
The First and Greatest
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The 1 Jihuanutn Newt Publishing Co., loc, 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
HAymarket 1-6100

perSafGr. J LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVE 
w«hingf0O/ ‘ D. ^.4o---------- •

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXIV Price 20 u Chicago, III. — Antradienis* Tuesday. August 8, 1978 LSI

KRISTINA KAUZOVIENĖ NESKRENDA Į RAIKAU MEDAUS MĖNESIUI
Protestą kelia gausi graikų gimini, medaus mžnuo 

nutrauktas neribotam laikui
Atėnai, Graikija. — Iš Maskvos ateinančios žinios sako, kad 

Kristina Onasytė, prieš tris dienas susituokusi su įtakingu so
vietų jūreiviu Sergejum Kauzcvu, atšaukė planuotą medaus mė 
nesį į Baikalo ežero pakraštį, o paskubomis skrenda į Atėnus. 

Kristina buvo pasiruošusi medaus mėnesį praleisti Sibire, prie 
Baikalo ežero, kur gali pavalgyti geros žuvies ir labai brangių 
ikrų, bet visas reikalas apsivertė aukštyn kojom. Graikų polici
ja nustatė kad Sergejus Kauzov yra Sovietų Sąjungos saugu
miečių įrankis.'Kai saugumiečiai patyrė, kad atsiskyrus Kristina 
susižavėjo Kauzovu, tai jį pradėjo ruošti šioms sutuokktuvėms, 
kad tiktai per jį sovietų valdžiai atitektų didoka dalis Onasio 
turtų.

Atskyrė Kauzovą nuo 
savo žmonos

Graikai nustatę, kad sovietų 
saugumiečiai, patyrę apie mili
jonierės susižavėjimą Kauzovu, 
pirmiausia atskyrė jį nuo žmo
nos Natašos ir 9 metų jų dukre
lės. Žmona, pradėjo reikšti pre 
tenzijų į Sergejų Kauzovą, jo
sios dukters tėvą,-bet saugumie
čiai labai greitai ją įtikino, kad 
ji mestų Kauzovą valstybės su
metimais”. Jeigu jf būtų nesuti-

kad medaus menesiui ji nevyk
sianti į Baikalo pakraštį. Ji pa
reiškė, kad svarbūs biznio rei
kalai verčia ją skubėti į Atėnus 
ir išklausyti artimiausių bendra 
darbių apie sovietų policijos su 
ruoštas milijonines vestuves. 
Kristina nenori tikėti, kad ap
gaulė būtų tokia didelė, kaip 
graikai skaičiuoja.

JO. V;. ?
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Popiežius Paulius šeštasis, mirė praeito sekmadienio vakarą. Romon renkasi 115 kardinolų 
Katalikai ir kitatikiai apgailestauja, kad taikos siekiąs popiežius taip štai-

POPIEŽIŲ IŠTIKO ŠIRDIES PRIEPUOLIS MALDŲ METU
Banyšios reikalus tvarkys kardinolas Jean 

Villot, dabartinis Vatikano sekretorius
VATIKANAS, Italija. — Popiežius Paulius šeštasis, sulau

kęs 80 metų amžiaus ir valdęs Katalikų Bažnyčią paskutiniais 16‘ 
metų mirė nuo širdies priepuolio sekmadienį 9:40 vai. vak. ir- 
dies smūgis popiežių ištiko maldų metu, bet, atrodė, kad jis at
sigavo ir kalbėjosi su artimiausiais bendradarbiais.

■VW*

Gub. Reagan pradėjo 
rinkiminę kampaniją

WASHINGTON, DJCL —WASHINGTON, DJCL — Gub. 
Ronald Reagan pareiškė UFI 
korespondentams, kad dabarti
nė prez. Carterio administraci- 

jja labai mažai rūpinasi sustab- 
{dyti infliaciją ir išnaudoti vieti- 
I nės energijos šaltinius.
j Taip pat jis pakaltino admi- 

Maskvoje viskas buvo paruoš i nistraciją plečiamu biurokratiz- 
ta išskristi medaus mėnesiui į mu, nors rinkiminėse kalbose 
Baikalą. Onasytė buvo pasinio- prez. Carteris pažadėjo jį ma- 

- susi dingti kelioms savaitėms ir žinti. Federalinių tarnautojų 
niekur nepasirodyti. Bet paaiš-: nesumažėjo, bet 23,000 padidėjo, 
kėjo, kad graikai turi tikslesnes Be to, norima įsteigti atskirą 
žinias, negu Rusijos saugumie- švietimo departmentą. .
čiąi norėtų, kad jie turėtų. Pir-

ro šiaurę prievartos darbams, 
atėjo dukrą. Onasytė nieko ne 
žinojusi apie Kauzovo Natašą 
ir judviejų dukrą.

Pirmadienį turėjo 
išskristi į Baikalą

į Maskvą pasiuntę trys turtin
gos Onasytės tetos, patyrusios, 
kad ji ištekėjusi už bedievio 
Kauzovo. Jis ne tik nebetiki į 
Atėnų dievus, bet ir priklauso 
komunistiniam jaunimui ir 

skelbia jaunimo tarpe netikėji
mą. Be to, protestą pareiškė trys{

naują popiežių rinkti, 
giai mirė.JAPONIJOS IR KINIJOS SANTAIKA NEPAISANT SOVIETŲ OPOZICIJOS

Už neklusnumą Sovietai pagrasino kerštu
TOKIO. — Japonijos minis- 

teris pirmininkas Takeo Foku- 
da sekmadienį nusprendė ant
radienį siųsti savo užsienių rei 
kalų ministerį Sunao Sonoda į 
Pekiną ir sudaryti su Liaudies 
Kinija taikos ir draugingumo 
sutartį. Sovietų Sąjunga pareis-

Pasikalbėjimas yra atspaus
dintas U. S. News & World Re
port žurnale. Ten jis pareiškė,'} kė-savo opoziciją bet kokiai to- 
kad kandidatavimą į Baltuosius 
Rūmus 1980 m. jis laiko i atviru 
klausimu.

Sen. Kennedy giria
Carterį

i

įtakingi graikai, kuriuos Ona-j WASHINGTON, D. C. — Sek 
sis, Kristino tėvas, buvo parin- madienį sen. Edward Kennedy
kęs laivynui valdyti.

Maskvoje bttuo didelė 
vestuvinė puota

(D. — Mass.) kalbėjo per TV 
ir sakė, kad 1980 m. nesieks pre
zidentūros. Taip jam patarė jo 
žmona Joan, kurios sveikata yra

Kristina Onasytė ir Sergejus gera. Kaip žinoma, buvo paskli- 
Kauzov suruošė didelę vestuvi-j dę gandai, kad ji yra alkocholi- 
nę puotą Maskvoje. Į puotą bu-Jkė. Ta proga jis.gyrė prez. Car 
vo sukviesti ne tik Kauzovo ar-1 terį ir vadino jį pasaulio masto 
timieji giminės bei draugai, bet j politiku.
ir artimesnieji bendradarbiai, j Kitame pasikalbėjime sen. 
Buvo skanaus maisto, geros mu- j Kennedžio svainis R. Sergant 
zikos ir pakankamai Kachetijos; Shriver, buvęs Taikos korpo vir

................... šininku ir ambasadorium Pary
žiuje, taip pat pareiškė, kad jis 
pritaria prez. Carteriui ir prieš 
jį nekovosęs dėl prezidentūros 
1980 m. rinkimuose.

Nežiūrint paskirų kritikos bal 
su iš žinomų demokratų, prez. 
Carteris turi pasitikėjimą parti
joje. ,

vyno. Nuotaikas išsklaidė Ona
sytė Kauzovienė, kai paskelbė,

KALENDORĖLIS
— Adm. Jackson R. Tate, su-

Rugpiūčio 8: Lilija, Kajeto-i ]aukęs 79 metų amžiaus, mirė
nas, Daiva, Tulgirdas, Uogin
tas, Girvydas.

Saulė teka — 5:50* leidžiasi
— 8:02.

iiltaą, lengva* vėjelis.

liepos 31 d. Savo laiku jis sugy
veno dukrą su artiste Zoa Feo- 
dorovna, kuri vadinosi Viktori-

kiai sutarčiau
Fukuda padarė nutarimą šeš

tadienį po pasitarimo su grįžu
siu iš Pekino Japonijos užsienių 
reik, min., Azijos Biuro direk
torių Yosuke Nakave ir kitais 
trimis pareigūnais, kurie nuo 
liepos 21 dienos vedė derybas su 
kiniečiais Pekine.

Fukuda pareiškė reporteriams, 
kad jis instruktavo Sunao Sono- 
dą derybose su Kinija griežtai 
laikytis Japonijos “pagrindinės 
politikos” palaikyti draugiškus 
santykius su visomis valstybė
mis. Fukuda čia turėjo galvoje 
kinų pageidavimą, kad sutar
tyje būtų įrašyta deklaracija 
“priešintis hegemonijai”, tai reiš 
kia Maskvos siekimui dominuo
ti kitas šalis.

Kokia planuojamosios sutar
ties galutinė forma bebūtų. So
vietų pareigūnai davė aiškiai su 
prasti, kad Masva yra priešinga 
bet kokiam paktui tarp Japoni
jos ir Kinijos. Maskva pagrasino 
griebtis atkeršymo priemonių 
jei tokia sutartis bus pasirašyta.

— Pats didžiausias pasaulio 
bankas yra San Francisco Bank 
America Corp. Antrasis didžiau 
sias yra New Yorke, trečiasis 
Avingione, o ketvirtasis — Fran 
kfurte.

Tikėti ar netikėti 
Solženicyno žodžiui

Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
Lewis Powell pasakė Amerikos 
Teisininku Draugijai (ABA),.* 
kad namu, bažnyčios ir mokyk-; 
los. įtaka į amerikiečių pareigos I 
su jausmą civilinės obligacijossu . 
prantimą, atrodo, silpnėja.

Buvęs ABA (American Bar 
Association) prezidentas Powell 
pareiškė kad jis nepatvirtina 
rusų rašytojo Aleksandro Solže
nicyno neseniai Harvarde pada
rytą pastabą apie Vakarų civi
lizacijos dekadenciją tačiau bū
tų “neišmintinga... lengvabūdiš 
kai atmesti galbūt išmintingiau- 
sio šio šimtmečio filosofo ir so- 
cial-istoriko pažiūrą”.

Neramumas bažnyčioje

Washingtonas. — Praėjusį sek 
madienį pirmojoje baptistų baž
nyčioje, kurioje pamaldų klau
so Prezidentas Carteris. aukų rin 
kimo metu viena moteris atsis- 
tojusi pasakė, kad bus “dviejų

Ji. atvyko į Amęriką, čia iš- — Iš Hamburgo meno muzie- 
tėkėjd it laūnjjypįl,gyvena. Ji jaus pavogti vertihgi menininkų 
palaidojo tivį. Renolr ir Degaa paveikslai.Renoir ir Dagas vai k j! ai.

— Valstybės Departamento 
pareigūnai pranešė turkams, kad 
jie jau gali pirkti Amerikoje pa
geidaujamų ginklų.

minčių” pranešimas ir pati pra
dėjo iš popieriaus skaityti, bet 
spėjo tik ištarti “Mes prašome 
jūsų...” kai • pribėgę bažnyčios 
patarnautojai užčiaupė bumą ir 

f ją išmetė laukan. Tai būta mė- 
• ginimo protestuoti prieš suma- 
jnymą dirbti neutroninę bombą, 
kurios Sovietai labiausiai bijo.

Pamaldas baigiant kita mote
ris spėjo pasakyti “Prieš 33 me
tus 1945 metų rugpiūčio 6 dieną 
Jungtinės Valstybės...” Ta data 
yra 33 metų sukaktis, kai į Hi
rosimą buvo numesta atominė 
bomba.

Bažnyčios tvarkdariams pra
šant policija išvedė lauk 9 asme 
n is-vyrus ir moteris, priklausan 
čius tam tikrai grupei protestuo 
jančių prieš atominius ginklus.

Tokie misionieriai labai reika
lingi Sovietijoje.

— Turkų kariai prašo vyriau
sybę nutraukti bet kokius pasi
tarimus su sovietų valdžia.

— Anatlijus Karpovas visą sek 
madienio naktį studijavo gali
mus ėjimus, o pirmadienio ry
tą pasiūlė baigti lygiomis.

— Izraelio kabinetas, gavęs 
tikslesnes žinias apie amerikie
čių planą Artimųjų Rytų taikai 
šiek tiek aprimo. Amerikiečių 
prievarta Izraeliui ne tokia baisi.

— Filipinų salose devintas žai 
dimas pasibaigė lygiomis. Karc- 
nojus protestavo prieš Karpovo 
pasiūlymą pariją baigti lygio-

ONASAITĖ PALIKO 
KAUZOV Ą. MASKVOJE

MASKVA, Rusija. — Prieš porą 
dienų Kristina Onasaitė, ištekė
dama už Sergejaus Kauzovo, ta 
rė labai garsų “Da”, kai teisėjas 
paklausė, ar pasižada niekad sa 
vo vyro neapleisti bėdoje ar var 
ge. Kai patyrė, kiek jai reikės 
mokėti už Maskvoje suruoštą 
Kauzovo draugų puotą, turi, vie 
toj medaus mėnesio Baikalo eže 
ro pakraštyje, tai nutarė vietoj 
Baikalo, skristi į Atėnus ir pasi 
dairyti, kas Graikijoje dedasi 
su josios laivais. Kauzovas taip 
pat būtų norėjęs skristi į Atė
nus, bet ji liepė jam surašyti vi 
sas gautas dovanas ir išaiškinti, 
kuriais sumetimais tos dovanos 
jiems buyo duoto?. p

Mirtis popiežių ištiko Castel 
Gandoifo vasarvietėje, esančios 
visai netoli Romos. Popiežius 
Paulius šeštasis širdies smūgį 
pajuto mišių metu, bet netrukus 
atsigavo. Jis ištisas tris valan
das ilsėjosi ir tarėsi bėgamai
siais Bažnyčios reikalais. Atro
dė. kad popiežius pajėgs įveikti 
ir šį širdies smūgį, bet po trijų 
valandų jis neteko reikalingo 
minties aiškumo. Tada į popie
žiaus kambarius buvo pakviesti 
glaudžiai su popiežiumi bendra
darbiaujantieji keli kardinolai 
ir dvi vienuolės, kurios visą lai
ką rūpinosi jo sveikata.

Mirties metu prie lovos buvo 
kardinolas Jean Villot, dabarti
nis Vatikano sekretorius. Jam 
teks laikinai eiti Romos KataM- 

- kų Bažnyčios galvos pareigas, 
kol bus išrinktas naujas popie
žius. Prie mirties patalo taip 
pat buvo vyskupas Giuseppe Ca 
prio, Vatikano sekretoriaus pa
vaduotojas. Ten pat buvo ir Pas 
cualle Macci, asmeniškas popie
žiaus sekretorius.

Dar gyvas tebėra popiežiaus 
Pauliaus šeštojoje vyresnysis 
brolis, 83 metus einąs Liudvikas, 
buvęs Italijos senatorius. Pas
kutiniu metu brolio Liudviko 
sveikata' taip pat yra gerokai 
pašlijusi.

Popiežiui mirus, visų bažnyčių 
varpai pradėjo skambinti, pra
nešdami liūdną žinią. Už valan
dos pradėjo rinktis minios į Va 
tikano aikštę ir greta esančias 
bažnyčias, kad galėtų pasimelsti 
už mirusį popiežių.

Popiežiui pajutus skausmą 
krūtinėje, tuojau buvo paprašy
tas popiežiaus gydytojas Dr. 
Fontana, kuris įsakė tuojau duo 
ti popiežiui daugiau deguonies. 
Popiežius atsigavo, bet tiktai ke 
lioms valandoms.

Tvirtinama, kad popiežių la
bai skaudžiai paveikė buvusio 
premjero Aldo Moro likimas. 
Popiežius buvo įsitikinęs, kad 
“raudonosios brigados” teroris
tai vis dėlto asmeniško popie
žiaus draugo nežudysią, bet Al 
do Moro buvo nužudytas, atvež 
tas į Romą ir paliktas automo
bilio bagažinėje. Popiežius pri
mindavo Aldo Moro likimą ne 
tiktai Italijos politikams, bet ir 
užsieniečiams.

Romos katalikų bažnyčios kar 
dinolai rengiasi kelionei į Romą 
Pirmon eilėn jie turės palaidoti 
mirusį popiežių, o vėliau turės 
išrinkti naują popiežių, kuris tu 
rėš tvarkyti visus Bažnyčios 
reikalus šiame sunkiame laiko
tarpyje. Kalbama, kad šį kartą 
nauju popiežiumi gali būti iš
rinktas kardinolas ne italas. Bet 
geriau Vatikano politiką pažįs- 
tantieji tvirtina, kad nauju po
piežium ir vėl bus išrinktas Ita- 
Mjoi'kardlnolas. Patys italai mi

Keleiviai nugalėjo 
olandu lėktuvo grobiką

BARCELONA. — AP žinio
mis 20 m. olandas Paul Gokkel, 
ginkluotas plastikiniu revolve
riu ir nenustatytos rūšies sprogs 
tama medžiaga, įsakė pilotui 
skristi į Alžyrą. Olandu KLM Ii 
nijos dvimotoris DC-9 lėktuvas 
pakilo sekmadienį iš Amsterda
mo skristi į Madridą. Jame bu
vo 5 įgulos nariai ir 63 keleiviai, 
tarp jų Gokkel, kuris padikta
vo savo valią. Pilotas ją prane
šė KLM bendrovei.

Skrendant pro Majorkų salas, 
du amerikiečiai iš Floridos olan 
du bankininkas ir viena lėktuvo 
patarnautoja, pastebėję, kad pi 
loto kabinos durys yra praviros, 
o lėktuvo grobikas sėdi ant grin 
dų, jį puolė ir nuginklavo. Lėk
tuvas laimingai nusileido Bar- 
celonoje, o iš ten skrido į Madri 
dą, palikęs Gokkelį Barcelonos 
komendantui. Jis pareiškė, kad 
buvo psichiatrinėj ligoninėj, jam 
nusibodo gyventi Olandijoj, to
dėl užsimanė skristi į Alžyrą.

48 m. Edward Klausner iš 
Fort Lauderdale ir 40 m. Nor
man Halvorsen iš Hollywood 
Fla., buvo drąsuoliai amerikie
čiai, pirmieji puolę ’grobiką:

Kodėl dideli mokesčiai?
Sun-Times pirmadienį prane

ša: Pareigūnai įsitikino , kad 
valdiškos General Services Ad 
ministration masiniai sukčiavi
mai plius tos įstaigos apsileidi
mą viduje kaštuoja mokesčių 
mokėtojams kasmet arti $200 mi 
lijonų. Tuo pačiu metu jie pareis 
kia kad dabar vykstančios inves 
tigacijos suktų kontraktų ir pa
mokė j imu, įvesta nauja ■įkont- 
trolė išduodant tiekmenis ir 
kompiuteriais auto kredito korte 
lių tvarkymas valdžios įstaigų 
šeimyninkavime stambesnius pi 
ktnaudojimus jau pašalino.

— Sirijos karo vadovybė skel 
bia, kad Libano kariai provokuo 
ja Airijo- artileristus.

— Kauzovas atsisakė supažin 
dinti savo žmoną Onasaitę su 
savo 9 metų dukra.

— Kauzovo ir Onasytės vestu 
vėse vienas muzikas grojo pia
ninu ir viena moteris smuiku. 
Tai ir buvo visas jaunavedžių 
milijonierių orkestras.

ni šių gabių kardinolų vardus: 
Kardinolas Stefano Baguio, kard. 
Sergio Pignedoli ir kard. Giovan 
ni Benelli. Kardinolų tarpe yra 
ir kitų gabių vyrų, kurie pajėgs 
valdyti Bažnyčią šiais sunkiais 
laikais.



MTVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jaysmų darnos pagrindai 
.Naujausių mokslo Žinių populiaru* perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. -

Prtis yra sėkminga artitikams gydyti
Osteoortrito nepagerina jo eigos nepakeičia nei 

va.‘stai, nei operacija. Dr. Arturo Andrio

Visi kalbame 
nė vienas reikiamai su šia liga
įiesitvarkome. Artritas yra są
nario negerovė. J s keletas rū
šių yra — visos skirtingai tvar
komos. Visų rūšių artritikams 
labai gerai pagelbsti pirtis—jo
je įsikaitinimas, išsimankštini- 
nias, išsimasažavimas. Bet kas 
čia eis į tą pirtį, kada reklamos 
siūlo “geriausią” vaistą šuo ar
trito — visaip pavadintą piliu
lę Patogu ją paimti ir tikėti, 
kad piliutė viską sutvarkys. Ži
noma, kad taip neatsitinka. Li
ga užvilkinama, pinigai išlei
džiami, kišenė patuštėjo, o 
skausmai sąnariuose pagausė
jo. Taip ir leidžiasi mūsiškiai 
mulkinami visokių pelnagau- 
džių.

Nei vaistai, nei operacija 
nesulaiko artrito

Chicagoj, Northwestern uni
versitete dirbąs gydytojas Artu 
ro Andriai dabar to universite
to suruoštame osteoartrito rei
kalu seminare pranešė, kad os
teoartrito eigos nekeičia nei vai 
stai> nei operacija. Osteoartri
tas yra viena dažniausių artrito 
rūšių. Tai ankstybas sąnarių su 
sisesiojimas —perankstybas są 
narių sunykimas. Ima patinti— 
skaudėti pirštų galutiniai sąna
riai, o taip pat ir kitų vietų jie: 
riešų, šiumų, kelių, šlaunikau
lio, peties...

Naujausias mediciniškas ži
nias osteoartrito reikalu da
bar pranešė minėtas minėto 
universiteto gydytojas. Visi da-

artritą,bet bar turimi vaistai ir daromos 
operacijos nekeičia osteoartri
to eigos tai yra tokiam artri
tui nepadeda — jo eigos nekei
čia Kaip ta ligo natūraliai žes- 
gia pirmyn, taip ji ir žengia ne 
sulaikomai. Nors žinoma dabar 
daugiau apie tą osteroartrito 
pobūdį, bet neturime priemo
nių tai ligai sukontroliuoti. Vie 
na ką dabar gydytojas gali to
kio artrito savininkui padėti, 
tai sumažinti simptomus ligo
siu! nepakenkiant. O kaip daž
nai dabar visokie nemokšos pa
sipelno ir žmogui sąnarius dar 
labiau sugadina įpiršdami viso
kius kenksmingus vaistus.

Osteoartrito dabartinis 
gydymas

Pirmutinis ir geriausias vai
stas osteoartritu negaluojant 
yra salicylatai. Paprasčiausia ir 
geriausia salisylalo forma yra 
aspirinas. Tik ne anacinas, ne 
buferinas, ne alkazelceris, ne 
kitas kitoks per TV ir radio pir 
šte peršaunamas niekas.

Reikia osteoartritu negaluo
jant sąnarį dimnastikuoti-man- 
kštinti — tik ne per daug stip
riau Todėl plaukiojimas vieto
je bėgiojimo bei teniso žaidi
mo tokiems artritikams pata
riamas. Nutukimas turi būti lie 
sumu pakeičiamas.čia, žinoma, 
yra sunkiausias darbs tiek pa
cientui, tiek gydytojui. Lengva 
patarti “suliesėk” — tas toks 
patarimas neveikia — riebaliai 
nesuliesėja, nes jie nuo mažens 
įpranta gyventi valgydami —

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

malonumams apturintiems per 
maistą, Taip ir nesiduoda su
deginami artritikai. 0 dėl per 
didelio svorio greičiau nusidėvi 
sąnariai visose kūno dalyse.

Čia pirtis ateina pagalbon to 
kiems artritikanis — ir suliesė

vaidiloje eaą sveikata baatrfl 
pinaatieji skelbiasi, kad jie 

! pradės eiti daugiau į apsaugo
mąjį nuo ligų darbą, negu rem- 

i lis vien tik susirgusi uju gydv- 
] :nu. Mat, yra tokių ligonių, ku- 
į riems niekas negali talkinti, 
] nes jie patys sau netalkina. To 
kie yra visokios rūšies narko- 

! manai, alkoholikai, tabokiai, 
persi velgėliai, nešimai tinan 
tieji ir apsileidėliai. Jiems pa
daryk visa kas reikalinga ir 
pagydyk šiandien juos -— rytoj 
jie vėl gulės toj pocioj baloj. 
Nė vienas lietuvis neturėtų 
priklausyti tokios rūšies žmo
nėms. Už tai mes visi oeleoart-| 
rito vengdami pradėkime ge-| 
rai — sveikai maitintis. Valgy-! 
kime labai daug daržovių, vai 
siu ir baltymų (liesas pienas

Adf/et DuoMiutk fueiko 
maisto receptas

Adele Duoblienė
Saldžios grietinėlės pakaitalaiu ai u ii odiijiiių liemuo picruis

■ sojos pupelės, baltymas kiau- 
žuvis, varškė ir sūris — Prop:šinio, f 

neriebus — tai geriausi balty-l 
mų šaltiniai. Iš mėsų — geriau 
šia vištiena ir kalakutiena. 
Užmirškime žąsieną, antieną 
— jos riebios. Gerkime pieną 
liesą, vaisių arbatą, vaisių sun-

1 puodukas pieno miliukų 
be riebalų (Nonfat milk pow
der) persijotų,

% puoduko šalto vandens,

1 šaukštelis tikro, natūralaus 
medaus. v

nio palengvėjimo gavus cortH ..Kada artritikas operuojamas. 
šono injekciją į sąnarį Toks • 
radinis palengvėjimas dingsta j 
laikui bėgant, nors injekcijosi 
ir būtų tęsiamos. Cortisone nau 
dojimo pavojus osteoartrito at- 
vejuje yra šati kaine: cortiso- 
nas sumažina gamybą (synthe-

Vaistais osteoartritą tvar
dant, pacientas gali ilgą laiką 
gy venti su ta liga. Operacija us 
teoartritikui pasiūloma dviem; kas. Gana lietuviui prigerti to- 
a t ve jais: I. kai sąnarių nyki-] }iaa degtinėje,

, , . , . y... i uao ouinaiuia irau.!> ua įdyuuicti tada lengviau sekas, ir sili-l . x , . .,. . ... z. . , . .L . rsis) kaulo vidinių ramsčių (maminis gydymas lengviau pritai' ... T . .. pnrt * - a_
komas, ir sušilus mankštinimas 
sąnarių esti sėkmingesnis. Žy
dai turtuoliai niekur neapturė
ję palengvinimą — jį surado 
pirtyje net ją kasdien lankyda
mi. čia Chicagoje tas yra gali
ma — žydai turi vieną pirtį hi
gieniškai atsakančią, be jokio 
ištvirkavimo joje (Luxor Bath 
209 North Ave. Tel. HU 6-9200 
Moterims trečiadieniais, kito
mis dienomis vyrams, nuo 9 v.

Osteoartritu (persenusiais są 
nariais) negaluojant, nereikia 
leisti į sąnarį corticosteroidų 
(cordisono) — taip tūlų gydy
tojų mėgiamo, neva, gydymo 
tokios artito rūšies. Preišingai, 
cortisonas tokio artrito 
daugiau pakenkia, negu 
da.

Neapsidžiaukime dėl

atveju 
pade-

pirmi-

Great
American 

Dream 
Machine

trix). Tada iš collageno nesiga- 
mina taip gerai vidinė kaulo 
medžiaga.

Aspiriną vartojant, kaip mi
nėta, yra išmintingas tokio ar 
trito gydymo būdas. Todėl 
įsidėmėkime, kad aspirinas 
geriausia salicylatų forma 
dant osteoartritą: aspirinas 
žiau duoda pašalinio veikimo ir 
sėkmingiau tvarko osaeoartri- 
to sukeltus simpomus. Aspiri
nas veikia prieš uždegimą. Jis 
yra pigus, visiems žinomas, pa
prastas — todėl daugelis nori 
kokio ners brangesnio — kito- 
niškesnio vaisto gauti savo ar
tritui. čia prisimintina, kad iš 
gluosnio (salix) yra gaunami 
salicylatai, taigi* ir aspirinas.

Na, ir gydytojas ima “mand- 
ravoti” — jis 15 dolerių už vi
zitą imdamas gėdinas prirašyti 
aspiriną,kuris ir be recepto gau 
namas. Toks gydytojas prirašo 
reklamos paveiktas kitokį — 
naujesnį, bet ne geresnį už as
piriną vaistą. Ir blogai daro 
tas gydytojas taip besielgda
mas. Reikia pacientus perauklė 
ti — juos tieson atvesti: papra
stas aspirinas yra geriausias 
vaistas artritikams, ypač osteo
artritu negaluojantiems.

Nevartokite Sodium - salicyla
te — tai savita aspirino forma. 
Mat, tada per daug druskos 
(Natriaus) į kūną įvedama. As
pirinas imamas keturis kartus 
paroje (kas šešios valandos — 
ir naktį) gydytojo patartomis 
dozėmis.

Kiekivenas vaistas gali būti 
nuodas

Kiekviena vaistinė, medžiaga, 
nors ir labai organizmo pake
liama, kartais gali veikti kaip 
nuodas. Taip kartais esti ir su 
aspirinu. Nors jis laibai gerai 
kūno pakeliamas, bet vis vien 
kartais sukelia žaizdeles skran- galvutė 
dyje ar kepenis apnuodija.Tais 
atvejais aspirinas nu traukiamas,

visi 
yra 
gy 
ma

mas (degeneracija) sukelia 
skausmą sąnaryje; 2. kai gau
nasi ribotas sąnario paslanku- 

I- mas. Operacijos keliu kartais 
naujas sąnarys įtaisomas.

i Dabar atliekamas sąnario di
daus apžiūrėjimas specialiu 
aparatu (arthroscopy). Suras-i 
tas sąnario viduje — tuštumo-! 
je susidėvėjimo liekanas gydy 
toj as išsiurbia. Tada sąnarys 
ima geriau lankstytis.

Įėjus į sąnario vidų, Ii uos 
audiniai prašalinami ir n ugram 
doma susidėvėjusios sąnario da 
lys (debridement).

Seniau artriškus klubo są 
narius suvirindavo - nejudrius

nusimaitinli 
esant kalnams gero čia maisto 
ir savo dvasią žudyti nesantai
ka bei apsikalbėjimais. Už 
čiaupkime kartą ant visados 
savas lūpas kito šmeižimui ir 
savęs nuodijimui svaigalais, rū 
kalais ir šiukšliniu maistu.

]

Darbas:

Persijotus pieno miltelius 
ištrinti su vandeniu ir, pridėjus 
medų, gerai išmaišyti ir laiky
ti šaldytuve.

Komercinė grietinėle turi kie 
tųjų riebalų, todėl nevartoti-

0 turintieji osteoartritą leng na besirūpinantiems savo švei- 
• vai bet pastoviai mankštinki- katos apsauga.vai bet pastoviai mankštinki- 
mės, pirtyse kaitinkimės — 
gimnastikuokimės ir gydytoje 
patarti naudokime aspiriną at
sakančiomis dozėmis. Tokia 
pagalba šiandien odteoartriti- 
kams galima. Jokios kitos ne
siekime, nes tik save apgausi
me, o nesamo dalvko niekada 
nesusilauksime. Tegul nė vie
nas mūsiškis nedasivaro su sa 

padarydavo. Jie būdavo labai. vo artritu iki tokio stovio, ka- 
nepatogūs pacientui. Dabar I da tik operacija bus būtina 
y’pač moterims, net 90 metų 3et jr taįs atvejais žinokime, 
sulaukusioms artrito suėstus kad operacija turi savus ribo- 
klubo (hip) sąnarius pakeičia, tumOs ir komplikacijas. Savo- 
plastikiniais (hip replacement).’ nlis asmenybėmis tvirtėkime 
Klubus (hip) sąnarys yra pap-’ kiekvienas, tik tada mes pa
rastas vienas kaulas su kilu- jėgsime.nesiduoti išnaudojami 
kaulu santykiauja, lodėl šia-į vj^okį^z apgavikų-visese srity- 
me sąnaryje plastikinis sąna-jSe, ypač religijoje, politikoje ir 
rys labai gerai veikia. Ligonis* medicinoje." 
negalėjęs be skausmų vaikš
čioti, po operacijos esti labai 
patenkintas — be skausmų ga
li net polkutę pašokti.

Visai kitas reikalas yra su 
kelio sąnariu, šis sąnarys yra 
sudėtinis .Operacija kelio są-

tliHO

Btfyačernotergerir 
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Pasiskaityti. Internal Medi 
cine News, Vol. II, No, 9 May 
I, 1978. Dart te a Bota loMri

Amenca U the place that Is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

N<rrr Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Beod-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’ream will be a reality.

Take stock in America.
Now Bond* mature in lesa than «ix yovx

New E Boacb baidte
BMtoity < 5 ymn W raontte (45 tte int 
vmr). Booth r* if fate.

Wb*n nmfad ttwy eas be 
at yoar bank. Istemte i» not mbieet to teat* 
«r hnonw tesna. and Imv* tex

jo vieton parenkamas kitas ne 
cordisono kilmės prieš uždegi- 

| mą veikiąs vaistas Indometha- 
i cin — tai generis vardas, vais
tinėse tas vaistas vadinasi Irr 
i docin. Nevartotinas kai kieno 
j prirašomas vaistas Phenylbuta
zone,tai generic vardas. Vaisti
nėse tas vaistas vadinasi Azo- 
lid, Butazohdin, Butazolidin al
ka. Šis vaisas yra labai nuodin
gas. Taip pat nevartotinas Oxy 
plieubulazol, tai generic var
das. Vaistinėse tas vaistas vadi
nasi Oxalid, Tandearit Jis su
kelia kraujo kūnelių nykimą 
(agranulocytosis). Tik retais 
—staigiais tokio artrito ligos at 
vėjais duorama šis vaistas neil
giau kaip 7—10 dienų.

Įsidėmėkit minėtus vaisių var
dus ir nedarykit klaidos — ne 
imkite jų gavę iš pažįstamo, iš 
draugo, iš vaistinės, ar net iš 
gydytojo. Mat, atsilikėlių savo 
srityje pasitaiko risose profesi
jom

. I « W •« - .Z

naryje sunkesnė ir mažiau nau ls^°# PenslJon 
dos atnešanti. Osteoartrito pa-] S 
liestus kitus sąnarius: riešas: 
(wrist), čirena (anklė) Jr pe
ties sąnarys operuoti dar ne
mėginama ,nes tokios operaci
jos yra dar bandymo stadijoje.
Sąnarių operacijų

cijas

Ne visada gerai 
kiekvienos rūšies 
norse ir paprasčiausia ji būtų. 
Ne kitaip esti ir su 
operacijomis. Kartais įstatyta 
plastikinė klubo (hip) sąnario 

neprigyja. Medžiaga 
naudojama plastikiniam sąna
riui klubo srityje vadinasi Me-

— Sen. Erwin džiaugiasi, kad 
i ir nesirengia 

į grįžti į politiką. Teisės klausi- 
• mus jis mėgsta diskutuoti su 
farmeriais.

— Praeitą ketvirtadlenf Bue
nos Aires stotyje sprogo galin
ga bomba, užmūšdama tris as
menis. c". r ’

kom plika-

nusiduodc 
operacija

sąnario

thylmethradrylate. Ji ržkaista 
— išskiria šilimą, kuri sukelia 
kaulo irimą — žuvimą Tada, 
žinomą, operacija nepasiseka 

Yra galimybė prisimetimui 
uždegimo į operuotą taip są
narį — net po dviejų metų po 
tekios operacijos uždegimas ga 
Ii atsirasti. Dėl nepasisekusių 
tokių operacijų draudimo kom 
panijos kiekvienais metais iš
moka iki vieno šimto milijono 
dolerių. Toks klubo sąnario 
(hip joint) operacijos keliu at
statymas dabar šiame krašte 
labai labai paplitęs.

Karlais operatyviniu būdu 
mėginama klubo sąnario gai
litės sugadintą kremzlę atgai
vinti — daugiau tos kremzlės 
priauginti gręžia n t kaulą. Tais 
atvejais gali sutrikti krauje 
pristatymas kaului. Tada irgi 
operacija nepasiseka.

tfšvada. Ligai užbėgimas už 
akių yra geriausias tes ligos 
gydymu. Jau dabar šip krašto

Dear Consumer Scene
We are planning to buy a microwave even soon. The Htera- 

ture we Ve read, and the salespeople we’ve talked with have 
been very helpful except for details about the magnetron tube. 
How often does the magnetron cycle off and on while cooking? <

Virginia I

1 Consumer 
Scene

It depends on the make and model of the oven. Far butanes, 
tn GE two- and three-power level ovens, the magnetron tube I 
does not cycle at alL Resistors lower the wattage iruM to the • 
magnetron tube to reduce cooking power levels. 0b the GR » 
electronic-control oven and built-ht microwave aoen, the 
magnetron tube cycles at a 1.7-second sequence. At half 
power, it on .85 seconds and off .85 seconds.

• *' 4
.1 read an ad in a national magazine lately that tofgestod 

that to save energy in washing, I use cold water. Dom thjf 1 
cause the dryer to operate longer in order to dry clothes?

- Mra. E. J. U, M ~
No, the use of cold water in the wash win not yoėr'V 

dryer work longer or harder. What realty affects the wtotantih ' 
cycle on a dryer is how weS your washer removes wbr \ ,
from clothing. If they are extremely damp upon removal the ' »
dryer will run longer to dry the garments. \ a ' / _ .

I am concerned about balancing tire temperahaw hi 
refrigerator and freezer of my new model TBF16STD. 
can I keep tha ice cream hard without freezing the lettuce? * •;

Your refrigerator!freezer has dual controls. Try setting ’fo 
fresh food section at “5 ” and the freezer at If this daeen^t"
give the temperatures you want, set the fresh food at “7* ar 
*'S M and the freezer at “D*. Allow at least 24 hours far the 
setting change to bring about the temperatures you 
Experiment until you find the settings that keep your foods- 
you want them- :i .♦ ♦ r J.

If you have a question for the Cbnawm Insfity^ 
turite to Consumer Scene. General Electric Compemy^ 
Appliance Park. WT618. LouisodU. Ky. 40225.

____________________ . ..
Maimiknqs, chicam HA? Tueeday. August 1978 j
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čia dabar darosi?
Drėgnuose, lominguose rugių 

/laukuose atsiranda dirsių. Keis- 
yra tikra, kad rugiai to- 

-’Ifiose. vietose pavirsta dirsėmis 
'ir nųsįęlbia rugius. Atrodo, kad 

? į savaitraščio “Keleivis” pusla
pius įsimetė dirsės, ypatingai 
skiltyje “Riįešpiesos”. To savait
raščio 29 nj. Jurgis Dirsė mini-

• moję skiltyje rašo apie ryšius su

Tiltininkai, bendradąrbiauto- 
.įjai ir- visokie kitokie Sonnenfeld 

to dpktįtĮOS skelbėjai nevengia 
/peikti komunizmą. Nevengia ir 
; J. Dirsė. Tik jie savo išvedžioji- 
,;mųs. ir, išvadas padaro pačioje 
įįstraipsnio' pabaigoje, jas pradė- 
..danii žodeliu <lbet” ir sugriau
dami anskstyvesnes savo min- 

. j4is. Taip padarė-ir Dirsė: 
4’-^jfaęįąu_^ažas..iŠeįvių būrys, 
/neva didėlių patriotų grupė, tau 
Jtieęįu nuoširdų bendravimą kaž 
pkodėl spaudoje apšaukia bendra
• vimu su ? Lietuvos . okupantu, 
’ypač kaltindami vasaros litua-
.nistikoš kursų klausytojus ir jau 

įnimo ekskursijas. Kodėl šie kai 
^iintojar nėša’įranta tautiečių ben 
^dravimo reikšmes, o ypač nau- 
Fdps jąuriimolrtikymosi Lietuvo- 
'||e? KodėF ftęiiasitiki mūsų jau* 
įnorio tautiniu sąmoningumu it 
i r—r . ;/ - -•* -■ ■ *

atspara rusų propagandai? žymi 
dauguma jaunuolių grįžta iš Lie 
tuvos supratę baisią sovietinės 
nelaisvės priespaudą ir tautiš
kai sustiprėję! Juos stačiai sukre 
čia prosovietinės kursų bei eks
kursijų programos!

Nesileisdami į retoriką, žiūrė
kime į duomenis. Mename, kad j 
pirmieji kolaborantiniai šūkiai 
ir veiksmai buvo New Yorke, 
kuriame gyvena keletas tiltų su 
sovietais statytojų, dar ir dabar 
tebevykdančių Sonnenfeldto do 
ktriną. Ten buvo paleistas “Vei 
du į Lietuvą” lozungas, ten, Ras 
teniui pirmininkaujant, lietuvių 
jaunimo susirinkimą atėjo rusas 
Vladimirovas iš ten kyla vis 
naujos bendradarbiavimo for
mos tikrumoje ten, o ne Čikago
je, gimė Akiračiai ir akiratinin- 
kai. Ir kas iš to išėjo?

Daliną atsakymą duoda E. 
Cekienė Dirvos 30 nr. Straipsny 
j e “Ar tik trylika lietuvių New 
Yorke”, aprašydama ten įvykus 
Pavergtųjų tautų iškilmes, duo
da tokius vaizdelius:

Tačiau liūdna buvo televizijoj 
stebėti, kad lietuvio pavardė, o 
kartais ir tautybė buvo iškraipo 
ma, kada kitų tautybių demons

—

M. ŠILEIKIS Grant Parke

ZIGMAS L CURA

mintys

Lietuva seniau

17* & HAL8TED ST, CHICAGO, ILL. 10608

"i" NTYUpnetitoT*! veikau * ir £r ožu
C’?-;-’ .yletojė $4.00 dabar Wt ____ .____

; DR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
MAUJltMOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
.... Jft,¥t*UOM»NtJ YEIKUO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS

A. A MINTYS IR DARBAI. 256 psL, liečiančius 1908
jnetį Įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

’ ■ - Sa.OO

S3.0C
$2.00

D^ Ą. J. GwM»n ^ ĄUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Arttebėapo Curopę Japddžial. Dabar tik __________

ĮWĖp*-ftĮE pęt w4rti*kyti Raktu, atsiuntus čakĮ arba rnonay ordart pri» 
"/ •MeidįfH iąh»a» »rW*dant 50c. parduntima Maldoms.

S2.0C

na žmonių ir vakare televizijoj 
oranešė, kad nė mažiau tūkstan 
čio, bet, kada parodė visą Paverg 
tų tautų eiseną tai lietuviui būti 
žiūrovui teko raudonuoti. Milijo 
nai žiūrovų per 7-tą. 2-rą ir 1 l_tą 
kanalus tą vakarą po du kart 
pamatė įvairių sovietų vergijoj 
tebesaončių tautų įspūdingus pla 
katus su nuteistais ir neteisingai 
kaltinamų disidentų portretais, 
o juk tarp svetimųjų yra visa 
eilė ir lietuvių. Mūsiškiai buvo 
telvizijos greit ir trumpai pra
leisti, nes neįspūdingai atrodė 
su trylikos lietuvių ir keturių 
Floridos svečių eisena. Garbė 
jiems! O svarbiausia, kad toji 
informacija galė o būti didinga, 
jei kitų tautų nebuvo per daug, 
tai lietuviams tuo labiau gausu
mą galima atkreipti svetimųjų 
dėmesį ir televizijoj rodoma be 
mūsų pastangų ir nemokamai. 
Tai retas Įvykis. V. Petkaus pla 
katą nešė latviai.

Kur gi to didžiojo New Yorko

NAUJIENŲ

10 d., sekma'd
POLONIA SODE
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tracijas su teisiamų desidentų 
nuotraukomis rodė, o mes nesu
gebėjom ar nenorėjom tuo pat 
laiku įsijungti, klaidas atitaisyti. 
Galėjom tai atlikti Pavergtų tau 
tų savaitėje demonstracijom, ei 
senom pasirodymais, viešais pa- 
leiškimais. Ir tai būtų daug ir 
įspūdingiau, nes lietuviai vieni 
taip gausūs nebūtime, laikas dar 
būtų nepavėluotas, bendras ke 
lių tautų šauksmas būtų daug 
garsesnis, daug toliau mūsų drau 
gų ir priešų girdimas ir mato
mas. Garbė toms kolonijoms, 
kurios ta proga pasinaudojoį bet 
gėda didžiajam New Yorkui, ku 
riame reziduoja viso pasaulio 
atstovai, kuris yra politikos ir 
kultūros centras, kur praeity 
yra įvykę lietuvių didelių de
monstracijų sporto ir kitų dide 
lių susibūrimų. Čia yra daug ir 
mūsų organizacijų neužtenka me 
tuose savaitgalių renginiams, o 
Pavergtųjų tautų iškilmėse da
lyvavo tiktai keletas lietuvių iri 
nei vieno organizacijų vadovo.

Sv. Patrike katedra buvo pil- mūsų organizacijų vadovai, ku- 
rie taip rungiasi dėl vadovavimo 
pirmenybių, ginčijasi, kas pir
mas kokį mažą darbelį atliko, o 
čia buvo didelė proga ir net tau 
tinė prievolė

: Carteiui pritariant parodyti pa 
Į šauliui, kad yra dar pavergtų 
! milijonai kurie trokšta ir laukia 
žmogaus teisių Įgyvendinimo, 
kuriems negalint prabilti, išeivi
ja turi pažadinti laisvąjį pasau- 

j lį iš saldaus miego
Teisingai pastebėjo dail. J. Juo 

dis, buvęs newyorkietis, dabar 
gyvenąs Floridoj ir dalyvavęs 
toje iškilmėje, atsakydamas Į 
dr. J. Stuko klausimą radijo ban 
gomis liepos 22 d., koki įspūdį 
tas minėjimas poliko, užbaigė 
ne optimistiškai, būtent:

“Mes per daug žiūrime i smul 
kmenas, o dideli dalykai lieka 
pamiršti, praeina pro Šalį. Ar 
gi ši kelių šimtų eisena gali ats 
tovauti visus pavergtuosius? Ar 
tik trylika lietuvių su keturiais 

j iš Floridos svečiais beliko didžia 
jame New Yorke?”

Senuose raštuose yra minimas 
doras žmogus Lotas, kuriam Die 
vas patarė keltis iš Sodomos. Ar 

j mūsų partijų bei sąjūdžių centro

- ’. v. /; . Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
/?/Visti lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką, 

-Rėmėjams bus paskirstytos gausios ir vertingos dovanos

ENERGY 
WISE

Change the oil and 5 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

Maskva nori gauti Ševčenką

Viena, Austrija. — Pasitari
mai su sovietų valdžia suimtie
siems pasikeisti eina per trečios 
valstybės diplomatus. Oficialiai 
neskelbiama, bet tvirtinama, kad 
sovietų valdžia sutiktų išleisti 
Anatolijų Sčaranskį tiktai už 
tris sovietų piliečius. Pirmon 
eilėn sovietų valdžia reikalauja, 

' kad amerikiečiai atiduotų ru
sams Jungtinių Tautų diploma
tą Aleksandrą Ševčenką. Be 
Ševčenkos dar du suimtus so
vietų šnipus. Ševčenka turi bū
ti patyręs apie tokį reikalavi-1 
mą, nusijuokė ir išvyko pas savo 
advokatą. Advokatas pareiškė- 
kad reikalavimas labai rimtas ir 
reikia imtis priemonių apsisau
goti nuo galimo pavojaus. Šev
čenka yra laisvas žmogus nesu
imtas. Amerikos vyriausybė lais 
vų žmonių nesuima ir kitomis 
valstybėmis jų nekeičia, šev- 
čenkieė čekistų buvo apgauta 
ir išviliota grįžti į Maskvą. Kai 
klausimą išaiškino, tai Maskvo 
j e ji nusižudė. Dabar Ševčenka 
per Gromyką susiračinėja su sa 
vo dukra, gyvenančia Maskvoje. 
Jis norėtų ją atsigabentį į New 
Yorką. bet sovietų valdžia jos 
neišleis.

; sunki ponų baudžia unija — pabrėžė. Ir vėliau Jo
nušas Ra<l\ ila 1612-1655 m. di
dysis Lietusos etmonas ir Vil
niaus vaivaila, buvo gerai išauk
lėta- žnv)gust kalbėjęs net 1-mis 
kalbomis, rūpinęsis kultūriniais 
Krašto reikalu s, tai liudija spaus 
tuvės įsteigimas, 1650 m. Kėdai 
įruošė ir parama Kėdainių mo
kyklai. paė jo nemėgo ano lai 
ko ir vėlesni lenkų istorikai ir 
rašytojai dėl jo tariamų antilen 
kiškų tendencijų ir dėl tariamos 
Liublino unijos sulaužymo. Jis 
yri pasakęs: “At^'s laikas kai 
išmesiumo lenkus pro langus”.

Radvila buvo įsakęs nukapoti 
pakeliui katalikų kryžius. Buvo 
įsakęs šaudyti į domininkonų baž 
nyčią. Radvila buvo labai am
bicingas politikas tarpais jaus
damasis, lyg būtų faktinasis 
Lietuvos valdovs. Būdamas vie 
nas įtakingiausių Lietuvos didi
kų, Radvila nevengė savarankes 
kai politikuoti tiek vidaus rei
kaluos?, tiek santykiuose su už 
sieniu. Iš dviejų blogybių jis rin 
kosi mažesnę.

(Bus daugiau)

is Lenk jos atėjus 1386 me- 
ca s klastingaJogailai tapus 
kmkų karalium ir pasižadėjus 
krikštyti lietuvius katalikais ir 
i'im reikalui privažiavus apaš- 

aug lenkų kunigų su 
kitais atėjūnais. 1117 
Igailos sūnus Kazimie- 
ų spaudžiamas įteisino 
ą. mdarant amžiną są

jungą s j lenkais, 1569 metais 
r .gp'ūfio 12 dieną Liublino uni 
ja- ir politika Lietuvą pavergė 
knkų hegemonijai, lietuvių po- 
lltėkai. r dvasiškiai, ir kultūri
niai v; kr ^lenkėjo: Sapiega. 
Radvilui, Tiškevičiai. Tadas Kos; 
c j u ška, A domas -M ickevič ius, 
Narutavičiau Pilsuckis, Miniuš- 
ka, Padercvskis, lietuvis profe
sorius Ivanauskas ir Kolupailos 
broliai ir labai daug kitų. Pir
mas lenkų 
liūs
1918 m. vurario mėn. 16 dieną 
pasirašė Vilniuje Lietuvos ne
priklausomybės aktą. Tiesa, Rad

rezidentas Gabrie- 
Nar tavicius, o jo brolis

vilos ilgiausiai iš Lietuvos di-I v 
dikų priešinosi lenku įtakai. Uni 
jos derybose Mikalojus Juoda
sis Radvila vadovavo lietuviu----------- . t 9 Šalčiausia vieta vra runai k 
delegacijai Varšuvos seime 1563|likoje jj pavadinta šalčio poliu 
— 1564 m. Karštų kivirčų me-laipsniai Farenhei

to, 16 laipsnių žemiau, 
pačiame poliuje.

tu. lietuviams ginant savo kras 
to savarankumą ir integralumą, 
jis pareiškė greičiau Įeisiąs nu
degti savo ranką, negu pasirašy 
siąs po kuria nors skriauda L4e 
tuvai. Geriau mirtis negu tokia

šalčiausia vieta yra Antark

— Prezidentas Carteris 
10 d. paskelbė senukų ir 
lių dieną.

negu

rugs 
sene-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jaxmirwi, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir tntvmlu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai itilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.30.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomia. Jai ir 
dtas knygas galima įsigyk atsilankius I Naujienas arba atsiuntus Čeki ar 
piniginę perlaida. • - -

komitetai sugebės iš ten iškelti 
VLIKĄ?

1731 Sosth Hxlrtad Street, CMexr®, HL MM8

Taupykite dabar
pas mug

UNIVERSAL
1800 So. Hahtod St Chicago, III. 60608

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos pilei 10 mėne
sio dieną, nei* nuoiimčlu* nuo mė
nesio pirmo* dieno*. ' ,

Uduodami Certifikatal, kurte na- | 
ta iki IxJUH

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metai*. T< 421-3070
įstaigos pletuoM kiemas automobiliams pastatyti.

1 — maujibmov CMICAOO t, iu, Tuesday, August S, 1978

Psz rn txzxccl jl*f jiiEfil rt- 
Bei* dideliu* darbu. Firma, jie pa- 
de<* Jum* partekti **meaiika* jūsų 
uiilmojimiu. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina i'ondus namams įsigyti.

I 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir joa išėmimo.

Investavimo knygelėt nukaito®
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Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantu vadinama Lenino prospektu

Neramus svečias

Tai tu neisi

(PĄBĄjęiĄ)

Versta išį rusų įįąįbęs.

Naktis prieš teismą

sas

Kųrj orą OiąYąs atsiuntė

Kitose JAV vietose:
metams’ ____

Praeitą šeštadienį vienoje Chicagos Athletic Klubo 
salėje Illinois senatorius Charles Percy su ponia sukvie
tė artimesnįus savo bendradarbius artėjantiems rinki
mams aptarti, žmonių prisirinko ganą daug, virš šimto. 
Jįęms buvo patiektas skanus ir sveikas pusrytis, sudaryta 
proga susitikti rinkiminės kampanijos bendradarbius ir 
bandyta kas daryti, kad rudeniniai rinkimai duotų ge
resnes pasekmes, negu nuotaikos sako.

Draugas liepos mėnesio 29 spaudai Lietuvos pasiuntinybę 
dienos laiboje, pirmajame pus- pristatė kaip laidotuvių koply- 
lapyje, atspausdino V- Nako ąt-: čią. O Nakas savo atsąkymu 
sakymą kolųinnisiųi Sherwpcn jam ne tik nepareiškė protesto, 
dui, kuris plačiai aprašė “Wa- bet dar patvirtino:... “kad gal 
shington Star” ir, kitųosę laik- būt teisybė, kad pasiuntinybė at

siminta, kad Helsinkio aktai kalba apie pagrindines amą- 
gaus teises, kurių sovietų diplomatai labiau bijo, negu 
kipšas kryžiaus. Bet nėra pagrindinis dalykas,, kurio so
vietų diplomatai bijo. ...

Helsinkio aktuose yra grupė įstatymų įr įąrp£ąų1ų/ 
nių nuostatų, kurie kalba ir apie tautų laisvą. ^ąviętų yąį 
džia dar labiau bijo pevergtų tautų laisvės obalsie, negu 
pagrindinių žmagaus teisių klausimo. Sovietų valdžios 
atstovai keliais atvejais pasirašę visą eilę tarptautinių 
nuostatų, kurie draudžia galingom valstybėm pavergti; 
mažesnes ir silpnesnes tautas. Tuo patys nuostatai lie
pia galingiesiems atstatyti suverenines teises pavergtie
siems. .”

Pusryčiai ir pokalbiai buvo skoningai organizuoti, su 
daryta proga pasikeisti nuomonėmis ne tik apie praeity
je vestas politines kovas, bet ir apie artėjančias. Minčių 
pasikeitimą pradėjo buvęs rinkiminės kampanijos parei
gūnas, bet jis tuojau pasikalbėjimo vadeles atidavė pa
čiam senatoriui, kad jis galėtų savo rūpesčius išpasakoti 
ir pajustų Illinois balsuotojų pritarimą jo vedamam dar
bui. Nelaimei, sen. Percy pakvietė Į pasitarimą visą eilę 
naujai parinktų kandidatų, kurie turi pačius geriausius 
norus, bet neturi rinkiminės kampanijos patyrimo. Pats 
senatorius turėjo kiekvieną kelti už ausies, supažindinti 
su susirinkusiais ir traukte ištraukti kelis jo sakinius, iš; 
kurių būtų matyti jų rinkiminės kampanijos tikslai. Tai 
buvo gražu ir naudinga, bet tai taip pat parodė, kad pa
čiam senatoriui teks tuos nejudrius kandidatus tempti vi 
są rinkiminės kampanijos metą.

Džiugu, kad atvyko didokas būrys aukštus mokslus 
baigusių jaunuolių, kurie buvo pasiryžę mestis Į artėjan
čias politines kovas ir padėti senatoriui organizuoti pla
tesnius visuomenės sluoksnius jo. skelbiamoms idėjoms. 
Niekas neabejoja,. kad sen, Percy yra gabus politikas. Jis 
turi pakankamai energijos sudėtingiausioms problemoms 
studijuoti, gali suvokti pagrindinius dalykus ir pajėgia 
lengvai atskirti pagrindines problemas nuo antraeilių- 
Kai jaunas sen. Percy išmušė iš politinės arenos tokį pa
tyrusį politiką, kokiu buvo sen. Paul Douglas, tai kiek
vienam buvo aišku, kad aišku Illinois augina rimtą jėgą. 
Sen. Percy yra įsikišęs į visą eilę svarbių savivaldybės ir 
valstybės klausimų, bet jis gali padaryti dar daugiau.

tęsė mędžiųįojas. pa
ti tu kaip manei? Jūąų veislę mokyti rei

Washing tone, ją pavadinę^ lai- ... “ji per pastaruosius dešimt 
dotuyių koplyčią. Nėra jokios‘ metų, nei ankščiau nėra lietuvių 
ąįęjonęs, kad reikią reaguoti į; veikėjų centru”... Bet tai nerea- 
tokį minėto žurnalisto mūsų pa- • gavimas, o priešingai, pritari- 
siuntįnybės Washingtone hud-’ } mas Shenvoodui, kad Lietuvos 
ną, sąkyąįHU paniekinantį apra- pasiuntinybė Washingtone yra 
Žymą įy svarbiausią nežįnįa ko-., “grabamė”. O V. Nako užuomi- 
kįąis. s^įinętimais, arba kieno/na, kad lietuviai nėra išmirę, 
įtaigojamas jis ją tokią pristatė J nėra atstovybės apgynimas, nors 
ąmęrikiecįąmą. Tik, žinoma, ne- 
taip kaip reagavę. Viktoras Na
kas, nors. atrodo, kad Draugo re 
dąktęrįųą tuo patonkįntasA nes. 
radę, ręį^ąlą jų ątoąkymą viešai 
pąskęĮbjį.

Jeigu jis taps lietuvių laisvės kavos, dįdvyriu, tai jis 
tuo pačiu metu taps ir latvių, ir estų tautų kąvos didvy
ris. Tokių pačiu didvyrių jis taps lenkams, ukrainiečiams, 
gudams, ginizinams, totoriams ir kitoms rusų paverg
toms tautoms. Sen. Percy turi ryžtis iškelti pavergtų 
Rytų Europos tautų kovos vėliavą. Jis turį šitą klausimą 
nuolat judinti ne tik senate, senato konąįtetųosę* bet įr 
tarptautinėje arenoje. Helsinkio, aktai yrą pati geriau
sioji platforma,, iš kurios sęn. Percy galėtų paleisti pirmą 
šūki. Pasitarimų metu Naujienų redąktoęįųs ųurodė,, į&d 
Helsinkio aktai yra labai svarbi Amerikoj dj^QW^u ąų-

pusei metų_____
trims mėnesiams
vienam menesiui

— Matyk paikšė! Išsigando, reikia... Ką gi, tu išve
dei ją į kelią?

— Nenoriu aš tau, šitokiam niekšui, atsakinėti.
Medžiotojas metė šlapią kepurę aut suolu ir tęsė:

Ąpįie tave aš dabar taip supl autų, kad tu pięk- 
paskutinis žmogus. Dar taip pat algą gaum. 

Bįąuryhė šįloksąį...
Eigulys nusikąblaina eisena pakilo nuų krosnies, 

krenktelėjo ir atsigulė. Medžiotojas atsisėdo ant suolo, 
pagalvojo ir, šlapias, išsitiesė išilgai viso suolo. Tru
putį palaukęs jis pakilo, užpūtė žvekulę ir vėl ątsjgulę. 
Vieno ypatingai stipraus griaustinio smųgio metu jisai 
pasivartė, nusispjovė ir pramurmėjo:

I— Baisu jam... Na. o jeigu lx>bą plautu ? Kieno rei
kalas ją užstoti? O dar taip pat senas žmogus, krikšty
tas... Kiaulė ir daugiau nieko.

Eigulys krenktelėjo ir giliai atsiduso. Flįorka kaž
kur patamsyje stipriai papurtė savo šlapią kūną, dėl 
ko į visas puses pabiro tikslai. |

VĄūdepįu S|B#rki^ išpėęę, — tiek; aš buvau sušalęs, 
peršlapęs ir apdujęs del vienodo kelionės kratymo. Slo- 
tyję niaae Rąsiti^ ątęlįcs aW^aš žrtioįus
kelnėse su mėlynais chyiiais, plikas, mieguistas ir su 
ū^ąis, kurie, atrodp, ^ugo iš šncęvių įę v&qUyti.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
— Ko bijai? Nejau įu šautuvo neturi? Eikime, 

būk malonus. Vienam eiti baiminga, o dviese links
miau. Girdi? Vėl sušuko! Kelkis!

j— Kaip tu apie mane supranti, vaikine! — suunkš 
tė eigulys, — nejau aš kvailys, kad eičiau į savo pra-

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

cijĮų. Pasiuntinybė atstovaują 
Paskaičius valstybę, jos valdžią. 
Ji rūpinasi atstovaujamos vaį- 
tybės piliečiai, kurie buvoja ta- 
mę prasto. V. Nako atsakymą 
peršasi galvon mintis, kad jam 
pasiuntinybė nėra tiek svarbį 

svarbios organizaęijns.
Siandiep. Lietuvos pasiunti

nybės buvimas Washingtone, 
ypač svarbus, nes tai reiškia kad 
J. A. Valstybių valdžia nepripa
žįsta Lietuvos valstybės panai
kinimo. Ir kad jos atstovas yra 
gyvas^ ir gyvena ne laidotuvių 
koplyčioje, o atstovybės rūmuo
se. Toksmėvykęs V. Nako atsa
kymas Sherwoodui, sakyčiau yra 
įžeidimas mūsų atstovo. Mums 
lietuviams Sherwoodo skelbiama 
tokia mintis ir dar1 nežinia ko
kiu tikslu, yra visai svetima ir 
mes prieš tai protestuojame.

Kad L. Bendruomenės orga- 
nizacija ir visos kitos veikia lie
tuvybės ir jos kultūros išlaikyk 
mui, tafįiuikų, bet įų tikslai yra 
visai skirtingi nua Lietuvos pa
siuntinybės- paskirties ir- jos už
davinių. Kad Altą veikia JAV 
Lietuvos/; laisvinimo veiklą, ją 
Įiętuviaį ię jų organizacijos re- 
mia. Taip pat Vlikas — Vyriau 
sias Lieb’.vog Išlaisvinimo Ko
mitetas, kuris laisvajame pašau 
lyje atstovauja mūsų tautą. Bet 
šie minėti veiksniai nėra Lietu
vos. Valstybės, pasiuntinybės. 
Tątt turimę yisoirus pastango
mis ginti ir remti mūsų Lietuvos 
pasiunti nyb,es, kurios atstovau
ją mūsų Valstybę^, ąęs jos tarp
tautiniame forume yra daug 
svaresnės, negu veikliausios mū 
su prganizacijos.

Lietuviams reikalingas didvyris. Lietuviams reika
lingas žmęgus, kvris iškę^į pavergtos taųtoą laisvės vė' 
įiavą ir ves amerikiečių^ kąvoą už pavergtųjų laisvę, To
kio didvyrio reikalingi estai, latviai, lenkai, vengrai ir 
kitos komunistų pavergtos tautos. Prašome sęn, Percy 
pastudjuoti šį klausimą su tokiu pačiu atsidėjimu, kokiu 
jis "studijuoja kitus klausimus ir pakelti balsą už paverg
tuosius. <Jis. taps ne tik pavergtųjų didvyris, bet jist taps, 
ir Amerikos, didvyris,. Jis,lankęs ne tik' šiuos rinkimus, 
bet ir ateinančius.

Jeigu iškęlsįtę pagąl ĘęĮsinkįo pavergtų tautų ląį§- 
Helsinkio aktai sumini visą eilę susitąriipų, kurie y ės vėliavą, jeigu turėsite kantrybės kovoti, kol paverg- 

verčia galingas valstybes atitaisyti sįlpuięsįęnas ąą^ąrytą| tieji taps laisvi,-tai žinokite, kad ne tik lietuviai, bet lat- 
kląidą. Visa tai diplomatų surąnktioltai surašytą įf sų?y- yiai, estai, ukrainiečiai jus niekad nepaliks ir niekad ne- 
mėta Helsinkio aktų pintinėse., užmirš, 5ąriū tų pąčįų idealų.

Naujienos eina kasdien, išskirtam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kart^ /u užsakymu.

atsakovas. Nei kokios pilnos teises tu neturi iš manęs 
reikalauti

^Ie<#iqtęjaą pažiųęėjo j vę^kiaųij A^emo veidą, 
sąsinjųkė Mr ėiąę žingsniųph gryčioje, paskui piktai už
simaukšlino kepurę ir pasiėmė šautuvą.

Ai of December. 1, W7 
Subscription Ratos:

in Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.
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Eigulys tylėjo, šuo, matyt, išgirdęs žmogaus riks
mą, graudingai sulojo.

— Ęįsį, aš tave klausiu? — riktelėjo medžiotojas, 
piktai plėsdamas akis.

— Pristojai, dievaži. — susiraukė eigulys. Eik 
pats.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dianraičro kainos:

:tncago]e ir priemiesčiuose: 
metams —_____________

pusei metų____________
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui ________

“Nunešė nelabasis. — galvojo jis, įsivaizdavęs me
džiotoją. mirkstantį lietuje ir kniumbantį klūnant už 
kelmų. — Berods, dėl išgąsčio dantimis kalena”.

Neilgiau, kaip minučių po dešinū*es pasigirdo 
žingsniai ir už jų stiprus beldimas į duris.

— Kas ten? — suriko eigulys.
— Štai aš, — pasigirdo medžiotojo balsas. — Ap

daryk !
jEigulys nušliaužė nuo krosnies, sugraibslė žvaku

tę ir, ją įžiebęs, nuėjo atidaryti durų. Medžiotojas ir jo 
šuo buvo šlapi iki kaulų. Jie pateko į patį stambiausią 
ir tirščiausią lietų, ir dabar nuo jų tekėjo, kaip nuo ne- 
gręžtų skurlių.

— Kas ten nutiko? — paklausė eigulys.
Boba vežime važiavo ir ne į tą kelią pateko... atsa

kė medžiotojas, pergalėdamas uždusimą. Į paistą įlin-

— Taigi, tau ir širdgėlos maža, jeigu bobą būtų 
paplovę^— tęsė medžiotojas.

— Na, mušk Dieve, nežįnęjąu, ką^l ^u toksai-..
^tojo tyla. Qrcsminga^ 3ębes$ą jąų prąę|ę^ ir 

griaustinio šniūrai girdimi iš tolo, beteis dar lijo.

— Q sakysim, ne bobai, o tu rėktum pagal-. 
bę&? — ftųįrąukė tylą medžiotojas. — Ar gerai tau gy
vuly, kŪVjį nieks tave gelbėti neskubėtų? Surū- 
įūuąi tų mąųę savo niekšybe, kad tau tuščia būtų!

Pęt po vieno ilgo antrakto, medžiotojas
pasakė;

— E., niekšas. — pramurmėjo medžiotojas, pasi
sukdamas prie durų. — Fliorka, isi!

Jis išėjo ir paliko duris atviras, f gryčią įlėkė vė
jas. Žvakutės ugnis neramiai sumirgėjo, ryškiai plyks
telėjo ir užgeso.

Uždarydamas ųž medžiotojo duris, eigulys mątė, 
kaip proskynos balas, artimiausias pušis, ir tolstančią 
svečia figūrą nušvietė žaibas. Tolumoje suurzgė griaus 
tinis.

— šventas, šveplus, ąycntas... — švegždėjo eigu
lys, skubėdamas įstumti storą si ūmą į dideles geleži
nes kilpas.

Sugrįžęs į gryčią, jis apgraibomis pasiekė krosnį, 
atsigulė, į siklojo ir galvą. Quiedamas po kailiniais ir 
įtemptai įsiklausydamas. jis jau negirdėjo žmogaus 
riksmo, bet užtat griaustinio smūgiai tapo vis stipres- 
iki.ii* trankesni. Jis * irdčjo, kaip stambus, vėjo genamas 
lietus piktai subeldė į stiklus ir į lango popierių.

— E,... e... žiūrėti į tave biauru! — iškošė jis pro 
dantis. — Negaliu tavęs matyti. Visvien man pas tave 
ne miegas. Lik sveikas. Ei, Fliorka!

Bilstelėjo durys — iif- neramus svečias išėjo su sa
vo šunimis... Artemas įižr^ąrė ųž jo duris, persižegnojo 
ir atsigulė.

Jis laimingas tuo, kad politinę ir visuomeninę kovą veda 
ne vienas. Jo žmona yrą geriausia jo talkininkė, kuri yra 
gana tiksliai susipažinusi su pagrmdinėjnis politinėmis 
problemomis.

Sen. Percy labai gyvai papasakojo apie kovą, kurią 
jam pačiam ir kitiems pasiryžėliams* kaip jis pats, teko 
vesti dėl Amerikos Balso ir Laisvosios Europos radijo. 
Jis nurodė, kad buvo stiprus pasikėsinimąs. Norėtą šj gą" 
lingą balsą nutildyti. To reikalavo netiktai patys rusai, 
bet ir tie žmonės, kurie sovietinio imperializmo napažįS- 
ta ir nežino, ką reiškia teisingas pranešimas sovietinę 
propaganda mintantiems žmoniems. Sen. Percy, kąrtų su 
kitais, ne tik apgynė minėtas radijo siunčiamas stotis, bet 
išsiderėjo dvigubai daugiau pinigų joms operuoti. Visą 
tai labai grąžu ir gerai. Tai parodo, kad Illinois senato
rius ne tik gali, bet ir dirba naudingą darbą.

Pasitarime buvo ne tik lietuvių, posėdyje apsėdusjų 
du stalu ’r atidžiai sekusių sen. Percy vedamą darią, bet| 
ten buvo lenkų, ukrainičių, gudų, meksikiečių, latvių, ęs_ 
tų, gruzinų ir kitų etninių grupių atstovų. Sen. Percy ap
sidžiaugė, kad toks didelis jų skaičius atėjo į pusryčius 
ir pasitarimą. Jis pabrėžė, kad norįs sudaryti stipresnį 
branduolį, kuris europiečių kilmės amerikiečius suburtų 
apie partiją ne vienam kuriam reikalui, bet taptų šios 
organizacijos dalimi. Kad toks dalykasgalėtų įvykti, tai 
sen. Percy turi tapti europiečių rūpesčių, kovos ir pasi
ryžimų dalimi. Sen Percy yra gabus, pajėgus, gali prob
lemas suprasti, tai reiškia, kad jis gali ryžtis jas spręsti.

Mes norėtume sen. Percy padėti. Mes norėtume ,kad 
artėjančius rinkimus jis ne tik laimėtų, bet savo ląimėji' 
mo verpetu jis ir kitus laimėn patrauktų. Bet sen. Percy 
nelaimės, jeigu jis nesiryš tapti didvyriu. Jis gali užmirš
ti amerikiečus ir jų problemas, jis gali airius padėti kiton!, 
lentynon, bet jis turi tapti lietuvių tąųtęs didvyrių. Jis Į raščiųose Lietuvos pasiuntinybę rodo, kaip laidotuvių koplyčia’ 
turi studijuoti, suprasti ir ryžtis padėti lietuviams tapti 
laisviems.

pasakoju

— Busv pęąę, — pasakė yęžikas, atsisukda
mas į inan^ įr ^(agu ridamas' j ki£i, fterkėįantį 
per mūsų ko|ią.

— Aš ir fe kijlįjo kad beviltiš
ka. \ ažiavau aš į teismą, kur turėjau
sėsti į kaltinamųjų %yjįlą del dvipatybės. Oras buvo 
baisus. Kai aš nakčiai atvažiavau į pašto stotį, tai bu
vau išvaizdos žmogaus, kurį aplipino sniegu, apliejo 
Yąųdeęųu « sptfrlyąį išfeęę*

iš jo reakcijos neatrodo, kad jis 
ją gintų.

Iš viso, nėra tikslu pasiunti
nybę maišyti su veikiančiomis 
lyg jos būtų lygaus svorio su pa 
siuntinybe. šios paskirtis ir tiks 

Sherwoods ir-. amerikGpįškęi ląi yra visai kiti, negu organiza-

— Be abejo, turi pinigų, jeigu tų žmonių bijai! 
žmogus, kurie beturtis, nebjjo.s...

— Už šiuos pačius Į®džiiĮSi |ų ĮJievųi atsakovas.... 
— pąakųąrkė nup krosnies Artemas, — Neturiu aš pi
nigų!

Ną taip. Niekšai visados turi piąigų... Q kodėl tu 
bijaisi žmogių. Reiškia yrą. Ot feitum įr apgrobtum 
(avę »š pykčip, ka^ tu sųpras|uųv

s Ąr(emas be garso nušliaužė ųųę krosnies, jžiebė 
žyąKųte ir a^isėdp po pavežkąĮu, buvo išbly 
ueųąlęidą akių nuo medžiotoja

Ts Įiųsiu štai ir apgrobsiu

lįja. T4**’ kur pinigai paslėpti?
Artepias pabruko po savim kojas ir sumirksėjo.
— Ko gįžies? Kur pinigai paslėpti? Ar liežuvio, 

baidyklė, tu peturi? Ko tyli?
Medžiotojas pašoko ir. priėjo, prie eigulio.
— Ak’3, kaip pėleda, sprogiui, Ekupk. 

o (aį ^ąųsju!
Ko tu prįc mąnęs prikibai? - 

stambios ašaros triško iš jo akių 
žastj? Dievas viską mato. Dėl visų šių žodžių tu Dievui

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

Kanadoje: 
metams __________
pusei metu________
vienam mėnesiui ____

-----  $33.00
----- $18.00
—. $ 3

Užsieniuose;
metams ____________ ----- 534.00
pusei metu_________ _----- $18-00
vienam mėnesiui ~ ----- $ 4.00



l)K. K. <». KALUKaS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical BviWingL T,|. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą- 

Jei neatsilieka, skambinti 374-8004.

AR NUDENGS TURINO DROBULE

IV. RASTO TYRINĖTOJAI

pausta (impregnuota) 5 pėdų ir 
7 nykščių augumo vyro figūra, 
kurios impregnavimo technikos 

I joks mokslas neįstengia išaiškin

Pritt- ViMius katedros, dabar paverstos į meno paveikslų galeriją

WVVWWWVWW^VWWWWWWvwvvwWVWWWW

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Sun-Times Bureau Washingto 
ne praneša, kad apie porą tuzi 
nų JAV mokslininkų (vienas iš 
ju čikagiskis Dr. Walter McCro- 
ne, to vardo tyrimų instituto vir 
šininkas) mobilizuojasi, bent 
tuo tarpu, paskutinėms moksli
ninku pastangoms, panaudojant 
visas mokslo priemones, išaiškin 
ti vieną iš pačių seniausių krikš 
č’onvbės naslapcių. vad. Turino 
Drobulę (Dhroud of Turin), ku 
r i po 1913 metu pirmą kartą 
š’:err<e*. mc ruepiūčio 27 iki spa 
lio 8 d. Turino katedroje kiek
viena dieną išstatoma viešai pa
rodai ir garbinimui, o paskutinę 

. įieną — spalio 9 dieną ištisoms 
24 valandoms

---------- j Turino Drobulė yra 14 pėdų ----- ------
PR* A- R GLEVECKAS. ilgumo ir 3 pėdų platumo lininė karią panaudos net X-spindulių

»R. C. K. BOBELIS 
'NK5TŲ (R ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Tėtei. 695-0533

Pom Vetter Medical C.ntv 
M0 SUMMIT STRFET 

ROUTE 58, ELGIN ILLINOIS

DR PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direrronu,

‘938 5. Hsnh^im Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kai» antra šeštadieni K—S vai 
Tel • 567 2727 arba 562 2728

. EL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W.st 103rd St r M) 
Valandos pagal suastanma.

DR. FRANK PLECKAS pasotinai aiškM ate-

Pirm t ausiai, amerikiečiai, dėl- 
4o kad amerikiečiai nolens-vo- 
lens dažniausiai būna iškaštin- 
euiu išradimų pionieriai, kadan 
gi kiti nori, bet negali, nes pini
gu neturi, Rogers patvirtino, 
kad naujasis “Drobulės” tyri
mas kaštuos tarp 5120,000 ir 
$150-000. o gal net daugiau. Vien 
ęikagiškio mokslininko eksperi
mentai kaštuosią apie $50,000.

Vienas iš svarbiausių nuajojo 
tvrinžiimo tikslas bus panaudo
ti Jet Propulsion Lab oratorijos 
Pasadeųoje, Calif, techniką — 
Išradimą kaip kompiuterių pa
galba gauti aiškesnes foto nuo-j 
traukas, žymiai patobulintas er 

. dvių fotografijos technikoje. Sa
vo tyrimams mokslininkai šį

"ŽiOrikite, broliai, Į savo p*Laukimą, kad nedaug yra išmintingę k0- 
ny, nedaug galingy, nedaug aukite* kilmės yra palaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir Lr 
rinkimą tikrą.

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. T«l. 737-51J9
Tikrina akis Pritaiko aki yrius ir

“contact lenses’”
VaL asai susitarimą, uždaryta tree į ***
---------------- ------------------------ į Naujausiu 1973 metais atliktu

DR. LEONAS SEIBGTIS1 rimtu moksliniu tyrimu nustaty 
j ta, kad dorbulė yra apie 1950 me 
i tų senumo ir austa kaip ir kiti 
j lininiai audiniai Palestinoje

INKSTŲ, PŪSLĖS « 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
VaL antrsu. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5 —7 vaL rak 
Ofiso UtoL; 776-2880 

Rezlfl«nci|oi telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR. C^RURVAS 

Bendra praktika, spec. MOTER J ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5yth S‘iP_GET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pinru, antiad., treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^tadie- 
riais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

paklodė, kurioje, kaip sena tra- fluoroskopijos techniką ir atomų 
dicija aiškina, buvo suvyniotas skaldytuvą!
Jėzaus Kristaus kūnas Jį nuė-j Galima įsivaizduoti impaktĄ, 
mus nuo kryžiaus iki padedant padarytų mokslo neginčija
Juozapo iš Arimateo ^r0 (faktiškai patvirtintas) Kris

taus atvaizdo originalas!
Mokslininkai nebeginčija, kad 

moksliniai tyrimai atsidūrė pa
čiame pasienyje tarp fizikos ir 
metafizikos. Pats Los Alamos 

! M okslinės Laboratorijos steigė
jas ir vedėjas Rogers lyg atsi
prašydamas pasakė, kad planuo 
j ant Turino Drobulės tyrinėjimą 
tenka “truputį nuvykti į filoso
fiją”, bent toliau.

Visiškai galimas dalykas, kad 
net didžiausios mokslo pastan
gos nepajėgs ^atspėti Drokulės 
mįslės”.

Mel mes efimiuosime (atmesi 
me) visus naluralinius kelius 
paveikslus padaryti” baigė Ro
gers, ^žymiai sustiprės prielaida, 
kad k'aikas gali būti padaryta ir 
be žmogaus, bet aš toliau nebe
drįstu eiti kaip iki čia”...

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737 - 8601

prieš 20 šimtmečių; audekle mi
kroskopiškai rasta net tų laikų 
linų ėiedadulkių. Taip pat rimta 
JAV-bėse Ray N. Rogers Moks
linė Laboratorija New Kekšių., 
tatė mus kad žmogaus atvaizdas 
toje drobulėje nėra jokio žmo
gaus rankų darbas ir jokiai iki 

i šiol žinomai tapybos technikai 
neįmanomas padaryti.

Ko daugiau tikisi 
amerikiečiai dar pasiekti?

zaciją aprūpina rinktiniais “ge
riausiais” savo KGB (Komisa- 
riat fipsudarstvennoj Bezopas- 
nosti-; — Valstybės Saugume 
Konyįsariafo) fnipaiš, agentais, 
kurie vi&ū tempu pradėjo per 
ILO bandyti pl< sli savo vora
tinklius,kur (ik galėdami, sais 
tytt JLO narių ~ valstybių dar
bininkų unijose ir- kt. prgaci- 
zacijoje.

1‘. Šileikis, a P. j Tarptautinė darbo organizacija pašalino 
Sovietų Sąjungos šnipą

Soviettjoje tikrų darbo unijų nėra; yra ‘‘profsojuzaP 
darbui kontroliuoti

vių organizacijų, kuri rūpina 
si darbininkų h* darbe proble
momis ir tarpininkauja pade
dama tas problemas išspręst 
taikingų būdu abiem pusėm 
priimtinai.

Sovietų valdžia yra ta įstai
ga — ILO (International La
bor Organization — Tarptauti
nė Darbo. Organizacija) yra 
ypatingai suinteresuota ir dėl
to savo delegacijai organi

ė* OBTHOPEDAJ5-PROTEZISTĄS j
Ob Aparatai - Protezai. M8o. ban- 

dažai. Speciali pagalba kofoms.!
CV (Arch Supports ir L t

2850 Wert 63rd St, Chicast. IIL 60629 
Te let.: PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ^ilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. iERRNAS 
TaL WA 5-8063

GENEVA, Šveicarija. — Čia 
veikia Jungtinių Tanių įsteigta 
viso pasaulio PLO įstaiga, su
daryta iš darbininkų ir darbda

Sovietuose Irgi ‘'veikia” dar
bininkų A’-ardu-pavadintos “dar 
binipkų sąjungos” pprofso- 
]*uzai”k .bęt jų uždavinys yra 
ne darbininkus ginti, bet prt- 
žiūrctK kad- darbininkai klus 
niai ir nemurmėdaini dirbtų 
nebaigiamų penkmečių planus. 
Joms pareigoiiią atlikti prie
vaizdais Sovietų Sąjungoje yra 
.enkavedistai (buvę čekistai 
dabar “kagėbistai”). Sovietų 
Sąjunga, kuri tarptautiniuose 
santykiuose skelbiasi irgi tu
rinti darbininkų organ iz a ui j as,

mo. . p
Vakarų susirūpinimui dėl So 1 

vietų pastangų kontroliuoti 
pagrindinę Jungtinių Tautų - 
Organizaciją, Genevoje, švei-. į 
carijoje pašalintas iš 1LO pa- ; 
reigų antrasis Sovietų oficia- i 
las Gregarij Miagkov, kurs tu- j j 
ii apleisti Genevą dviejų mė-i’ 
nėšių bėgyje. ILO pareigūnei; 
paaiškinimu, Miagkov, 51, pa-;j 
pašalintas Šveicarijos valdžia 
pareikalavus. Miagkov, su pa-rj 
čia ir dviem vaikais ketvirta-, j 
dienį apleido Genevą atgal į j 
Maskvą. Šveicarijos valdžios * 
pranešėjas pasakė, kad ILO 
buvo paprašyta tą sovietų funk 
cionierių pašalinti, kadangi 
Vakarų saugumas patyrė, kad 
jis buvo KGB valdininkas.

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■f

MOVING
Apdraustas porkraustymas 

U jvatrip atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADUO ŽE1MOS VALANDOS 

Visos programos U WOPA, 
1490 IdL A. M.

Lie tuvi g kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vodėji Aldona Daukus 

Talafa HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629 I

Didžiaurta, ktrilhi 
poeirinkimcu

rleMzttoU

* Žaibo ilgis priklauso nuo; 
debesų aukštumo. Kalnuose,' 
kur debesys siekia kalnų viršų-. 
nes, žaibai būna trumpiausi, 
tik apie 300 pėdų ilgio. Kai de 
besys yra aukštai, žaibas būna , 
ilgesnis iri yra net 4 mylių. Il
giausias žaibas buvo 20 mylių, i 
Žaibas keliauja nuo 100 iki 1,0001 
mylių per sekundę ir pasiekia i 
net 87,000 mylių per sekundę 
greitį.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Darbo Orgaiiiiauij4}, kuri sa 
vo delegaciją beregint pripil
dė parinktais sovietų slaptosios 
policijos agentais. Kad tie rau
donieji kuriniai ne tingėdami 
rausėsi, matyti iš Gcnevos pra
ėjusio penktadienio praneši-

2533 W. 71st Street

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1348 So. CALIFORNIA AYE. Phone: LAf&yett* 3*4573

ambulanci 
patarnavę 
MAS DIENA 

IR NAKTj,

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

•3G7 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArdf 7-4401

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345IREMENDOVS IRIFIES

THE SNEER THAT ELECTED 
A PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help of * dogą* 
that the popular fancy.
There was ‘Tippocanoc, and Tyler, 
too~; Harding1! “Back » Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal.” 
But it wis a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harris i into the White House.

This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840. backed by a Democratic 
Party powerful and weD-organ- 
ized that it was generally conceded 
that bis Whig opponent William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
spend the rest of hh days te a fcf 
cabin drinking hard cider.”

The WTdgs seized upon te ob- 
jCure little paragraph and turned 
it. into « mighty tribute. Harrison 
became the “log-cabin, hard-cider 
candid^," his military cxpioiti 
were acclaimed and the enthusiasm 
of dw people rallied 10 the pfcrure 
cf the ragged frontier hero-

Actually, Harrison bad, an in
come of $1X000 a pear and never 
lived tn a log cabin, but these facta 
did not change the country*i con
ception of him. The Whig election 
▼as a heart)' one, and die log-cab^ 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On oft» occasion, 
▼hen Daniel Webster w» speak
ing at a rally to Harriaoa’i behalf, 
be became so excited that be actu** 
atty apologizEd becaaw be, himseK

Think Safety! r

paimi became to popular H*r-

achieved th. oppect, of ito luftw

(iataigot) ir 
S77A4M

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujiena^ pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

China

NORMANĄ 
RŠTE1NĄ

Don’t Water Down Pool Safety!
A Service of Underwriters Laboratories Inc.

Not many people would 
be so careless as to change a 
light bulb or repair an elec
trical appliance while standing 
>n a puddle of water. Yet many 
of ns will take the same chance 
this summer around swimming 
pools. It’s the same water and 
there’s a lot more of it.

Skin moisture, which is 
not unlikely poolside, sig
nificantly reduces the skin’s 
ability to resist electric shock. 
Underwriters Laboratories 
Inc. (UL), an independent, 
not-for-profit organization 
testing for public safety, 
urges you to take the follow
ing safety precautions while 
using electrical equipment 
around swimming pooh this 
summer.

* Keep radios, area lights, 
electric barbecues, or other 
electrical appliances away 
from the pool area and never 
handle them while wet.

* Never run overhead 
electrical wires, or cables 
within 19 feet of a pool

* Never run extension 
cords to a pool.

* Look for the UL Listing
Mark on your electrical equip
ment. Such a mark indicates 
that the design of the product 
has been tested in regard to 
nationally recognized safety 
standards. arty harm.

į > If an electrical appliance ' 
erer causes a tingling aetop* 
lion when it, or somethto^- 
metaHic near it, is touched, 
let go of the product im
mediately. Dtocoanect the 
abpliance and have M ex* 
•mined and repaired 
qualified

The pool are* itself can be 
made safer with the installa
tion of a UL Listed Ground 
Fault Circuit Interrupter 
(GFCI). The GFCI helps 
to protect people against 
accidental electrical shock 
by sensing a current leakage 
and shutting off the power 
before the current can do

pfaOk ooOtsiM 
many areas wkere Such cur*, 
rent leakage- could occur. 
Defective pOol equipment, 
such as filter pump motors, 
underwater lights Mid electric 
panelboards are ,pHtne ex
amples of such sources of

‘ hazardous cumol leakage«

A GFCI, properly installed, 
could detect ground fault 
current as low as 5/1000 
of an ampere and shut off 
the power in as little as 1/40 
of a second.

UL safety engineers re
commend thrt a GFCI be in
stalled by a qualified 
electrician in every circuit 

. that suppiiea power to pool 
equipment. The National į 
Electrical Ccrie currently 
requires. GFCI installation 
in newly cortMructed.pool are 
areas.

Remember-pool safety af
fects not oply you but every
one attracted to your pool on 
a hot aUamy summer day.

I

NARIAI:
CliaųfOf
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

1446 So. 50th Ave* Cicero, HL Phone: OLympic Z-1UM

GEORGE F. RUDMINAS
m? So. LITUANICA AVE. TeL: YArif 7-1138-1132

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LA<XAWK3>

2424 WEST STREET KApaMlc 7-121J
2311 WEST 23rd PLACE VIirlBia 7-6472
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HiD*. PL S74-4411

3354 So. HAL8TKD STREET Phom: TArds 7-1IU

MAWiiMO*, CHICAGO % HJL Tuesday. Au-ust 8, 1978



TRUMPAI

—Pouia Jean Degutis paskir
ta Šv Kryžiaus ligonės kuchalte 
rijos raštinės vedėja ir kredito 
vyr. analizuotoja.

—Šv. Kryžiaus ligoninį ruo
šia 2 savaičių kursus slaugyti 
chroniškus ligonius namuose. 
Jie bus rugsėjo 12, 14, 15. 19, 21 
ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki vidu
dienio. Priimami vyrai ir mote
rys. Informacijas teikia Lu Me
yer, tel. 434-6700, Ext. 238.

— Dr. Jonas Valaitis išrinktas 
Lietuvių Fondo atstovu to pat 
fondo pelno skirstymo komisijo 
je. Antanas Juodvalkis pakvies 
tas Lietuvių Fondo informacijos 
vedeju.

— Dail. Albino Elskaus iš New 
Yorko “Rožinis vitražas Nr. 3” 
yra išstatytas Vatikano muzie
jaus parodoje. Joje dalyvauja 30 
amerikiečių dailininkų su savo 
kūryba religinėmis temomis. Pa . 
rodą uždaroma rugpiūčio pabai 
goję- ;

— Julius Kuzas Jr. pakviestas . 
ALT Sandaros centro valdybon 1 
2-j u vicepirmininku. Kontrolės 
komisijon pakviestas Jonas J. 
Galminas. <

— Atgaivinta Sandaros 
77 kuopa Chicagoje. Jos valdy- 
bon išrinkti: Vyto Uznys — 
pirm., Ignas Andrašiūnas — 
sekr., Saulius Strokas — ižd. 
55-tos kuopos valdybą Chicago
je sudaro: M. Zolpienė-pirm., 
G. J. Lazaauskas — sekr., Juzė 
Gulbinienė — ižd.

— ALT Sandaros švietimo Ta

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. ,

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Kuraitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskvrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 50. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603 

» 13 anksto be raginimo pratesiu gavo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______dol.

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

Adresu ■■— — --------------- .....------------------------- .----------

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo______________________ , kuria
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardu _______________—— . _ .

Adresu-------------------------------------------------------------------------------------

IWS We«t «>tk St, Chiexgo, m 50621 • Tet Wa 5-27S7
OMalli rinkimas paras rOšlas Jvalrlv 

MAISTAI Ii WUROPOI SANDtLIŲ.

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydama® lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangų, prašau jas siuntinėti- už pridedamus  doL

Pavardė Ir vardu -____ —— -------------------------------------------------------

Adresu------------------------------------------------------------------------ -------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

z

Pavardė ir vardu ________________________________________________

Adresu ---------------------------------------------------- - -----------------  -

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUFTTi GIFT PARCEL! IERYICB 
L5«l W. K., Chlcwe. III. 10421. — T»L WA 5-27X7 

m3 ChlcM*, IIL 6O6OI. — TM. X544W
V. VALANTlMAf

Pavardė ir vardu-------------------------- ■

Adresas -----------------------------r—------------- - - -----

f ' - - ■ - * r I ĮĮIKF

Pavardė ir vardu --------- ■ - - -----

l Jr«u ----------------------- -—--------------------- ------------------------------------

/■

ryba tarėsi laikraščio Sandara 
reikalais. Nutarta iki šių metų 
pabaigos ją leisti kas mėnesis, 
o po Naujųjų metų kas dvi sa
vaites.

— Juozo Aukaus kepykla Bal
tic Bakery, 4627 So Hermitage 
Ave., turi savo gaminių krautu
vę Marquette Parke. 2616 W. 
69 Kepyklos gaminiai yra gau 
narni ne tik krautuvėse lietuvių 
apgyventose apylinkėse, bet ir 
kai kuriose didžiulėse krautuvė
se.

_  JAV Lietuviu Bendruome
nės Vakaru Apygardos geguži
nė įvyks šių metų rugp. 20, sek 
madienį, Onos Brugulienės so
de..

— Dr. Antanas Gusenas, ke
lių knygų autorius, pirmadienį 
išvyko į Loreta ligoninę sveika
tos tikrinti.

— Chicagos Lietuvių Operetės 
Choras PIRMYN ruošia pikui-j 
ką rugpiūčio 13 d. sekmadienį,j 
12:00 vai., Vyčių salėje ir sode,!____  _____
2455 W. 47th St. Bus įvairių I 
gėrimų, šiltas iir skanus val-į peržiūrėta, “Suauvoe” išleista 
gis. Gros Walter Barry ork. Įė
jimas ?L00 ir daug vertingų 
dovanų. (Pr.)

— Išsikeliant į kitą butą par
duodamas beveik naujas neap- 
ledėjantis šaldytuvas, automa
tinė skalbimo mašina, virimo 
krosnis, lova ir komodė. Tek 
925-8865. (Pr.)

Tuo reikalu Jum* gali dau$; 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, tesėjo Alphonse Weill

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at- 

| vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

knyga —
Su legališkomis formomu
Knyga su formomis gauna 

jna ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mi* formomis — $3.50.

Užsakymus *u Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted SL» Chicago H) 50608

Juozo šmotelio

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, I1L 60629

♦ 1970 m. kovo 9 d. Coffey
ville apylinkėje, Kansas, lijo le
dais. Tie ledai buvo ypatingai 
dideli. Jų didžiausias svėrė 1.67 
svaro. Jo diametros buvo 7.1 
colio.

~ Išleido Mad Perkins knygą 
apie Hemingway Wolfe ir Fitz- 
gerals. Tvirtinama, jog tai esan

LINOTIPININKAS
Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu;

HA 1-6100.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARIJA N0R]

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—-10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

ti genijaus knyga apie gabius ra Woodworking 
šytojus.

ENERGY
WISE^g

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

CLERK/TYPIST
We need someone to type and hand
le various general office duties. Good 
pay & benefits. Loop location. Call 

.368-8787 ask Tor Ralph.

TYPIST
Excellent opportunity for experienc
ed Mag Card typist or individ. eager to 
learn. Duties include Dictaphone, 
transcription, copy typing skills & 
proof reading. Minimum 65/wpm. Sa
lary’ commensurate with experience. 
Call Iris 751-0700.

An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

Mailing
EXPERIECED 
CHESHIRE

} MECHANIC

• For 2nd shift, 4 nights (Mon.-Thurs) 
Į— 10 hours. Good company benefits 
i insurance, parking. Immediate ope- 

■ ning. Call Harold Gatewood.
ADVO-SYSTEM, INC.

962 Chase Ave. 364-4100
ELK GROVE VILLAGE

MACHINISTS
Keller, Hydro-Tel onerator or maclr 
nist able to learn to run new’ mo
dern dupi;cating equipment. Clean 
modern air/cond. mold shop. Profit 
^haring, ooertime and all benefits. 
Days & nights.

R. O. SCHULTZ
2425 N 75 Ave. Elmwood Park 

453-3421

Machinist
LATHE OPERATOR

immediate opening for qualified 
lathe personnel. Will receive excel
lent company benefits, insurance & 
□aid holidays. Must have your own 
tools, be able to read blueprints, set 
up and operate machines.

UTILITY TOOL & DIE WORKS
1036 N. Kilboum Ave., Chgo 60651

JIG AND FIXURE MAKER
Furniture company ^eeks experienc
ed individual, to work in our Jig and 
Fixture Department to mak^ oroduc- 
tion patterns *or woodworking ma
chines. Excellent opooriunitv. full 
benefits, inh s°rnritv and convenient 
location. Call Personnel Office. 889- 
8000, ext. B. B’-odv, Seating Co., 
5921 W. Dickens Chicago. TH.

An equal opportunity employer

HELP WANTcd — m^i.p.f^MALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BTT.qrxrRR^ MAGtttv^S 
SERVICE & REPAIR 

TRAINEE
Unlimited future. Change tn become 
high earning skill technician Tn 
crualifv, yon must n*at, d°n°d- 
able.have a high mechanical atitude 
Applv now.

CLAYTON OFFICE EQUIPMENT 
343-9202

DRY CLEANINIG
Experienced spn+ter. SHk or 
Hospitalization. paid vaeatnion. 
benefits. River F<w«t area. 5 

366-6500

wool- 
Good 
days.

DRY CLEANER
Some machanical ability, will train. 
Married.
Good references. Call Dan 274-1500, 

1529 Howard
NORTOWN CLEANERS

TECHNICAL 
ENGRG 

OPORTUNITIES
Our specialization in the Fn<nno=>r-1 
ing. Technical, and Manufacturing 
areas proride von with manv confi
dential opnortunities that nrecontly 
exist for Designers, Draftsn^son’s. 
Mfg., Process Engrgs, I.E’s, Supervi
sors. Maint., etc.

Call, some in, or send resume

WAYNE PALMER )
782-6062

BUSINESS v AMAZEMENT 
PERSONNEL

150 S. WACKER DRIVE 
SUITE 75

A. PRIVATE EMPLOYMENT 
AGENCY

LUNCH COOK
English speaking to nrenare and ser
ve lunch to 18 emoloyees. Modern 
Reliable stacdv 5-day week. Gori 
dishwasher Hours 9 A.M. to 3 P.M, 
Relabble steady 5-day week. Good 
pay and insurance benefits.

PHONE 632-4431
Ask for Miss Martin

DESIGN ENGINEER
(TRANSFORMERS)

Electrical engineer who has had se
veral years experience designing 
transformers for television — te
le-communications & other electro
nic products.

This is a verv desirable opening 
with many employee benefits4 q libe
ral salary commensurated with pre
vious experience.

Please apply in person between 9 
AM & 4 PM or send a resume:

MIDWEST TRANSFORMER 
COMPANY !

333 N. Baron Blvd. (Rt. 33) 
Grayslake, Hl. 60030 

Area code 312/223-8686
An equal opportunity employer

RECEPTIONIST $800 MONTH
!

• High in the clouds overlooking the 
i lake will make this job even more 
delightful. You will greet Execs., 

! handle employee transfers, greet 
’new applicants as the front desk 
recpt. of the Personnel Dept. 2 yrs. 
recent recpt. or office exp. with plen
ty of poise & pizzaz!

; Mr. Scott 346-6800 
ESQUIRE (Private Emloyment 

Agency)
180 N. Michigan

Narnai, Žemė — Perdavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo. 2 oo 5. 3 mie
gami. 51 St už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell 114 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

10Į4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

lasurance, Income Tax
>951 W. 63rd St Tel. 436-787S

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUCttLlVDIAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALfc 
Darbininku Reikia

—--- -------------------
MECHANIC

Experienced mechanic for Phillips
burg inserters & Cheshirese machi
nes helpful. Experienced in setup 
& maintenance. Good pay & bene
fits.

Call 368-8787 Personnel

TOOL MAKER/MACHINIST
Excellent opportunity for tool maker/ 
machinist.Experienced working from 
blueprints. Must have 3 to 5 yrs. ex
perience on Bridgeport Grinders & 
Lathes. Tod pay. benefits & overti
me available from this rapidly gro
wing manufacturer. 456-1100 for in
terview.

FORT LOCK CORP.
3000 N. River Rd., River Grove

INSTALLATION & FIELD SERVICE
Need someone with a good knowled
ge of electrical control circuits 
riso good knowledge of mechanic'll 
derices. Must speak fluent English, 
willing & able tn travel. Call RITI. 
DAME or HILMAR SCHUETZE 
478-3625.

GREAT LAKES CORP.
2500 W. Irving Park

LABORERS ALL KINDS
Full time inhc for peonle 45—over.

CALL 421-2406
SALVATION ARMY JAR PLACE

MENT CENTER
9 A.M.—nnon 

Chicago rezidents only
105 S. Ashland

MACHINIST MAINTENANCE
Small plant has need for machinist 
maintenance man. Starting wage 
$5.50/hr. A one man position, needs 
some electrical experience

INDUSTRIAL RESEARCH 
PRODUCTS

321 Bond St. — Elk Grove 
439-3600

An equal opportunity employer

EXPERIENCED PAINTER 
AVOIDALE/ORCAHL 
AUTO BODY SHOP 

4860 N. ELSTON ‘ 
286-7477

SHEET METAL
WORKERS

for 18 Gauge and heavier metals. I 
Layout, forming or welding. Steady 
work. Good pay, some overtime. A1-; 
so Company Benefits.

Call 472-9283

MAINTENANCE MAN
Proficient in Arc Welding, ability to 
read mechanical blueprints, 3 — 5 
years experience repairing produc-, 
tion equipment & machine installa
tion. Must be able to speak & write 
English. Excellent benefits — $7.41 
per hr. after 60 days. Overtime avail
able. Contact:

MORTON CALT CO. 235-1018
, NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. Tuesday, Auguit S, 197g

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- 
roli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-S3S4

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laidinę 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tol. 927-3559 '
—r r—r~ ~ .i.r... ■ ■, , ,i |

D t R IS 10
M—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptia
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
J2M775

A. T VE R A S L| 
LAIKRODŽIAI Ir BKANGINYBtsį

Ftrdarimai Ir Tiixyms į
U46 WEST STRIIT
TttM.r RIwvMk 7-1 Ml Į

' - - ... >

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ay. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

M. i IM K U I ' 
Nottry Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T*L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

, šymai ir kitoki blankai.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch m hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H&. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.




