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“LAUK RUSUS” - REUTERIO KORES
PONDENTO ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS
Reuterio žinių agentūra
astronautas RYŽOSI
želio 23 ir 30 d. paskelbė du
papolitikuoti
vo korespondento Peterio M
ro straipsnius iš Vilniaus,
DETROIT, Mich.
Atre
kalbi rusiškai?” jis paklausė,
mtas R. Lousma praleidęs gagaplaukio lietuvio vaikino
daug laiko skridimą
do”, kuris atsakė: “Kiek i
užmiršt:
nais erdvėje,
nu mušiau”. Tik nedaugelis lie- Į dangės ir pa
papolitituviu, rašo Millaras, pareiškė bijąsi, kad juos užplūs rusai, ku i
Dabar vėl jam :
rių Lietuvoje yra 10 procentų
s, nes skriejimą
— daug mažiau kaip kitose Pa
baltijo respublikose. "Nuolati bus kitoks, kitaip valdomos ma
niai turistai iš Lenkijos, europi šinos, kitaip informacijos siun
nė istorija ,ir dažnai trukdomų čiamos. Pagalvojo, naujas prie
Vakarų radijo stočių artuma su mones gali pasimokyti jaunesteikė lietuviams vakarietiškesni
pobūdį u-ž maskolius (“Musco
rvatornis. Jam
vites”) . Mados vakarietiškes- būtų geriau
ei viskas pasinės ir krautuvėse daugiau pre
kad
kių. Ant baro išvietės durų ko
kiatuoja rsepublikonų
respondentas pastebėjo užrašą: j
‘Lauk rusus”.
d i datuoti prieš liberalą demokr;
Pasak Mitlaros
tą Levinę. Pasirodė, kad dai
nimfas” Vilniuje skamba karo i guma gavo 334,571 balsą. Lev
‘‘šiurpiai
x
Ogalingas
O labu . lą žo nas gavo tiktai 240.619 balsu
di išgirdusi, triukšmingą jau Lousma tikisi laimėt:.
nų liaudies muzikos instrumen
talistų grupelė susigėdusi“:n,utoli.
BEIRUTE SPROGO
Univfersitęto.^dėstytpjąs žuma- :
KITA BOMBA
listui pareiškė: “Tai sudėtinga
tema. Apie tai reikėtų ilgai kai- j BEIRUTAS, Libanas. — Ber
įto^^jemiestyje atmatų stabėti ir čia
Pagal
įadienio ryte sprooficialiąja ^^kts^^^įaruma'S
^mba. kur^iiižmunas.
deniui •paąafeį^&
mė$: ir tebesittMm^

g£įįo--į apsų
Š&Sv! jo iėW^a

^■banc kariai. į
įp^inkę ir prade- j
nėra bbm- į
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Egiptiečiams
cad bombas Irako vandenų
eido Iranas. Vakar tos b
užalojo 16 Lamp:
cisrt's bomb ' ke
Tsw

UN Forces
Israeli
Occupied

Suezo kanalo ir Raudonosios j Iros vande
" bombas, kuries Sužalojo 16 trar.sporto u
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RUSAI SUSTABDĖ MASKVOS-ALMOS
ATOS LĖKTUVĄ
' Pirma diena nuskrido ir ^rižo. i vėliau
per 6 metus kasdien gedo ir redo.

įmonių, ar-kartais nėra
Aš žinau.-kad jis norėjo”".'5lil- žmanči , kas galėju ten .bombas
MASKVA. Rus. — Sovietų va is. Teko ; vežti į kitą aero
taras rašo,’ kad Vilniaus kated- j padėti,
ra buvo parversta meno galerija j šis sprogimas pakėlė a KOJŲ spauda ir radijas 1977 metais į dromą. Per šešis metru Tl'-1 14
esį paleido TU-144ir šv. šv/:Ką^imiero„ bažnyčiai visus Beiruto • gy ven toj r
X įsi
prausminį lėk tu va. I
keie‘vl
virto valstvbiniumu-[ traukia savo šautuvus iš
Vyriausybe lėktuvą metė
- •
. ateizmo
i
ė spauda Įdėjo kap. i
ziejumi, kuriame jis paskaitė to paruošia juos šaudymui
lai- č
pareiškimą, kuri
Vakar sov tų aviac los
kį įrašą: ‘Tarybiniame laikme ko po ranka.
vyl?ė visuomenei pareiškė, kad
tyje Katalikų Bažnyčia naudo
įvyko
lėktuvas niekam nebetinka. Avi
jo šv. Kazmiiero kultą sutvit-j Laimė, kad sprogimas
lis nu- acijos vado\ bė jį atvežė į Se
tinti katalikybės poziciją... kieti-» priemiestyje toli nuo centro, tai labai gera
re me t j e v o a t ”od r o m ą. nūs I ū m ė
kaliniai emigrantai ir vietiniai j pačiame mieste neprasidėjo su- vežė keleivius Į ALMA-ATĄ
grįžo į Mask\ą.
nuo tako ir rietė. Kas nor:, ga- j
ekstremistai, kuriuos remia Va sišaudvmas.
Ii su juo d ryti, ka nori, bet
tikanas, naudoja šį kultą ideo
•isi Rusijos gyventojai džiau į
loginėms diversijoms prieš Ta — Iš Varšuvos kalėjimo išleis ge šiuo kapitono pareiškimu.j aviacijom T1 -1 I I
giau nevarto
tvirtina, kad
rybų Lietuvą ir antitarybinei Has
tai buvo vienintelė diena. ;
propagandai”.
(Elta) i jis
kai lėktuvas atliko tokią didelę Į Lėktuvas riklauso vyriausy
ką daryti su suimtaisiais,
kelionę. Nuo lapkričio dienos- bei. Lėktuv statybą pr:žifrėjo
ir paleido.
— Dainininkas Vidutis
1977 ji pradėjo skridimą į komunistų partijos nariai. Lėk
chans išvažiavo i Vaznelių va
tuvą daugiai' taisyti reikėjo, ne
— New Yorko socialinės tarsarvietę karščiams praleisti.
gu skristi. Lėktuve parkinga
Kitos dienos rytą j> ALMOSn y bos vicepirmininkas James
tiek daug paxaitu, kad pradžio
— Amerikos juodaodžiai ta Krauskopf atsistatydino, nes dau < ATOS nepasiekė, Tuko ieškoti je lėktuvas kelis kartus nuskei
IXVlkl.ia. IX V- Į . . . t ,,, l-T, , .
.
mi aukso medalius trumpuose gelis jį kritikuoja be paliovos. MIV ra<.l V.l, OIII.I.
, ... ,
,
<io i AI.MA-\IĄ, bet vnsuvmel
lionę turėjo baigti ktais lėktų- ...
....
„ . ,
,
Jam įgrįso kritikai.
bėgimuose.
I skrido piHrstis, Sovietu vsl-

____________ ____,

džia planavę statyti dauirn;; TU
1 I i, kad gaU ų pasiekti Tašken-

rį. K
įgriso
L-c J moteriškė vjos
>u$
ta bvla

oniu ji nepredej
ALMA-ATA

vvko.

Ar

nedary-

kilo jį išbancyti
vi s u> užmušė. ?
taisė šį lėk
bran giai kainav<
visai metė.
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CEILONE ŽUVO
70 TAMILŲ

rexord

COLOMBO. Sri Lanka. -- Paskutinromis dviem dienomis ėjo
kruvini mūšiai tarp Šri La
pak ra še: ų >a ’ gų i •
u i ės Oi- Į 1>
1< >n o gy v en I o j ų t r milų.
Pakraščių sargai buvo
ruosę kovai, o tam:.ai neti
kad jie bus tarp smalkia: pue.ami. Tam:la; mri išsikovoti ne
priklausomybę. bc: Sr; įlankos
vyriausybė nenori ’. s nepr;Kl?'rr. na k
scmyi>ė> le;':-«.
i: v. k o
Colombo

konstitucijos.

yriausybė
Jie yra

ija yra

'an-

juodaodis Lev
Irų bėgimo ru:
kso medCi.

laikot

įsi tik: ne,

pagrindas

ams rasti bendrą

t varKą.
J<igu gyvūnijai
konstitucijos, "ai nei
do ir pacnrb'N istaty

pagrm

pr ezi de n t a s J o j a v a r i
-

KALfcN DORELIS

Į Rugpjūčio L' šv. Tiburicijus,
j Klara, Putx nas, Porulė

j Rugpjūčio 12: šv Gracilijus,
| Hilarija, Drnguol s. Laimė
Į Rugpjūčio 1 L šv. Ipolitas,
j Radegunda. Gilvilas, Elvytė

* Saulė teka 5:54 leidžiasi 7:59
Eilėn sustoję Afrikos drambliai laukia eilės vandens gerti

Ne toks giltas.

t ž auksą |>enktadenio va

kare lin kėjo 3 do'.eriirs daugiau
negu kH\irtadmį mokėjo.

— Ruth Love labai nusiminė
kai pamatė juodžiu nešamus pk
kataru reikalaujančius kad j;
važiuotų mino.
Ženevoj rusai pareiškė pro
vysk. Ansas Traki s ir kun.
lietuviai rpf-rmatai rūpinasi lietuvių retomis
Traukė Marbmas Na<y$

testą amerikiečiams dėl to. kad Xnu, Eugen jus (rcrul

JAV sudar nėja cheminiu g rrklų atsargas.

Žemės ūki? mm-sten-

parduoda »

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Ii U

diplomais piniginėmis prena jomis *r ainummo medaliais.

ŠUITUKŪ

50 iki 150 rublis

i

RESTORANU?

“Lenino" kolūkio
prie Pakruojo—Lmkuvo> plen
to restauruotas XVIII o.
ros o
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Du- i

riip pataisyti sveikatą vasaros laiku

k

u re

i u na uždare .
Kalbama malūne bus įrengta
užeiga.. Rajone, kurio
u butą apie 5nų. dabar kyla
susimalu ?
E. L.

Kji:n:aiDc SVin
ine “Impclė”.

VARŽĖSI MELŽIMO
ŽINOVAI
as. ;

lig šiol turėjo vandtns malūną
V iekšniuo-e.čia žmcne-us1 mal
davv» r p:khavodavu. Dabar tą

vienio
Lietuvoje.

<

gyventojai

rajonu

Mokytojas: Vytuk, f
keietą paprastų sakinių.

imame ūkyje —
tarvbinu

lellonas
Mamas):
lesąr
. matei?
Mano tėvelio tapy-

zooteem
^ecialybės mckJeiviai
N u ga i etoj ai

ir

dovano

upelyje
Tie

rtohnt: pasene

erelio ’

cr.

icjn>, grei
to ’švens’ti

s \ :
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i e* uz i
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Panemunės žiūrint

alkoholis ir cukrus chemiškai
gera
neme \na labai pna: šūs ir kepenys
kol melagių mokyklos ne gali abu į riebalus paveikti;
4, Sumažinti savo svori tinka
mu maistu ir gėrimu, nes tarp
Maqdalena šuluitiene
palinkimo į nmukimą, yra. tam
tikras rvšvs ta~p aukšto cholesterelio ir sukalkėjimo.
Vū’kŪ L-g<is
MAŽIAU SUKALKEJIMO

gyd'g oio patarimai, kaip
^saugot- sirdį9 smegenis ir
kpjDN nuo sklerozės

710

prie
^0 — 20S “Scr
vVestern Im.ernr tional vieš
sąjungą rėk
pata-nauto;am: 10
cv
oatpmigių:
tačr.n
gera- patariu vim?^ bei speciaiio- padaugo. atlygi namas didesnę sumą, vykstant į nežino
.e; - mą kraštą, p ta r tin a apie arba tuit šaldytu- į migius bei kitu>
io> eali sal - gyvenmo papročius pa site raut
kelionių biuriuose.
hena.
.Kvsen prie valgomo stalo.
'Oi oi
Ame: ikoje
gan
:ai. į važia,
buvo veltui. Meto
Patiekiami šie
ve gazolino stoūn
dėjo prigN’t: ne d;-:Uis daržovių bei sė
soriaus ir
liesos mėsos.
giau
ll)Or' riebumo,
papildyti
a;. kalakutieGeri
82% rie
as. Daba]
gelv e
te! is alie2) K;Ad;en vartoti ne daugiau
pavimą reikia sumokėti 50 ceu
50 gr. matomu riebalų .ne pas
tomas.
tu.
lėptu mėsoje; neginu margari
natai imat: neis nas. negu sviestas:
Komi<icmo am3) Cukru< pyragai ir kiti šal
<itu. kol dari dun nai vartotini iki minimutirtis renekalbėk, kol mo. Laip pat ir (alkoholis, nes
n. Resmneis

e i no

bot du šimtai veršelių tebėra
tvarte Tiesa, ne blogai prižiū
ri -- atsigerti gauna 8 ir 6 vai.
“Nepamirštos ir veislinės te
iyčios Jų ganykloj
van
dens, nei druskos,

Pavergtoj Lietuvoj
PASAULINĖS LITERATŪROS

aičms

(is partizanų dainų)

APŽIŪROJE.... I

pakankamai įrodymų.'
lelis .holesterolic kie
njuje veda prie arterijų
“Vaga’’ numato išleisti Po
siL<-L&ejimo ir per tai prie šir- mąją lietuviškąją “Pas<
literatūros biblioteką”. Iš viso
ligonine
ilton is Ale:
joje bus atstovaujama 46 tau
P:.wtuchek.
toms ir 252 rašytojams Dau
giausia vietos ižims rusų, vo
Dr Caiiton kritikuoja daugekiečių. prancūzų, anglų, ame
: gvdytojų. kurie pakilusį chorikiečių. ^enoji graiku ir senoji
e>terolio kiekį net nuo 240 iki
romėnų Iteratūta.
U5 mg. per 10 gr. kraujo dar
palikim;
L iet u vi u k 1 asiki
aiko priimtinu. Jo įsitikinimu,
sudarys 5 *omus ir
re daugiau, kaip 180 mg. choletoriu.
sterolio perlOO
nriimtin n Šiuo atveju būtu
Iš viso numatyta 1200 ton
širdies priepuoliai, s
Tokia bus po 10 metų pirmi
ojų sukalkėjimai^lietuviškoji “Pasaulinės lite:
tūnos biblioteka”.
- būd

bei

men r

Hlzes vaizdai

M. S

te v

ATIDĖTA VASARA .....
“Valstiečių laikrušty
mo korespondentai p ra
“Pavasaris buvo karšt

ria ir
ga m t oj e. Sėk min ga i vėle> i n’ar
laikui atidėjo vasarą Sakiu r
jono Griškrbūdžic kolūkio p
mininkas P Augu-taitis:
‘Balanrdžio mėnesį jis diev,.gojosi, kad vasarą stovyklom
sočiai gyvensią ketvirtis tūks
tančio veršelių. Atėjo birželi;.

s pranešė “VaL
— Sunku patikėtu bet
u radono
nio artojo’
Stankevičius į au- į
lot
priemonių techni- j
ne apžri
įvyko neblaivas ir
da
mėgino vaidinti |
bl zutėli. Vyrą teko
Ii i ligoninę*
£

Medžiokliniu šunų veislyimj
Trakų žvėrininkystes ūkyje da-i
bar laikomos rusų europinės ir j
karelų - suomių laikos,
lietu- (
viu ir rusu margieji skalikai,
urviniai šunys jagdterjerai.trum
uaplaukiai taksi ir švelniaplaukiai foksterjerai, paukštiniai šu
nys kurtsharai, anglų seteriai.
V ei s

medžiotojams

Atsimeni, baltais rūbeliais obelaitės.
Lyg seserys, dažnai su tavimi kartu...
0 tu buvai maža, išdykusi mergaitė
Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.

Kvepėjo apyniai, ir dūzgė tėvo sodai —
Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesai atrodė
Su toliau dangum ir baltu berželiu.
Į tavo tėviškę atėjo rūstus žmonės
Ir užpūtė mažas sodybų liepsneles, . —
Blizgėjo durtuvai, ir kniubo vyrai kloniuo:
0 varė tremtinius takeliais ir keliais...

Tu išėjai tada ieškoti brolių.
(Tik pasakoj maži taip skaitėme kadais
Dar paskutini kart paglostei kiemo žolę
Išeidama gėles dar pašaukei vardais.

■

Tu brolius suradai ir šventą kraujo kerštą
Tu priėmei kartu su laisvės juostele...
Kautynės — ir staiga krūtinėj karšta, karsta...
— Aš, broliai, išeinu... palaistykit gėles...
— Ne, gėlės neužtrokš. tu jas krauju pagirdei
Ir žemė niekados gėlių tau negailės.
Nes tu atidavei jai partizanės širdi,
0 ji bus ateities gražiausioji gėlė.

ka>

sntritk^ss meals Oiat ^ron^
monopolize your timel Savi

SAPOS-T CHvCK iUjASx
(*hC5TT>^

1

audę turėsite taupomoje
> palūkany, negu Gaudami
Savinos & Loaft frttnoka
ėdami kad tik Ir tnin imu alūfceny -9%. Iš taupomonti, arba į ją įnešti galite
jdldy baud^< (Cšsoje
sąskaitos iki $100,000
diios, National Credit
jgiau ir būti negali.
r ir kohfldėncijšH kišuose

ny

B LOAF

ruj*. f€ ftgjn.rs) shirdded
ebeMMt
IK
(<
tWriili i
In bovl, eoinbiBe ftatJY,
h*Wtl sorc, šfelt, pepper, ftn<
dry mustard. stir it ca&asu
tohtBr, Worcestershire, and etoegsr. Race roast in isx9x2inch baking dish. Pdhr eatstip
Bntorture over roast. OoeiL cov
ered, at medium for 45 mingt^L
OM flfeh a half WfK Add
ohion and gm peppa. Obdk.
efrwrcd at medium fir > to <S
•flžTdfks 4rz UH tender, gA4uR
disk a batt tofts once. Mtn fat
trnrh jMn Juices and pfcs WUM
MfcL Bervings;

1
1

Him
ndpfei

On paper phi te. Mje* bacm khim paper toweling Ohrfc
high for 4 minutes^ Qroible bacon md
asideu
XTnvTAp
theese and place in amu mixer bgal
2
minute at lor or
arfttML Add ebe*^ and dry umaUnL
Heat milk In 1-dį) |Jass measure at hfeh fer 15 wnndjL Prw~
into cheesr mixture. Beat till flufly. Beat in w Stir in rfardeauves, and bacm. Ot Frwb bread In l-toch
bot not through bottom crust. Spread with tiMse mixterK pL™
»af on x^xed paper. Odk A high fbr IK to 2 mirimai Arton
heated thmuęh. Ty rtUgot. t
t
i
w y*
MTCRQ TtF. A nt> WMjr
, .fan
,,
«r nkn in hvttw- tfll tra*r. In th» Mm »m
*• **rimtim Ow
«Mk U» -»»rini *T. J
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Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

KOVOS DEL SPAUDOS

Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjos,
jie Jums mielai naselbės i SLA įsirašytu

(ATSIMINIMAI)

(Tu JnyG
Aptarę^ Platono deruckrut:ją; jis klausė; kuo ji skiriasi
i t:c» dubu runės? Niekuo; <.ko;
j S ko tn |K?’i. Su luc sutikti ■
Legali’.:. Pavyzdi.ai; Anglijos į
įve.ka '• r. tobulesnė už Plato-*
ro domoki Hiją Ten vjig.u H- bea> co.pus
akmens laisvės,
garanto;:; c čia piliečio teises
neapsaugotos.
Ten parlamen
tas; tautos atstovybe, yra vi-į
sagalis; o čia taryba skirtine
į<Mca. yra \ isagalė. Tuo
|
v;ena valstybė yru monavchi]?, \
antro'i — demokratija. Vadina-'
d; ne forma lemia: bet vidaus (
santvarka.
RiziKing.. ir prelegento bai-*
giamoji išvada. Jis sako: vals-l

tybė; kur nėra teisingumo; yra’
valdovo
padarai — priemonėj
kraštui valdyti.. Apie tokį tei-j
singumą čia kalbama? J’e ne-j
lygūs-Aristokratija, pavyzdžiui; Į

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.

Genujos lespublikc-. Jos buvo;
aristokratiškos. J<-> valde aris-i
Inkratų giminė.- ;ef
neklystu.)
nuo 11 amžiaus, kai jau buvo i
nepriklausomos ;.<i 18 amžiausj
. Jo. Jcs buvo tiimngcs ir g..- Į
'ingos: turėjo dideliu artimų ’.r
Tolimu kolonijų. Varė plačiauuą prekybą net ir scj IndijaSutikrite, kad jo- buvo- ne vien
byaioniu kūrinu--.Jose buvo kai
ku> ir daugiau. apie ka vėlinu
J .

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

*■

KrazausKas.

Grįžtu i demokratiją, mūsų i
psichologijai daugiau paimtiną}

valstvbaė> forma. Čia užkliuvo!
viena jos įstaiga — taryoa. Ji,!
anot Rvmo. stovėjusi
aukščiau Įi
w
-

"Siekimas” (grafika)

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 13J J.

i statymo i r ga 1 ėr usi amrli uoti !
bet koki valdžios veiksnį. As j
IT 25 del. aukoje:
! Ro'vy:‘\s. CA; O. ir B. Rūk —
nutylėjęs tai, rymas ir klausia.]
bus vienas teisingumas; juo ti ar buvo tam pagrindo, ar ne-j K. Mereckis. FL; A. ir I. Mieže-'
MT ? S čiauška. NY:
ki turto žmonės: aristokratai.
liai. FL: V. Mieželis, A.Z. A. J. ir J. Sek.IL: kum A.
buvo?
I
Mikalauskas, FL; S- MikalausJ?€rk;>s, FL: >. :r K. Šepum.
Demokraiijos yra kitas te'bin
Buvo bet nenorėjau nusibo kas. OH: S. ir E. Mikniai, CT;' Florida; B Serg-mis. Florida:
gumas. Jo laukia platesni tautOs sluoksniai- Ten vykdo tei sti, perdaug ilga paskaita. Ar ii Mikickis ir Co, CA; J. ir J. O. šaudikio:.e,'FF; R- sidlau>singumą valdovas filosofas, čia j iau buvo tokia savavaįė — abe Mikulionim, ML
V. Misiūnas, Kas. NY; P. Šilinienė. FL: D—diktatorius. Katra diktatūra) joju. Savo laiku dar Heraklitas NJ; J. MockaitL, FFL; P. Moc- ir V. Sihū:\ FL; .A. ir L. < •
prelegentui miele-nė? Ai gali kalbėjo* Pantu rhei.... Viskas te kus. FL; C- Modestas, IL: G. S. ms.ičiai. IY: k :: P. S:m:.na_>ma sakyti, kad jose nėra teisi n- ka. bėga.; savo tarpe kovoja ir; Modestas, IL; A. h* A. Malio- sai. CT: V IL: L Si
Grotui nugalėjus: išlygta ir su--J lis. Oli, J. Murinas, ML M. Na- ru.A:vičiu<. LA: E. i: M.Skcrinyharmonija. Atsiprašau už verti gurskis. ST: B. E. Nainys. OH;i>kai: MI ir J. Skudzimkas. MA;
.Dar viena mano pastaba,sakė !
mą.; jaučiu — jis nesklandus. P. Norkevičius MA: J- Normai:- i V. Slikas. - ii. S. Šmitiene. M.A:
Šlapelis. Iš paskaitos matyti .kad *
Panašiai yra ir valstybėje: jos tas, Au.tralija; S ir A. Nutantai.• J, ir K. Sm..< i. Ori; J. Sc-ncia.
sali
būti ir wvra valstv
O
* oes idea—_ organai — valdžia, žemesnieji NY, S. Nyerges, CA: P. A. CA; MA; A- šc.Lr IL: G. Šnakauslas. Koks gi jis vra.Pats manau. į
parlamento rūmai, aukštesnieji j Dn.E. Paprockienė. NY: G- Pe-jkas. MI; L. ir .A. Spe-auskai.
kad jo nėra visiems tinkamo ir j
—kovoja savo tarpe, bet. monar-| nžkas. NY; T. Penikienė, NYmNY: V. Sųm. Belgija: J. ir V.
gero. Kiekviena valstybė turi j
?nui ar prezidentui tarus savoj J. Petrikonis, IA; Dr. J. J. Pli-) Slankai, FL: F- Stankus. CT;
savo gyvenimą. kuris nesutari- Į
žodį,, ateina lenktoji pusiausvy-j
pa su kitos valstybes gyvenimu. ] ra. Vyriausiąjį valdžios žodį tu-j kailis ILųp. ir M. Polteraičiai. j V. ir A. St- minias, ĘD^.V. SteMI; J. Pbvilaitienė. NE: M. ir; ponis.NY.Mi. V.Stumbrjs.OL.L.
Ar gali del to sutapti jų ideal
rėjo ir Plarono taryba- Ji sergė A. Pranckeyičiai, IL; R. ir E.; irV.šulčia:. ML .J-.Sųonys. MI:
lai?
•e>3*/
jo valstybės reikalus, ne saviva-f Puidai Kanda; A. ir J. Pampu- : Dr. A. ir L S:išinsk?ai'OH: E. ir
Palauksime, ką prelegentas"
liavo. Ją sudarė geriausi valstv-j čiai, NY;. G. ir G. Paniškai, Į V. Sužiedči . i. MA: L.‘Švelni>.
apie tai pasakys.
bės vyrai: dešimt sen.ausiu glo FL- V. ir M. Pužauskai, FL; S. 'MA; J. Sv-m. MI: R. ir A. TaPo to dar prabilo kiti, bet nie- :
bėju. švietimo direktorių ir ke- Rakevičus, IL: V. Radzevičius,, i mulicniar. MI;
B Tatarimas.
ko naujo jie nebepasakė.
Ii tam tikri garbinai dvasios vai: CT: A. Ragauskas. NJ; V- Ra-. MI: p. ir J. Tonkūnai. FL; K.
Prelegentas
tarė paskutinį
dovai. Jų padėtis neleido jiems
ir A. Tmkeniai. FL: V. ir S
žodį.
būti vienašaliais.
Tuskenh. CA:
L. Tvi-butas.
— Atsakysiu, kiek
galėda^
Po šių pastabų man bus leng joje- Taryba, leidusi ją pažei MA: B. r A. Urbonu. FL: V.
mas į visus kritikų iškeltuosius viau atsakyti į klausimą, ar ski sti, kitais metais jau nebegrįžta • Urbonas. IL; J- ir A.'Vaičlulaiklausimus. — kalbėjo Smetona. riasi Platono demokratija nuo} i savo vieta nes ji renkama tik tiš. MD. A. Vakauzienė. MA:
Paskaitos tema, tiesa,
labai. , dabartinės. Ne. ji nesiskiria. | vieneriems ųietams.
St-Vananūnas. IL: V.- ir A.Varplati. Savaime aišku kad. glau- I Šlapelis sako; kad skiriasi. Su-j
(Bus-daugiau)
neckas. CT; V. Vaškelis, FL; S.
štai ją dėstydamas, galėjau kai : tinku su juo dėl viena — val
ką ir praleisti, kas esminga Pla stybės’ formos, čia monarchija,,
tono pažiūroms- . ’ ; M
I ten. respublika. Eet del esmės
Pirmiausia dėl. aristokratijos, ■nesutinku: vienur ir kitur tau
kaip valstybės idealo. Ji aprašy-I ta valdb. Jos valdžia ir yra de
ta “Respublikoje’’. Rymas ma- 1 mokratija. Kai dėl “Habeas corno, kad ji buvo tasai utopijos pus", tai piliečių teisės laido ne
• EuPESTIN'GAf SPILDOMI F.ZC3PTAI ' FANNIE MAY S.ULpavyzdys, kurį vėliau pasekė trūksta ir Platono demokratil
ŪU3CYNAI ® KOSMETIKOS E AKMENYS
I

SLA — apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — Endovrment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

’ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

.4

—

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SI A — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.

>

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
apdraudų savo nariams.
SL.X — apd"audžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,

S
!

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

JAY DRUGS VAISTINĖ

2759 W. 71st St., Chicago, T1L

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

A.tdara šiokiadieniais nuo

> DiiSKATŪSa, Eetuvią Hteratūros, meno !?
US? m. metraštis.. Jams yn vertingi, niekuomet neserutĮ, Vin*
SrrFžg. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkos
F. Raukfię, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Kafasevičifius ir 1
MeHaus straipsniai bei rtudijos, ffiustruotos nuotraukomi! I
M. K. čiūrilordo. M. šileikio, V. Kašubas, JL. Rūkitelės Ir JL Vanr
kttrytKM povekalais. 365 pu«L knyga kainuoja tik JJ,
L

> DAINŲ SVENT2S LAUKUOSE, poetės, rslytojof b ta
tinJi įoklŲ pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie flaim
tventes bei j-q istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojaz
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi tr surinktais duomenimi
bei užkuHaiaii. Studija yra 151 pust, kainuoja |1
'• VlENBO ŽMOGAUS g y v EISIMAS, Antano Rūke aprai>
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht»
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyj?
parduodama tik ui EL
.

> LIE J. U V {AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiassk
įHermiai p&raiyt* studija apie Rytpruidua, remiantis Pakalni! |
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs idekvienan
Beturint. Leidiny? ttlurtruotM nuotraukom!*, pabaigoje duodamTitovardtfp p«vadinimą’>ir Ją vertiniai | rokleiią kalbą.. Labo
gandingoje 335 pu*L knygoje yr* Ryt^rū*tij Umitapla. Kaina

For constipation relief tomorro ?
, reach for EX-LAX tonight c į
I

Ex-Lax helps restore your system? ou’n natural
rhythm overnight. Gently. DependaSy. Try it tonight. I
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or .pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder.”
Read label and folkrr
directions.

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

C Ex-Lax. Inc.. T9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS.

1 KĄ LAUVfS? L1M1. rsJytojcf Petronėlė* OriBtiJtėf ttT
rntnAn*! Ir minty* «p1» Mmenii ir vietas neprtt Lietuvoje Ir pb
m airiai* bolievfkij okupacijos metai*. Knyg* turi 234 purixpii*
bet kairinoj* tik H.
'
.

JI tomas

.......

510.00

2. ProL Vaelevo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL .... ...............
Sfi.00
H dalis, 229 psl. .........
$6.00

V JULIUS JANONIS, poetai ir revoUndonlerin*, nerspritf
i
... ..................
$5.00 I
1M tr klal<fng*i interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik » 3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psi.
FxrgJo Jalinsko knygoje tpfe Juliaus Janonio gyvenimą ir po< 4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
riją. Dabar būti? Jj grifam pavadinti kovotoju ui tmogau* tria**
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
KfayC* y-t didelio formato, 265 pmlapfv kainuoja M.
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl......... .. .......
$4.00
> KATTXXN88 KDVtLfS, 5L foačenko klryba, I. VaJriįl
FtaknM. |04
tnyfoja yra W aąiDcjlnfM nov«H<. Kaina U 6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VETKL.X.
60 psl.
------------------------------------------------- ---- ----$2.00
NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60603 sh?skite čekj ir pridSkte viešiu dolerj parsjun'imo Išlaidoms.

IS PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA
j&.imAė 700 puslapiq knygą, kurtef ’rfėjo viską, kai bet kada Ii
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviua
Ir fletuvią kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir prof. K,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti
Erixtt ps. K>« ririebri.

PUta* p.

KAUJIENO8
158. Halsted St, Chicago, IE KU
D — Nxojlesok Chicago, g, BL Sat-Monday, Ausrust 11-13 19884
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metama ________
pusei metų _____
trims mėnesiams
viena th mėnesiui

$40.01
$22.0
S12.0<
$4.0

Chicago $45-00 per year, $24-00 per
ix months, $12.00 per 3 months. In,
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
00 per six months, $12.00 per
metama ________
^ree months. Canada $45.00 per year;
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Nuo sausio pirmos, dienoi
Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

S45.0C
S24.0C
$5.(X

Naujienos eina kasdien, isskirian
sekmadienius, pirmadienius ir sver
tadienius. T^id^a Naujienų Bendro
vė, 1739 Sa Halsted Street, Chicagc
$24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
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•vienam mėnesiui .
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Antroji Kisingerio, medalio puse

Valstybės departamento politiką, W kai jam tenka
spręsti praktiškus klausimo reikalus, tai jis visuomet
ieško ir randą oficialiojo pozicijoje plyšių, pro kuriuos
jis pajėgia įleisti rusams naudingą nuolaidą. Šiaurės Viet
namo komunistų vadus, nors jis buvo įspėtas, kad Viet
namo komunistai apgaus, kaip jie apgavp Balstogėje. Jis
pasiėmė tarptautinę Nobelio taikos premiją, o kai davė
Šiaurės Vietnamo komunistams pasiruošti, tais pačiais
žinomais keliais prisivaryti reikalingas atsargines dalis,
Kisingeris niekad nerado reikalo pasiąiškintį, kodėl jis
taip lengvai leido komunistams jį apgauti.

te klausytojus “apšvietė”. Gir• di, nesą kito tokio vykiu, kaip
I tas • teisme nagrinėtasis, kuris
.aip vertingai patarnautų Lietu
vos laisvės bylai! Suprastina,
»jug neskaitant Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbų, prisidėju
sių prie pabėgėlių gelbėjimo,
neskaitant kougresinio Kenteno
komiteto veiklus .bet ir Rezo
liucijoms remti komiteto veik
la, kurui anksčiau taip puikiai
.1. Kojelis vertindavo, nubluko
jo vaizduotėje, dabar išaukšti
nant kelių asmenų teisman pa
traukimą.

f,

Šiandien jis ir vėl pradėjo virti tokią košę, kur'
i
tiktai Maskvai gali būti naudinga. Jis labai gerai žino
kad sovietų karo vadovybė niekad nesirengė įsiveržti '
Ir šitaip
Rezoliucijoms rem
Vakarų Europą, kol buvo tikra, kad amerikiečiai, voki.e- IJ
ti komiteto prezidento Leonar
čiai, prancūzai jiems pasipriešins. Jiems kilo mintis verž
do Valiuko rankų išplėšęs Lietu
tis į vakarus, kai įsitikino, kad Vakarai tarp savęs ne
vos laisvinimo estafetės vėliavė;
sutaria. Jie planavo vakariečius dar stipriau suskaldyti
V-V *r ją radijo kalba perdavė
kad galėtų dar lengviau įsiveržti. Rusai žino, kad pati
jaunimui,, pagražinimo filosofi
jos J. Kojelis ir toliau laikosi,
svarbiausioji Vak. Europos jėga buvo Vokietija. Jiems
L»et lyg Lietuvos laisvės byla
•rūpėjo Vakarų Vokietiją suskaldyti. Jie panadojo naujai
nebereikalinga būtų, tėškė jis
sudarytos žaliųjų partijos veikėjus agituoti ir pulti Vo
naujų dažų “Draugo” dienraškietijoje esančius amerikiečius. Vienas žaliosios partijom
tyje: "Baltų Laisvės lygos ir
barzdotas narys rėžė aukštam Amerikos karininkui į
jos vardu kalbėtojas Antanas
veidą. Jis tikėjosi išprovokuoti amerikiečius didesniam
Maceika tapo žinomas nuo Tonesusipratimui, bet įsimaišė kiti kariai, užpuoliką areš
kijo iki Londono”...
K.
Augius
(Iliustracija)
Taip ir patvirtino J. Kojelis
tavo ir iškėlė jam bylą. Klausimą spręs teisme. Užpuo
seniai daug kam žinoma tiesa,
likas turės sėdėti kalėjime.
jog svarbu, kad Mažeikos var
Kisingeris vartoja Įvairiausias priemones savo tiks J. KLAL'SEIKIS
das būtų žinomas, o ko vertas
lui siekti. Jis bando Įtikinti politikus siekti taikos su So L
darbas — nėra taip jau reikš
Ar tiesa, kad Kremlius nusigando?
‘vietų Sąjunga, jeigu negali surasti, nesutinka daryti ru
mingas dalykas.
.
(Tęsinys)
sijoms remti komiteto preziden:
sams nuoladų, tai jis susiuosto su tais, kurie sutinka žęng
"Ban the Soviets’’ koalicijos
ti pusiaukelėn. Europos darbininkai, pažįtantieji rusus, su
Kai Leonardas šimutis buvo tas, rašė laikraštyje, esą. kas yra i
pirmaeiliai veikėjai
sovietu atstovai kalbėti nenori, nes niekur darbininkam? s “Draugo”'redaktoriaus parei prie laikraščių dfrbęs, tas žinąs,
nėra taip sunku gyventi, kaip Sovietų Rusijoje. Ten dar gų atleistas, dienraštis buvo ati jog spaudoje dažnai dalykai esą Tokijo ir Londone A. B. Ma
pagražinimai. Kiek atsimenu,!
Mninkai dirba ilgiausias valandas; uždirba mažiausias' duotas tvarkyti kunigui marijo- “Naujienų” redaktorius dr. P.! žeikos vardas ,o ypač “Drauge”
J. Kojelio rašjųųose, žinomas,
ilgas ir privalo sovietų valdžiai atlikti visą eilę Įvairiau- uio Viktroui Rimšeliui. Prasi- Grigaitis gerokai pakedeno,, kaip bet kųi gegužės 21 d. Les Angedų patarnavimų: Baigę darbo dieną, Rusijos darbinin lėjo fronto vyrų ir jų bičiulių jis pavadino cinišką Valiuko iš-'
siautėjimas. Ne kartą “Drau
kai privalo stovėti ilgiausias valandas eilėse, kad galėtų gas” ; spausdino prasimanymus, sireiškimą.
Viets'” koaliciją aprašė, tai MaNuo
pat
anų
mietų,
kai
Los
Tauti reikalingą maisto porciją. Didžiausias nuolaidas •.arts’s net asmens šmeižtus, pa
'reikcs r.ėi vardo acirpavardės
Angeles
“
jaunieji
”
katalikai
su

nėpajiį.rejd, ‘ nors dienraščio
riisąms daro stambieji Amerikos .biznieriai, kurie gauna ėstam asmeniui neleisdamas
kilo prieš kleboną, kai čia J1M52
š sovietų valdžios Įvairias privilegijas, kurių negauna pasiaiškinti. Tokią “Draugo”
eikė pats to kolienraštyje .marijonų taktiką la m. buvo suorganizuotas susirinkiti pirkliai.
mas nutarimui ALTo centro vei :l.ejos Įsteigėjas.

Dauguma pripažįsta, kad prezidentas Reaganas pa
žįsta sovietų sistemos planus, veiklą geriau negu kuris
kitas Amerikos politikas. Tuo tarpu nėra kito visuome
nės veikėjo, turinčio teisę spręsti ir pareikšti savo nuomo
nę. kaip tai gali padaryti prez. Reaganas.
Prez. Reaganas vyriškai .išsprendė gen. A. Haig -klau
simą. kai generolui antraeiliai klausimai atrodą pagrin
diniais t prez. Reaganas .meistriškai išspiendė Grenados
klausimą, kai rusai kalėjimo sargą buvo įkėlę į Grenados
karo ministerio pareigas ir įsakinėjo grenadiečiams, kaip
reikia be teismo šaudyti buvusį premjerą ir Grenados mibai puikiai aptarė, anais metais
nisterius. bet niekas negali išaiškinti, kaip Prezidentui
Kisingeris susipažino su britų lordu Cunningtonu, "Laisvosios Lietuvos” bendra kėjus nušalinti ir centrą perkel
Pajai L. A. Times koalicijos
nereikia klausyti ilgų istorijų, kad suprastų, kur politi dabartiniu šiaurės Atlanto Sąjungos sekretorium. Lor sis Izidorius Pipiras, rašydamas, ti Į Les Angeles — vis nuo tų lai >r^(liniukas David Balsinger esąs
kas rengiasi žingsniuoti. Prezidentui užtenka kelių sa das Cunnington sutinka daryti nuolaidas Įvairiais klau ’ >og ką “Draugo” redaktorius pa kų .1. Kojelis iškilmingai nešą 'reklamų biznio specialistas (ad
kinių, kad suprastų pagrindines kalbėtojo idėjas ir tuo simais. Jis dar nespėjo perimti visų Šiaurės Atlanto vals korė. tas pakartas, ką paleido, vėliavą visuomenės skaldyme vertising-public relations), mo
estafetėje, jis su jaunatviška
kąs gerai spaudos konferencijas
jau galėtų ji sustabdyti ir pasakyti, kad toliau neverta tybių sudarytų Įstaigų, bet jis Kisingeri informavo, kad tas. paleistas.
energija įvairius Įvykius pagra
'
r
Bet
štai
dabar,
ginčeliuose
organizuoti. Tačiau, dieuraštis
laiko gaišinti. Bet kai jam tenka Henry Kisingerio pla jis sutiktų padaryti kelias nuolaidas rusams, kad tiktai
žinti nupiešia: skaityk ir džiau
viename rašinyje iškėlė, jog Danus svarstyti, tai atrodo, kad kažkas jam būtų kokią .būtų galima išvengti karo. Lordas Cunnington dar ne apie Ibsangeliškę olimpiadą, vie-. kis!
~nas “Drauge” redaktorius nukry
'dd Balsinger yra Įjąskelbęs ban
marška uždėjęs ant ramiai ir aiškiai plaukiančių pi ezi žino,, ar amerikiečiai gali gintį Europą be dabartiniu me po nuo marijonų linijos ir nu Imkim pavyzdžiu nuotyki Va
krotą. negalėdamas skolų išmo
clento minčių.
tu Europoje esančių vidutinės galios atomo raketų, o pūtė bendradarbio J. Kojelip šingtone, kai keletas patriotų kėti, ir kad byla yra bankroto
Kisin gėris prezidentui reikalingas, kaip šuniui penk : lordas jau pranešė, amerikiečiai gali lengvai atsiginti neliečiamyl>ės aureolę, nurody prie tvoros priairakinę šaukė 'eisme, tai tada iš "Ban tire So
damas. jog J. Kojelis sugeba ir
ta koja, o jis vis dėlto paskyrė vadovauti komisijai, kuri :greitųjų spindulių pagalba. Kisingeris, nepatikrinęs fak- neteisybę parašyti. Ir tai nuti laisvės Lietuvai. Už tvarkos pa viets” koalicijos pasitraukusi
žeidimą, už policijos nepaklau- juodžiu bendruomenė ir būta
įri spręsti Centro ir Pietų Amerikos ekonominius klau •tų. džiaugiasi lordo Cunningtono žinia, kad Europa gali ko gegužės 24 d. numeryje. 0 svmą. jie vėliau buvo teisiami. koalicijos adresu i j.palankių
simus. Kisingeris, kitų komisijos narių lydimas, aplankė gintis greitaisiais spinduliais, kurie pajėgs sustabdyti tai ir yra svarbiausia nauda iš | Gal dėl to, kad ir sūnus buvo '.šsireiškinių iš kai kurių žvdu
Centro Amerikos valstybes, ir pripažino, kad ekonominė sovietų paleistas raketas. Tiesa, kad amerikiečiai bandė tų polemikų.
į teisiamas. J. Kojelis nuskrido i veikėjų. Korėjiečiai iš koalici
sustabdyti
tolimo
skriejimo
raketas,
bet
tuo
tarpų
ne

parama reikalinga net ir Nicaragua!, nors pastaroji
Pagražinti dalykai spaudoje | Vašin^^' bltv° tisine. Grį jos išstoję, nenorėdami pakenk
žęs ne tik rasė, bet ir per Los ti kitai olimpiadai, kuri bus pie
glaudžiai bendradarbiauja su atsiųstais sovietų agen žinia, ar nereikia daryti patikrinimų naujais bandymais.
Leonardas Valiukas, Rezoliu- Angeles radiją savo gražbylys- tinėje Korėjoje.
Laimė, kad laisvojo pasaulio spauda gali kelti vie
tais. Kisingeris mėgsta padaryti išimčių iš bendrų poli
f (Bus dausiau)
tinių nutarimų ir visuomet iš anksto paruošia toms iš šumon Henry Kisingerio tendencijas, ir vedamą darbą.
Lietuviai žino, kurion pusėn Kisingeris linksta. Iki šio simo. Bet nuolaidų rusiškajam imperializmui jis yra
imtims reikalingus pateisinimus
t
— Meksikos sportininkai yra
- Kisingeris, užimdamas bet kurias valstybės saugu meto lietuviai negirdėjo, kad jis būtų aiškiai pasisakęs daug padaręs. Reikia manyti, kad prez. Reaganas užgirs įsitikinę, kad aukso medalis Los
mo ar užsienio reikalų klausimu, prisiekdamas pripa už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Geriausiu atveju lietuvių balsą ir Kisingeriui neduos jokių atsakingų pa- Angeles olimpiadoje reiškia mi
daugumos,
jis pareiškė, kad dar ne laikas kelti Lietuvos laisvės klau- reigų.
lijonus.
žįsta užimtą Valstybės prezidento, senato
i
_
č
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VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas 1982 metai

«dų nenormalių širdies veikimo priežasčių
pašalinimui visų pirma privalomi vengti širdį
erzinančio stovio ir jį iššaukiančių būdų: vengti
susijaudinimo, rūpesčių, kartu ramiai ir ilgai ils^ti? į negerti kavos ir panašių, širdį erzinančių
-(•rimų, o taip pat kartas nuo karto reikia ant
krūminės dėti šaltus kompresus. Labai stiprinan
čiai širdį veikia.vaistažolių mišinio — valerijono,
rozmarino, melisos ir eratoegus oxyacantha (Itn)
arbata/ šio mišinio 4 šaukštą koncentrato įpilti
f dviejų gėrimo puodukų vandens indą it tokią
arbatą Jkąsdien gerti. Antras arbatos receptas:
paimti žiupsnelį melisolapų, tiek pat liepžiedžių,
kiek valerijono šaknų, 10 gt. fannel ir 10 gr. hyperieum perforatum (Itn.) ir viską sumaišius bei
atitinkamu kiekiu vandens užpylus, užvirinti. To
kia arbata po puoduką gerti pajutus nenormalų
širdįes plakimą. Po dviejų valandų gėrimą palertrti. Tą daryti ir sekančias dieąas; jaaKpl širi
k'mas sūsinormuos.
\
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Gydytoje Mbert’o Challe patarimai susirgusiem1
pu noji pagalba patiems sau.

Šitie pirmosios pagalbos patarimai labiausiai
tinka tokiems ligoniams, kurie gyvena toli nuo
gydytojo ir negali jo prisišaukti greitu laiku.
Skrandžio skausmus raminti: Į vieną arba
tini puoduką vandens įpilti ramunėlių ir mėtų
ekstrakto vieną šaukštelį. Šį mišinį leisti pasto
vėti lOrtį minučių ir po to gerti nedideliais gurkš
niais. Pradėjus dujoms ar gazams pūsti skrandį,
pirmąjį mišinį pakeisti kmynų ar krapų arbata,
pagaminus ją ta pačia proporcija, kaip ir pirmąją
Pradėjus viduriuoti, reikia pasigaminti mė’ynių uogų arbatos: į trijų puodukų talpos van
dens įberti sklydiną arbatinį šaukštuką tų uogų,
ne ant karštos ugnies pavirinti 15 minusiu, uągų
nuoviras iškošti ir tą skystį padalinus J tris lygias
dalis, gerti per dieną vienodais laiko tarnais, arba
ų uogų vieną arbatinį šaukštuką sulčių sumai
šyti sa varške ir ją valgyti 3-4 kartus per diena.
Viduriavimui nepraėjus, šį gydymosi būdą gali
mą pakartoti ir antrą dieną.
Nervų raminimui arbata: į 2-3 puodukų van
dens įberti vieną valgomą šaukštą valerijonų ar
a e Ii sos susmulkintų lapų ir juos tame, vąndeųyje
švirinus, tą arbatą gerti po vieną puoduką iš ly
to ir vakare.
Kraujo* valymui naudotinos vaistažolės: pie
nių, dilgėlių ir beržų lapai, pasigaminus i4 jų Mip•oką arbatą, gerti ją kasdien po kelis puodukus,
Gerti <iet keletą mėnesių.- Šių vaistažoBų arbata
^atariama gerti ypač tiems, kurie serga reumatizmu ir artričių.
;
, *

Inkstų akmenų ištirpimui ir jų pašalinimui
patariama gerti pienių arbatą.
Pūslės skausmams raminti ir sumažinti gerti
ramunėlių arbatą.
Mažakraujystei sumažinti pagelbsti dilgėlių
— dilgynių lapų arbata. Be to, šią negerovę turįnt, reikia nuolat valgyti salotas, špinatus ir įvai
rus vaisius.
- Sergant cukrine liga, reikia gerti žaliųjų pu-

pridengus galvą garų nepraleidžiančia medžia
ga. Kaitinti arba šutinti ne ilgiau, kaip 8-nias
minutes.
- Nusideginus bet kurią kūno dalį, karščio pa
liestą vietą švelniai ištepti nesūdintu aliejumi,
taukais ar sviestu. Žiūrint katrų iš jų esama pa
rankėje. Jei nudegime jau yra žaizda, tada ant
skudurėlio užtepti anksčiau minėtų riebalų ir tą
kompresą atsargiai uždėti ant žaizdos. Po kurio
’aiko tą kompresą pakeisti nauju.
Tu|žies skaudėjimą galima sumažinti geriant
Kūne atsiradus pramuštų, įpiautų ir pnš.
mėtų arbatą arba jos pakaitalą — čiobrelių žiedų 'aizdų, dėti ant jų ramunėlių kompresus, neplau
šyruąišytų su žemuogių lapais arbatą. Tinka ir nant jais sužeistų vietų. .
•męl.sįnų lapų arbąta.
Paprastos ir kroniškos slogos gydymas: Į
Suskirdusias rankas galima išgydyti mirkant
stiklinę ar geriamą puoduką vandens įlašinti' keįas ramunėlių virale. Palaikius jas tame skysty’is jodo tinkstūros lašus ir skiedinį išgerti. Tą
w. reikia ištepti nesūdytais riebalais.
galima pakartoti ir kitą dieną, jeigu slog? neInfekciniai arba užkrėčiarni špuogni — “fu
usilpnėja. algyti sausą maistą, vengiant skysVorkutai” išgydomi valgamt tik Vegetarišką maisčių. Turint kronišką slogą, reikia bų.'ną p- gerklę
i ii įskaitant ir rūgštų pfenąj rūgščius kopūs
kalauti druskos ar ei:rir.es skisc-iniu; vėliau imti
tus, kartais išgeriant nedidelę dozę rmelių. ,
’iltas vandens ar garų vonias arba mirkyti kojas
P^reitiatą ir stiprų families plakimą galima
'mrštame vandenyje. Valgyti vegetariškus prodedant ant krutinės širdies pusėje šal
luktus ir stengtis būti gryname ore.
tus kompresus: mirkyki rajjkų ąlkųnęs šalto van♦fens indę — kibire ar panašiame. Kartais nuo
(Bus daugiau)
karto išgerti po kelis lašus valerijonų sunkos, o
mlegbti vakare- išarti- puoduką, valerijcmn
GINK
-arbatos.
A ūsu skausmui m aiman t reikia išvirinti van
j denyje saują ramunėlių irtą viralą supylus j
*darą ir platoką indą, viralo garais kaitinti ai

VAKARŲ

VĖJAI

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

-------- -

Funeral Home and Cremation Service

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

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim RcL, Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

TeL; 562-2727 arba 562-2728

PIRMOJO LAIPSNIO
SUKAKTIS

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkšti] ir šlapumo
takų chirurgija.

24 Hour Service

Kiekvienam Karo Mokyklą
baigusiam gautas pirmasis ka
rininko laipsnio -ir žibami ant
pečiuose žvaigždė, teikė daug
svarbos ir džiaugsmo, nes tuo
baigdavosi kieto karinių moks
lų poros ar trijų metų periodo
vargas.
|

Šiais metais sukanka 50 metų,
kaip 1934 m. rugsėjo 166 d. Ka
Service 461-8200, Rage 06058 ro Mokyklą baigė N. VI-j i laida,
susidėjusi daugiausia iš pėsti
ninkų, 5-kių kavaleristų ir 4-rių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
aviacijos karininkų, is viso 60
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
jaunesniųjų leitenantų.
3921 West 103rd Street
St. Petersburge (Floridoje)
Va landos pagal sijsitarimą
gyvenantis šios laidos karinin
kas Kazimeras Urbšaitis ėmėsi
iniciatyvos š .m. rugsėjo 8—9 p.
d. sukviesti likusius gyvus šią
OPTOMETRISTAS
laida baigusius.
KALBA LIETUVIŠKAI
Daugumas laidos karininkų
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 yra žuvę, mirę, išvežti į Rusiją
Tikrina akis. Pritaiko akining
arba sušaudyti.
ir “contact lenses”.
Laisvajame pasaulyj e žino
mų gyvųjų beliko vos 14. šioje
šalyje gyvenančių vienas inva
lidas, o du nesveikuoja. Iš gy
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
vųjų tarpo visuomenei labiau
PROSTATOS CHIRURGIJA
žinomi yra “Kario” redaktorius
2656 West 63rd Street
Zigmas Raulįnąitis; jau .minėta
Valandos: antrai 1—4 popiet,
sis K. Urbšaitis yra savo miesto
L. B-nės pirmininkas ir “Nau
Ofiso telefonas: 776-2880,
jienose” linotipininku dirbęs ra
Rezidencijos telef.: 448-5545
šytojas Andrius Mironas-Norimas.
-

Florida

Suvažiavimas dėl nedidelio
dalyvių skaičiaus buss pusiau
viešas, dalyvaujant tik buvu
siems lektoriams (jeigu galės
atvykti), viršininkams, šeimos
nariams ir draugams.
Kor.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) .321-4200

Apdraustas perkraustymas
iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

D. Britanijos Lietuvių Sąjun- Vilčinskas atėjo gelbėti lietuga; Lietuvių Namų akc. b-ve; viską laikrašti šiame krašte. J's
‘‘Europos Lietuvis” tai svarbiau .jau anksčiau yra buvęs akty
vios mūsų lietuviškos veiklos vus Redakcinės kolegijos našako-s šiame krašte.
rys; leidžiant “Užsėnio ir viJei kas iš mūsų aktyviai pa- dlaus žinių biuletenį” 1947 nu
sireiškė bent vienoje srityje — Tas biuletenis vėliau tapo “Britokį asmenį jau galima laikyti tanijes Lietuviu” ir Juozas vėl
veikliu ir nusipelnusiu tautie- turėo ateiti į pagalbą; kai ‘‘Bui
čių.
'
i tanijos Lietuvis” liko be redakInž. Juozas Vilčinskas; kuris toriaus 1940 m.; reoegavimą per
šį mėnesį mini savo 75 metų am ėmė Redakcinė kolegja.
žbaus jubiliejų buvo aktyvus
Į DBLS veiklą inž. J. Vilčin
veikėjas visose šiose srityse. Ne
skas iri jungė. beveik nuo S-gos
gana to; jis padėjo,suorganizuoisiktirimo: c nuo 195G jn, jau iš-,
Lietuyįų profesinių sąjungų eg renkamas-£Renfro valdybą; kužilinę grupę ir redagavo'5ų laik
. rioje išbuvo iki 1972 m-;- užim
rašų “Darbininkų Balsą” akty
amas įvairiais laikotarpiais pir
viai prisidėjo prie Letuvių in
mininko; vicepirmininko; sek žinierių ir architektų skyriaus
retoriaus ir kitokias pareigas.
įsteigimo; buvo Socialdemokra
Vis laiką buvo aktyvus DBLS
tu partijos narys ir atstovavo narys ir pagaliau tapo išrinkpartijai Socialistu internaciona
. tas S-gos garbės nariu.
lo ir Britų darbo partijos kon
j tietuvių Namų b-vės direkferencijose.
Jeigu reiktų išskirti vieną jo toriumi J. Vilcnskas išbuvo 10
veiklos sriti; kur Juozo įnašas metų; iki 1972 m. Veike ir DSL
buvo reikalingiausias; bet gal B-nėje kaip Tarybos sekreto
mažiausiai įvertintas; tai spau rius (1957 m.) t valdybos pir
da. Kad jis redagavo “Europos mininkas (1959 m.).
Lieturi” paskutiniuosius kete-1 Daug dėmesio kreipė ir terius metus visiems žinoma. Tik bekreipia Tautės Fondui; kurio
gal ne visi žino; kad jis to dar D.“ Britanijos atstovybės pirmi
bo ėmėsi; nes buvo pavojus lai ninku jis jau buvo 1951 m. Me
kraščiui užsidaryti. O tai jau tų bėgyje ėjo įvairias pareigas
buvo trečias kartas; kai Juozas toje atstovybėje šiame krašte
ir tebėra jos valdyboje iki šiol.
Jo ‘"meilė” Tautos Fondui gal
dalinai kilusi iš to; jog Tautos
Fondo steigėjas ir valdytojas
ilg laiką buvo r. a. prof. S. Kai
rys (Kaminskcs); kuri J. Vii-

^kout the
louse
i

TeL 376-1882 ar 376-5996

f

'EN1AUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

činskas pažinojo dar iš Lietu
vos ir jį labai aukštai vertinoTrumpai suminėjus bent dalį
inž. J. Vilčmsko nuveiktų dar
bų ir lietuv:škai veiklai paaikoto laiko; turime padėkoti ir po
niai E. Vilčinskienei už tai;
kad ji neišvarė savo vyro iš na
mų; o kartu išaugino gražiai lie
tuviškai kalbantį ir aktyvų lie
tuvi veikėją sūnų inž. Aleksan
drą.
Inž. Juozas Vilčinskas gimė
1909 m. liepos 26 d. Vilniuje.
Lietuvoje dirbo K. M. Savival-L
dybės vandentiekio ir kanaliza
cijos” skyriuje. Studijavo Vytau
to Didžiojo universiteto tech
nikos fakultete. 1942 m. įsigijo
statybos inžinieriaus vardą. Į |
Angliją atvyko 1946 m-, per ‘
Austriją ir Italiją; ir tuoj įsi
jungė į lietuvišką visuomeninę
veiklą.
"Mielam jubiliatui inž. Juozui
Vilčinskui linkime ilgiausių me
tų ir ištvermės visuose dar-’
buose.
r

Sybis K6
fc Flc^r Fcshion

The most aspirin you
can buy for your ’
arthritis pain.
Most effective buffers
for vour stomach.

Ąrtr-ts Pan

Dorsey Laboraton
Divraon ot Sandoz. Inc.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
.
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50 th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245

i

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
lakstės automobiliams pastatyti

of tfu National Homt Fashiont
GAF Corporation

.. ............................................

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

Kr

SOPHIE BARČUS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

RADIJO 4KIMOS VALANOC

i

2424 West 69th Street

į

TeL BE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Parka.

Teh 9744410

**CM* — Aldan. Dautw

'159

TeL 827-1741 — 1742

FRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO &ER MENINI

nd In Interiors 1

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

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

.. Turime vilties, kad jis pradės
rašinėti Naujienoms. .

PERKRAUSTYMAI

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta.
StHia. WOPA . 14M AM

1729 S. Halsted St

Charles Stasukaitis

MAPLEWOOD AVI
CHICAGO, IL 6MT
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Vokiečiai susirūpinę rusų invazija
kiet’jos karo vadovybė vy-< 'au io .es armlijtA dalinius.
si
Gausybės nsriai ir visuomenės! Kariuomenės
pr ešrkyje sieve
:iu
i as Dimitrijus l stino
veikėjai yra smarkiai susirūpino I įo
— Zaraslškių klubo gegužinė
yra atomo bombų spegalimu sovietų karo jėgų įsivei- zas
Jis buvo įsitikinęs, kad įvyks š. m. rugpiūeio mėn. 12
Žimir į Vakarų Vokietiją.
Dabar aiškėja, kad Vokietijos Į
bus paveiktus atomo d. vyčių salėje ii- sodelyje. 12
t Černenka pri- v-1. pradės veikti baras. Bus
kai-o ininisteris Manfred W( ?rei: aminio kad atomo gin Buikio orkestras šokiams, veiks
ner Kiele mieste įspėjo V kietieks pade' i į šalį. Prez. R. ’ virtuvė, bandysite laimu Sudejes karo vadus ir visuom enės Į
mi atvežus kulias galingas lyje kepsime spurgus.
7<veikėjus žymiai r inciau. negu
Valdyba kviečia — visi lau
patys vokiečiai manė.
atom > bembas į Vakarų Euroamenkn priėjo įsitikinimo, kiami.
? Karo ministeris pasakė, k;vi
strmo ginklus teks padėti
-pačioje Rusijoje įvyko d dėlė !
pakaitos. Pasirodė, kad Kons-j » >. į Jeigu bus vartojami ato
— Lietuvių Tauragės klubas
tautinas Černenka buvo didel s! mo ginklai, tai pati Sovietų Są
kviečia visus atsilankyti į ren
įS‘.aFno politikes salininkas. Jau junga gerokai nukentės.
giamą linkima gegužinę. Ge
• nucliu būdamas, Černenka fste-l Černenka pastūmė į šalį miargužinė j vyks nigpiūčio 12 dieną,
tjc į kcinsomolo gretas. Jis vi-Į ’ala Ustinova, o vyriausiu savo
šaulių sa’iė’e. Pradžia 12 vai.
somis jėgomis stojo už sovietinę ■ patarėju pasirinko Andriejų
po pietų. Veiks virtuvė. Bus
sistemą. Černenka griežtai prie Gromyką. ištikimą Stalino poli dovanų paskirstymas, šokiams
šinosi nepatenkintiems Ukrainos, tikos š.ilininką. Stalino nėra, gros geras E. Knoll orkestrus.
ūkininkams, kurie nepritarė Sta-1 bet sovietų kariuomenėje yra
didokas skaičius karo vadų
lino pravestai kolchozų ir
no politikes šalininkų. So- PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
chozų sistemai.
vietų kuro vadai indei u noru
Jurijus Andropovas buvęs
SPRAGOS STATISTIKOJ
pritarė Gromykai. nes žinojo,
žiauras-komunistas, bet jis bukad uŽNienio mėniste
buvo Sta
Sovetų politinės literatūros
vo šiek tiek švelnesnis,
lino politikos šalininkas.
leidyklos 1983 m. išleistoj kny
pritarė tai Stalino prievartai . Jis I
indi: n Stalino generolai goj “Nasielenije SSSR’’ (Sov.
nemigo Černenko dėl jo griež
jau valdo sovietų karo jėgas. gyventojai- yra nurodyti Katumo ir dėl noro naikinti visus
Stalino šalininkai valdo visą Si za/.etano gyventojų skaičiai,ku
partinius priešus. Andropovui
biro ir Tolimųjų Rytų karo jė rie pasakė kiek.daug tremtinių
nepatiko didelės paties Brežne
gas. Stalino griežtas šalininkas dar tebegyvena šioje Sibiro davo ir jo vaikų įvairios kombina
yra sovietų aviacijos vadas. An
cijos. Andropovas norėjo sau-1
Kazakstane yra f|JO,000 v o
dropovas buvo aviacijos vadą
dydi komunistus kombinatorius, j
nušY^nes, nes padaręs rusam kiečiu, 898,000 ukrainiečių, 315
praturtėjusius pagal kompunistų
,
didelių nuostolių, numušdamas tūst. totorių, 181,000 gudų.
..
... x
,.
įstatymus. Andropovas kitaip . , . . .
Uzbekistane gyvena 114 tūkst.
. I keieivmi Korėjos lėktuvą, šianinterpretuodavo įstatymus
T
1 j dien tas pašalintasis jau valdo ukrainiečių.
ruošėsi šaudyti kyšininkus bei
Tūkstančiai lietuvių, latvių ir
visą Rusijos karo a\iaciją.
didelius kombinatorius.
Karo ministerio Woernerio estų gyvena už savo respublikų
Pats Černenka kyšių neėmė, kalba šukėiė didelio susirūpini ribų; bet bendras tų tautybių
bet jis viską matuodavo griežta mo ne tiktai pačioje Vokietijoje. skaičius; paduotas statistiko j e;
Stalino linija. Kas švelnėjo, ne Jeigu Černenką šiandien priima nesutampa su tuo skaičium; ku
kreipė dėmesio į ūkio kolchozi- prez. Reagano pasiūlymą nevar ris nurodvtas atskirose respub- i
!
nimą, tai reikalavo tokius ūki toti atomo raketų, tai rusai la likoseLieka gan didelė spraga: trūk
ninkus ir komunistų partijos bai lengvai gali užimti ne tik
Į Vakarų Vokietiją, bet ir visą sta 34 tūkst. lietuvių; 28 tūkst.
narius šaudyti.
Černenka nebekreipė daug; Vakarų Europą. Galimas daik laivių ir 16 tūkst. estų.
Vieton nežinia kur dingusių
dėmesio į politinį biurą, bet jis ; tas, kad prancūzai, sutraukę jė
labai atidžiai studijavo visus gas iš Afrikos, galėtų rusams pabaltiečių, (jų respublikose appastoti kelią, bet niekas nepa sigvveno rusai.
Latvijos republikoje
jėgtų sustabdyti -sovietų tankų
suir šarvuočių, šiandien ir Ang vena 721 tūkst. rusų; kurie
JOHN GIBAITIS
lija nepajėgtų pasipriešinti so- daro 32.9 proc. gyventojų.
Estijoje gyvena 409 tūkst.
v:etų divizijoms.
Advokatų Įstaiga
Stasys Petrikevičius rusu; t y. 27.9 proc. gyven
6247 S. Kedzie Avė.
toju.
j
Pagal 1980 m. duomenis; Lie- :
(312) ub-8700
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS luvęje gyvena 303 tūkst. rusų;

1STATI
ŽALI
rter < <wwirrf — FarOarlmwi

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
CB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSD4OKEJDLAJ1.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS R

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUs
2212 W. Cermak Road

e NAMŲ PIRKIMAS

t. y. 8.9 pioc. gyventojų.
— Po smarkaus lietaus šiek
8529 So. Kedzie
Sov. Sąjungoje gyvena 1.151- tiek atvėso oras ne tik Chicago6C0 lenkų; dauguma Latvijos; je, bet visuose vidurio vakaruoLAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Lietuvos; Gudijos ir Ukrainos se.
ČIA GERIAUSIA VIETA
rc-publikcse; bet bendrame skai
čiuje yra 180 tūkst. spraga.
LIETUVIAMS.
Neaišku; ar sovietų statistikoj
KAIP SUDALOMI 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
yra skaitomi darbo stovyklų
butas savininkui. Geras inves
kaliniai?
E. L.
TESTAMENTAI Dilelis
tavimas.
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir tebėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis j
— Šeštadienį aukso uncija formomis.
kainavo $348.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
— Nigerijoje kariai įkerta
Knygos kaina — $3.9f (su perlias rykštes; jei darbininkai ne- siutimu).
silaiko disciplinos-

— Ątstoevų rūmai nutarė paskirti prezidento prašomą sumą
Salvadoro vyriausybei.

— JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

The first

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lika)

-......

Skambinti YA 7-9107

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
*
k

®727 S. Western Ave^ Chicago, m. 60643
Telef. 312 238-1787

MISCELLANEOUS
įvairūs dalykai

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

CROSBY'S BLUEBERRIES

E LIETUVOS
KOVOS DĖL

Naajkaoee galima gauti nepaprastai {doming gydy
tojo, riaooinenė^ veikėjo ir rašytojo atiminimo*.

NEPRIKLAUSOMYBES

IX. A. Gum - MINTYS IB DARBAI, 259 peL, liečia 190t
naetų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h
raaMptainų------------------ - -------------------------- , fs.OC

— good picking, open 8-6 daily.
Take 1-94 to first Michigan exit
j (M239) — right 1^ miles io
! 1000 N. — right 1 mile to Cros
by’s. 219 -326-8712.

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Dr. A. J. Gusaen •— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
Sroils. r Kietais virieliais
84.00
Minkytais vlrJetkis. tik <3.08

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA •— $17. '(Persiuntirrai pridėti $1)
Siųsti čekj:

'

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Dr. A. J. Gowen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
tMONfiS. Kelionės po Europą jgpudžiaL Tik ____

HM

Gefima tadp pat užsakyti pažtu, atsiuattu ėekj arba
asoney orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant B] perriuntirno iliaMama.

-----—
DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $126 pusmečiui automobiflo
liability draudimas pensininkams*
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
'
Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191
f
==========S—ES———

I

TVHTNHD KT 9NLLN3H
• o m o a įj
_

71-mos ir 'Mozart apylinkėje
— išnuomojamas 5 kambarių
butas. 2 miegami, pirmame auki i
te. Naujai išdažytas, labai ivarus. Suaugusiems. Skambinti po !
5 vai. p .p. 585-64817

'

Dengiame ir taisome visu
Ši^'^tegns. Už darbą gardn, tuojame ir esame apdraustu
'

GOVERNMENT JOBS
SI 6,559—$50,553/year.
Now. Hiring. Your Area.
Can 1-805-687-6000
Ext. R-9617

'j
> WexnoknBiM patanuvlmxr užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kebo
Į al< (cruise*), viešbučių ir automobilių nuomavimo rexerv&dias; Parduodi
ne kelionių draudimus; Organizuojame kelionės 1 Lietuva ir kitus kraštui
Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Info-r
. uacij*±
kelionių reikalais
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik įeina rezsrvuoa rietu
I t inksto —- priei 45-60 dienų.
,

—

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

;

1LEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
į
Turiu Chicagos miesto
į
Dirbu ir užmiesčiuose, greit!
larantuctai ir sąžininga L
KLAUDIJUS PUMPUni
4514 S. Talman Avė.
T>L 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX

Miko šileikio apsakymų knyga and SUNDAY; August 11 and 12(
“Liucija” jau atspausdinta.
1 to 6 — 8127 S. Sawyer J
St. Denis, by owner —
5?
immaculate brick Cape Cod, :
Autorius pavaizduoja lietuvių 3-4 bdrms., sun porch, fini bsmt,
gyvenimą nuo XX šimtmečio with wet bar. Many extras. 2 car
pradžios iki II Pasaulinio karo. garage. 38x125. lot.
434-4664;
22 ilgesni ir trumpesni apsa ^61,500/offer
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
BOGAN AREA BEAUTY
autorių: 6729 So. Campbell
12 yr. old home $77,900.
Ave.,, Chicago, IL 60629.
3 bdrms, 1% baths, large kit
chen, fin. bsmt., cent, air & 18*
pool. 2 car. gar. Other homes
PERSONAL
available.
?
Asmeny leškc
M. R. Jenkins't— 239-7200 orj
776-^408.
, J *
v^‘’Tii£^king for a Lithuanian
gentlemančin JįSs late 60’s, or
older, to relo^Fedo sunny Ari
zona to liver out his * Golden REAL ESTATE
OUT OF, TOWN
5 ears. Alust be non-smoker or
Nuosavybes ■
kitur
drinker, no. dependents, on small
income . to share my home.. ST. PETERSBURG BEACH, FL
Write in English to: Box 273, Išnuomojamas atostogoms ar
c/o Naujienos, 1739 S. Halsted ba parduodamas 5 kambarių;
St.. Chicago, IL 60608.
condominium butas, 2 miegami,

v

Ave. — 778-223J

ŠIMAITIS REALTY

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

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

• VALDYMAI

• VERTIMAL

Didelis, gražiai įrengtas bungalow;
Nebrangus.

1% vonios, 1 blokas nuo jūros.'
Chicagos tek: 1-312—927-7220.

Čekį rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

OPEN HOUSE SATURDAY ;

ir iš vidaus.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

TeL 847-774J

INCOME TAX SERVICE

Dažo namus iš lauko

knygą apie

• PARDAVIMAS

•

JI3Ų RŪŠlĮj DRAUDIMO AGENTOXA

LIETUVIS DAŽYTOJAS

AUGUSTINO PAšKONIO

Chicago, CL

o NOTARIATAS

STASYS ŠAKINIS
Naujienose galima gauti

«AL MSTAT1
tALB
Mamai, Žemė — Fintmioji

|

I

'*

'

-V * •

.

.

S

ARVYDAS KIELA

L. 6557 S. Jalman Ąvenue

Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod, TeL 254-7450

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

Homeowners Insurance
\ Good service/Good price
F. Za polis, .Asent
3208% W.95+h St
* '
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
Bate Ftr* FH tad Ccswffy Cintef
tew Df*M. nutenfn.

Advokatas
GINTARAS P. CEPiNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162
1649 West «3rd Street
Chicago, I1L 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Darbo vilandoc
Nuo 9 ryto Hd 5 vaL popiet.
Šeštadieniais pagal susitaria!.

Chicago, HL 60629

TeL: 778-8000

