvnį® of
kurie sutiktų pasirašyti už ins Kasulaičio.
bijbdąvo.
Trakštelės šakelė, akis.
Snc . Loyola. OčSCt
Į naujienos, KD'Pietų Amerikoje,
Kiti
kiškiai
vilko
nematė
ir
visuomet
budėk
”
.
Turinyje V. Albušis pateikia
trumentus. tai tada aš galėčiau
purptels paukštelis^ irikris nuo
Praneš Maiotaj
KD kova^už.,žmogaus... teises,
! — kiš
duoti-Jums reikalingus instru eilę -vieno, žymriusiausių Ame
KD pasisakymai svarbesniais
kys- ■■'x-v
rikos teisininkų ir teisės isto
mentus.
. t
keliui,- būdav^,-. širdelė is baiklausimais įr parrDrąsuolis staiga pašoko aukš
rhės, sudrebą..
Už šiuos žodžius aš jam pa rikų prof. John T. Noonan, Jr.,
tyn, kaip kamuolys, ir jš baimės :
dėkojau. paspaudžiau ranką ir minčių krikščionybės ii politic Knygų skyriuje, trumpai prįJ RijpdėVO ^ępąį^jddc vo riakkrito vilkui ant kąkįo, nusirito
SUSIVTENIJBLASMETUVIŲ AMERIKOJE
prižadėjau netrūkus su juo vėl kos klausimais. Duodamas Ka statoma Marijaus Blyno knygą t|, kentė baimę, ųštįsus metus:
per jo nugarą, : dar kartą apsiver
pasimatyti.
Pasipadėjau
už sulaičio pranešimas VLIKo sei “Lietuvos' senovės- pamink . Pa^ui:. kijelis užaugo didelis,
~ seniausia, didžiausia iri turtingiausia lietuvių fratemalinė
tė ir kaip šūvis nunėrė Į Tmišor^anižaeija, lietuviams ištikimai'-tarnaujanti-, jau per 97 metus,
trumpo laiko pas jį užeiti, nes mui Detroite, Vincas Kovas įdo lai.”
; . \_
J';. ir jam niXsibbcfellj^jbti,
■
1 -■ k ;'X;’ t į.-.
miai kalba apie VLIKo seimą ?r
?LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Bėgo, bėgo Drąsuolis, kol vi
darbus dirba.
* ’ *' - —
Aš
nie'kĄ'nesįbijąu!
—
su

“
Tėvynės
Sąrgas
”
yra
politiį.
įsigyti. Liko klausimas, kur ras VLIKą apskritai. Trumpai svar
pavargo.
Jam
yis'
rodėsi,'
kad
sai
kos iri socialinių mokslų žurha-j šuko jis.<kartą
daugiau kaip AŠTUONIS ALDONUS dolerių
ti tuos du žmones, kurie sutik stomas Helsinkio procesas.
ir tiek! vilkas vejasi ir štai ji .pagriebs.
las, leidžiamas- krikščionių. dę- ' Visai1
tų pasirašyti reikalingus popie
Vyt. Vaičiulis nagrinėja Goer mokratų. Žurnalas- ;iseina' bar ..Subėgo'
Pagaliau iš baimės užsimerkė ir
rius.
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
ge Owell *£1934 m.” sukakties landžio, rugpjūčio ir gruodžio j a5 mažiukai;
kiš
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Dienas greitai bėga, naktimis ženkle, rasdamas, kad “1984 m/’
Vilkas bėgo į kitą pusę. Mat,
Drą.mėnesiais; At^tirb niimbido kai-, kienėsrT-yis?
Susivienijime apsidrausti iki J10,DOQ.
: .' J
nemiegu, nes visą laiką man ra yra visuomet aktuali, bet esmė-i na $4.00. iGaiinamas administra- sbolis 'Išnaši;
kai kiSds krito vilkui ant kak
— apdraudža ir Taupomąja rpejrauda —‘ Endowment
mumo nedavė šitas klausimas. je niekuomet pragaištinga žmolo, jam pasirodė, kad jam paga
Insurance, kuri jrpac naudm^
lekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
Sukviečiau .valdybą ir išdėsčiau snis apie sovietų slaptosios tar
liu sudrožė. Paskui jis suprato,
kas atsitiko,-tik gėda buvo grįž
— vaikus apdraudžia pigia terminuota' apdrinria: už .
nybos - veiklą, kuriame atsklei$L000 apdraudę suma temoka'fiį $3LOO'melams.
bėjau ir sustojau ties dviejų ūžiama milžiniška ir pragaištinti. Galvojo pagausiąs irtą kiški»
r'
'
,
'
T‘-f A. _ . -*•
,s.
—
kuopų
yra
visose
lietuviu
kolonijose,.
*
žmonių pasirašyti • dokumen ga sovietų žvalgybos veikla lai
bene maža jų .čia bėgioja.
Kreipkitės i savo apyPurife.kuoptuJtais, kurių negalėjau išspręsti. svajame pasaulyje.Trumpai pa
Ir kiti kiškiai ilgai, negalėjo
jie Jums mielai
‘ > t
atsikvošėti. Kai nusibodo slap
Prašiau valdybos
patarimo, šoma apie Čilę 'diktatūros naGaEte kreipCs ir tiesiai j SLA Centrip
Kur surasti žmones, kurie sutik- guose.
KŪPESTDJGA1; iSęmDOMI RECEPTAI ? • ’ FANNIE.MAY SALInstrumentų
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UTHUAATAX ALLIANCE OF AMERICA

ryti, kas aplinkui girdėti.
— Kad išgąsdino, tai išgąs
dino vilką mūsų žlibakis! Kad
ne jis, visiems mums būtų ga-

807 W. 30th St, New York,-NX 10001
Tel (212) 563-2210.

IW4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesemt^, Vine,
sjšvte. Igno SI&peEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stiukai
F. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevifiaua lt 1
KefLatu straipsniai bei įtudijos, Iliustruotos nuotraukom!! I

ivtstef bei jų irtoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainūojkB
tiems. gėrintis autorės pmkfu rtHiumi Ir mrinktais dudmenimk

For constipation relief tomorrow
» reach for EX* LAX tonight •
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight
You’!! like the reliėf in the morning.
Gj’:; 7
Chocolated or piŲs, Ex-tax’is ^^g^s.
“The Overnight Wonder?
’ £>77*^

t VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke apralj
Žucso Adomaičio— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apvalymai, bet tiksli to laikcrtarplo buities Hte
r* tūrinė studija, task irstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu kuyr
parduodama tik rf |X
»
> ĖDBTUVSKAS1S PAMARYS, Henriko Tomo-TamalMBt
Pradai paniyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis t
Labguvos apdtriSiĮ duomenimis. Apražymal įdomūs kiekvienas
BetnvtaL Leidinys ffiustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam/
vttovartt^ pavadinfana^tr jq vertiniai | vokietei kaBtą. Laba
MB*n<o> SBi po< knygoje yra Rytprūstų Brartiapla. Kaina

Read label and fohov
directions.
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NAUJIENOSE GALIMA GAUD
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYJ

> KĄ CAUM23 LBMK raiytojos Petronėj Oriataltėa atf
■Mteai Ir mintys.apie asmenis Ir rietas neprfk. Lietuvoje ir pbr
maMala bciSevfkų okopadjoe metais. Knyga turi 234 guriaptas
bet kainuoja tik p.

(10.00
T

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNtGŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL _____________ 46.00
|6.00

> JULIUS JANONEL poetas ir revolludonleriuž, nerspm
|5.00
3. Miko šūeikio,,JJUCLTA. proza. 178. psL-----------Bm Ir k
interpretuoji?mag gyvenime ir politikoje^ tik
iKŽtnkkrt knygoje spfe Jutiaus Janonio gyvenimu fa* pog
Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. AtsiminimaL 172 nsL
Dsb«T būtų U gxHma psvadinti kovotoju už žmogaus teh*’- i
Prof. P. Pakaridie, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES &ANJ
'—s dRcWUr ’~<natė^'28S
v. wiuoja
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 pel.
_ ____________ L.. J
▼

S«. U
I.sjTa! 15

T liTTtTNW wnTTn-t?. ¥
W® psL fcyfofe rn M

•

Knygas
Oi MSI.
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700 poriaphj knygą, farriofi toSejo vfeką, Ex» Bet kada ir
feet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Llėtuvt, lietuviui
tr Betnvtij kalbą. Jia mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. BL
Būga pas geriausius šimtmefio pradžios kalbininkus, padarė
beturiu kalbą befianfiaa ištraukas, paruošė tikslina vertimu#
-** Ir patarė mums toliau studijuoti.
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6 J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVBKA VUZZZ.

12.00

lt CHeagr

UH
riSl

^■e^Msday, July 1$, 1?M

VLAtfPOffetA

KOVOS DĖL SPAUDOS
THE LITHUANIAN DAILY NEW*

Published Daily, Except Sunday, Monday' and Holidayi
by The Lithuanian' News Publishing Co^ inc.
173f So. HalsW Str**L Chicago, IL 6060* Talo^hone 421-6100
'ĖCONli-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

(ATSIMINIMAI)

Ką Kaziukas atliktinai nu
girdo iš save tėvų, tai jau daug
ks žinojo kaime. Visi buvo tos
nuomonės: už tokį darbą verta
duoti į kailį.

I

Ar gavo kas, ar ne —nežinia.
Sako, matę vieną ūkinšriką pa
tinusiu- žandu tuptoėjaiit apie
namus. Del ko žandas buvo pa
tinęs, nepaaiškėjo. Viena tik tie-1‘
sa tuoj-po kratos vienas lotas iš

pranešė atvykusios į Lake Oaks turėjo smarkiai gintis
nuo alkanų uodų, bet pats Mondale nieko jorris nepriža
Chicago $4500 per year, $24.00 per
dėjo. Jis tiktai gaudavo iš jų žodį; kad kiekviena agituos
Jx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
savo pažįstamus balsuoti už Mondale, jeigu jis pasirink
$22.U0 per six months, $12.U0 per
metams$45.00 tų moteriškę viceprezidentės pareigoms. Jų noras tapti
Jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų
$24.00
~ther countries $48-00 ner year.
vienam menesiui$5.00 viceprezidentėms buvo toks didelis, kad kiekviena jų pri
. —t žadėjo ne tik balsuoti už Mondale, bet už jo pasirinktą
25 cents per copy
Užsieniuose
moteriškę.
m p tams $48.00
pusei metų ________________ $28.00
Demokratų partijos kandidatas1 prezidento parei
Nuo sausio pirm or dienos
Dienraščio kainos:
goms buvo tiek susižavėjęs Geraldina, kad jis, porą va- ■
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius’ ir šven landų išsikalbėjęs su josios vytu, patenkinęs jo prašy
tadienius. Leidžia Naujienų- Bendro
metams
$45.00 vė, 1739 So. Halsted Street. Chicago, t mą ir pasirinko ją kandidate viceprezidentės pareigoms, j
pusei metų —-------------------- $24.00 IL 60608. Telef. 421-6100;
Geraldina Ferraro Lake Oaks važiavo1 ne viena, bėt' pa- 1
Irimą m e n esi am g ____ _____ $15-00
siėmė ir savo vyrą John Zacorra. Josios vyras yra real- j
vienam mėnesiui
____ $5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu:
estatininkas. Jis pardavinėja namus senuose New Yorko i
apylinkėse. Jo žmona jau du terminus atstovavo Queens į
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
apygardą atstovų- rūmuose. Praeitais metais ją išrinko ;
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki'12 vai.
trečiam terminui
Geraldina priklauso keliems kbiigre- ■
so komitetams, bet ji yra tiek Įsitraukusi į kongreso dar- ;
G. Ferraro šukele Reaganui rūpesčių bą, kad ištisą savaitę su vyru nepasimato. Jiedu3 kiekvie
ną'dieną pasikalba telefonu porą ar trejetą kartu. Ji
TORNADO
Prezidentas Ronald Reaganas kelis kartus yra pa- grįžta savaitgaliais. Vyras apskaičiuoja, kad jos visvien
reiškęs, kad Wualter Mondale jam bus lengviau supliekti namie nėra, tai tegu ji tenai tampa bent aukšta pareigūne,
lapkričio mėnesio rinkimuose, negu bet kuris kitas de
de-
Geraldina ištekėjo už John Zacarib 1960 metais, bet Tų. kurie priešinosi mokyklai,
— Tavo jaujoje — sako, — Kai dabar lyginu, jūsų mokslo
mokratų partijos kandidatas. Dabar atrodo, kad prezi- jį nutarė vadintis Geraldina Ferraro; | Ji panoro pagerbti šventai tikino savo kaimynus, mokykla. Tam dyk ją1
sąlygas su mūsų, matau, kaip
Pajutę svetimus žmones kie-1 įplį jį{UjQuęjtą.Neb€^jaujose,bet
dentas Reaganas galėjo apsiskaičiuoti
savo motiną, kuri adata Amerikoje ūžsidirbdavo duoną kad ne jie užvedė policiją.
pakele triukšmą. Mo-^ektvčįose nis meketes. Nebe
.Prezidentas Reaganas bandė sudaryti įspūdį, kad jis ne tik sau, bet- ir vaikams. Josios tėvas dirbo priemiesčio TėbailaujošįTaiįai sekly- Pe’
J
j svitos sargyba įspėjo pavojų. Į Skalys jums šviečia, bet saule.
nustums Walter Mondale nuo prezidentūros, kaip jis iš fabrikėlyje, o vakarais včrtėsiriaverii0: bizniu. Jis paga
iš-!• Nebe naktis jus globoja, bet die
i
i! Pasigriebė savo raštus, mes išstūmė Jimmy Carterį.Bet šiandien jau- neatrodo, kad dino savo širdį ilgų "valandų darbir iri paliko’motiną- su Policijos
užeitis jlgam liko lindome pro jaujos langą ir praĮ nos šviesa.
šitas reikalas taip lengvai jam pasiseks. Prezidentas mažais vaikais. Jų tarpe buvo' ir jahifa Geraiidina. Jai mūsų atmintyje. Mes • biaurėįo- nykome nakties tamsoje. Kartu’ O purtei V ir tuomet ji gaubandė sudalyti Įspūdi; kad sen. Gary Hart jam bus pa teko anksti pradėti-dirbti-, bet ji visą laiką ėjo-; f mokyklą, mės. ja. Nebuvo to pikta, ko ne -u mumis sargyba ir inokytp-i jė. bet mokykla gyvavo. Ir da' bar ji gaudo, o mokykla vistiek
vojingesnis, negu Walter Mondale. Didžioji spauda kėlė baigė' kolegiją ir Įsitraukė Į visuomeninį darbą'. Qiieens būtume jai linkėję. Radęs pro i-s’
gos,
aš
paklausiau
tėvą:
Kai
policija
atėjo
prie
kloji’ gyvuoia.
Į padanges sen. Hart, bet kai atėjo eilė darbininkų unijom apygardoje ji pažįsta kiekvieną šeimą, pažįsta vaikus.
Į mo, mokyklos nė ženklo nebu-į Mū<u mokslo programa buvo
— Tai ir neleido nlcky+is?
klausimą spręsti, tai Water Mondale laimėjo didesnių Žino jų rūpesčius. Ji baigė teisę ir tapo Queens proku
vo
Vien jaujos atviras lan-; nesncįėtinga. Ją nustatė gyvevalstijų atstovus rinkiminei konvencijai ir šian roru. Jai teko tvarkyti: vaikų reikalui; Ji stengėsi ati — Neleido“ vaikeli. —ir ėmė Iį gas-liūdno
įvyki. Laimei, žva“ hu’mc reik>l;is.
dien tarpo Demokratų partijos kandidatas preziden traukti jaunimą, nuo narkotikų ir girtavimo. Ne vienas tėvas pasakoti: —Mokėmės jau-j hoji policijos akis to nepaste-j _ 0>k6 r^a? _ gaivcįo tėjose žiemos ir rudens vakarais
to pareigoms. Prez. Reaganas sveikino vieną kitą uniją, pagedę? vaikas šiandien užima, jos dėkeų. atsakingas vie prie šakalio šviesos. Dieną poli- J bėjo:
I vai. Žinoma; skaityti, rašyti. Būbet visiems šiandien aišku, kad unijos balsų jis negaus. tas New Yorke.
eijos bijojome.' Jauja7 buvo toli < Prasivėrė atrakos klojimo du-, tiriam skaičiuoti ir . žinoti savo
Prezidentas Reaganas sukvietė Aniėrikos' aukštuo nuo narini —pakluonėje: Dėl at-! rys. Tamsu, nors akį durk. Pa- miestus’ —- Vinių, Kauna ir ki
Praeita šeštadieni Walter Mondale iškirto antrą
sargumo jaują keitėme ir sar-f švietė žibintu,, pasiklausė, pa lus artesr.ius. Daugiau ko? Gal
pokštą prezidentui Reaganui-. Viceprezidentės pareigoms sius dvasiškius ir pasakė jiėmš, aštrų pfmbkslą cfc paL -gyfeą statėme prie jos. Moky siklausė — tylu, niekas ir nesu- dar vokiečiu kalbos?
Walter Mondale išsirinko Geraldina Ferrarą - Walter sakė, kad negalima sekti Vokietijos dvasiškių, kunė skel toją turėjome puikų žmogų — j krebždėjo. Atsidusęs šeiminin -----, Kodėb
ne rusu? — atsibia
sovietinę
taikos
propagandą
ir
reikalauja,
kad
ame

kepė Pakeliūnas.
Mondale, besirengdamas prezidento pareigoms, Minnerūpintojėlį. Reikėjo kam lentos kas paklausė— Kam ji? — aiškino kiti. —
sotos miškuose nusipirko 200 akrų farmą Lake Oaks rikiečiai atšauktų savo karius iš Vokietijos. Reaganas — va ji. Pritrūko kas popie-j — Kas mokykla?
apylinkėje ir kvietė kandidatus vykti Į tą naują jo farmą, "negauk katalikų- vadovybės paramos, tuo tarpu Geraldina riaus — štai imk jį. Nemokėjo, Policijai apmaudui nebuvo j Daktarui. Kunigiu jos nereikia.
žodžio sudėti — ateina ir su ?alo. Į kelintą1 dieną po to pa-1 Žemei dirbti — taip pat ne. O
kad galėtų išsikalbėti, kuris geriausiai tinka viceprezi sėkriia'diėriį" pareiškė, kad ji esanti kailiRė, vaikus išauk kas
deda. Nebuvo to vaiko, kuris ’ aiškėjo skundėjas—žuiomas kai-j kas maskoliuose bus, ten jos ir
dento pareigoms. Demokratų partijos konvencija išren lėjusi katalikais ir pati prišilaiko katalikų bažnyčios tie nemokėtų skaityti ir rašyti. Visi mo latrelis Juozas Baltaduonis, išmoks.
Ji vis dėlto-pastebėjo, kad jaunos mdterys, norinčios skaitė maldaknygę kaip pote- Už degtinės kvortelę jis ir savo Kas kita vokiečių kalba. Ne
ka kandidatą prezidento pareigoms, o partijos kandida sų. .......
•,•
• i
. • -w
ramūs jie, bet, teisybė, šviesūs
tas pasirenka viceprezidentą, kuri konvencija paprastai aborto, turėtu turėti pačios šį klausimą jspręsti. Nuo to trius. Mažus skaičius dalijo ir . motiną galėjo parduoti.
priklauso visa mergaičių gyvenimo ateittik.' Tarnyba pro- daugino> atmintinai. Tavo sene-1 Liūdnai pasibaigė jo gyveni- žmonės ir gražiai gyvena. Yra
patvirtina.
nirimo. Mondale lis — is
i: mokyklą prižiūrėjo —! ma . Visi nuo jo atsitraukė. Nie- ko iš jų pasimokyti.
Moterys reikalavo, kad Walter Mondale paskirtų kuraturdj- privertė ją prieiti šio įsitiki!
(Bus daugiau)
r___ o___ Kelios
____ moterys
____ - buvo ■ džiaugiasi' Geraldina", nes'ji patraukianti demokratų pu- negalėjo atsidžiaugti, kaip gra- . kas ir kalbėti su juo nebenorėjo
moterį viceprezidentės pareigoms.
Į Iš sielvarto jis nuėjo į mišką ir į
nu\ykUios?Lak7 Oaks^ Mondale su jomis išsikalbėdavo sėn Amerikos katalikus. Šis klausimas įverčia Reaganą žiai vaikai atsakinėja.
Bet vieną tamsų rudens va- pasikorė.
I — Kuvaitas yra pasiryžęs iš
po kelias valandas, bet nepasakydavo, kurią jis planuoja rimtai susirūpinti. Geraldina turi dvi Hukras ir sūnų, karą atsibastė policija pas Jurgį Mūsų jauja daugiau nebematė leisti moderniems ginklams 127
pasirinkti. - Amerikos didžiųjų laikraščių korespondentai Visi baigė aukštąjį mokslą ir dirba universitetuose.
milijonus dolerių.
* Morkūną.
policijos.
As of January 1, ItSO
Subscription Ratos:

m eta m <
------------------ $40-00
pusei metų- $22.00
trims menesiami$1X00
▼lenam menesiui $4.00
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tus medžius, ten įsiveisia. Anglijoje laikomas taii- kamieno Mistel labai retai auga. Daugelis paukš
tihiu’ krūmu: A. šakelės ir lapai vartojami vai čių, matyt, taip pat gydosi Misteliu, lesdami jo
tams. (Stipites Višcicum — Felis)r.
j *UOgSš”.
. VEGETAREKA MITYBA
Be anksčiau paminėtų ligų, kurios gydomos
IR SVEIKATA
Čiobras (Itri. Satūieja Hbstensis)
Amalo vaisferik, mali žinoma, kad Amalo arbatą
Venezuela, Caracas, 1982 metai
Jari anksSatt' rffPriėtari dugalų ir augalinės mevartoja Lietuvoje ir kitų kraštų ligoniai, sergan
diciltos specialistas Maurice Messegue labai ver.
(Tęsinys)
tieji Pėrikinsofld liga.
Kadangi1 Amalas yra svarbus natūralios gy tiridėvfr šį- augalą Jis apie tą augalą pasakoja:
“KaF mudU sū tėvu, vaikščiodami po laukus ir
Amalo ekstraktas vartojamas nuo arterijų dymo sistemos vaistas, pateikiu Prancūzijos moks
įll’rūmus, ritikdhMi vaistažoles, atihsdavome čiobsklerozės ir hipertoninės ligos T ir IT stadijoje, liniuko augiflų žinovo Maurice Messegue apie
>i^ąl tėvakman aiškindavo: "Sūneli, ši vaistažolė
nuo epilepsijos bei nervų ligų. Jis mažina arteri augalą pasisakymą:
nį spaudimą, išplečia kraujagysles^ stiprina šir
‘‘Mistel — Amalas
v^usi g!8fcddamas. kad mario tėvas įveda mane i
dies veikimą, sumažina centrinės nervų- sistemos
Nedaugelis augalų turi tiek gydymo gėrybių, paslaptingąjį augalą pasaulį, atidengdamas jo pajautrumą. Nors Amalas yra parazitas, tačiau me
; Graikijos gydytojai Hi
Hipo- ^slaptis. Ir tik subrendęs supratau, ką tas “laimės
džiams didelės žalos nepadaro. Aūgtrias- yra nuo kaip Mistel. Senovėsparazitiniu augalu Milteb
į
rilėpM safvyjė.- Aiflkčisfti vyrų vienuo
Uratas
ir
Plinijus
su
į
dingas ir jo pagaminimą gali nurodyti tik gydy
gori ius gydydavo nuo apsvaigimo, epilepcijos ir lynuose ši vaistažolė buvo draudžiama auginti.
tojas”.
auglių ligė. Viduramžyje šventoji Hildegard naffclIšeivijoje — Amerikoje išleistoje “Lietuvių, 'dodhvo Aistei vaistus nuo kojų retitffitrtzffi<vhr
Enciklopedijos” I’ tome 137 psl. apie Amalą- pa
teiktos tokios žinios:
■kunigas Seb^MSan įtrieipp vartodaM?Irstei nwr
“Amalas paprastasis' baltasis (Viscum al 1 HipertbnidėS ligbs. Mistel — paralifftlW aUgdlRS’
bum), amžinai žaliuojąs amalinių (Tx) ranthaceae) yra keistaš ir turi savotiškų savyHi<£ Wada žie
šėjmos pusparazitinis krūmas. Lietuvoje daž mos metu visa augmenija nuvysta, Mistel pasi jStuburą ir palėkėdamas tokiems ligoniams “šeiniau beržuose, gluosniuose, topoliuose, rečiau vais lieka žalias. Jis turi savo Clorofil
—'
/A kif^e iš Vidurmedžiuose, spygliuočiuose. Jis mfinta sultimis me bai ieško drėgmės ir saulės spin
pga-auga
džių. kuriuose jis auga. Ląpai pailgiu apskritu
ri šalčiui,
gaiu. lygiakraščiai, stori. Žydi vasario-balandžio
Be sužamėn. Žiedai maži, žalsvi, dvinamiai. Vaisius ap- taiko jį rasti ant ąžuolo kamieno^ CiT ši MiiteT
ši vaistaj^į^
^kriteka balsva oga, gleivėtu limpamu minkšti- rūšis laikoma turinti stipriausią
p
1 f rkl T'u i
•htoji Milrrur Paukščių me-pama ir jų išnešiojama po ki- Nors medicinos žinovai tvirtina, kad ant ąŽittfM

ALEK6ANDRA VAISIŪNIENĖ

♦ && f •

degarda< ir Albertus Magnus, Viduramžiais gy
venę tais vaistais gydydavo pirštų ir rankų reu
matizmo, paralyžiaus, viduriavimo ir mėnesinė
mis nustojusių sirgti bei to nustojimo pasėkoje
moterims atsiradusių negalavimų ligas. Be to.
čiobras, įdėtas Į valgį, labai teigiamai veikia į
maisto virškinimą skrandyje ir neleidžia jame
susirinkti dujomis; gerai valo kraują; pašalina
viduriuose besiveisiantį soliterį; mažina skran
džio trauklius, ramina astmos priepuolius, gelbs
ti burnos ir gerklės ligoms išgydyti ir yra geras
vaistas plaučiams, atliuosuodamas jų gleivines.
Suprantama savaime, kad tuos čiobro vaistus nau
dojant. reikia prisilaikyti atitinkamo jo dozavi
mo. kurį gali nustatyti tik šį vaistą gerai pažįstantieji specialistai.
Pvz., nuo impotencijos gali būti toks recep
tas: 40 dienų laikotarpyje gerti iš šių vaistažolių
ir jų priedų pagamintą mišinį, kuriame yra įdėtos
6 saujos čiobro, dvi sau'os rzmarin^ i*- dvi <'au:ns,
mėtų viename litre vandens. Tą mišinį gerti ar
batos pavidale. Po to, tris dienas eerti rien tik
čiobro arbatą. Tai, tvarkome, yra semiyninis re
ceptas, o dėl visų kitų ligų išsigydymo čiobro paj szalba, kaip jau minėta, reikia susitarti su atitinCRu’ danrmu)

1—Naujienas.
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
*
tokiu adresu:

MB

Naujienos, 1739 S Halsted St, Chicago; IL 60608 -

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicinos direktorius
1933 S, Manheim Rd* WestcheMax, 1IL

VALANDOS: 3—3 darbo dienomis

fTeL: 562-2727 arba 562-2728

Būk pagarbinta, audėja!
Tu esi tikra skelbėja, ,
Ką turi daryti žmonės,
Kai tos aukštosios svajonės,
Kur šiandien palaidos tūno,
Stotu aiškiu tvirtu kūnu.
Te kiekvienas savo mintį
Audeklan bendran įpinti,
Tik išmoksta sykį —
Ir darbai jau bus pavykę:
Bus kančia išnykus,
Amžius liks — Velykos.

Service £55-4506, Page 0605$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103id Street
susitarimu

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

Butkų Juzė

2618 W. 71st St. Tek 737-5149
akis.

Pritaiko

akinūjg.

ir “contact lenses”.

• Pasitrauk atgal, jeigu nori
toliau nušokti.—Persai.

Dr. LEONAS SEIBUTIS

— Kaprizai, koketingumas ir
klastingumas — štai moteries
ginklai “
( Heziodas

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
-PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

KNOWYOUR HEART

Ofise telefonas: 776-2880,
Rcridendios telef.: 448-5545

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

Apdraustas perkraustymas
iš friiriy ststumy.

jį

(

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

Posmą rožės, pina vijos, —
Lūkestį visos žmonijos;
Degančių aguonų rastą, —
Šio pasaulio sunkią naštą;
Raudonųjų tulpių giją, —
Meilės dieviškos aidiją;
Liūdną, raudantį arėją;
Kad skriauda vis nemažėja, —
Ji į audeklą įaudžia —

Westchester Community klinikos

Tikrina

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

STAKLĖSE

DR. PAUL V. DARGIS

Valandos pagal

Funeral Home and Cremation Service

- ANTANAS VILIMAS

nanionis

Chicagos uostas

GAIDAS - DAIMID

I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Kuvaitas stengiasi gauti
JIE PASIRODO TIK NAKTĮ
pirkti ginklų Sovietų Sąjungos 2
. Tik — sliekas — bet jis yra žvejai. Apie 600 milijonų jų yra j e. k?itJ galėtų gintis nuo Irano
naudingas, patvarus ir tiek pat parduodama per metus S. Ame užpuolimų.
svarbus, kaip ir kiti žemėje su rikos žvejams. Yra išsivysčiusi
tvėrimai. Savo skaičiumi jie visa industrija. Surinktieji yra
— Vyriausybė pranešė, kad š.
mus, žmones, pralenkia nesu užšaldomi, supakuojami, sukrau metų gruodžio 8 d. Bengalijoje
skaitomais bilijonais. Savo ko narni ir į automs tinęs mašinas bus parlamento rinkimai. Ka
riai perduos vyriausybę 300 par
kybe planetų struktūrose jie gal pardavimui.
lamento sudarytai valdžiai.
dar svarbesni, negu mes. Jeigu
Yra speciali technika juos gau
jie išnyktu, daūfĮ Jio gyvybių ūyti. Kadangi išlenda j pievą tik
ristemų turėtų pasikeisti, jeigu naktj — reikia turėti su savimi
— Sovietų karo vadai barnio ]
š viso sugebėtų tai padaryti ir kišeninę lempą (patogiausia pri atstatyt; sus’siekimą su Sovietų ■ E
pasieniu, bet afganai j'cms kliu *1
prisitaikyti.
sitaisyti ją prie kaktos), apie do.
'!
Sliekas susideda iš apie 1501 juosmenį prisirišti keletą karto
žiedu. Viename gale randasi ninių butelių nuo pieno. Patar
— Pataisius komputerį, pa-11
galvaf 35 pirmiejLžiedari, kuiiiior tina turėti ir rankoms drožlių
?e yra burna, šliaužimo prietai ar piūvenų- nes . sliekai lengvai , aiškėjo,1 kad “Discovery"’ nosis ? Į
sai, viduriai, keletą širdžių ir vis išslvsta. Vaikščioti — lengvais netvarkoj, reikalinga oro. Teks | j
dėl to — ne tokie jau prasti smt? batais. Sugriebus, reikia nyks- :r čia taisyti.
genys. Bandymai laboratorijo- ėiu prispausti jo galvą, o kūną
— Tiktai rugpjūčio 24 dieną
e parodė, kad jie sugeba atsi sugniaužti delne. Laikyti vertiminti kuriuos jiems naudingus kaliai ir lygiai, švelniai ir kant- '‘Discovery" pakils pirmą kartą
eksperimentus ir laukuose su riai traukti į viršų. Pavargęs į erdvę. Antrą kartą pakils spagalvoja kaip į savo tunelį pritai sliekas nebeatsišpirs. Kitas triu 1 o mėnesį.
kyti įnešimui objektą. Apie 100 kas — pabėrus keletą žuvims
— Ketvirtadieni sekretorius{
paskutiniųjų žiedų, jeigu pažeis gaudyti jau paruoštų sliekų į
ti ar nutraukti — gali ataugti. vieną vietą — po žeme esantie Schultz buvo Jakartoje ir tarėsi'
Sliekai apsorbuoja vandenį per ji juos girdi ir nw, kad šie su Indonezijos prezidentu ir ka
odą. Jie keliauja savo tųoejiąis surado daug maisto arba šiaip bin etc nariais. oo žeme. Jeigu reikia gali taip linksminasi — ir išlenda į pavir
— Izraelitai buvo pasižadėję
šbūti 4 ar 5 mėnesius neiškilę šių. Tada — jau žvejai žino,
išveti iš Anglijos pagrobtąjį
į paviršių. . Tuneliai padaromi, ką daryti, ir įlgai brukti netenka,
Umaru Dika. bet britai juos siu
beryjant žemes, kurios reika- ar vaikščioti.
žž. čiupo. Didokas izaelitų būrys
Ingos virškinimiui. Tokiu būdu
padeda Nigerijai.
sliekai yra labai svarbūs žemės
— Amerikos atominiai karo
pagerinimui. Kas metai jų gi-’
— Pranešimai iš Kambodijos
minė pagamina geros" žemės laivai išplauks j gaujos Zelan
(topsoil) 20-40 tonų per akių! dijos uostus, kad- premjeras iki sako, kad Vietnamo komunis
i Tačiau geriausiai įvertina jxos Nauju Metu galėki nutarti. ar tams suduotas smalkus smū
gis.
jam reikalinga J .tV gynyba.

I

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1742
I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
i
I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

£

2533 W. 71st Street
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
1R1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĘ
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

And Cheese Salad Sandwiches

PERKRAUSTYMAi

WHAT IS THE FASTEST GROWING
. HEAJJ^ CME_ FROFESSIOWW

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

A-ikstes automobiliams pastatyti

©STEOPATHIC MEDICINE/

DOCTORS OF OSTEOPATHY
D.O.-S, WILL MORE THAN
DOUBLE THEIR PRESENT
NUMBER-GROWING FROM
iazOOO TOQAY TO MORE
THAN 36,000 PHYSICIANS
IN THE NEXT 20 YEARS/

SOPHIE BARČUS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
f

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

RADIJO ŽR1MOS VALANDOS

2424 West 69th Street
WOPA - 1499 AM
Marqwctt® Parka,

Fuel up your hungry back-in-school kids with a nutritious
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling
U economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked

Vedėja — Aldona Ošintu

Tel 974-4410

TeMu 77M54?

H59 Sa. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. IL

4

1/1

Golden Egj and Cheese Salad Sandwiches
4 sandwiches
tablespoon chopped
hard-cooked eggs,*
pimiento, optional
chopped
teaspoon
prepare!
oup shredded Cheddar
'mustard

1/4

dhuce
teaspoon call
A slices bread
Softened butter
>t bread and better. Spread
t etic^ of brawl with about 1/3 cop efg salad mixture each.
Yop with remaining bread. Butter outsides of sandwiches.
Grill in aHlet or on griddle over medium-high haat until
golden brown. Turn and brown other side.
®HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer in sauce
pan. Add enough tap water to come at least 1 inch abort
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn o
Tf necessary, ramopan from beat to
&et eggs Aand eover^d in the hot water IS to 1 / tn
Large eggs. (Ad
salad dxw
tablespoon
i

juetuvos Aidai
KAZĖ BRAZDtlOHYTt

I
į
Kasdien nso pirrrwiwiU IM pmk 11
I
tidieaio 8130 nJ. nbrs.
UJdns ti ^GKV rtrteMa,

U10 AM

I

remora ah **11. c
?tween hands to

i

Ffold
įrodei
to help a£<< off

pping gently an oi

W. 0/3 ARI FULLY LfCtNSED T© PREKtlM
PRUO3, PERFORM SURGERY AND UTIUZl
ALU OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED
M EA N 4 FOR T RI x~I
' N JW is? »S USX,
INCLUCHe THE USE O MANPULATIVtj

iTKi RAPY

VASAITIS-BUTKUS
IM.ARY tEASCM ■
FORTUI FQOfESEKXE .
iMPHMa rr FUAcn į
an TW4IN*
:
FKAcrrncNi&L

f>rSClHTC*YMl mo J|
SkClAN POPULATION W?
txo. s FRO/131 TOT
M1ALT- CARl FCJE MO
I « WU4
FWClMTOe 4

1446 South 50th Avenue •
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
-v-.... %,

Jutv 18. f 984

vijos formų kreiptis į Vidman
tą Bakšį, 305 Areli Street, Dvi
Kongreso ksina $K5 ketu rati, New Jersey 08075 ,telcf.:
(lliiczguje
rioms dienoms.
Apsistojant I
trumpemiam. laikui, kaina $25 gistracijcs formos gauru mos
į dieną. Mokestis pa<lengia nak-1 pas Ramunę Trčytę, 0807 So.
vynę, maistą ir kitas stovy klos į (laiupbcil Ave., Chicago, Illinois:
išlaidas.
6062J, tel.: 737-1321.
R. T.
Dėl informacijos ir registrą-------------- -----

BALTU JAUNIMO KONGRESAS
šią vasarą organizuojamas tre ,
Čiasis metinis Baltų Jaunimo
kongresas, latvių ‘Saulainės” i
Stovykloje, netoli Toronto mies- j
to, Kanadoje. Kongresas, kurį
rengia Baltic Youth Congress,
Inc., tęsis keturias dienas, š. m. j
rugpiūčio 16-19 dienomis. Kvie-l
čiatnas
visas lietuvių, latviu ir
estų jaunimas.

EB

KBAL MSTATI FOM iALl
— PBrd«iiiwi

|

, M1AL 1STAT1 KM UU
IUmI, Žitfni —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJKS

n? fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSQtOKtJTW A U. ,
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
' ’

Kazimierietes seseles surengė pikniką

Kongreso tema liečia “sąžinės •
kalinius”, kurie gyvendami ūži
geležinės uždangos turi kentėti Į
persekiojimus ir kalinimą dėl;
savo įsitikinimų. Lietuvoje są
žinės kalinių tarpe yra tokie gir
dėti vardai kaip Balys Gajaus- ,
kas, Viktoras Petkus, Nijolė Sa-'
dūnaitė ir visa eilė dvasiškių.'
Kongreso pagrindinė kalbėtoja !
šia tema bus estė Mari-Ann Rikken. Ketvirtadienio vakare To-1
ronto miesto centre įvyks de-Į
mpnstracijos su žvakėmis. Jų i
tikslas reklamuoti baltų sąžinės 1
kalinių kančias.

k
Metas iš meto Loreto ligoni pos 8 <1. Turėjo būti baigtas 6
įS O
nės ir Chicagos vienuolyno se j vai. vakaro, bet po 4 valandos
selės prie savo centrinio pasta mažas lietutis išskaidė dr.lyto soA? rengia piknikus. Sta vius.
lu- apkrauia visokiais rankdar
Šiemet galėjo būti apie 2,000
biais, parengia įvairių loterijų j asmenų. Jaunos šeimos su vaiPagrindimai dalykai — maistas: kais atvyko. Oras puikus. Tru
ir perimai.Pietūs buvo gaunami ko stalu ir kėdžių.Prie maisto ir
pastato apatiniame aukšte ir j gėrimo didžiausios eilės, Buvo
aikštėje. Grojo du oikestrai po Į šaltų gėrimų. Supiantama, už
4 asmenis. Vienas aikštėje ]priej maisto ir gėrimų pardavimą pa
v I > didelę
• i • r iapyvartą.
4. rn
1 Iw > i
pastato, o antras prie garažo iš - ’darė
Talkininvakaru pusės. Orkestrai ne šo- kave meksikonaį. Įdėta daug
kiams. bet linksminti publiką. darbu parengti ‘ biznio” stalai.
Reikia pripažinti, kad buvo
Buvo jodinėjamą ant poni ark
liuku — vienas visai mažutis, o labai šaunus piknikas ir puikus
antras didelis. Vaikų eilės sto pasąmonėj imas apylinkės gy*
Kitos paskaitos bus apie gam
ventojams.
vėjo. kad gautų pajodinėti.
tos apsaugos krizę baltų kraš
K. Paulius i
Piknikas prasidėjo 12 vai. lietuose, etninių tėvų proble
mas išeivijoje ir Joninių tradi
cijas. Yra ruošiama baltų jau
0201) man labai gerai pritaikė Į
nimo meno paroda ir tautinių
I dantis. Senus lengvai ištraukė, j Srottsdale Shopping Center —
I
šokių pamokos. Stovykloje bus
o kai pn taikė ir įdėjo naujus, 79 th St. ir-Cicero Avė. autobugalima sportuoti, plaukti ir kai
tai tarytum jie ten būtų buvę. so numeris 379); eina kas valantintis pirtyje. Vakarais bus lau
Jie tinka ir neskauda. Buvu-Į dą ir nuveža iki Mercy Health
— BA" Fo Chicagos Apskri
žas, o šeštadienio vakare šokiai
šiam gydytojui sumokėjau stam ! Center — 81 st St. ir Kean A.ve.
ties ir skynų tradicinė gegužinė
su orkestru.
• vienas blokas nuo kapinių.
bia sumą, bet negalėjau burnos
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 19 d.
sučiaupti. Turėjau viską mesti
Atgal i Čikagą grįžta taipgi
Jaunimo Centre.
i gurbą, šie gydytojai padarė’ kas valandą. Paskutinis autoRengėjai maloniai prašo visą
j busas išeina 7-tą vai. vakare.
KURIAM GALUI MOKĖTI lietuvišką visuomene jau dabar pigiai ir labai gerai.
~
_
.A. i šeštadieniais, sekmadieniais ir
pradėti
aukoti
dovanas
(fantus)
Petras
Jurgaitis,!
v
x
,
j
DAUGIAU?
”
1 sventadiemais nekursuoja.—
2534 W. 46 St. I Dėl daugiau informacijų galilaimės šuliniui ir didžiajam do
KIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
Chicago, Ill. 60632
vanų paskirstymui.
\ te paskambinti telefonu 836AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
i
700(1
NUO S300 IKI $1,000
Fantus (dovanas) prašome
- Antanas Povilonis,
AUTOBUSAI Į LIETUVIŲ
įteikti skyrių valdybos nariams
TAUTINES KAPINES
arba atnešti Į BALFo Centrą
2558 W. Lithuanian Plaza Ct.,
Girdėjau daug nusiskundi
ČIKAG1EČIAMS RAŠO
Chicago, Ill.
mų, kad į Lietuvių Tautines Į
NAUJAS SĄSKAITAS
New Yorker 4 dr. Sedan
Norint,' k?d dovanos būtų pa kapines, negaJima nuvažiuoti'
Chicago. 111. — Chicagos mie
imtos iš naikių, prašome skam autobusais.
sto vadovybė jau ruošia namų
BALZEKAS MOTOR SAiES binti 776-7582.
čionai
noriu
pranešti
mūsų!
savininkams naują sąskaitą už
L CHRYSLER • LeBARON
Rengėjai
kapinių
lankytojams,
kad
jau
j
praeitų metų antrąjį pusmetį.
U PLYMOUTH • K CARS
dabar
galima.
Savaitės
dieno

Už pirmą pusmetį sąskaitos bu
•
“U WILL LIKE US”
— Man malonu pasakyti, kad. mis, nuo pirmadienio iki penk- vo išsiuntinėtos kovo mėnesį, o
4030 Archer - 847-1515 I)r. James Hadson. D. D. S., tu- tadienio, RTA pirmas autobu- už antrą pusmeti bus išsiuntinėrįs ofisą 270 W. 71 St. (434- sas išeina 6-tą vai. ryto nuo! tos liepos 20 dieną.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas !
2212 W. Cermak Road

BUTŲ

Chicago, HL

Tek 847-7743

NUOMAVIMAS

B MAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTARIATAS

• VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

m

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

S. BACEVIČIUS — BEIX REALTY
INCOME TAX SERVICE

<529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

! 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.dfienos. Kas nespės pinigų pa ■ Dilelis butas savininkui. Geras inves-siųsti, tai jie jau turės mokėti jtayimas'
____
mėnesines baudas.

čius jis turi paskirstyti į 800
įvairių grupių ir pasiųsti jiems '■
pinigus.

j

KEMP CONCRETE WORK ;
Any type of concrete and brick;
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.
493-2945 or 643-2864
:

s®e us for

financing

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
« T

AT 0UI LOW UTB

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

" v

H m P’Ąv'Mf fs» T

JOS KARIŪNU LIKIMĄMrffr

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

i
I

MISCELLANEOUS
{vairūs Calvkal

— Sekretorius.Schultz ketvir*
tadienį ir penktadienį Jakartoj
REPAIRS — IN GENERAL
tarėsi su Pietų Azijos atstovais j
{vairūs Taisymai
apie Kiniją. Jis tvirtino, kad;
kiniečiai nepuls laisvų Pietų! TAISO ORO VĖSINTUVUS,
Azijos valstybių Amerikos gins] ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
Jais jie ginsis nuo rusų, jeigu! IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
Miesto ponai nori, kad čekiai šie bandys veržtis Į Kinijos žę-j
BEI KROSNIS.
juos pasiektų,iki rugpiūčio 26 mes.
Herman Dečkys
Tel. 585-6624
I

PASSBOOK
SAVINGS...

InttfM* Rates
Patd on Savings

Interest Compounded

Daily and Paid Quarterly

T TT ū T T l »

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

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

Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

zJ

Peter Kazanauskas, Pres.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

Tel.:.847-7747

HSURSi Moa.TM.Pri.9-4 Thur.9-1 S«t. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

i

j 3 butų mūrinis, su garažu. Pelningas

Kas negaus sąskaitos, tai gali Pakinys.
.
pats telefonuoti pačiam iždiniu- Didelis, gražiai įrengtas bungalow,
kui Rosewell 445-5100, ir jis tuo- j Nebrangus,
jau pasiųs naują sąskaitą, nepriį ŠIMAITIS REALTY
dėdamas jokio moke>čio už nau Į
INSURANCE — INCOME TAX
jos sąskaitos pasiuntimą.
2951 W. 63rd St
Iždininkas Roswell sako, kad
Tel: 436-7878
gautus namų savininkų mokes

— Kinijos žinių agentūra pra
neša, kad šiaurės Vietnamo jė
gos bandė pralaužti Kinijos pa
sienį.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, treti,
^anotuotai Ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Are.
Tai. 927-3559

D Ė M K SJ O '
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava,
į
. Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191
:

Dengiame ir taisome visų rife
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

<

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenue 4
“ . ; -Chicago, IL 60629

434^9655 ar 737-171^
A

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminu]
iškvietimai, pildomi pilietybės prasz: j

: Siuntnuai į Lietuvą f
j
fr kitus , kraštas J
P. N EDAS, 4059 Archer Arenas, J

Chlcaga, UI. 60632. Tel.;YA'7<59K|

Homeowners insurance
F. Zapolis, Asent
3208’A W. 95th SL
Everg. Park, HL
60642 - 424-8654

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina —$3.95 (su persiutimu).

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS.
Darbo valandos:

Kasdien: no«

b pagal susitarimą.

TeL 776-5162 9649 West 63rd Stnat
Chlrarn, HL 60629
-

Nanjienow galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rąžytojo stsiminimua.
ADVOKATŲ DRAUGIJA

De. A. Ga»eu — MINTYS IR DARBAI, 259 pd, liečia 1905
thetų jvykiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas lt
susirūpinimą ------------- L_______________ gg.oo
Dr. A. J. Gogam — DANTYS, jų priežiūrą sveikata Ir
grožis. Kietais virtehais______________
,
*4.00
MinUtais viriellm, Hk______________
*5.00
Dr« A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONfiS. Kelionės po Europą japudžial Tik_ *2.09

KAINA •— $17. TPersiun titrui pridėti $1J

S606 S. Kedzia Ava.
Cbkavo, IK 60429

TeL: 778-8000

and PLEASE
make people

Jodant f 1 Mm'ontimo ifiaMama.

Naujienos. 1739 S. Halsted St.
Chicago. IL 60668

— KimboAgoje įvyko kruvi
nas susi rėmimas tarp šiaurės
Vietnamo ir vietos kariu.
Wednesday, July 11, 1984

