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NIKARAGUOJ SUIMTI 35 KARININKAI 
IR SĄMOKSLE DALYVAVĘ KAREIVIAI
Kariai nepatenkinti lengvu diktatoriaus nutarimu 

atiduoti tęroristartis valstybės iždą
MANAGUA. -- Nikaraguoj karo policija suėmė ir padėjo 

už grotų 85 nacionaliąės gvardijos karininkus ir kareivius, da
ly vavusū >. sąmoksle prieš diktatorių ^Somozą. Diktatorius So- 
mozaj-diJoko, būrio-nacionąlines gvardijos karių lydimas, išvy-1 
ko4š: sėst m ė^'ir apsistojo apie 80 mylių atstumoje nuo Mnaguos. 
Dabar paaiškėjo,-kad nėcionalnės gvardijos karininkai labai ne- 
patęnkihti diktatotiaus Sdmozos .nutaiimu išmokėt tris milijo- 
nus doleriu, yisa£ Nikaraguos banko atsargas; v-------

Suimtieji Imis atiduoti kare 
y. -"yy.' .'teisnįtuj?,,-į 
.Vyriją įsitikinimas, kad; su- 

itniięji /bųs atiuoti karo teismui. 
Nustatytą, 'kad suimtieji1: buvo 
linkę išvaryti -prezidentą • Somo- 
zą Į: ųzstenįkbnfisl^oti j p Jtur-

- tūš Įr ‘ atiduoti;'? yMstybfe7 iždui

Mediterranean Sęą==^ -^Haifa

■ .S,uez 
Canal

LEBy Damascus

WGolan

SYRIA

Decd 
Sea

Egipto architektai vyksta 
Jeruzalėn Cairo

SAUDI
ARABIA

IZRAELIS NENORI SIŲSTI KARO JĖGŲ, 
BET SIŲS, JEI BUS REIKALO

Sirijos prezidentas Asadas pareiškė, kad 
Sirjoskariai nebėgs nuo izraelitu

BEIP.U i/\S, Libanas. — Izraelio premjeras Menachem Be- 
gm ir parlamento krašto apsaugos komisijos pfnnnmkas rimtai 
įspėjo Siiijos vyriausybę ir karo vadovybę nežudyti Libane gyve
nančių krikščionių. Beginąs tokį pareiškimą padarė pirma pasita
ręs su buvusiu Izraelo užsienio reikalų mimsteriu Yidel Alien.

pasigydyti. Izraelis turėjo labai 
didelių nemalonumų su ‘šenoje 
mosųuėje australiečio sukeltu 
gaistnr-"..r " "C ‘

į? -•,* * ' 'S-/* - *

Xoriciiojus skundžiasi

- ii ?: lij-
vėrrtofų/nuotaikos. ~ Aiškiai: ma- J BAGUIO, Filipinų, salos. Vik 
tori, Wt ha^oribliri^ gvardija tor Korčnojuš ■ Oejo“siuolidrti 
krašte^varkos nepajėgs palai i Ahątplijiį Karpovą, bet šianden 

• * - -* ' Všie Šachmatininkai stovi-451 Kar
gbycr naudai. Pirma; Korčnbjus 
sAmdėsi “rūkštii pienui o ’da
bar jis pradėjo skųstis salėje 
esančia radiacija. Jis yra įsitiki' 
nęs, kad ta radiacija neduodanti 
jam laisvai galvoti ir daryti tin
kamų išvadų. Korčnojuš turi ki-

! t N rnąį’i: sudaryti iš ^ųmpžos. ąs-
.,: meniškų draugų.; buvo..^jisirin-

z 2^deptHf>Seįąpzai išvykti‘įl,aįzh ,

tb51 imriąi^^išsigandę^ vsuotinc 
sveiko,-:nutarė J^sOarn.:iiva*

• m -Izraelis, ^atidavė* egiptiečių tris - Suėao' 'kanakižoną^sk Rindė*<;ąibalo, /versmes, * bet? nepažafe 
atiduoti višo Siriajaus- injsiasalidr Tžmelis nenori? atiduoti Jordanįjai iderBhgų^.kairiojsa^Jorįa- 

vasarvietėje Izraelio atstovai turės susitarti su qgip- 
tiečiaįs^dėĮ/ppgrolrių^ ir’.neatiduotu arabų ženųų. ‘ ? . a -i <'*. ■

JONAS PAULIUS PIRMASIS PATVIRTINO 
VISUS SENUS VATIKANO PAREIGŪNUS

I

Praeitą savaitę į Izraelį bu. 
vo atvykęs buvęs Libano vidaus 
reikalų m misteris Chamoun, ku 
ris prašė Izraelio pagalbos. Jis 
faktais įrodė, kad Sirijos karo jė 
gos j?.u septintas mėnuo naiki 
na Libano krikščionių koloni
jas ii apšaudo falangistų centrus' 
pačiame Beirute. Paaiškėjo, kad 
Libano krikščionių vadas Cha-' 
moun padarė pranešimą dviem 
Izraelio parlamento komitetam 
ir prašė pagalbos Libano kriščio. 
nis apginti nuo visiško išnaiki
nimo.

— Izraelio karo vadovybė ir. gįau mokesčių.. Jįs Pagrindai? 
vyriausybė nenori siųsti .karo1 paėmė Kalifornijos gyvenjtb-G; J 
jėgų i Libaną, betr jeigu bus jtl nutarimą.^atmesti valstybes 
reikalo, tai j Izraelio ^ ^ąriaį j^okesciuš. Nį^ona^^vra įsiti- 
įžengs į Libaną, — parėiŠEe W^WfsIybf'^iihsavival-

lis rasti priemon i ų rei-
galF 'feisli■■JMrtjo^‘iS?6f*xj||’oms, kalingiems pinigams gauti. Jis 
Misai išžudyti šimtmečniš £j^,^t^nę^',k§tli:^^valdybė 
bąhįę gyvenusią krik^Rūfitrhi^ '‘lališff* dideli? žmo-

•• J" H z^ičinsf.tr)te vgiHėYf/nducmą
šitas Izraelio pareiŠkffiiąšfšu iffeidirž/fi-prodiiicni/gėsltiu dar 

kėlė susirūpinimo ne Tilr pffia-! jid/ Khliforrrijrts ’pdliMhi yra .
ArtifrĮriė-j įritėkirr^/Tcad Siuvęs?ry?rėziden-

Jtaš nutarė grįžti -į'’respublikonų 
karo 'Veiksmus Libane. Niekam partijos4 verkei?{

Richąrd Niksonas grįžta į 
r politiką

SANt; CLEMENTE, Gal. — 
Buvęs prezidentas Richard Nik 
sonas praeitą sekmadienįz sa 
vo namuose buvo su r u ošęs pie
tus 400 vietas respublikoHh. 
Kiekvienas turėjo, užsimokėti 
250 dolerių už pietus. Niksonas 
susirinkusiems svęcjhms paša 
kė pagrindinę kalbąL Jis išdėstė 
suėjusiems respublikonams 13 
paragrafų programą, • kuri pa- 

1 taria nemokėti valstybei dan

Dilina..

kyli, jeigu gyventoji}' dauguma 
protestuos prieš diktatorių So 
iriozą. - ■

. Nustatyta, kad teroristu, gru 
pei vadovavo nik aragietis Edėn 
Pastara, tarnavęs : nacionalinė 
jė gvardijoje ir buvęs jėzuitų 
mokykloje. Jis gweno Cost .... , .Rikoj ir vertėsi'žuvų gaudy Genėje radiacijai matuoti mstru 
mu. Jis vra kelių žveju • laivui ment4, kuris jam o, a ra 
savininkas. . ’ ? ‘

' , . , to, jis jaučia^ kad salėj e yra
- Diplomaai mano,-kad Sovie dau8 radicijos. Rusai pasižadėjo 

tų Sąjunga neleis kiniečiams da reikalą istir
ryti Įtakos į Rumuniją. Rusai
gali okupuoti Rumuniją, kaip! Nevykusių Fordo greičių 
okupavo. Čekoslovakiją i pakeitimas

— Amerikoje sifiliu užsikretu j -WASHINGTON, D. C. Vals 
siu žmonių, ‘ skaičius ' padidėjo Į tybinė trafiko saugumo taryba, 
35%.A Savivaldybės imsis -prie-1 patikrinusi kelias trafiko nelli-

‘ ' mes,' priėjo išvados, kad Fordo
bendrovės gaminami automobi- 

rliai neturi saugių krumpių grei
čiams keisti. Jeigu krumpliai 
būtų buvę atsparesni, tai tide 
nelaimių nebūtų įvykę Fordo 
bendrovė turės atšaukti 9 mili
jonus parduotų autonunobilių 
Ir pakeisti visą greičių keitimo 
mechanizmą, kad kelyje neįvyk 
tų daugiau nelaimių. Fordo ben 
drovei šitas pakeitimas brangiai 
kamuos. Bet jeigu nepakeis, tai! 
viskas dar brangiau kainuos,, 

!nes teks gydyti sužalotus žmo
nes. ‘ •

savininkas.

— Dipl omaai mano,

monių šiai ligai gydyti
— Dolerio kritimas gali atneš, 

ti didelę nelaimę visam pasau
liui, — pareiškė Bums, buvęs 
Federalihio Rezervų Banko pir 
mininkas.

mes/* priėjo išvados, kad Fordo

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 30: Teklė, Bonifa
cas, Augūna, Vėsta, Bytautas, 
Kmteni*. -

-Saulė-teka — 6:13, - leidžiasi
— 7 ^9. L-

Siftas, malonūs. * .

-VatHchnoSswiretonum: paliko kardiheJq Villof, 
■ Cir|flvyskwpas CaseroHi —užsienio reikalams 

’ • Z A ' J - * - . < .
L 1 v.' *

'VATIKANAS; Italija. — ^Naujai išrinktas popiežius Jonas 
Paulius pirmasis-patvirtino/daugelį pareigūnųt kurie ėjo parėk 
gas prie popiežiaus Pauliaus šeštojo. Įvairias pareigas einantieji 
inkšti dvasiškiai,. minis popiežiui, atsistatydina, kad naujas po
piežius galėtų-pasirinkti tinkamus -'žmones įvairioms atsakingoms 
pareigoms.

Naujas popiežius pirmiausia pa 
skyrė prancūzų "kardinolą ,J. 
Villot' Vatikano sekretoriaus - pa 
reigoms: Kari • Villot vadinasi 
sekretorium, bet jis eina Vati
kano premjero pareigas. Nuo po 
piežiaus Pauliaus šeštojo mirties 
iki ' naujo '"popiežiaus' Jono Pau
liaus šeštojo išrinkimo kard. 
Villot ėjo. Romos' Katalikų baž
nyčios popiežiaus pareigas.

Patvirtino Augustiną 
; Caserolli ,

* Popiežius Jonas > Paulius Pir- 
masis-paskyrė>arkiv.A. Case- 
rolli Vatikano • užsienio sekreto- 
riūm, tvarkančiu" patalikų Baž
nyčios santykius.su kitomis vals 
tybėmis. Arkiv. Caserolli važinė 
jo į Maskvą ir bandė išsiderėti 
iš sovietų valdžias lengvesnes 
darbo sąlygas katalikų bažny
čiai sevietų karo jėgų pavergtuo 
se kraštuose. Arkiv.. Caserolli 
dalyvavo Helsinkio konferenci
joje ir popiežiaus Pauliaus šeš
tojo vardu pasirašė Helsinkio ak 
tus. f y

Paliko visą dabartinę
? Kuriją

bartinę Bažnyčios Kuriją, kuri 
tvarko visus Bažnyčios reika 
lūs. Netolimoje ateityje nau 
jas popiežius rengiasi padaryti 
pakaitų kurioje, bet tuo tarpu 
jis paliko visus atsakingus pa
reigūnus. kurie tas pareigas 
ėjo iki šio meto. Naujas popie
žius nori, kad Bažnyčios vado
vybė galėtų eiti pareigas, ka<p 
ėjo iki šio meto, kol jis turės 
progos arčiau susipažinti su 
atskiromis įstaigomis. Oficia 
linme pranešime nieko nepa
sakyta apie jėzuitų ir kitus or 
dinus. Manoma, kad naujas po 
piežius pačioje pradžioje 
rys pakaitų jėzuitų ir kitų 
dinų vadovybėse.

da- 
or-

— Vokiečių alaus gamintojai 
turės sumažinti alaus importą į 
Ameriką. Amerikiečiai daug J°į 
sunaudoja ir kenkia prekybos n xPfanišimas sako, kad* nfci 
balansui " | jas pq^iežius- paliko" visą -da

Hua renriasi skristi į 
Teheraną

BELGRADAS, Jugoslavija 
— Kinijos premjeras Hua Kuo 
fengas apžiūrinėjo Jugoslavi* 
jos dirbtuves ir vietos žmonių 
gaminamus įvairius gaminius. 
Hua buvo išvykęs į Vangos sa
lą, kurioje Tito leidžia atosto
gas. Tito kiniečiui parodė ju
goslavų pagamintą elektra va
romą vežimėlį, kuriuo labai 

iangva važinėti po salą. Hua

y ■' Vokietaitė paliko 
vyrą Rusijoje1

DUESSELDORF, Vokietija.— 
Viena vokietaitė mokytoja, tris 
metus mokytojavusi vokiškoje 
Maskvos mokykloje, ištekėjo už 
ruso Juozo Kiblickio. Kai jiedu 
gyveno Maskvoje, o ji dėstė kal
bą mokykloje, tai viskas buvo 
tvarkoje, bet kai mokytoja Re
nate Kiblickienė panoro išva
žiuoti į Vokietiją, tai sovietu vai 
džia jai aiškino, kad ne viskas 
tvarkoje.

Paaiškėjo, Kad josios vyras 
buvo susidomėjęs Helsinkio ak
tais ir registravo kiekvieną so
vietų valdžios vedamą Helsinkio 
aktų laužymą, tai nutarė jo iš, 
Rusijos neišleisti. Pirma jis turi 
Helsinkio aktus tiksliai supras
ti, o vėliau atsėdėti stovykloje 
už klaidingą tų aktu interpreta
ciją. Sovietų valdžia jo dar nesu 
ėmė, jam teismo n e su ruošė ir 
nenubaudė, bet ji jau nutarė ne 
išleisti jo iš Rusijos. Mokytoja 
Renate, trejus metus su savo 
vyra išgyvenusi Maskvoje, ne
sulaukdama leidimo, išvažiavo į 
Vokietiją be vyro. Ji yra pasiry
žusi kelti triukšmą, grįžti į Mas 
kvą ir kovoti, kad sovietų val
džia josios vyrą išleistų į Vokie 
tiją.

nui, bet ir visiems > 
rsiems^Bytams. JJ*, gali reikšti

Kuofengui patiko lengvas Tito 
automobilis ir jis išmoko jį vai 
ruoti. Daugiausia laiko Hua 
praleidžia su Tito, besiinfor 
muodamas apie jo patirtį su 
rusais. Antradienį Hua išskren 
da į Teheraną, kur planuoja 
praleisti tris dienas su Irane 
šachu. Jam rūpi patirti, ar ša
cho kareiviai pajėgs pasiprie
šinti so vietų, karo jėgoms.

ne paslaptis, kad Izraelis sien-' 
dien yra pati galingiausioji* jė
ga. Artimuose Rytuose. Arabų 
yra žymiai daugiau, bet jie ne
turi gerai organizuotos ir 
drausmingos kariuomenės gin 
kluotos naujausiais ginklais.* 
Izraelis tokią karo jėgą turi >r 
bet kada gali įsiveržti į Liba
ną taikos daryti. Kiekvienam 
aišku, jog tai būtų naujas ka
ras.

Tuo tarpu Libano užsienio 
reikalų ministeris Fuad Bu t ros 
buvo nuskridęs į Siriją , kad 
galėtų pasikalbėti su preziden 
tu Asadu apie Chaniouno ke
lionę, Izraelio parlamento va 
dų ir premjero pareiškimus, ir 
galimybes sustabdyti Libane 
krikščionių kolonijų puolimus.
—* Jeigu Izraelio karo jėgoj 
veršis į Libaną Jai Sirijos ka
riuomenė nebėgs. — pareiške 
prezidentas Asadas. Jis pakar
tojo, kad Sirijos kariuomem 
pastos kelią izraelitams. Siri 
jos prezidentas nebuvo Damas 
ke, Sirijos sostinėje, bet buvo 
Latakijos uoste. I>atakijos uos 
te ir apylinkėje Sirijos vadai 
daro pakeitimus, to<l( l prezi
dentas Asadas ir nuvyko pasi 
žiūrėti vedamus darbiu ir pa
sitarti su karo vadais.

Galima įsivaizduoti nelemtą 
Sirijos padėtį Libane. Sirijoj 
karo jė«gos buvo pasiųstos į Li 
baną pilietiniam karui baigti, 
o dabar tos pačios jėgos nau
dojamos Libano mažumai iš
žudyti. Sirijos kariams pavyko 
nuginkluoti kovojančius liba
niečius ir apraminti palestinie 
čius, bet abejojama ,ar Sirijos
kariai pajėgs pasipriešinti Iz* davė.

Energija iš. jautės

Federalinės valdžios studija 
tvirtina, -kad už"21 metų, t, y. 
2,000 metais . apie 20% visos 
energijos bus gaunama iš sau
lės. Energijos departmentas šie 
met'tos;energijos tyrimams pas 
kyrė 500 milijonų dolerių, gi se
kantiems metams yra paskirta 
907 milijonai.

Kongresas svarsto įvairius 
mokesčių palengvinimus na
mams, šildomiems saulės ener
gija. Taip pat numatoma duoti 
lengvatas namų izoliacijai ir ki
tokiems degalų taupymo įrengi
mams.

Pekinas pataria kiniečiams 
nerūkyti

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
vyriausybė, keturis metus ty
rinėjusi ryšį tarp cigarečių rū
kymo ir jaučių vėžio, patarė vi 
siems krašto gyventojams ma* 
žau .Akyti, arba visai nerūkyti. 
Kinijos vyriausybė paskelbė su 
rinktus duomenis apie rūkančius 
ir vėžiu sergančius. Kampanija 
prieš rūkymą vedama spaudoje 
ir per radiją. Vyriausybė nuta
rė įtikinti moksleivius, kad ne
rūkytų ii bandytų apsaugoti sa
vo sveikatą.

radio kariams. Jeigu Izraelis 
išstumtų Sirijos karius iš Lib
ano Jai kaži, ar izraelitai sus
totų prie Sirijos sienos? Izra- 
tumų iki šios dienos neati 
elitai atidavė Sirijai dalį pa
grobtų žemių, bet Goluno aukš

santykius.su
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ją. Dabar rusams jau pavyko iš
kelti tokį šnipinėjimo satelitą, 
kurįs gali būti erdvėje ir fotogra 
tuoti Vakarų Pasaulį iš 110 my
lių aukštumos ištisas keturias 
savaites. Sovietų šnipmėjimo er 
dvėlaiviai dar nepajėgia siųsti 
tuojau žibių į žemę savo sto
timi Kiekvieną metą sovietų 
valdžia dabar turės 'Skelti į erd 
vę apie 30 satelitų, kurie valsty
bei kainuos apie bilijoną doie-

ATSAKYMAS. Vokieti chi
rurgas, Marx Wilms, gyvenęs 
1857-1318 aprašė pirmas pas vai 
ką rastą auglį-tumorą inkstuo
se. Dėl to tas auglys-ta liga da
bar medicinoje yra vadinama 
Wilms tumoru (wilms tumor).

Prop: --
5 vidutinės morkos, 1 šaukštas' 

citrinos sunkos, 1 šaukštas sus
mulkintų petražolių, (petruškųf 
1/4 šaukštelio druskos.
Parbas: y.

Morkas švariai su šepečiu nu 
plauti, bet neskustu Supiaustyti 
skrion akais ir su 1/2 puoduko 
vandens ar garuose išvirti , iki Re 
sukritimo. Sumaišyti su petražo 
temis, pasiūdyti ir naudoti-su ru 
plos duonos d žiu viešais.

Kiekis 3 asmenims.

WASHINGTON, D. C. ~ £6- 
vietų valgia paskutiniais rrėne 
siais paderino savo šnipinėjimo 
erdvėlaivias. Iki fefl meto sovie
tų valdžia ikkelii į padanges sa
telitą kas dvi savaites. Jis pri
traukdavo nuotraukų ir atneš-

KLAUSIMAS. Gerb. Dakta- 
re, prašau paaiškinti kas yra ma 
no giminaičio vaikui Kaune gy 
veliančiam. Jis serga wilms aug 
liu inkstuose. Kas tai per liga 

j ir kokiais vaistais ji gydoma. 
Daugeliui tos žinios bus naudin-

kia diagnozei ir kitokiam gydy
mui. Jis talkina kitų vaistų veik 
lai. Nors cortisonas nekeičia pa 
grindinės ligos, bet jis gerai pa
tarnauja laiknai palengvinda
mas niežulį ir prašalindamas ka 
symąsi. Tada gydytojas gali nuo 
dagniau tirti niežulio priežastį 
ar priežastis. Tada galima imti 
gydyti priežastį ar priežastis nie

* Amerikoje išrastas ir už- 
patentuotas sintetinis kaviaras. 
Jį nupirko Rusijos moksliniu-

Antras svarbus dalykas pacien 
tul žinoti, kad jis nevartotų sau
so tualetinio popierio. Vietoj sau 
so-paprastai vartojamo tokio 
popierio. reikia po kiekvieno 
vi aurų išsituštinimo nuvalyti la 
bai gerai išeinamosios angos 
vietą su vandeniu ir valomuoju 
vaistu (detergent). Tas valoma
sis vaistas gali būti muilas, ku 
riam kai kurie žmonės irgi gali

— Chicagos 4 poficmmkai už 
klupo narkotikų pardavinėter 
jus, rengėsi juos su&nįį i bet 
narkotikų pirkliai j&fvrtkdlpv- 
licinnkus iaukari; geroka]r Juos 
apkūlė ir atėmė *
Dabar policija". ieskfy ilitišei-

'. Jau minėtos dvi niežulio prie 
žastys: vaistams įsi j aut rinimas 
(jautrumas) ir nešvara (bloga 
higiena) Tolimesnės niežulio 
priežastys yra šios: psichinės 
priežastys (psychogenic pruri
tus), giy belinė užkrėta (fungal 
infections), visą kūną apiman
čios ligos (systemic causes, ) 
cukmė liga, pergausus prakalta 
vimas (hyprhhidrosis), išeina- 
mosis angos negerumai (procto
logic kesions). Apie tai kitą kar

Tai vėtys. Jte yra mišrios sudė
to, susideda ir -cardnomos ir 
sereoatog (vutte rūšys) dalių. 
Greitai vystosi. Kyla tos rūšies 
vėžys iš prieš išsivystymą besi
randančių audinį , inkstuose^ 
(embryonal). Pasireiškia pas va 
ką, paprastai, dar prieš jam su 
laukiant penkerių metų. Kitaip 
ta ilga vadinasi embryonal sar
coma, mbryonal sarcoma, embry 

; ma, embryonal adenosarcoma 
r embrynal mephroma

Šiame krašte toks vėžys pas 
vaikus gydomas vaistu ACTI
NOMYCIN. Tai pigus ampulėse 
vaistas, Tengvai gaunamas. Gali 
ma jo apturėti ir per Alvudą’ 
tiems, kurie kitaip jo gauti turi 
sunkenybių. Pasekos-kaip ir su 
visais vėžio gydymais.
Gerausl vaistai nuo tarakoną

KIaAU SIMAS. Gerb. Daktare, < 
patarkite kaip atsikratyti tara
konų. Rašėte, bet neturiu su sa-. 
vimi to aprašymo. Ačiū.

ATSAKYMAS. Išbarstyk vi
sas rietas kambaryje ir milte- 
lius visą laiką Įsakyk nenuvalęs/ 
Milteliai sudaromi sekančiai: 
trys dalys BORIC ACID milte-’ 
lių (powder) ir viena dalis smul 
kaus cukraus. Niekas geriau ne
sukontroliuoja tuos nevidonus; 
kaip ši Alvudo gerai išbandyta 
priemonė. Tik/visi kambariai na 
muose turi turėti miltelių.

būti jautrūs. Vaistinėse tas- “de
tergent” gaunamas patogios for 
mos naudojimui, Iš muilų ma-: 
žiausiai įjautrina Ivory mui-

mų ar namiškių.

Antras gydytojo žingsnis turint 
niežuliu besiskundžiantijį

Kreipiama dėmesys į geresnio 
švarumo-geresnės higienos už
laikymą. Gali čia būti dvi gali
mybės gavimui niežulio išeina
mosios angos srityje: L jaudinan 
čios medžiagos išmatose, 2. su
teršimas odos išmatomis išeinan 
čiomis per kiek nepakankamai 
užsidarančią išeinamąją angą 
(anai neompetence). Kai ku
riems pacientams sutvarkius mi 
nėtus reikalus-pradėjus švariau 
užsilaikyti, palengvėja niežulys 
per c6 valandas.

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

■r #3^5%.
r ,*

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
I\au jausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS* M. D. _

tnn in all fe ’prevkyus £^ts. Še
fes fee
Ad rmra fe oętttrai cdrae£. the

riti rescria :ri cri£~

riau regu turtingumas’ niežulį kasyti 
galimumas Angly priežodis

šiol darytų darbų. Pirmas gydy
toje dalbas yra išaiškinimas pa
cientui liautis toliau vartojus 
iki šiol vartotus vaistus. Jei jo 
aplink /šeinamosios angos oda 
yra kaip ugnis raudona — jis 
jau yra gavęs patinusį odos už 
degimą (edematou dermatitis) 
— ir jau išsiplėtusį sėdynės sri
tyje. Dvi galimybės čia yra: ar
ba jis yra alergiškas vaistui, ar
ba jis per stiprų vaistą naudojo. 
Tas vaistas gali būti arba gy
dytojo prirašytas, arba vaistinin 
ko vartoti patartas. Pasitaiko ir 
naminių vaistų-jų įvairumą toli 
viršija vaistinėse bsirandančiuo 
sius. Bendrai imant, reikia ven
gti vartoti visus išreklamuotus 
vaistus, kurie baigiasi galūne 
(pvz., benzo-caine) ir antihista
mininius (mestis,. kremus ir 
žvakutes (suppositories), nes to 
kie veistai dažnai sukelia odos 
uždegimą (contact dermatitis). 
Vengti reikia ir vandenyje bei 
aliejuje tirpstančių, ilgai veikian 
čių (long actng) išoriniai varto- 
j amų jurimą-mažinaneių- vaistų 
tanesthetic) nes jie dažnai sukę 
lia įsijautrinimą (senstirization). 
Kenaudotina ir sekantieji vais
tai: resorcinol, phenol, menthol, 
ypač kombinacijos phenol ir me- 
htnol. Tai tiek dėl pirmojo žings 
nio žengtino gydytojui turint 
virš minėtu niežuliu besiskun- 
džiiintįjį pacientą. Ir pacientui 
dabar yra aišku, kad jis turi 
vngti visokių vaistų, duotų — 
patartų jo kaimynų bei pažįsta-

Snnptomatinis palengvinimas

Žmorna, kad kasymasis sujau
dina edą ir užilgina niežiėjimą. 
Už tai reikia duoti pacientui,_ 
prieš mežiėjimą vaistų (antipru I Žuliu 
ritic drugs)). Seni vaistai šiam 
reikalui yra dvejopi: barbitūra
tai ir bromidai. Dabar vartoja
mi trankvilaizeriai neveikia ge
riau už minėtus abiejus vaistus, 
bet trankvilaizeriai dabar varto 
tini nes jie mažiau sukelia mie
guistumo jir ^mažiau pavojingi 
įpratimo į vaistus atžvilgiu.

* - s
Hydrocortsoiie • r cortisone 

yra veiklūs prieš niežėjimą vaiš 
tai. Atsimintina^ kad tiedu vais 
tai neveikia prieš niežulį sekan 
čiais atvejais^ neveikia jie kai’ 
nėra atsiradusių plačių, pakilu
sių odos pakitimų (lichen) ir kai 
niežulys atsiranda dėl sekančių, 
pricžtsčlų: vnduriavimo, ».antibioj 
tiku vartojimo, utėlių skeltų ne 
gerumų, sliekinių kįnnėlių žar
nose (enterobiasis) — ascaris su 
kelto niežulio ir kai kurių drėg 
mę sukeliančių negalavimų išei 
narnos’’os angos ir žarnos bei sto 
rosies žarnos srityse atsiradusių

Hydrocortisone ir cortisone 
vartojami per bumą, injekcijo
mis ir tpalų pavidalais. Tepalai 
kol kas nedavė įsi jautrinamo-jie 
via saugūs išoriniam vartojimui, 
neteršia, nedvokia ir nejaudina 
Aštriais dermatite* atvejais ir vi 
dutinio senumo odos pakitimus 
se minėtoje vietoje gerai veikia 
po poros kartų pavartojimo se
kantis hydrocortisone vaistas:. 
Vieno procento hydrocortisone 
su Acid Mantie Creme. Taip pat 
veiklus vaistas yra Desonide ere 
me (0.05^). šie du vaistai la
bai gerai veikia ir jie vartotini 
kiekvenam turinčiai^. > išeinamo 
sies angos niežulį. Geras yaisti-1 
ninkas duos juos be. recepto. 
Nors yra be galo daug kitokių 
cortisone turinčių vaistų, ląiky 
kitės lietuviai prie šitų, nes la
bai gerai veikią daugelyje tokio 
niežulio atvejų.

Per bumą bei injecįjomis ima 
ma; cortisono turintieji vaistai 
irgi veikia mažindami niežulį, 
bet toks ų vartojamas turi būti 
palaikomas tik tiems atvejams, 
kai vietinis cortisono vartoji
mas negelbsti niežuliui. Toks į 
veną leidimas ACTH (tai savi
ta cortisono fnrmą-corticotro- 
pin) 40 Vienetų už keletos valan 
dų palengvina niežėjimą esant 
pakiliems odos sustorėjimams 
(liuhenilication). Vienintelė do
zė po oda ar į raumenis 40 vie
netų ACTH gel (tokia forma 
corlisojo) po kebų valandų pa* 
lengvina vidutiniai ilgai (suba 
cute) besitęsianti -niežulį. Chro 
ninis niežulys jau su stipriais 
vidalu pakitusia oda paleugvina 
ir su ^hemorpidais bei polypo pa 
’Actehi sakiusia odąų^alėngvtiną 
mas po dviejų ar tilįj kartų su 
leidimo minėto TCTH gel?

HTtežnlte priežodi tęs Warfcj/mas’

Cottisonas (steroidai) ” fifeken

that
..........

per lacked P^c^coiję,
WHICH TWF N^OOO --------------

Žiauri yra mūsų visuomenė, 
nes ji neleidžia žmogui kasytis 
labai stipraus, nuolatinio ir tie
siog nepakenčiamo išeinamosios 
angos niežėjimo. Jau 200 metų 
praėjo nuo aptarimo niežulio: 
niežėjimas yra toks jutimas, ku 
ris iššaukia kasymąsi. Negerai, 
kad dar ir šiandien medicina ne 
žino, ka« sukelia išeinamosios 
angos niežulį. Už tai gavosi di 
dėlė daugybė gydymo būdų-sun 
kenybė dabar yra pasirenkant 
vieną iš geriausių minėton nie
žulio gydymo būdų.

F aprastai, gydymas minėto 
niežulio pasirenkamas nežinant 
to niežulio priežasties. Organi-( 
nės to niežulio priežastys kar
tais esti nerykškios. Galimos 
kites priežastys: alerginis jaut 
rūmas, bendros-sisteminės kūno 
ligos ir išeinamosios žarnos ne
gerovės. Labai komplikuoja diag 
nizę dažnai pasitaikantis psichi-’ 
nės kilmės niežulys. Tikrumoje, 
psichinės .kilmės ^niežulys esti 
didžiausias ir labiausiai nepasi
duodantis gydymui-labiausiai 

atsparas. Gera žinia niežulio sa 
vininkams yra galėjimas niežu 
lį sumažinti, nors laikinai, nežiū 
rint, jo priežasties: ar jis būtų 
organinės ar psichinės kilmės. 
Pirmas žingsnis: liaukis toliau 

daryt, ką iki šiol darei

Grjdytojas, turėdamas savo 
clise nepakenčiamą išeinamosios

oi a Panaros c 
VVhS COUS1DC2S0 A 
CURE FOR ?

VU AMOEMT ® V 
CARTHAGE! B j

IŠVADA Stenkimės įsigilinti 
į niežėjime tvarkymą, pirmiau- 
sa nevartodami iki šiol naudotų 
vaistų ir švariai' užsilaikydami. " 
Yra -vaistinėse be-recepto -parduo 
darni- po -išsituštinimo nusivaiy- - 
mui popierėliai (tucks pads). 
Juos naudokime. Vsada tarkimės' > 
su savu gydytoju visais sveika 
tos rekalais, o taip pat ir išeina
mosios angos srityje niežulį tu
rėdami.

PASISKAITYTI. Consultant, 
May 1977.

Pas vaiką vėžys

Araencei U the place that te made 
oot of dreams. And, UJS. Savings 
Bondi have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, 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 
dcmd^e-Month plan where you bank. v jkf&aycd. when mrm ttwy ««♦

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

Take stock in America.
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M. ŠILEIKIS

nut:

$x.oo

IENŲ
ĮKAS

UNIVERSAL

$3.06
line

?®s -u U'Eyoxnl jl*( *V 
iJAts. dideliu darbu. Pteuų jie pa
deda Jnmx padektl samealiku jūs? 
uiiimojimua. Antra, jie padeda ta- 
iorti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

Don’t be a Bom Loserf

Taupykite dabar*
.Santaupos, padėtos priei JO mėne

sio dieną, neis nuožimčiua nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

Vaukeeanas

dą baltų tautoms 
skriaudą atitaisyti

Sekančias kelias dienas Ade 
laidės media mušė būgnais, tri
mitavo apie tą darbiečių. 
rimą.

Dabar visai Australijai 
sakius pripažinti de jure 
jos tautų įjungimą 
Sąjungą, lieka daryti spaudimą 
Švedijai, Šveicarijai iir Nauja
jai Zelandijai, kad ir jos atšauk 
tų de jure įjungimo pripažini
mą.

ii., rragt 10.27-ąp- 
ku 

ri '^itsiĮ^irželro' 17 •• V

X GUŠĖNO KASTAI
A.fJįMtl NEPĄ^RAST>| ĮDOMIUS CYOYTO- 
pqmĮ£įa ir rašytojo atsiminimus

OAįdAiį 250 ORĖ, dedančius 1905

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jwminat, A KISS IN THE DARK. PikantUtaj ir Intymiu nuotykiu 

įpražymai, paimti ii gyvenimo lengva. jtiliu3. gyva kidba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina 52-50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
untranka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
isL, Minuoja $2.00. . /< .

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yri tinkamos dovanos įvairiomis progomis.^ Jas ir 
titas knygas gatim* įsigyti štai Tankina i Naujienas arba atsiuntus čeki a? 
piniginę perlaida.

ęd^ok^tinMk^ -■ vjnausy- 
te žųjPn^T'MiitlĮflios ir žme- 
;-nė^ rejkalau-
’£ulCiąji burtas feina ir

šiuose 
tąd ko-'

Z&į'-Alfa visai ir 
k fctfDię- 

>yą 'ne$įŠt Ir ujfei niekas bė 
nedaro. L ž 

iF vądftiamas

3i rie-
laisvės?

įie>Jtį^rpi;pĮC kad ka
.Jjetuva fu- 

Tai 
kįkia yra 

Tačiau 
-lemtis

Antrąją Baltų kanvenciją ati 
darė Imigracijos ir Etninių Rei 
kalų ministeris, The Hon. Mi
chael Rendal MacKeller. Jis pa 
sveikino konvencijos lalyvius 
ir pasakė neilgą kalba, šiltai pa 
minėdamas baltiečių kultūri
nius atsiekimus....

Darbietis Mr. Chris Hurtford 
taip pat pasveikino konvenciją 
ir pakartojo vakarykštį prane-

Toliau kalbėtojas pastebėjo, 
kad baltiiečiai turėtų būti vie
ningesni, mažiau susikaldę. 
Kaip pavyzdi jis papasakojo, 
kad po ginšo su Whitlam’u jis 
gavęs 130 sveikinimo laišku, 
ir visi buvę australų. Tik kele
tas iš baltiečių (•).

Paskui girdėjęs Launceston'o 
baltiečių nepasitenkinimą tuo, 
kad jis esąs nereikalingas. Jie 
net pareiškę, kad jo parama 
Baltijos lutoms esanti nepagei
daujama (!?!) (Tai taip “baltie 
čiaf’ atsilygina, o tas vyksta, 
kaip vadovauti įsivyrauja vie
nos rūšies fanatikai, jd.).

Jo atsakymas į tai buvo, kad 
baltiečiams yra reikalinga visų

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IrtelgU 1923 metais. T< <21-8070
Įstaigos pietuoti tJemai automobULami partatytL

atsi-1 
Balti- 

Sovietų

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitoa
~»eša

Lgų ir pinigų balt iečiai elk di Arabia, kuris tiek pat 
isckioms sąjungoms, klu Ii“ Rusiją, kaip ir mes, 

mums padėti. Lėšų telk 
vai prieš komunizmą yra būti
nybė, — pareiškė Mr. McGlynn.

Ketvirtas ir paskutinis kon
vencijos kalbėtojas buvo Mr. 
M. Hodgman, LL.B., liberalas 
iš Tasmanijos...?’.

Tai jeigu nereliginio asmens 
Lietuvos atstatymui parama ne 
pageidaujama, lai ir kyla klau
simas jeį.nuo šių priklausytų 
atsistačiusios Lietuvos santvar
ka, tai kokioje padėtyje atsira
stų ten nereikalingieji?!ei j aupla 
nuojama tokia santvarka, tai, 
gerbiamieji, dabartinėse sąly
gose, Jūs Lietuvos laisvę ne arti 
na t, bet stumiat tolyn!

Vertas dėmesio ir prof.. J. J. 
Smolicz aibūdinimas Baltų kal
bų, kuriose lietuvių kalbos ne
žino. Tai turėtų visi nuo savo 
akių nubraukti ’ prolenkiškas 
dulkes ir nesidžiaugti jų veda
ma propaganda, kad lenkai jau 
pasikeitę ir į svetimas žemes 
nebepretenduoja. Taip nėra,

'n prftfittra, įveiiiia ir
• fMf dįfa® u£ - -------------
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nori tą Šimą - atšaukimą.
Pirmuoju pasakaitininku iš

ėjo J. J. Smolcz, B. Sc., PhD., 
Chairman, Pept. of Education, 
university of Adelaide. Jis kalbė 
jj- tenia ’‘Etninės kalbos Austrą 
lijoje”. Jo kalba labai ilga, 
kruopščiai paruošta, tezės pa
remtos tyrinėjimais, apklausi
nėjimais, daviniais. Jo paskaita 
būtų buvusi labai įdomi filolo
gų konvencijai, ar kalbotyros 
seminarui, šiai baltiečių kon
vencijai, susidėjusiai iš įvairių 
profesijų ir įvairaus išsilavini
mo žmonų, atrodo buvo per
daug techniška....

Būdamas kilmės lenkas pas
kaitininkas kalbėjo apie lenkų 
kalbą. Gale paskaitos Dr. Smo
licz perėjo į lyginamąją kalbom 
tyrą. Pagal jam patiektus duo
menis, estų kalba, kilusi iš suo
mių - ugrių, esanti pati seniau
sia baltų kalba, toliau einanti 
latvių kalba, o lietuvių kalbos 
net nepaminėjo: -
r Po paskaitos Dr. Smolicz bu 

vo pasklaustas, kodėl “prabė
go” pro lietuvių kalbą. Jo pasi
aiškinimas — neturėjęs medžią 
gas,nežinojęs kur jos ieškoti,lie 
tunvių nepažįstąs ir nieko neži
nąs apie lietuvių kalbą.

Tebūna šis įvykis pamoka 
rengėjams ateity. Kviečaint pa
skaitininkus kalbėti apie mūsų 
kalbą, apie mūsų kraštą ar kul
tūrą, reikia pasitikrinti ar jie 
tūri pakankamai žinių šaltinių: 
toms temoms. (Panašus reiški
nys yra įvykęs š. m. gegužės 10 
—14 d. Toronto Universitete, 
Baltistikos Studijose, kur lietu
viai skaudžiai yra nukentė- 
ję. jd.)

Toliau išsikalbėjus su Dr. 
Smolicz paaiškėjo, kad geogra- 
finiiai jis Lietuvą neblogai pa
žįsta, yra buvęs Vilniuje ir, iš 
visko atrodo, kad Lietuva dak
tarui nėra “tėrra incognita”.

Antrasis paskaitininkas A. P. 
Taškūnas, B. Com., M.A. Hon, 
M. Ed. Admin., iš Tasmanijos^ 
kalbėjo apie baltiečių dvigubą 
pilietybę. “The dual natinoality 
quastion of the Australian Bal-

dinge^nių ištraukų:
“. Adelaidėje šie jubiliejiniai 

metai buvo paminėti “Baltų 
Savaite’*, į kurią buvo sudėti ge 
riausi mūsų jausmai ir sugebė
jimai. Ji išimtinai buvo skirta 
australų visuomenei parodyti, 
kas mes esąme, ko mes siekia
me ir ką mes sugebame. Aust
ralų spauda, radias ir televizija 
gerai įvertino mūsų pastangas, 
nepagailėdami nei laiko, nei įž
valgių komentarų...

Lietuvos Baitų Savaitės reir 
gimp fcomjlete atstovavo—^Jz. 
Ląpšys, J. Gerulaitis ir Dr. S. 
Pąęevrčionė.

Visi yftaitų Savaitės” paren
gimai buv reikšmingi ir svar
būs, tačiau didžiausią reikšmę 
tenka skirti konvencijai — se
minarui, kuris buvo lyg stubu
ras visos “Baltų Savaitės’’....
Pačiu įdomiausiu ir reikšmin

giausiu pasisakymu , liečiančiu 
Baltijos kraštus, tenka laikyti 
Adelaidės atstovo federalinia- 
me parlamente, darbiečio Mr.

$2£C 
fftiuntuĮ črtcį <rt< money orderi, prie 

RrtiynHme IšUIioau,

(SICAfiO, ILL. M608

įftll kviečiami atsilankyti į pikniką.

^®>»rbug:ie^irttytos gau sios ir vertingos dovanos

tie PeupieJ’P nas Taškūnas yra-faktų iškru^ vmo ir objektysi pagalba, kokia tik jie gali gauti, 
gerai žinomas Australijos lietu- pažiūra. 1 Jei aš būčiau jūsų..vietoj*
viams kaip “Baltic News” lei- Mr. McClvnn savo paskaitoje —kalbėjo prelegentas, aš ne- 
dinėtio redaktorius ir kaip žmo į mūsų reikalus pažvelgė aust- atmesčiau net pirmininko Hu i 
gus daug savo laiko ir energi- ralo akimis, t. y. pastatė juos to pagalbos, net paties velnio, jei 
jos skiriąs Baltijos kraštų fra- kioje šviesoje, kokioje juos ma jūs žinotumėt jo numerį.
gėdijus kėlimui svetimtaučių to šio krašto gyventojai. Vertai Akcijai prieš komunizmą 
tarpe. Jis yra vienas iš nedau- būtų į tai atkieipti dėmesį! Jreikalingi pinigai. Kalbėtojas 
getio lietuvių, nu širdžiai su- pavyzdžiui, klausia — ar neper mano, kad King Khalid of Sau- 
kančių Lietuvos laisvinimo ra- daug j gų ir pinigų baltiečiai elk di Arabia, kuris tiek pat “my- 

voja visokioms sąjungoms, klu ii“ Rusiją, kaip ir mes, galėtų 
bams ir kcnėvncijoms? Kų tas mums padėti. Lėšų telkimas ko 
viskas atsiekia? Jo nuomone, 
visos mūsų jėgos turėtų būti 
koncentruojamos į vieną tikslą 
— skelbti australams faktus 
apie sovietų imperijos siek - 
mus ir apie laisvės varžymų už 
imtuose kraštuose.

— Jeigu tie nėra mūsų pag
rindiniai siekiai, — sako Mr. 
McGlynn, — tada geriau pradė
kim mokytis rusų kalbos, pa- 
keiskim pavardes, ir niokyk’- 

ūkių. kad galėttr 
ikintb kai atvyks “iš 
laivyas iš Vladivos- 

(Visai taip, kaip dabar 
daro progresyvieji s akiratinin-

Konvencijoje prieita nutari
mo kreiptis j Australijos vyriau 
sytę, prašant šį reikalą disku
tuoti su Sovietų Sąjunga, atme
tant pilietybės dualizmą. i

Taip pat p. Taškūno rūpesčiu 
Baltų konvencijoje ir už j s 
buvo renkami parašai peticijai, 
kuri per Tasmanijos valdžios! 
atstovą bus nuvežta į Jungti-1 
nes Tautas ir reikalaujama, 
kad butų svarstomi Pabaltijo 
reikalai Jugtinėse Tautose. •j mes rusiškų

Tdečias konvencijos paskiv- pnėm pasve 
tininkas Mr. T.R. McGlynn, M. t laisvinimo'’ 
A., Launceston’o (Malric colle- toko 
ge) mokytojas, istorikas. Iš pa
žiūros vyras laba’ kuklus, pn-j 
menantis prof. Mykolaitį ?uti-i 
ną Kauno L’-te 1939-40 metais.1 
Tik jam bekalbant pradėjo asi- 
skleisti jo asmenybė. Tai ne pa 
prastas provincijos mokytojas, 
kokiu jis save laiko.Jo žinių gau 
sumas, politinė orientacija, vi
sapusiškas komunizmo pažini
mas, akademinio lygio įžvalga 1 
esamas situacijas ir Baltijos 
kraštų reikalų gvildenimas, iš
kėlė jį iš standartinių mokyto
jo rėmų ir pastatė ant vadovų 
pedestalo. Nenuostabu tat, kad 
jis, rizikuodamas savo karjerą, 
išėjo ginti mūsų reikalus prieš 
G. Whitlam’ą, tada buvusį Au
stralijos ministerį pirmininką, 
pasakydamas:

— Tamsta knysti, pone! Bal
tijos valstybės prieš rusų oku
paciją buvo nepriklausomos ir 
jos nebuvo fašistinės!

Tas ginčas su G. Whitlain'u 
buvo įdomus dar ir tuo, kad 
Mr. McGlynn, pats būdamas 
darbietis, priešinosi darbiečių 
vado vedamai politikai." Jis, 
kaip pats pasisakė, nėra nei gi
miningas baltiečiams, nei palai 
ko kokius ypatingus ryšius su 
baltiečiais. Atrodo, pagrindinis 
motyvas, paskatinęs jį pasiprie
šinti Whitlam’ui, buvo istori
jos pažinimas, netoleravimas

ENERGY 
WISE

mingu konvencijos pietų metu, 
kad darbiečiai nutarė atšaukti 
AVhįtlam’o pripažintą Baltijoj 

:StątęJ Adnunį!^^ kraštų de jure nmigmą į Sovit*
tėįs konlių Sąjungą. Pagal jį, darbiečių 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyros sekmadienius, noo

pavaldinio Gailos atskeltos, N. R) bėndniomėnės Va
dų delegacija iš keliolikos asmefiQ, kurie ieškojo tar
pininkavimo tarp abiejų bendriid&ėnės šakų, remda
miesi tos pačios PLB kohstitūčijos paragrafu^ kad 
visi pasaulio lietuviai priklauso Lietuvių Žėhdruotne 
nei. Deja, jų geri norai buvo tiruose šaukiančiųjų 
balsas. Seimo daugumą sudarančioji grupė Su jais 
nei kalbėti nenorėjo, nepaisant to, kad jų norą bet
gi sveikinimo kalboje išreiškė pats VLIK0 pirminin
kas”. (Tėviškės Žiburiai, 1978 rti-. rilgp. 2A d. 3 psl.);
Prieš keturis metus Chicagon atsiųstas Gaila kal

bėtis norėjo su Chicagos L. BendruOmėhės apylinkių va
dovybėmis, nes kalbėtis jis išviso nemoka. Jis ne diskusijų 
vesti buvo Chicagon pasiųstas, bet įsakymams perduoti. 
Kai apylinkių pirmininkai atsisakė įsakomų klausytų tai 
pirmininkas išmetė iš Bendniomehės pirinininkus, o vė
liau ir apylinkes. Dabartiniai Behdriibmėnės vadai norė
jo kalbėtis Chicagoje, jiems nerūpėjo lėistis į jokias kak 
bas ir Toronte. Patys torontiečiai, PLB seimo ofganiža- 
toria būtų norėję rasti bendrąją kalbą ir likviduoti kohf- 
liktą, bet jie, kaip ir reporteris A. Rififcūnasj įšitikinoį 
kad Bendruomenės priešakyje stovinti ftcntihinkiį ar tik 
tai jų bičiulių grupė visai kalbėti su atskirtaisiais nenori, 
jeigu jie būtų norėję ieškoti bendros kalbos, tai ją būtų 
radę, bet neieškojo ir nerado. Jeigu vadai būtų norėję vie 
ningos Bendruomenės, tai būtų radę tą kalbą ir Toronte,

Bendros kalbos nerado, nes jiems niekad nerūpėjo 
tokia Bendruomenė, kuriai priklausytų visi lietuviai. 
Jiems rūpėjo tokia Bendruomenė, kuri klausytų fronti
ninkų. Jeigu kurie lietuviai frontininkų neklauso, tai to
kių jiems nereikia nei Chicagoje, nei Detroite, nei Toron
te. Jiems ir frontininkai nereikalingi, kurie neklauso pa
ties didžiausio frontininkų vado. Naujienos, nustačiusios 
frontininkų tikslus ir priemones palankiai Bendruomenei 
organizuoti, prieš dešimt metų ši klaūfeiiną kėlė viešu
mon. 0 kai Bendruomenės vadai, nepajėgė suorganizuo
ti paklusnios jiems Bendruomenės, ryž’osi sudalyti tokią, 
kuri jų klausytų, visų lietuvių bendruomenės idėja nuėjo 
vėjais. Organizuojama frontininkams paklusni Bendruo 
menė, o ne visų lietuvių bendruomenė.

Bet p. Rinkūnas kelia daugiau klausimų-, apie kuriuos 
Naujienos nieko nerašė. Ten buvo keliamas gana 'opus lė
šų klausimas, kilo svarbus konstituėi-još klausimas. Kad 
Skaitytojai žinotų kas Toronto sėi'mė Vyk^ rytojaus Nau
jienose spausdinsime ištisą Rihkuhd rėportežM ’vautrfls 
mbihehtai seime”; Skaitytojai, perskaitę visą jo fašihį, tu
be's pilhesni veizdą. - j-

0 savo raštą, Rinkūnas baigia tokia mintiitiif : f 
į “Buvo seime ir daugiau, jautrių reikalą? kuriems ap

tarti nebelieka vietos (pavž; Įtafiaffias švėtiftibš Įta
kos Įsigalėjimas Vas. 16 gimnazijoje.), 't'afltriiįžiii, pri 

‘dėdamas man man pasakytų viėhb Užjūrio' atštdvb
žodžiu: “Jėi PLB seimai ir ateityje bus daromi vienos 
grupės, kuri tolerancijos žodi iš rezoliubijos išbrau
kia, daugiau Į tokius seimus nebus vėrth važiuoti”; 
(Ten pat). I ' '• ■ . -

Naujienos skelbė, kad negalima skelbti viėną daly
ką, o daryti visai ką kitą, jeigu nori suorganizuoti Visų 
lietuvių Bendruomenę, tai višūs lietuvius Peikia Įtraukti 
Į tą Bendruomenę. Jeigu nori, kad visi lietiMti OFganižū- 
cijoje dalyvautų, tai turi pariiošti taisyklės, khd visi ga
lėtų jomis naudotis. Jeigu vedi rinkimus aisakihgiemš pa- : 
reigūnams išrinkti ,tai negalima rinkimų klastoti? 0 vė"-

Natijiėhos nė vienos

Kai Naujienos^ patyrusios apie frontininkų vadų 
dttotuš įsakymus Chicagos; Cl'evelendo ir Detfaitc Fron
te bičiuliafriš už ką ir kaip balsuoti Toronto Pasaulio Lie 
tuvių Befidhibmėhės seime, parašė, kad iš tų šiaudų ne- 
btis grudų, tžii fi^tifiink^i labai supyko. 0 pykčibi galo 
nebuvo, kai vienas didėlis organizatorius, hoifiinacijų ko 
misijai-dar neposėdžiavus ir nominacijoms kandidatų ne
parinkus,--pasiskelbė, kad jis netik bus nominuotas, bet ir 
išrinktais.' NMujiėfibš niibodė, kad jokiame laisvojo pasau
lio krašte šitaip rinkimai nevedami ir tokie rezultatai 
neskelbiami; Niėkas rinkimų fezdltatų negali žinoti, kol 
padorūs ir teisingi žniohės paduotų balsų nesuskaičiuoja 
ir jy nepllškelbla; O. jeigu kas iš anksto rezultatus žino ir 
■pašiškėlbia, tai kas iters, kur nors turi būti netvarkoje, 
paskaitęs. Naujienų pastabas apie planuojamus rinkimus^ 
His tiek ant 'Naujienų- supyko, kad ten pat buvusiems lie1 
Įtuviams pareiškė: “Naujienas reikia išnaikinti. Jas ref- 
’kia su šaknimis išrauti, kad jos panašių dalykų nerašy- 
tu”.
•l?TdA6i?bųy.d'p^rindo jpykti. JWTuvb teisūs. eJiš’ žihbjbj 
ką* ji^kaibėjo-.-Jri žinojoT-kad viskas taip sutvarkyta’, kad 
ijis bųs^i^ihktas^JėigU Naujiėiids^būtų tylėjusio^.-.netilę- 
šsluniiį^ehurDdi^ęjusiosį'tai viskas butųšfcklafidgai pi-ai- 
fėję jr^ie^šuosJj^ n^uldjęs; Bet, pasirod'o,. kad .Naujiė' 
Mos ne vienos. Tiktai Naujienos rašė prieš “rinkimus”, d 
•kiti.dabar jau rdašo “rinkimams”’praėjus. Panašiai šian
dien rašų jrA. Rinktinas, veiklus Kanados Lietuvių Bend 
jruomenėš veikėjas ir pastabūs Kanadoje leidžiamo savai 
ftinib IŽikrdščib tėpobteris. Jis parašė reportažą apie 
' jaūtriiiš momentus Toronte vykusiame seime; Jis pama
te, kad PLB seime vienybės nenorėta. Seime buvo proga 
.bent išsiaiškinti nesutarimų priežastis, bet ir tas nepa
daryta. Pastebėjęs, kad PLB seimo tikslas buvęs pasiek
ei vienybes lietuvių tarpe, bet to seimo organizatoriai tos 
-vienybės nėnbrėjo ir visai jos nesiekė. Jis rašo:

“Su tokia mintimi (lietuvių vienybės, N. R.) Į seimą
atvyko atskilusios (Ne atskilusios, bet Gečio ir jb liau vadovybėn skirti tik savuosius.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(TęSnyšj

, Kaimynas klausia kokios aš taiifVBes. Sužinojęs, kad 
abu, Pranas ir ai, bšaiiib katalikai, ahis siūlosi mus nu
vesti į netoli esančią kdtaliklj bažnyčią. Nueiname. Mi
šios, kaip ir Liėtiivojh, lotynų kalba. Per visus pokario 
metus sekmadieniais pamaldas išklausydavoitie be
veik išimtnai lik stovyklų mediniuose barakuose. Ten 
trūko los bažnytines, sekmadieninės, šventiškos nuo- 
taikos. Skurdūs barakėliai. Vieton altoriaus lik pap- 

‘ rastdš vtilgyklbs stalas ir plikos barako sienos. Tik ku- 
7 nigo pamokslai pakbtHdto mintis virš nublukusios,
* pilno nedaleklians ir vargo kasdienybės, neleidžiant 
7 užgesti vilčiai į geresnį gyvenimą, nors ir pomirtinį.

Šiandien, įėjus į anglų kataliku bažnyčią, įspūdis jau 
; kitoks. Aukšta, tiesi, tiiūrinė ir gotiško stiliaus pažny- 
; čia man primena Klaipėdos miesto bažnyčias. Viduje 
; Suolai iš abiejų pusių. Vargonai švelniai groja. 
- Nors žmonės svetimi, bet čia kažkas pažįstama, miela 
; it artnnžfc Prasidėjtis mišlditiS; daf labiau pasijuntu 

tarp savi): kunigo Hlurgirtfai rūbai, lotyniškos niišibs,
* visos cerFtfYonijbS; hficigoš sūprantatiios kiekvietidm
* jcatallklfl nesvarbu kokios jis būtų kasės ar IntihtHs. 
•tnd ir aš nebesijaučiu esąs taip svetimų. Esu tikras,
* pilnateisis šios kongregacijos narys. Žvelgdamas at-
* šiandffeh iš savb asttlfcftfškb patyrimo galiu tvirtin-
* Č^kad nuolatinis bažnyčios lankymas sen km a dieniais, 
’ įjunto/nug ffatttjb ^rėičtoti šitflrasll bei ištookti anglų
* feilbą.\)i* iš sakyklos ateidavo žodžiai ir mintys, kurių
* fabrike su\yic(.’niais darbininkais, bent iš pradžių, lik

tai neteko nųgrinėti. žinodamas sekmadienio Evėnge- 
ftjos turinį savo gimtoje kalboje ir girdėdamas ją iš

Restauruoti Trakę pilis

A. PLEIKYS

BEREiKAllNGAS IR PIKTAS ŠMEIŽTAS
Kasperas Radvilas ^Laisvojo- ir šmeižia Lietuvos laisvės kovo 

je Lietuvoje” (1978.8.24. Nr. 16 tojus — partizanus”. Aš jį gerai 
pi. 11) parašė labai piktą, šmei pažįstu iš jo pamokslų bažnyčio 
žiantį ir melagingą rašinėlį “Nesi je, iš jo visuomeninės veiklos, 
nori tikėti”.
virš jo dar uždėjo stambiomis rai 
dėmis užrašą “Svarstymai ir nuo

L. L.” redakcija retkarčiais jo pasirodančių strai 
psnių spaudoje ir iš viso jo apsiė . . _ ..
jimo su lietuviais, kaip vieną di t^rpo.

tant° 428 pi.): paleido seimą, 
riabfą HftBmų nepaskyrė, įvedė 
diktatūrą ir suvaržė pagrindi
nes žfrtbghus teis®. Jį labiad tik 
tą palyginti sd diktatoriais f. 

. Stalinu-, L. Brežrtetrd, A; Hitle 
riu ar MusoHdiu. ■

Pažiūrėkime, ka sako kiti apie 
prof. A. Vbldėmarą. TtB laiku 

• rovęs vidaus fekalų ministras 
teisininkas Raprfaš Skipitis, 
finis visudmėnėš veikėjas ir šah 
lių Sąjungos pini, savo knygd- 
jė aNepriklaūšbTt^ LiėŪivą Šfa 
fent” (pusi. 22t-27-28-29-^0-3Ž) 
apie jį taip fjains^kė: . f

d| ŠtfeigiitnDjd Seimo vyrfab 
sybę prof. A Voldeihaf-as nėbe- 
patekch O dėl to jis negalėjo nu
rimti. Jis manė, kad Lietuvoje 
nėra kito tokio tinkamo užsipdto 
reikalų ministėrid, kaip jis pats. 
O kad jis taip manė, tai sprend
žiu iš jd to hreto sugyventojos 
ponios JaSčenkiehės žodžių. Ne 
be A-. Voldemaro žinios rrėt 
dviem atvejais lankėsi pas inane 
į ministeriją p?nią Jaščenkienė, 
vėliau tapusi Voidemariene, ir 
kalbėjo man, kad Lietuva daug 
pralaimi Užsienio politikos rei
kaluose todėl, kėd užsėnio rei
kalų mihistėriu yH Purickis, b 
nė prdf. A Voldemaras...

Prof. A Voldemarai darėsi viš 
labiau nepakėnčfaifiaj nes be dar 
bo sėdėti buvo neįdomu ir štek- 
liai pragyvenimui nebebuvo di 
dėli. 1921 -metais birželio mėn. 
pro! A. Voldemaras nutarė sa
vo ianka pašalinti J. Puriękį iš . - i. - ' . * - - \ t _

monės” ir stora linija pabraukė, džiausį ir garbihgiausį lietuvį _ Ąai kaip tas buwl921 metais 
Perskaičius tą straipsnėtlį, tik' 

rai nesinorėjo tikėli, kad sveiko 
proto Jnnogus galėtų tokias ne
sąmones rašyti, štai tik vienas 
jo sakinys:

“fiėsiiprantdma mums, kad 
visiems žinomas kanauninkas 
taip šlykščiai niekinė, ir žemi- 
fia Lietuvės laisvės kovotojus 
— partofehuk”. ; ‘ y 
/ 5au ‘ tiib vifenti' savo šėkihlū^ 
tas žmogus (K R.) parodo visą 
šaVt išmintį. Kodėl jfe nenurodo 
šaltinių iš kur tos šmeižto žinios 
paimtos, kur tas parašyta? Ne
nurodo tik dėl to; kad jis 3M ne 
turi, jų nėra. Tai yra grynas ne
kalto, garbingo patrijotb lietu
vio ir dar k&hSūhinkd šlykštūs, 
pramanytas, melagingas šmeiž
tas, kad jis “šlykščiai niekina

patrijotą. K R. rašo “nesupran
tama mums”, norėčiau 
kas jį įgaliojo kalbėti visų yar 
du? Ne tiesiogiai, prof. A. Vol
demarą jis palygina su Kenne
dy (JAV prez.) ir Moro (Itali
jos min; pirinj. Tie valstybės 
vyrai buvo demokratai pūnajto 
.žodžio prasme, . emokratinių 
įsitikinimų, žmogaus j^ė^ių ^gėr- 
.bėja|. ,ir jų' gynėjai. valdžią 
jie atėjo demokratinių' rinkimų

_$birželiu 20 dienį^Katoi^Taiki^

^J ^iktadariaj liaktį šovė j?ro.
? gą j Užsienio Reikalų znirSstfo

kad-ir netiesiogiai su.- Voldema- 
rti JU palygnfi negalima^ ? • r-r

Prof. A Voldemaras į valdžią 
atėjo pėiveršmo kSiu, dupto sa
vo pažado rištu /prez. Dr. K. 

’ėrihiūi, kad laikysis k'onstitUtS- 
jos, nesilaikė, jį sulaužė (L. E. 
XXXIV t. 505 pL ir R. Skipičio

Iki šio meto Naujienos vienbs skelbė BėhdFudtnenėjė 
vykusią klastą if yįenfe grupės žiaurią sauVŽlę, o dabSF 
matome, kad Naujienos ne vienos. Kanados Bendruome
nės veiklus narys A. Rinkūnas Toronto seime pamatė tuos 
pačius trūkumus ir apgaulę, kurią čikagiečiai jau seniai 
ant s&vo pečių yra išnėsę ir frontininktį atsikratę:

sakyklos anglų kalba, man tos Evengėlijdš žtklžiai, jiil jpasSkVS: liibku ne už putas, bet už alų, todėl mano 
vėftunas mintyse, pasidarė daug sklantiėšhis ir tiksles
niu negu tam, kuris bažnyčios nelankydamas būtų mė
ginęs dary ti vertimą žodyno pagalba.

PUBLIC HOUSE 
■

Po pamaldų, iš bažnyčios išėjus, airis klausia: — įrūtliito Štilio sėdi senukas, turbūt jau pensinin- 
: tas. Atsivedęs su savim

alaus, sedukas atsigeria kelis gurkšnius. Po to tą pačią 
stiklinę pakiša savo keturkojui draugui. Tas tuoj lyžt

- lyžt-l\’žt, godvžiai atsilaka ir pasitraukia. Senukas, 
kaip meKur nieko, vėl prikeliį stiklinę prie savo lūpų. 
Abu patenkinti.

Kiek ilgiau pagyvėti,qs Anglijoje iF jų gyventojus 
gėriau Pažinęs suzitibjailį kaa anglai jokių svečiu į 
šaVb nžtfnuš nekviečia ir jų hfevafštna. įieberit svečias 
Būtų gifninc, iš toliau atvykęs, alkžhas. Narėd^mi pa
sivaišinti ar kokius reikdltiš Aptarti, jiė dažniausiai su- 
sftttka “PuB'e”, svetainėje O jį gMidia raštl kickvie- 
hdjl ^dtvėjė, ant kiekvienų kžuiipd.

Nferhsi pubd be pianino. Tai BŪtitiuniaS. Visada is 
lankytųjų kas hors moka skahibtnte nes pianinas 
ktektfrtio dngld namuose, kad it riėhiHin&o fabriko 
cidrbinihko bute, lyg būtinas baldas.

Jeigll pHe išgėrimo dar yra muzika, tai neabejoti
nai atsiranda dainos ir pakili nuotaika. Norr anglai 
ęapF»stai gbna šalto būdo, bet pube jie atsileidžia, 
pfidiMtkthėja, pdsidaro kalbūs; iMilesnfejV rtfctorthai 
!f ŠVfMftiės, geresniam klijentų pritraukimui <net pap
rastais darbo vfixarais, rengdavo mtihiS kmfiteritts. 
Kviesdavo flaintfiinkus iš pačios publikos. Tokiose 
OJtTgB??, Sišku, biznis žydėjo. Bet ir mažesnes alines,

šliklrilfe pripili iki viršaus Siiifh, tie phittilu lad atiznai 
tiafiiiiliiHs titibfauKia putelę ir papildu Mė
toti. adlihk. ilihs sėdinčius: X itoii žaitižii khzkbkį žar 
tilfaia; ktiišibtitiiili degtukus į lentelę. Cnbb. Kiti į apsk- 
F1U įlaKhbinią ant sienos; hletb streleŠ. dirts.

apie ant

išgirdau yprpf.^Ą.^Jįpl^ęfro bal

)zarė <fė.išdylu; Voldt

I Sftūbiai kr
finalinės .Jdršiilinks
Dermgį..^;,(Po visų^^žiiržįmv 
ir apklaūsmėjim^A*Tę)ASį?nr

— JeigU Izraelž Ir toliau bi* 
jos arabų užpuolimo^ taLs JAV 
prezidentas remasi pasiūlyti 
pasiųsti į Gazą Amerikos ^kar- 
ritlorfSfiės dalinį tvarkii jtalai-

ES

Did you enjoy-n.' Gavęs teigiamą atsakymą; prmuria 
— JLėi s go to a rtm. —ainius iiuaisKti kas tas pubas 
ugi pasnouo, Kad tai kaiciama, nes Public House ^vie
ši namai}, sutrumpintai vadinami “Pub”. Mudu su Pra
nu lyg ir nedrįstame, varžomos. Kthp čia žmogus eisi 
į karciamą be pinigų drbd tiek mažai jų teinivdamas 
Kaip mudu. Mes kiekvieną peną apsukame po kelis kal
tus pneš jį išleisdami: Bet gerasis k*iteddy lyg atspėda
mas mtiuvicjų mintis,, sako kad jis furidys. 1 dd šthm- 
kamė ir airib kvietimį priimame. Prie karčiamos durų 
jau stbvi ilga vtrų eilė. Ddr ne vidurdienis, tad dar už
daryta. Vos lik bažnyčios bokšto laikrodis jjr^Wcjo 
mušti dvylika, kėrčiėtilbs durys a Ui Vėrė ir Visi skubė
jo viduti, itosltttdo, kad Britanijos Pubai nėra atidaryti 
visa dieną, bet tik griežtai nustatytoitiis titl^hdbir.is. 
Iter dfenį ĮiadAboftitiS bent dvi pertraukos, tat <Tc1 Irt, 
kad lankytojai viėhb prdtiėjihni perdaug ncpnrgerlų. 
Gal ir todėl, kad išginusieji tūrėtų laiko išsipagirioti, 
kad vėliau pajėgtų dar daugiau išgerti.

Alus Britanijoje geras. To niekas henugiilfvš. 
įvairius stiprumo, Spalvbs bei rūšies. Vidnas saldes
nis, kitas kartesnis. Back in is Draft Beer 4- (ląžniau- 
sisti gtHatti^s iš štohj, vieno paintd arba bent įpusės 
painto (gili) talpos stiklinių. Padorus anglas niekhS- 
met negers alų tiesiog iš bonkos. Jis du ^feria neskir’ 
bėdantaš, pasigardžiuodamas. Lietuviai bdvome pra
tę alutį gerti su putele. Anglai ne. Anglas, kaip IF skip

šuniuką. Pasiėmęs painti

kU,Paf?UaQd^1Vien tik aluV«eturmt leidhuo stip- 
re&iehfc gėriHiartis laikyti, VeftdavBd. oSblogai.

fetlAME GYVfex¥lEĄ;

i'euaieione locuuninaais buvome neilgaL Besiru- 
įiifiadi ^a^nmlnU pnejome uvuuos, Kau
urnų nemažai sutaupyta, jeigu nereiKiji Kasetei! au- 
touusais vazineu k rrauejome iauriKe teirauus 
ir ueiruKUs suradome butą visai melon tabriKo.

Aaujieji seimininkai Swnis, Pranui ir man išnuo
mavo vieną Kanmaiį feu iov< fr pautiene. jie Kliu lo- 
ozminKą neturėjo; 18 jj^cįžiį jfe fiftjui? davė xr maiste 
ne! pieiy kvIeBuHv* pSFtui Bi&no įkibyti, ues Jbuvfc 
visai netoli (MrlMVfetėš.

E pi^CŽili biutirilhltĮl slebėMf ftfclftejų geru 
apeutu. Kibk tik fekšton prikrinMūMh tibft IF stfi&eia- 
aavome, fttekd h^falikdaite. fai dsh-ėiTft hfe ^faso- 
no”, bet kflfl M| aprtitį krė/dftg gffį Vf fcbkft> mė 
nėšio, niMlį kolitui vis U3r nemafcjfol, SHBffifflikai 
matyt paM* irttffvfcjir ^drum6\ I^tsiMc patiems 
maitintis. SutikoRte? nes lėldo miiiriS nfflMtJfas V^tuve. 
GamiiidavM nirštą jJa&keisdamk vifeią tftfflą Pra
nas, kitą diftią ai BČt Ldks čia gaininfttaA kryčiams 
tas pats kaip vakflri»rei‘ dhonos fftlte stl kviestu ar 
margarinu ir mlHMelšffln ft užviriname vandenį ka
vai arba kakavai. Agatos negerdavoine. šeimininkės 
duktė, tai matydama pasisiūlė arbatą iŠ mudvieją nų- 
pirkt>, nes jos šeimai niekuomet iš gaunamos normo/ 
nčbuvb gani /

(Bus . , f

: > vttr tenrmftttAi',; ’ 
GARSINKITBS NAUJIENOSE

Munnra, ema t «L «! Jįjį? ,



Jei neatmllep.a, skambinti 374-8004.

1

Dft. K G. B A ETIKAS 
AKU4EKUA lt MOTMŲ LIAOS 
GINEKOLOGINI CMIRUtGUA 

M49 $o, RrteeM «< ICrewfo^ 
Mfdlc*l Beffltnfl. T»l. LU 5-A444

IWTHJ m iLAFVmO TARŲ 
CHTWVRGUA 
TeM. W4SfS3

DR, PAUL V, DARGIS 
«YOTTOJA€ IR CHIRURGAS į 

WMtchMt.r ComoMnity Mnika* 
Marine* dirakron**

B, Hanherm Rd., Westchastar, IŪ 
VALA* DOS: 3—5 dirbo diwinmiir ir

k ;- -

Prėskos tapybaLucientes

• IIIJIDM’

J 
i

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
weeiALYM AKiy ligos 

W West lOSrd StrM)
V g *48^717 p£g31 K^tSTTZ^-

. ketvirto. M < 
Ofiso JaWu 77Ū-2BS0 

RetidencHos želet: 444-5545

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMITRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
UU W. n SI. T*L 737-51/7 

Tikrina aki* Pritaiko akinius ir 
t “contact leases’”

’ ij, ‘ Aifiintm:

Vid. *g*l cšritario*.’ (jidrtyt* treč j 

ŪR.JjEONAŠ SEIB6TISĮ 
5 .. IMki+U, **USl-t5 f“
M RWBTATOS CHIRURGIJA 

, ” 265A WEST OM STRIKT

Štūs Ui aditka karp'savaitgalio. Operatoriai reik a-
su dulkių siurbliu (Anierikie- lauja didesnių algų, trumpes
nių nuomonė). nių tarnybos valandų ir geres-

M. Miškinytė nių įrengimų. Didžiausi žino- 
■ ——— nių susikimšimai Ixmdono Gat

KGB AGENTAS PASKIRTAS wick ir Ispanijos Palma de Ma- 
JT EUROPOS ŠEFU jorca aerodromuose.

LONDONAS- — Nepaisau t,kad 
įJAV-biu ir Britimijos di|>loiua- 
, tai apkaltino ir įrodė, jog Sovie 
ilijos pilietis Geli Dneprovsky' 
|vra sov;etų KGB slaptos pi>lici^ 
■jos valdininkas, jis buvo pas- 
’kirtas Jungtinių Tautų vyr. bu
veinės Europoje 4>ei‘soualo di
rektoriumi. Tas postas suteikia’ 
sovietų piliečiui pr į imą prie 
kokių 3 000 JT tar/autojų (Je- 
nevoje konfidencialių doku
mentų.

JT general, sekretorius Kurt 
Waldlieim gavęs JAV ir Brita
nijos protestą prieš tokį pasky
rimą, pradėjo tyrinėjimą, bet 
įtariniui, jog jis KGB pulkinin
kas, negali surasti įrodymų.

**Muni užtenka to. jog Dn?- 
provsky yra Sovietų slaptosios 
tarnybos agentas”, pasakė Va
karų diplomatai.

švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TRAUTWEIN IR SULZBER
. - GER

NEW YORK. — Aukštesniojo 
Tisine teisėjas Tlieodore W. 
Trautwem vienos žmogžudystes 
bylos Neu' York Times dienra
štyje aprašymo rejxM'terio My- 
ron Farberio pareikalavo notų, 
s kur informaciją gavęs.

New York Times leidėjas Ar 
cliur Ochs Sulzberger atsisakė 
uitas duoti. Teisėjas atsisaky
mą pavadino teismo įžeidimu 
:r nubaudė NYT mokėti teis
mui po $5,000 kiekvieną dieną, 
kol pateiks teismui reikalauja
mas notas.

Reporteris Farber už savo už 
Į rašų neatldavimą teismui parei 
kalavus, nuo rugpjūčio 4 
uos tebesėdi kalėjime.

die-

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

M VYT. TAURAS 
, ,«Y©YTQJAS m ZNItURGAS 
ąondra pokTik*. šp«L MOTER į h'sc-

Ofi***. 2A$2 WE£? 5yth S i P/JET 
TM. PR &-1223

OFISO VAU: pina, eattaį-, trečiad

''Ieškokite gero, n< pikta, kad būtvm<ri» wyvi". — Amo>« 5:14.
Didžiausia Šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr»ug stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gau* gar
bę, šlovę ir nemirtingumą- Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą * ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

JV. RAITO TYRJN RTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

f

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601STREIKAI TRUKDO ORO 

SUSISIEKIMĄ
PARYŽIUS. Prancūzijos oro 

susisiekimo kontrolės bokštu 
operatorių tarnybos sulėtinimo 
streikų rezultate Europos aero
dromus perpildė negalinčiais 
laiku išskristi keleiviais, ku
riems dažnai tenka laukti j>o iš 
tisą parą ir daugiau. Šiuo metu 
vykstantis skridimų sulėtini
mas yrą šią vasara jau penk
tas, kuris paskelbtas iki kilo

AHBESOU KILLS 
MOUTH FAIN ON 

CONTACT
Denture pain, toothache, 
cota sores, teething pain, 

relieved for hours. EUDEIKISWben mux* mouth p«tn strikes 
use Anbesol the pain killer 
Anbesoi wth three anes’hetics. 
soothes irritated nerve endings 
deaden* pam Helps prevent in
fection too Use as directed tor 
hours of relief

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Michigan State universi’ Pirmoji painoka bus rugsėjo 11 
mokslioiukai tyrinėjo kai- d. 1—3 vai. popiet 5106 So. We 

viu pieningumą ir nuslalė, kad g tern Ave., Chicagoje, o antro- 
jos duoda pieno 10% daugiau,1 ji 7—9 vai. vak. tose pat patal
kei būna dienos šviesoje 16 va- pose. Paskaitas skaitys Ms. Mol 
landų, šviesos intensyvumas ne ly Weis. Vieta 

Ituri jokios reikšmės: gali būti1737-1178,
.... : i'ar ^ėla dim e Pomidorų 

Jaunos karvės, esausios 16 ya- • lima nul ti 
landų dieno gličiai .kus ju()S
auga (net l«-I5Je. Panašus da-!denį h. 1kk pa( 
iyfcai atsitinka n* Su kitais gy- taine van<ieitvje. Nenun()kę ar 
vuliais^Taip jrat WuStetyta.kad-^. nenunokę pomidorai su- 
didžiausias ^ ^ėsiemas bu' Vvniojaini j laikraštj ir pad’ da- 
įią, joins -esant ,Aenos šviesoje į yj^ą gilčiau, ir ge

Iriau išnoksta. z !

. . w Jei špinatai ‘išvalo jušų 
rinėtojamK pavyko: jatauginti ^rįįįurį^ su šluota, tai rūg- 
įdįukusfr nors dar nėra surasti 
budai, kaip išvengti plaukų nu- 
tflinkimo. Atauginimo būdas 
bei priemonių visuma vadinasi 

i ar totalis. Nau 
ddjant :moslį, vadinamą traierno 
nide, ataugę per kelis mėnesius 
plaukai, nonnabai a-ago net pa 
sibaigus gydimui/

• Reikia, kad keturi pagrin
diniai maisto produktai būtų 
gaunami kasdin:

—Mėsa, žuvis arba paukžtię-
> na,
—Vaisiai ir daržovės,
—Pienas ir jos produktai, 
—Duona ir javainiai.

• Asmeniniai energijos tair{ 
pymo būdai: 1) Miegok reikia-1 
mą valandų skaičių — nei per j 
daug, nei permažai. 2) Atsimin 
tina, kad reguliari mankšta 
yra energijos šaltinis. Po darbo j 
gilus įkvėpimas ir iškvėpimas 
luodą naujos energijos, 3) Juo' 
kas ir gera nuotaika yra taip 
pat energijos šaltinis. Karta:s' 
yra labai prasminga pasijuokti 
iš savęs. Moterims daugeliu at
vejų gelbsti gadiosašaros. 4)Gc 
rai ajigak’oti saw aprangą įxh 
būvianis yra būtina, nes nuo 
jos priklauso gera nuotaika — 
geriausias energijos Šatlrnis.’ 
Atsinimtina, kad kiekvienam 
luriniui reikta duoti atitinka-’

forma. 5) Reikia išmokti 
valdyti nervus ir jaustis lais-l 
vii. Varžymasis yra didžiausias 
energijos eikvojimas. 6) Švąr-I 
bu nebūti vienišam, ypatingai 
artėjančio rudens metu. Paau-j 
kok savo dalj (alko organizaci
joms, laikraščiams, J (oni-| 
nėrus, Raudonam YM-
CAi. Jei neturi, tai susirask tin1

i

3
teto

rezervuoti let Mylimai Motinai

‘'"■‘S- r-{apsiniaukusi
J ■*,±,*1 tai/ pagal susitarimą. . . • .

žievę lengvai 
pusei minutės 
į verdantį van 
palaikyti šai- TERESEI PAULIONIENEI mirus,

Um

2te0 Wiit '^rd »„■ Čhfeiį*. H 6062<

e Alabamos universiteto ty

mielam klubo narinįi VYTAUTUI, broliui AUGUSTINUI, 
seserei ZUZANAI bei jų šeimoms ir visiems ai’timicsieins 
reiškiamtrgife užuojautą* ': ?

>7 - ' ?4 5 Cicero tietuvių Medžiotojų i
Žuvauto jų Klubas

ferkraustymai :
MOVING 

Lildimii » Pilna a parauda 
vr ŽtAU KAINA: ;

i

I Alopecia areatay

MOVING .

AWtAMMB'VU1MAS 
3TM996

RA>4JO IHMM VALAWOOS

nūdienio idienio 3:00

. V«d«|« Alden* "baukva ‘ ~ 

Wi WtwitaeV *WV 
7|3>-io. ma pl e woo* <vi.

CMfcAGO, Hi. «K»

Mitevttaf koilta 
pasirinkimo*;

T«L»UW

577-MM

■JMI tfamU MMenta, kurk 
’ galėtų pra-
r tome Jį adreaas. Mes 

jiaflM aUaimt Naąjiaaaa dvi sa
vaite* Bemokamai.i,.. — — ■■ rfr— ■—

Itlmois ihūvvthMo l'rba- 
noje- Agrikultūros kolegijos Co' 
opemtive Erttwion Scrvic? 
dtros palaiimus, kaip namuose 
pasigaminti įvairias uogienes.'

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-G7 SO. HERMITAGE AVENUE
1 TeL 927-1741^—1142 V

4330-34 SO. CALlrOIiNTA AVENUE
- ; Telefonas. 523^0440 :

could eventually ruin

; .91 ■ .‘.T■>: • .:■? • ■. -
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1446 So. 50th Ave, Cicero, flL Phoaei OLympie MOGS

Pfreee: TArte 7-lfllM54 S*. -HALSTKD STREET

MAUJIIMO^ cmKA&O 4, iu< Wednesdays August 30, 1978'

TRYS MODSIMSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phon*: LAfayette M571

GEORGE F. RUDMLXAS
8a. LITUANICA A VE. TH.: YAM* t-lltt-USl

v
Check yoar spark pluęs even few thmisand miles. They 

tell you a lol ąbout how weW your motorcycle is perform jag. 
If the electrode tip has strange deposits, check with your 
Kawasaki dealer about repairs* —

»

_____ -
1

JS / i

J’ KHWrr 01
TĖVAS IR SŪNUS:/: ar.

s CYCLE TIPS

Spark Plugs Tell How Your Engine Is Running
As you become more 

familiar with your bike and 
its operation the miles and 
hours of fun need to be ba
lanced with a little care and 
maintenance.

The spark plug is the fo
cal point of engine efficien
cy, according to authorities 

’ at Kawasaki Motors Corp., 
U.S.A., from their Santa 
Ana, Calif., headquarters. It 
is the final link between the 
electrical and mechanical sy
stems which makes your 
motorcycle run efficiently. 
The right spark plug can 
make your engine run better, 
and a quick check of your 
current plugs can tell you a 
k>t about what’s happening 
inside your engine.

First a tittle terminology. 
The insulator protects the 
electrode inside the plug 
wh ich carries the charge from 
the plug wire into the com
bustion chamber. It’s the 
k>ng,wh ite .tapered .pored ain 
tip that sits outside the en
gine. The plug base screws 
mt© the engine head, and the 
electrode protrudes from 
the bottom of the plug. The 
heavy wire which is bent 
toward the center electrodes 
is called the side wire or 
ground strap. R catches the 
spark which ignites the fuel 
mixture during combustion.

Depending on your par
ticular frding conditions, a 
chffrrent plug can make a 
big difference m the perfor- ' 
mance level of your engine. 
A *h©t plug” burns the fuel 
-ut a higher temperature and 
is usually recommended for 
engines with low compres
sion er those with modified 
heads, another factor which 
lowers engine compression. 
.A >>coid will make

t yowr rrrįfme rm cck>ler and 
Mps the engine nrnsmootb- 

tong distance trips* 
Yout owners manual or 
ftonchbBd . dealer will 
comsMAd the proper plug 
lor your ^eciūc aecd«h. Ons _

2533 W. 71st Street - a
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345 ’

rule of thumb — spark plugs 
cost less than most engine 
parts. When in doubt choose 
a colder range plug. A plug 
that’s too hot can cause 
considerable damage to the 
internal parts of your engine.

Just as a heart beat can 
. tell a doctor about his pa

tient’s condition, the spark 
plug tells the motorcycle 
owner about the conditions 
inside his engine.

Take your plugs out once 
in a while and take a look at 
the electrode tip. Strange de
posits and corrosion on the 
tip can indicate problems 
that

your engine. You can spot 
trouble before it gets out of 
hand by just following this 
process.

If your plugs seem fouled 
or deteriorated, check 'with 
your franchised dealer. The 
experts at Kawasaki know 
that your engine will run 
better if it is well timed -and 
has the right dean plugs to 
give you the performance 
that the bike was built for.

(Editors Note: This is the 
second in a series presented 
by Kawasaki dealing with the 
fact that safe, smooth motor
cycle operation is more than 
just turning the key). 1

Lietuvių 
Laidotuvių 
Dirertorią 
Auoclacijos

MW4S.

PATARIU Vk
MAS DIENA

1WI 
KOPLYČIAS 

' VISOSE MIESTO 
DALYSE.

I 
c

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITU AN 1C A 4 VENUE. Pkone: Y Arda 7-344)1

STEPONAS C. LACK IR SONŪS
’ (LACIAWICI)

U24 WEST 69tn STREET Republic 7-12U 'j
Wl WEST 23rd PLĄCl VIiTtaia 7-6471
tIW8 SOUTHWEST HIGHWAY, palo* HHk, H. 174-4411



— Balzeko Lietuvių Kulūrcs 
muziejus ruošia keramikos kur 

; sus, jie prasidės ings. 21. ir tęs»‘s 
!(i antradienius. Jaunuolių gru- 
į pės pamokos bus 4:30 — 6 v.

— šauLų Sąjungos pirm. K. pOpįet, o suaugu bus mokomi 
nuo 7 iki 9:30 vai. vak. muzie
jaus patalpose, 4012 Archer 
Avė. Kursuose dėstys ir jiems 
vadovaus Marija Gaižutienė. 
Dalį išlaidų padengs Illinois Me 
no Taryba, todėl iŠ kursantų 
bus imamas minimalus mokes 
tis. Registruotis teį. 523-5523 
nuo 8:30 ryto iki 3:30 vai. po
piet.

Milkvaitis,, Sąjungos šaudymo 
sporto vadovas P. Petrašūnas ; 
ir kelios ekipos šaulių šaudyto
jų iš CJiicagos, per Darbo die
nos savaitgalį vyksta į Cleve- 
landą, kur įvyks šaulių Sąjun
gos šaudymo varžybos.

— Dail. Vytauto Trečioko dar
bų paroda ruošiama Otavos 
miesto valdybos parodų salėse, 
rugsėjo 2—8 d. Oficialus atida
rymas bus rugsėjo 5 
vak. Dail. Trečiokas 
p^t architektas.

— Kostas Venckus
kestras gros Naujienų piknike 
rugsėjo 10 d. Polonia sode, 46- 
ta iir Archer Avė. Svečiai turės 
progos pamatyti geriausius vai 
so, polkos ir tango šokėjus, nes 
bus šių šokių konkursas. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Miesto autobusai sustoja prie 
pat pikniko vartų. Automobilius 
galima pasistatyti aplinkos gal 
vėse arba prie geležinkelio va
kariniame Poloni j a Grove pak
raštyje.

HELP WANTED — M^LE {
Darbininky reikia

TOOL MAKERS 
TOOLS & DIE MAKERS 

MACHINISTS 
JOB SHOP EXPERIENCE. 

COLUMBIA TOOL & GAUGE 
COMPANY 

1921 Pickwick Ave. 
Glenview, Illinois 

729-4900

Namai, Žemė — Pardavlmol 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

d. 7 vai.
yra taip

ir jo or

— Illinois universitete Circie 
campus lietuvių kalbos pamo-
kos prasidės rugsėjo 18 d. ir kuopos ] 
bus pirmadieniais, antradie-’ town universitete, Washington,! 
niais, ketvirtadieniais ir penk- D.C. bus lietuvių kalbos kur-’ 
tadieniais 10—11 vai. bei 11 —'sas nemokantiems lietuviškai.i i »
12 vai. Registracija kursams - Prasidės rugsėjo viduryje, oĮ 
rugs. 12-14 d. Infrmacijas tei- 1 1
kia B. Balašaitienė universite
to raštinėje, tel. 996-7950.

— Dainavos ansamblis pra-

pastangomis George-1 KOMUNISTAI SAVO 
W a i n <rt u n ' TARPE

INDUSTRIAL CUSTODIAL 
OPPENINGS

We have a need for a competent 
individuali to work afternoon 
shifts “flexible starting time”,to 
work as a work-leader custodian. 
Also full time day position for 
Production Janitor. Good pay. 
Stable work enviroment & nice 
people. Apply in person.

BEE CHEMICAL CO.
2700J2. 170th St., Lensing, III.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentM
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 KAS VERTINGA
vonios, centrinis šildymas ir saldy-1
mas. atominė slėptume, 3 automobi-| 2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
lių garažas, du balkonai, patio. Tik garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
$85,000 Marquette Parko centre. jj^ stogas, gazu šildymas, apsauga 
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami,!?“0 W“*“-langai’ »’

gražiai užlaikytas, S34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna,

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6
kambarius Brighton Parke. $79,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
J951 W. 63rd St Tel. 436-7878

HANOI, Vietnamas. — Hanoi 
pirmodienį paskelbė, kad Viet
namo vandenyse pirmhadienį bu 
vo pagauti 6 kinų laivai, o ki
nai apkaltino, kad Vietnamo 
kariuomenė buvo per visą my
lią įėjusi į Kinijos teritoriją ir 
barniai tarp dviejų “broliškų” 
komunistinių kaimynų eina aš
tryn. ,

Kinų vyr.. pasitarimų nelega- 
cijos narys staiga iš Hanojaus 
grįžo į Pekiną ir ženklai rodo, 
kad santykiai tarp Vietnamo ir

nutrūki-

baigsis gruodžio mėn. Jei Lui
sais bus pakankamai susidome 
jusiu, tai jiie bus tęsiami 
Kalėdų. Kursų mokestis 

. i Informacijas teikia Eva dėjo ruoštis naujos muzikinės i ė 1511 gt 
dramos “Emilija Platerytė” pa --- - - 
statymams. Jie bus sekančių 9^9_ 638-1908
metų kovo 31 ir balandžio 1 kuopos pirmininkė, pastaro 
dienomis. įjame seime išrinkta ryšininke

su spauda.

— Toronto skautai į variomis Kinijos įsitempia iki 
progomis minės 60 m. lietuviš
kos skautijos sukaktį rugsėjo 
30 ir spalio 1 d. Bet kada buvę) 
skautų organizacijoje kyiečia-j 
mi dalyvauti.

— Jonas Mockus iš Thunder 
Bay, Kanadoje, yra pasižymė
jęs savo 'medžio drožiniais. Jo 
meniškų darbų bei drožinių pa 
rodą Toronto Lietuviu namuo- 

j su susilaukė reikiamo dėmesio, 
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas įtik gaila, kad ji buvo vasarą, 
iVH-a___ nwa? 4.Ą _ Rf! iarn ? j .. > daugumai meno mėgėjų atosto

gąujant.

— Bendriems raštinės dar
bams reikalinga tarnautoja, ga-J 
Imti-rašyti mašinėle. Gerbs dar
bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847-7747i (Pr.) {

— (R.), LB Brighton. <Parko 
Apylinkė rengia, linksmą gegu
žinę š. m. rugsėjo 3į sekmadie- 
nį, 0 Bruzgpliepės/, sode; 8274 
S. Keąn. Aye.r prįęs tL« JTaųjines 
-kapines. Veiks turtingas baras, 
virtuvė, Laliriės šnlinys ir Įriti 
įyainimai. šbkihrhs gros’ smar 
gus P.’Venckaus orkestras. Pra 
džia-12 v. dieną. Kviečiame vi
sus linksmai popietę su muihiš 
praleisti. Iki pasimatymo!

— Mes planuojame papildo-

— Lietuvos Vyčių 142-tro;

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviy Įstaigą:

t- American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Tele!. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

E anksto — pries 45-60 dienų.

NAUJL’SKAITYTOJŲ VAJUS
- -- */ ..v-:' /-J*

Patinimo rajaBs. konflsiią kreipiasi irtais akai'
Wja? »l visos lietuvius, _irpraJb_ pasekti knygnešiu bei lietuviškos span- — -• ‘

.-B

štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos Airijos 
taip, įat pavergtos .LietuvosJ.irPfoš Tmanių -gerovei, bendromis .tėgetois 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės ’ atstatymo ir • visuotino:lietuviškų reL 
kai;]. renesansA ■ j;-;:/ •'•A-'w '■ IzlfcBĮĮHBr

. . VIS ^ĖĖąANflŠ SĄJŪDŽIUI . • z' = ■

____w___r__________ ,____ ________ _^_,jt^kįrieprisldėjo, jrie-Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis ^naū^eiy

Mykolas Karaitis, sav. Grand ShoreFinotelio ir Rezidencinio viešbučiu 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg,. FL 33708, tėl. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. čį

Musu bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos būs skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. 1W7K

’7? ;x^J

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų,^

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumer&tos pratesimo, užsakymų, bei. galimų skaitytojų jelkilamg 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. - ‘

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60603

>* B anksto be raginimo pratesiu saro prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
^gindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

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

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

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

kuria

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

629, Washington, D.C., 
. E.

ir p°.
$80.’

Migo
Suite
Teį

Migonytė

mo.

MECHAJ^ICS 
FORKLIFT

Immediate opening for journey
men mechanics. Experienced on 
kas—LPG, FCR control + abi
lity to trouble shoot.We provide 
advanced training in cable 
form, EV 1- plus square D con-

Itrols. We offer excellent wages 
j • Didžiausi ir garsiausi var-|plus free fringe bes
jgonai pastatyti Organ auditon-: nefit package.
joje, Atlantic City, N. J., 1930 
m. Jie turi 33,112 garso vamz
džių, nuo trijų šešioliktųjų co
lio iki 64 pėdų ilgumo. Jo orui 
gaminti motoras turi 365 ark
lio jėgų ir įrengimas kainavo 
pusę milijono dolerių. Didžiau
si bažnytiniai vargonai yra Vo- 
kietijoje, Pa^au katedroje, užĮSouth Suburban Millwork Com- 
baigtti statyti 1928 metais. Jiejanv j looking for experienced

Contact MR. 
LESSMEISTER — 586-6300. 
CLARK LIFT of CHICAGO SO. 

7000 West 63rd Str. 
Chicago, Ill. 60638.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.
EXPERIENCED

WOODWORKERS WANTED
HELP WANTED — MALE 

Dirblninku Rolkla

lite pirkti už $41,800.
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.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 xrbi 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leldkrą. 
Dirbu Ir užmloščIucM ga
ri n tvotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

TeL 927-3559 -r—__1

12—98 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tlktrf $9t pusmečiui aufomohHū 

UebHlfy apdraudimas

turi 16,000 vamzdžių. Ilgiau
siais vargonais grojo kun. Ian 
Yates, Handsworth kolegijos 
koplyčioje, .Birmingham,, Ang
lijoje. 1970 m. gegužės 9—10 ,d? 
jis grojo 43 vąt: ir 15 minučių.; 
Visus ilgo grojimo rekordus tu-i 
n anglai,

— Keli Massachusetts demo
kratai nori -isnafcsti sen.-; iBrook 
iš politikos... Jyaudojav skyrybas 
politinei kovaį. ^Yra^pora <res>- 
publikonų, bandančių- pakenkti 
;sen.. Brooks^-r. 4. ’ ■ —

— 2,000 protestuojančių bra
zilų praeitą sefcmndienį priar- 

.tėjo prie Sao Paulo katedros ir 
mą kelionę į Vilnių spalio meh7įrengėši pareikšti protestą, |et 
Marius Kfela — -737-1717. [kariuomenė juos išvaikė. Aikš-

(Pr.) tėje-liko keli sužeisti brazilai.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti nž pridedamus  doL__________

Pavardė ir vardai ------------------------------- ----------------------------------------

Adresas _______________ ____________________ __ __________________

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipac 
žinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 

Pavardė ir vardas . ----- ------ -------- — „ , , ,

Adresas , - . ■■ .. ■■■ ------------------------- -————

woodworkers to fill shop posi
tions. Steady employment. Pro
fit sharing. Medical, dental <& 
insurance program.

CALL <54-2108 c 7

SHEET METAL 
LAYOUT MAN

5 to 10 years experience. Must 
have tools. First shiflt Good 
starting rate. Good fringe bene
fits. Paid holidays & vacations.

Apply in person: 
ELLIS CORPr 
2444 N, Pulaski Rd.

SK ASHLAND AVB. >

LAIKRODŽIAI Jr

, Firdavinm fr 
ŠĮ4< '

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

MASDA N0REIKIEN1
KOS Weit IMI St, Chicago, DDL W62> • TA TFA 5-2787

DiMIf wasIHnkhntf r0Uw {vairi? prekfe
MAUTAS Ii EUROPOS SAN DILIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express corp. 

MAtourrn gift parcils išryki 
IMI W. *** M, Cklcw», 11L *042,.T*L WA S-S717 

J3» U. HalsHd *tw ChteM». HL 40404. — T«i tSMJH 
V. YALANTtWAf

r
Erardė 

I
Adresas

1

Ir vardai ----------------------------------- , __

Fivirdė ir vardai ----- ...

t “LIETUVOS AIDAI”
5, KAZt BRAZDZIONYTE,
jįjį PROGRAMOS VEDtJA
jį} Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai.

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 tt Street, Chicago, Illinois 60629
Teki. - 778-5374 X

vak.

CHEMICAL OPERATOR
Chemical manufacturer in Clearing 
industrial district seeks experienced 
chemical operator for liquid bath 
Chemical .-plant?-Waste-water treat
ment experience, desirable. Must ha
ve 2 to 3 years experience in Liquid 
Chemical processing.

Attractive starting rate and frin
ges.

Apply Plant Manager
ARTHUR C. TRASK CORP.
7201 W. 65th St.

-An equal opportunity employer

WANTED 
BARTENDER

Part Time Nights
Friday & Saturday

6 P. M. to 1 A. M.
957-1203

p. NEDZINSKAS, at.
Chicago, Hl. 6063X T.1.jį 7^5960

j Private Club.
i
■ I ------ ——

ROOFERS
Must speak English. Prefer experien
ced flat roofers or will train quali
fied men. Brookfield location.

485-2300
EOE

MACHINIST
Opening new plant in S.W. sub
urb. 1st & 2nd shifts.
Boring Mill Operators
Bridgeport Operators
Lathe Operators

Notify Public
INCOME TAX 3ERVFCBV . 

4259 S. AUplcwood. TtL'2547450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra^

šymai' ir kitoki blankai T7-
udiiic vpciaiuic .

Milling Machine Operators
- •------ 1-------------------- 4

CARPENTER WANTED
Want skilled man with min. 4 years.
Remodeling Exp.

Excellent future, 
chance to progress. $30,000 
Must have Business Ref.

Mike Walsh.
WALSH BUILDERS

867-4744

benefits, and 
Salary.

Experienced persons able teį 
read blueprints & have or use! 
precision tools. Paid hospitali
zations & life ins. Profit shar
ing, retiring plan.

H & R ENGINEERING 
.7401 S. Ferdinand

Bridgeview 458-7696

IN
Cull Frmk Zipolls 
B0t% W.VSfft

GA 4M654

PERSONAL 
Asmeny Ieško

HYDRAULIC Power Unit 
nufacturer has openings 
Experienced people to fill 
following positions:
• WELDER-tank welding 

metal fabrication.
• ASSEMBLER-hydraullic 

tems .
• MACHINIST-mill and drill
Company paid insurance and 
paid holidays.
CALL: Mr. “J”

Ma- 
for 
the

and

sys-

640-1515

MAINTENANCE WELDER j 
Experience in welding, various 
metals and maintenance work. 
Paid vacations, holidays & other 
benefits Call TOM MENDIUS.

735-3322

MECHANIC - -
Need someone < 
duty trucks. Truck driving experiene 
and welding experience a must Must 
be dependable.

Reference required.
763-6877

A & O SNOW PLOWING 
SERVICE

6135 N. Elston Ave.

Jeronimas Valinskas išėjo iš 
namų ir dingo. Jis gali būti Chi- 
cagoje, Bridgeporo apylinkėje, 
Jeigu kas žinotų, kur jis galėtų 
būti ar girdėjo, kur jis yra ar 
lyra buvęs, prašomas tuojau pa- 
Iskambinti jo giminaičiui Cas-

experienced in heavy sey Valinskas CO 1*2622 arba
jLA 5-7932.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darblnlnky Ir Dirbtninldy

(2) PRESMEN. Heidelberg off-Į 
set 4 — color Bobst, die cutter.į 
Need experiene. knowledgeable 
men willing to accept responsi
bility. Folding carton company 
locat. in Chicago. Call 585-2090

Powęrfuląnti-itch 
drug you can buy 

į without an Rx!

HELP WANTED — FEMALE 
Dirbi ninkly Ranch

SEAMSTRESS/TAILOR 
Needed part time Hours flexible 

B. YOUNG FORMAL WEAR 
11016 S. Cicero 
Oak Lawn

’ Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for
itching. * uXkMi □ 13Bi COZ EXE

CLEANING PEOPLE
’ Luxury adult apartment comp
lex in Mt. Prospect has several 
openings for janitorial help, 

j Full time—experienced. Ideal 
' working conditions. 991-4400

------- :------------------------ -----------
LAB. TECH. t

Metal testing laboratory seeks 
i wet Chemists.

Some background ijeqmred.

PHONE 523-7088
CHICAGO SPECTRO 
4848 S. KEDZIE AVE.

•4 423-3530 Ask for Mr. Walters
i NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL Wednecdsy, AuguU 30t l»7fr




