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. - ABI PARTIJOS PRITARIA PREZIDENTO 
ARTIMŲJŲ RYTU TAIKOS PASTANGOMS 
AMERIKIEČIAI PASIŽADĖJO PASTATYTI IZRAELIUI DU

MODERNIUS KARO AERODROMUS 
_ ’v A. i

WASHINGTON, D. C —Pre- • Sadatas dar pasiliks Washing- 
zidento Carterio kalba kongre
sui padarė gerą įspūdį abiejų 
politinių j parti jų atstoyams.Pre- 
zidento pastangoms’pritaria ne 
tik demokratai, bet ir respubli
konai. Prezidento kalbą keliais 
atvejais pertrauki garsiais plo
jimais.
Prezidentas pačioje pradžioje 

pasakė, kad daugiausia energi
jos, laiko.ir pastangų šioms de
ryboms pridėjo sekretorius Van 
ce, kuris (taip pat klasėsi prezi
dento kalbos. Kongreso • nariai 
ilgai plojo prezidentui Sadatui 
ir premjerui Beginuų kadr jiedu 
turėjo pakankamai drąsos tęsti 

- pasitarimus, kol buvo nustatyti 
principai taikos deryboms ve-

IZRAELIS PRITARIA WASHINGTONE 
PASIRAŠYTAI TAIKOS SUTARČIAI ■

Didele kliūtimi buvo aero.
dramai

Egipto prezidentas Sadatas 
yra nutaręs dar porą dienų pa
silikti Washingtone. Jis norėtų 
gauti prezidento Carterio ank
sčiau pržadėtą paramą karo me 
tu nukentėjusiam Egiptui, 
zidentas mažai ką tegalėjo

bar taikos susitarimas jau 
rašytas, bet tai dar nereiškia, 
kad Izraelis negalėtų pakeisti 
pagrindinių susitarimų. Sada- 
tui labai nepatiko nutarimą su 
rišti su Izraelio parlamento nu
tarimu. Jeigu parlamentas ki
taip išsprendžia, tai tada visa 
taikos sutartis bus bevertė.

Praeito šimtmečio pabaigoje žmonės važiavo į Vakarus aukso eiškoti, tuo tarpu 
važiuoja aliejaus ir dujų ieškoti. Paveiksle matome Yukon upės pakraštį, kur savo laiku buvo 
apsistoję aukso ieškotojai, o dabar dažnai sustoja pravažiuojantieji automobilistai.
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Amerikos ambasados 
įsiterpimas

dabar

EGIPTIECJAJL BIJO, KAD KITOS ARABŲ VALSTYBĖS 
NENUSISUKTŲ NUO EGIPTO

WASHINGTON, D. C — Pre
zidentas Carteris, pranešdamas 
bendram astovų rūmų ir sena
to posėdžiui apie sutartas svar-» 
blausias taikos sąlygas tarp Iz
raelio dr Egipto, pranešė, kad V. 
sekretorius Cyrus Vance skren
da į Jordaniją ir Saudi Arabiją, Į 
pasakys apie padarytą taikos j 
susitarimą ir stengsis įtraukti 
minėtų valstybių vyriausybes į 
Artimųjų Rytų taikos pastan-

CHICAGOS AUTOBUSAI 
APRŪPINTI RADIO. 911

CHICAGO. — Chicagos Tran-

SENATORIUS KENNEDY 
PER ANKSTI PASIGYRĖ

MASKVA. — Nespėjo iš Ma
skvos grįžęs sen. Edward (Ted
dy) Kennedy pasigyrti, kad jo 

j vizitas Sovietuose pagelbės 18 
šydų šeimooms emigruoti iš So
vietų Sąjungos, sovietų parti
jos organas “Pravda“ patarė 
“turėti nors kiek takto“. Nors 
“takto neturinčių“ Pravdos ko
mentatorius vardu nepavadino, 
bet kiekvienas kas Eddy pasidi
džiavimą girdėjo ar skaitė, su
prato ką Pravda mokina “pa
prasto takto“. Pravda pašaipiai 
pastebėjo .kad Kennedy norėjo 
pasižymėti esąs kovotojas už 
žmogaus teises“.

“Ta tema savaime nėra nau
ja... ir nebūtų verta jokio dė
mesio, jei nebūtų norėta suda
ryti įspūdį kad kišimusi į So-

Kongreso posėdyje dayvavo 
ne tik Egipto prezidentas Sada
tas, bet ir Izraelio premjeras 
Beginąs. Jiedu sėdėjo greta po
nios Rosalyn Carter. Preziden
tas pastebėjo, kad pasitarimų 
pradžioj per 30 metų kovas ve
dusių valstybių vadai nenorėjo 
pasitarimams reikalingu tonu 
kalbėti.bet po trylikos dienų pa 
sitarimų ir išaiškinimų, jiedu 
pasirašė dėsnius, pagal kuriuos . ± , .. , _, ., . . . , . • i-vietu Sąjungos vidaus reikalusabidvi valstybes sieks taik<&tA ‘ . .w.

> -Prezidentas nurodė, kad į 56 -4- tv
valstybių taika, riikSl, S“: “ %

yr. Stauki Ir JAV, ^-..i..

ir joms rūpi, kad minėtoje sri-j Kennedy WiSiigtone
tyJe butu tmka. bujotų .preky-Į :komentuoti.betjo span
ba stiprėtų taikus abiejų tai- 
stylnų gyvenimas. i tebeturime y-isiška pasitikėji.

Prezidentas kongreso asto-,mą^ kacį senatoriui Maskvoje 
vams papasakojo abiejų pasira-^uo^ {prižadai tebegalioja“. ~

Somoza griauna Esteri! 
miestą

MANAGUA, Nikaraęua. — • Paaiškejoįkad Amerikos n?n! I^r- Jean Mayer ir Dr. Johan- 
Nikaraguos prezidentas suirau basadorius ^ikaraguoj kreipė na Dwyer stripsnyje “Geras žo- 
kė laisvas nacionalinės gvar--si į užsieniu reikalų ministėrįj<bs apie.cholesterolį“, rašo Chi

cago Tribune: “žmonės papra
stai maųp, kad choesterolis,kaip 
maisto produktų dalis, yra pik
tadarys,. kuris žaloja Ii gadina 
jautresnes .arterijas- ypač ,jąųm 
kliams vyrams ir senesnėms mo
terims ir prisideda prie ; ūauį 

; giaū* kaip puses mirimų Jungti-! 
nešė Valstybėse?“ * Tačiau jau 
esą nustatyta, kad ta į vašką pa 
naši substancija, randama viso
se organizmo celėse,tikrai atlie
ka visą eilę svarbių mėtaboli- 
nių funkcijų. Jis yra adrenali
no (ir lyties chormonų bei tul
žies rūgščių pradininkas (prekur 
sorius) ir kaip substancija odos 
aiejaus, savotišku vardu, kaip 
7-dehydrochololesterol, yra taip 
pat vitamino D pradininkas.

“Sekantį kartą, “kada kaitin- 
sitės saulėje atsiminkite, kad 
dalį savo kūno cholesterolio pa
vartoj ate naudingai — gamina
te savo vitaminą D.“ Esą “besi
maudant saulėje utraviol eti
niai saulės spinduliai veikia į 7- 
dehydrocholesterolį, paversda

mi jį į vitaminą D.“
“Niekas tikrai nežino, kiek 

daug vitamino D pasigamina 
pats organizmas, bet kombina
cijoje su saulės spinduliais 
(šviesa) ir vitamino D turin
čiais maisto produktais, reikia 
manyti, kad daugumai suaugu
sių vitamino D susidaro pakan
kamai“, rašo daktarės.

VOKIEČIAI ^NUPIGINO 
ORO KELIONĘ: į JAV ..

BONA. — Vakarų Voketija, 
pasinaudodama Bonoje pasira
šytu išbandomuoju susitarimu, 
žymiai nupigino savo lėktuvais 
keliones į Vakarus ir mažiau
siai dar keturi oroportai (aero
dromai) JAV petiuose bus ati
daryti Lufthansa!.* Susitarimas 
padarytas pasinaudojant prezi
dento Carterio “atvirų padan
gių“ iniciatyva.
Vokiečių aviacijos linijos Luft 

hansa lėktuvai iki šiol palaiko 
susisiekimą su Chicaga, Bosto
nu, New Yorku, Philadelphia ir 
Los Angeels

Išbandomais susitarimas lei
džia bet kuriai Šaliai nupiginti 
aviacijos susisiekimą nereika- 
aujant abėjų šalių kainų.

dijos jėgas ir pasiuntė į krašto prašydamas teikti amerikiečiam 
šiaurėje esantį miestą. Antra reikalingą ši ilgumą. Be to, pra 
dienio ?ytą. labiausiai miestą šė pasakyti, tada pasibaigs tos 

;os.
'am b a s a do r i Ūr/ t iš-

a rkarp ae- vo 2,400 autobusuose jau įrengė bombardavo Somozos aviacija, Aarpusavės J iJk’
— t*-- jie jžu- buvxr (emergency^ te-T cr vėtimi* djį TrpšandvJFi t. . J A w*a

pastatę Sinajaus pusiasalyje, lefonus ir dabar tą sistemą įren Į atvilkta artilerija. ■ • 1vyko į Pa r. amą, kad gairių pa-
tz i- 1 4 : - 4’ ritanti* su •-prezidentu-ThijilloKelis kart-us ; necionalinėst . . K J..." •_ o ’»papienpriemones tarpusavėms

; kovoms baigti. ’ < i .
t T& Iptos pusės. Nikaragūos 
{ maištininkai, .pasiekę Costa Ri- 
i ca, nutarė vėl grįžti į Nikara
gva ir vesti kovą prieš diktato 
rių krašto viduje. Diktatoriai 
Somoza galės kontroliuoti inies 
tus, bet krašto ūkininkai ves 
kovą prieš diktatorių ir jo gvar

I

Castro žinojo apie ruošiamą} 
pasikėsinimą

WASHINGTON, D. C. — 
Atstovu rūmu nužudvmu tvri- 
nėjąs komitetas iš liudininke 
patyrė, kad Kubos diktatorius 
žinojęs apie ruošiamą pasikė
sinimą prieš prezidentą John 
F. Kennedy. Komiteto pirmi-, 
ninkas Louis Stokes pareiškė, 
kad komitetas neabejoja tokia 
žinia, bet nori turėti įrodymų 
tokiam tvirtinimui. Paprastai 
pasakymas, kad Castro žinojo 
apie ruošiamą pasikėsinimą 
nieko nesako. Reikia nustatyti, 
kad jis tikrai žinojo. Panašiai 
galvoja ir • svarbiausias komi
teto patarėjas, adv. Roberl 
Blakey. Diktatarius Castro, pa 
tyręs apie tokį kaltinimą, pa
reiškė, jog tai esanti nesąmo
nė. Apie pasikėsinimą jis nie
ko nežinojęs. Vienas Maskvoje 
išeinančios Pravdos komenta
torius parašė, kad pasikėsini
mą organizavę kiniečiai, šu ku
riais Osvaldas palaikė ryšius 
Osvaldą nužudęs kiniečių agen
tas.

IzraeĮis nenorėjo minėtų ąero- gįa-visuose, savo ^greitojo tranzi
to .traukinėliuose, jįr stotyse, pra 
nešž George Krambles,CTA ge
neralinis manageris Tie radio 
telefonai įgalina autobusų šofe
rius betarpiškai susikalbėti su 
CTA vyriausia būstine, esan
čia Merchandise Mart ir prane
šti apie betkokiį nuotykįkrimi- 
nalą, sugedimą ir t.p. CTA kon
trolieriai taip pat galės praneš
ti konduktoriams reikalingas

dromų palikti egiptiečiams, nes 
jie buvo reikalingi patiems'iz-, 
raėHtarrrs Tai buvo pati, toli
miausio ji ^Izraelio žvalgyba apie 
artėjantį galimą -priešą. , šiuo at- 
vėju padėjo
* ‘ • J - ’ - - a ' <

aerodromus pačiame Izraelyje. 
Izraelis sutiko -priimti šias są-

gvardvos kanai bandė,įsibrau
ti į Estelį, bet nepajėgė. Pc 
visą kraštą pasklido gandas 
kad Leono mieste sušaudyta 
labai daug zulini ų. Turint gal
voje, kad. keliuose Leono blo
kuose buvo suimti ir sušaudy
ti visi vyrai, Esteli ma’štinin- 
kai yra pasiryžę mirti, bet ne
pasiduoti.

■ Pasitraukė Egipto užsienio žinias apie susikimšimą gatvė-
ministeris

Egipto užsienio ministeris Ka
mai, visa laiką glaudžiai ben
dradarbiavęs su preziedntu Sa- 
datu, bet David vasarvietėje 
ėjusių pasitarimų metu jis atsi
statydino. Jam atrodė, kad pre
zidentas Sądat sutikęs daryti di 
deles nuolaidas Gazos ir Jor
danijos žemių klausimu.

bėjęs telefonu su Jordanijos ka 
raliam ir sutikęs' padaryti nuo
laidų, prezidentui Carteriui pra 
šant Tuo tarpu užsienio mini
steris reikalavo, kad šios nuo
laidos ' nebūtų padarytos, nes 
arabai bus nepatenkinti Egipto 
pozicija •pasitarimų metu .Kam ai 
suprato, kad prezidentas Sada- 
tas šių pasitarimų metu atsto
vavo visas arabų vastybes, tuo 
tarpu pats Sadata daugiau krei 
pė dėmesio į Egipto teises ir ger 
būvį.

DAKTARO GERAS ŽODIS
APIE CHORĖSTEROLĮ

Dr. Jean Mayer ir Dr. Johan-

se ir .nurodyti kaip nedelsiant 
aplenkti keliuose atsiradusias 
kliūtis. a Rodezijos mini-

; KALĘnX)RfiLIS
Rugsėjo 20: Pilypą, Eusta 

TcijuR, Jolita; Vainora, Stegi> 
. 4 Tautgirdas.

< Saulė teka 6:34, leidžias

REKOMENDUOJA VILKĄ 
“AMERIKOS GYVULIU“4

Dvi puošnių priemiesčių gy
ventojos*—Mrs. Mary Trindal- 
is Aleksandria, Va., ir Mrs. Do
ris Dixon ič Ann Arbor, Mich., 
šią vasara praleido besistengda 
mos prikalbėti Kongresą, kad 
paskelbtų vilką mxsų tautiniu 
gyvuliu (our National Mamai). 
Ir jos įkalbinėja gana rimtai ir 
turi surinkusios arti 100,000 pa
rašų ir tikisi surinkti milijoną 
parašų.

Pagal Mrs Dixon, kuri yra 
Gyvuliams Fondų koordinatorė 
Michigane, vilkas jau pripažin
tas “laisvės ir sveikos aplinkos 
simboliu“, nors populiarus me
džiotojų žurnalas “Guns *n 
Blood Magazine“ skelbia prie
šingai, kad vilkai nėra jokie lai 
svės ir sveikatos simboliai, o 
yra skaitomi suktais ir piktais 
plėšriais žvėrėmis, kurie žudo 
iš laukinio pomėgio žudyti, ata
kuoji žmones r naminius gyvu
lius ir laksto rujomis, terori
zuodami krašto gyventojus.

1

BETTY NEMĖGSTA 
RAUKŠLIŲ

PALM DESERT. Calif. Buvu
si Pirmoji Dama, prezidentienė 
Betty Ford čia 
operaciją — jai

/RODEZIJOS VALDŽIA 
PAKVIESTA Į JAV-BES 

Salisbury
steris pirmininkas Ian Smith ir
trys juodžiai pildomosios (egze- 
kutyvinės) tarybos kolegos pir
madienį pranešė, kad “princi
pe“ iie priėmė 27 senatorių (res 
publikonų ir demokraų) pakvie 
tmą aplankyti Jungtines Valsty 
bes kurių politika buvo labai 
Rodezijoje karčiai kritikuoja
ma.

Vyskupas Abel Muzorewa ir 
kunigas Ndabaningi šihole jau 
yra buvę Jungtinėse Valstybė
se^! Smithui ir genties ‘čufui* 
Jeremiah Chirau tokia kelionė 
bus pirmą kartą.

šytų dokumentų turinį, ir nuro 
dė jų svarbą taikos reikalams. 
Vienas dokumentas liečia Sina
jų ir visas su juo surištas prob- • 
lemas, 0 ’antrasis liečia Gazos, 
Jordanijos ir pabėg. palestinie,- 
čių klausimus. Dėl pirmojo tar-į 
ris Egipto ir Izraelio atstovai, o ■ nevefuoti ęi02 bilijonų 
dėl antrojo tartis or am Į bjbaus vįe§iesįems darbams ap
jos, palestiniečių ir zrae 10 a H pridurdamas, jei bus
stovai- veto, tai labai galimas dalykas

Dokumentas sako, kad 60 die- kad “mes tą veto balsavimu-at- 
nų laikotarpyje egiptiečiai tiki- mesime’.
si susitarti su Izraelio atstovais Biliuje numatyta išleisti $3 
dėl pasitraukimo iš Sinajaus, o (bilijonus užtvankoms ir van- 
antras dokumentas įpareigoja Į dens keliams, jų tarpe šeši vafi- 
visas valsvbes susitarti per pen’dens projektai, kurie Preziden-

M____1_____ S______ « _____ _■» ?. f

keris. metus.
Iš Jeruzalės ir

PRAŠO NEVETUOTI 
BILIAUS

Washington. Atstovų Rūmų 
^pirmininkas Thomas P. O’Neill 

į (D-5lass.) w šeštadienį pasakė, 
]kad jis prašys Prezidento Car-

to “vetavimų” sąraše skaitomi 
Telavivo atei- nereikalingais. Be to, biliuje nu- 

na/čibs' žinios sako, kad gyven-Į matyta -$172 milijonai atominio 
tojai patyrę apie susitarimai reaktoriaus planavimui ir reik- 
Washingtone. pasipylė į gatves,! meninis prie Clinch .-Upės, Ten- 
ir džiaugėsi. Diena ir-demon-i nessee valstijoje.
stracija pavadinta Taikos džiaugi i=r.- --------

srtiu. Gatvėse nuotaikos sako, j Arafato »judėjimas. Preziden- 
<kad Izraelio parlamentas pą-ltas pareiškė įsitikinimą, kad tai 
tvrtins susitarimą ir atšauks tupės būti atstatyta ir Lite** 
Sinajaus Izraelio kolonijas..

Prezidentas džiaugiasi, 
abiejų valstybių vadai pasirašė 
susitarimą ir sieks taikos, bet 
prezidentas nori, kad ir kitos 
arabų valstybės prisidėtų prie 
ruošiamos Rytų taikos.. Prezi
dentui rūpi, kad pirmon eilėn į 
taikos pastangas įsitrauktų Jor
danija ir Saudi Arabija. Visos 
arabų valstybės pripažįsta Izrae 
lk> valstybę ir sutinka užmegz
ti su ja diplomatinius ir preky
binius santykius Lieka Sirija ( 
ir kelios kitos arabų valstybės, 
kurias prezidentas taip pat nori 
įtraukti į Artimųjų Rytų taikos 
pastangas. Jei Saudi Arabijos 
karalius pritars pasirasytoms 
sutartims, tai tada pasibaigs

Irane dar kartą sudrebėjo 
žemė

TEHERANAS, Iranas. — pir- 
madenio vakarą Tabas srityje 

[dar kartą sudrebėjo žemė. Dre
bėjimas buvt> ne toks stiprus, 
bet vietos gyventojai labai nu
sigando. Drebėjimas nebuvo 
toks 'galingas, bet jis privertė 
žemę pasipurtyti ir išlyginti ka
bančias pašlaites. Visi Tabas 
miestelio ū* apylinkių gyven
tojai pasipurtymo labiau nusi
gando, negu paties drebėjimo.

Mokslininkai tvirtina, kad pa 
sipurtymas ne kas kitas, kaip 
išlyginimas kabančių akmenų 
ar kitokių žemės pleištų

ne įvairios grupės privalės ra- 
ka<^i sti bendrą Kalbą taikingam gy-

vez/mui.

turės plastinę 
bus pašalintos 
atsirandančios

Į kad jai operaciją aprobavo josi— ne. Mrs. Ford yra 60 metų
’vyras Gerald Ford, bet vaikaiIamžiaus.

— Jeigu bus taiką tarp Izrae
lio ir Egipto, tai kuriems ga J veide ir kakle 
lams Izraeliui reikalingi du paukštės. Ponia Ford pasakė, 
cfideli karo aerodromai-

Tvąnkus, šiltas, lis griaus* klausia respublikonai.
CYRUS VANCE



Adelė Duoblienė

v--tame

BLAIVA PELĖ 
IR GIRTAS LIETUVIS

AMTRO PUSLAPIO 
INTARPAS

PLAKTOS GRIETINĖLĖS 
PAKAITALAS.

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fnei savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
fe ffettmtf from ear parts before they even go into the into* į 
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet's Detroit* 
Gear St Axle plant in a simple metal testing procedure beteg - 
performed here by Hazdla Fuqua. The eteetamic apjMtetas/ 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Fortnerly aD pinion gear terfe/ 
Ings were put through the beat treating furnace. By sele<£fc<^ . 
only the ones which need the heat treatment, somemw I 
million cubic feet of gas per mnnth.„or 36 cste&i 
feet a year^are smdr • ■ ■ iteMteįį

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

I STRĖNŲ '‘SLIPPED DISK” 
\ TVARKYMAS

Prop: '' į
1 poudukas pieno hffllėtių be 
riebalų (Nonfat milk' powder) 
% puoduko šalto virinto Vanr 
dens ' 1 "
1 šaukštelis natūralaus' medaus.

Darbas: \ r
Pieno miltelius peršijdfr'įr 

ir pertrinti pe^sietuką. Sumai
šyti su vandeniu ir, pridėjus me
dų, gerai ištrinti šaukštu.

Laikyti šaldytuve, Prieš nau
dojimą dar pamaišyti.. V.

Su didžia pagarba, nuolanku
mu, talka Jo Šventenybės vei
kloje ir viltimi palieka šis sky
rius.

McCy Pitcher lovęd her husband
; . So much so, that when he went into baetb 

firing the Revolution, she did too. Right by his sick.
Then one day, while loading cannons. I 

tiled by a British oufiet
Molly knew the time had come to tala 

rode in her country. So she picked up 
where her husband left off And when

Maloniai prašome Jo švente
nybės talkinti lietuvių ir dabar- 
t.nės žmonijos sveikatingumui 
pagausinti. Maloniai prašome 
atkreipti dėmes, į seknačius rei
kalus.

L Tvarkingus lytinius daly
kus laikyti normaliu reiškiniu 
ir leisti-patarti-skatinti naudoti 
visas priemones nelaukiamam 
pastojimui išvengti. Iki dabar 
nežmoniškai buvo patariama 
katalikams — jiems mechani
nės apsaugos priemonės nuo pa
stojimo buvo draudžiamos. Tai 
negyvenimiška, nežmoniška už 
tai ir nedora.

2. Maloniai prašome įsakyti 
vyrams dvasiškiams (moteriš
kosios jau dirba) keltis nuo sta
lo ir eiti iš klebonijų, iš bažny
čių darbuotis su nuskriaustais, 
vargšais, liko ta is ir visokeriopai 
apleistais. Gana jau tos vadina
mos “armchair theology”. Ne
veiklumas dvasiškių privedė 
prie sekančių blogybių: a) at
krentama nuo asmeniškosidrau- 
gystės su Tvėrėju; b) vengiama 
atsakomybės būtinos Dievo vai
kams; c) vien teologija užsi
imama. pamirštant Kristaus 
mokslą ir pavyzdingai nuolankų 
tarnavimą; d) Skaldomasi dėl 
tikėjimo, garbinimo ir organi
zacijos. vietoj sekus Kristaus 
nurodytus idealus broliškos 
meilės ir vienybės reikaluose.

3. Maloniai prašeme liautis

HwIBcrAprr tere* wks ke’J to 
« 5 che Ltw.ncJfla or dėsniai 
Bench cn be replaced d rocordi jre ptovided.

Barzis on be cashed 11 yrajr hank. 
Wxtubitxxvara or JocJ income ramie 
toxaqr wwnpdab, ~

6. Be vienybės irsta didžiau
sios bendruomenės. Prašome jo 
Šventenybės ‘ priversti liautis 
skelbus nesantaiką tūlas vienu
oles/ Jos ’ dabar saVo* mokiniams 
Skelbia, kad Dievas : yri geras
^! tū'būk gėris ir nueisi dan
gun nėra; jokios k skaistyklos 
ii • •’ jbkiųi pragarOi **-nes Dievas

1 ’yra gera$.11; r ’ :< 
ir tokių, kurios skati

na savos mokinei bendrauti in
tymiai prieš vestuves su savai
siais numylėtiniais.

Geriau būtų, kad vienybė bū
tų skelbiame tokių ir dar kito
kių dalykų" srityse.

Daug geriau atsitiktų, kad 
netikęs asmuo, nežiūrint jį alie
jais patepimų tiek vyriškis, 
tiek moteriškė — eitų bulves; 
skusti, pąįįoves ardyti pavyzdin
gų dvasiškių — vyrų ir moteri- 

| škįų — veikla.
’ L Prašome maloniai Jo 
Šventenybės sustabdyti veiklą 
naują heretikų: jie savoje spau
doje skelbia, kad pjrnyiau krik- 
ščioniškuinasv o tik po tp žmo
niškumas turi būti jaunime 
skiepdamas. T-»Ho dalyko ne
buvo, nėra ir negali būti. I>er 
siaurai katahkų luE vadai žifr 
r į žmogaus dv; iširų gyvenimą. 
Laikas dabar praverti psicho
logijos lūnm langus ir imli tie
są skelbti k ekvfenam katali
kui. Visus alau raregius reiki i 
palikti neatsakingom pareigom. 
Dabartinė žm Life jau vLi*|a 
tūlą dvasiški savu žmogaus gy
venimo supratimu; Todėl pats 
laikas dabar ge bėti jauną žmo
gų. Jis reikia hutefltti taip, kad 
jam gy venti būtų malonų kiląm 
padedąnt, be narkotikų apsen
kant, ir šię dienų mokslu apsi- 
švieęiant. Tinkamai atliekąs sa
vas pareigas žmogus jaučiasi la
bai vertingas Tokiam nereikia 
griebtis dirbtini priemonių sa 
vam vertingumui pakelti ’*gęl- 
l.ug hįgh”). 11; per asmenybės 
sužmoginimą ir žmogaus šių 
dienų mokslu apšvĮetįmą mes 
galėsime savo apliek'je.praša
linti visą dabar siaučiantį blogį. 
Prašome Jo šventenybės talkin
ti muins iš esmės žmogų geri
ną n tM o ne vien į i tik lopant da
bar Bažnyčioje naudojamais lo
pais. šitaip veikdami ines*pa~ 
jėgsime daug tinkamiau arti
mą darbais mylėti it'Tvėrėju i 
sava veikla tikrą garbę išrei- :

KLAUSIMAS. Pragau prane
šti, kaip man greičiau išsipagi
rioti per vestuvės ar lietuviška
me baliuje pasigėrus. Ačiū.

ATSAKYMAS. Normali — 
sveika pelė ir toks žmogus pra
šalina iš akvo kūno (metaboli- maujumok chkaoo tu, Wednesday, September/JO,4978

zuoja) javų alkoholį pastoviu 
greičiu. Vaisių cukrus (fructo
se) ir gūžio liaukos hormonas 
(thyroid) greitina alkoholio 
pranykimą iš kraujo. Ne taip 
greitai šalina alkoholį ir kraujo 
keletas vitaminų, amino rūg
štys (jos baltymuose randasi) 
ir kitos maisto medžiagos.

Dabar Oklahoma V. A. Hos
pital darbuotojai susekė ir me
diciniškoje literatūroje paskel
bė, kad prieš girtavimą pavar
tojus vitaminą C ir zinką (zine 
sulfate) apsisaugojama nuo al
koholio apsinuodijimo (intok
sikacijos). Tos žinios paskelbtos 
Poroc. Soc. Exp. BioL Med. 154: 
146-150, 1977.

Būriui žiurkių ir pelių buvo 
duodama — išvirkščiama alko
holio. Prieš tai gavusios vita-f 
mino C ir.zinko 100% žiurkių 
ir 90% pelių išliko gyvos, kai 
kontrolinės — negavusios vita
mino C ir zinko, ir tokią pat do
zę alkoholio apturėjusiosios, iš
liko gyvomis tik 32%. Kraujy
je alkoholio kieki* po yalai^bs 
gavus alkoholio buvo mažesnis 

j pas tas, kurios buvo gavusios 
prieš tai vitamino C ir Zinko.

Ankstykesnieji atlikti tyrimai, 
kitų tyrinėtojų irgi vitaminą C 
laikė aktyviu alkoholio mažin
to ju kraujuje. Dabar susektą, 
kad ir zinkas padeda skaldyti 
alkoholį kraujuje. Mat jis įeina 1 
sudėtin enzymo vadinamo de
hydrogenase. Tas e n z y m a s 
skaldo alkoholį kepenyse į acė- 
taldechydą. Chtoniški girtuok
liai, pasirodo, stokoja zinko sa
vo kraujuje.

Išeina, kad su mažomis pa
stangomis mes galime apturėti 
daug mažiau girtų^ pelių ir žįr- 
kių. Gi,. mūsiškiai tokie, pirm, 
eidami svetainėn, turės .užeiti 
ton vieton — kad ir Sodybon — 
Kurioje gaus vitamino G ir zin
ko. Reikės ir svetainėm pa^s; 
pausti: salio svaigalų Jbonįų, 
Vitamino ,ę tablęčių .įr ..Zinko 
Kapsulių laikyti. :

Toks Dievo prašymas taikos, tų ką svetino užgrobė. Čia mal- 
kad ir Jūsų „šventenybės dabar dos nieko, nepadės. Jos tik dar 

labiau tingėti pratins’ apsileidu
sius dvasiškius: jie meldžiasi 
vien, kai reeikia vien sunkiai 
dirbti.

Jo šventenybės reikiama veikla 
bedievius atiduoti, 

kas jiems nepriklauso, čia irgi 
tik reikiama Jo Žventenybės 
veikla, o ne maldos talkins. Da
bartiniai šviesus žmogus mal- 

|dą be darbo, laiko magija-nie-

Dabar uedaroina ląntinecl; ' 
my disko prašalįnituui. Pasta
roji operacija gali duoti neigia
mas pasėkas. Taip pat sulieji
mas stuburkaulių (spine fu
sion) irgi retai daromas neuro- 
chirurgų.

Dabartiniu laiku geriausia ši
toj ligoj operacija yra, palygin
ti, nedidelė: prašalinamas dis
kas padarius langą kaule (fora- 
menotomy). Gerai atlikus šitą 
operaciją susilaukiama 96% 
gerų ar labai gerų pasėkų. Retai 
kada apturima nereikšmingos 
komplikacijos. Atkrinta išvar
ža po tokios operacijos lik 2.7% 
visų taip operuotųjų tarpe.

E kitų priemonių, naudoja
ma e rtisono injekcijos: gauna
ma ilgam laikui pagerėjimas 
47% taip gydytiems. Kilos prie
monės — dar studijavimo sta
dijoje.

mėginti vesti žmones į Dangų, 
kol jie dar tik Peklai parengti: 
be reikiamos asmenybės. Prašo
me nuteikti visus mokytojus ir 
mokytojas katalikiškose moky
klose, kad jie imtųsi pagrindi
nės veiklos tiek mokykloje, tiek 
šeimose: reikia tėvus nuteikti 
trejopam būtiniausiam uždavi
niui: I. mylėti vaikus žmoniš
kai; 2 riboti jų elgesius reikia
mai: 3. leisti vaikui vystytis na
tūraliai. žmogaus žmiginimas 
negali būti vien katalikiškas — 
jis turi būti visapusiškai norma-

* i”

Prop: -
Į , puodukas, pieno, mijtelįy be 
riebalų (Nonfąt įpilk powder j 
1 puodukas vandens, šalto, vi
rinto. ' ; . ’■ *
1 šaukštas citrinos sunkos 
% puoduko medaus 

inčo vanilijos įzdĮęįėsr

' ’Pieno mirtėnūs  ̂ištrinti peiy 
siefuką: Sumaišyti’ su ‘ varidėh *. u 
ir ;išifgąx^p^keltįv^niliįoslaz 1 
'džV^^dėtį^^ig^Ąuftką" ii Į 
medų/--gera š&W&tP išmanyt 7 
iriatŠįldvti

•.v- -

KLAUSIMAS. Koks likimas 
negdylo “slipped disk” strėnų 
srityje. Ar yra naujų vaistų i- 
njekcijos? Ar patartina operaci
ja (laminectomy bei prašalini- 
mas pagalvėlės tapstuburkau- 
linės nucleaus pulposus) ? O gal 
atrasti nauji gydymo būdai su
tvarkymui disko išvaržos strėnų 
stuburkaulio srityje. Aš pergy
venau adatas ir operacijas norė
čiau sužinoti dabartinį minėtos 
išvaržos gydymą. Su pagarba.

ATSAKYMAS. Švedijoje at
liktais daviniais remiantis tvir
tinama, ka dnuo dviejų trečda
lių iki keturių penktadalių žmo
nijos mažiausiai kartą savo gy
venime apturi strėnų srityje di- 

^sko išvaržą (lumbar disk her-j 
hiation), kitaip dar vadinamą 
“slipped disk”. Mažiau negu 
5% jų priseina operuoti Tai 
Švedijos dariniai.

Šiame krašte kiekvienais me
tais daugiau negu vienas mili
jonas žmonių apturi strėnų stu
buro išvaržą. Iš jų ketvirtadalis 
(250.000) esti operuojami, šia
me krašte gydytojai esti linkę 
greičiau operuoti minėtus ligo
nius negu švedai. Neužmirština, 
kad Švedijoje susirgęs žmogus 
geriau atlyginamas: jis gauna 
pilną algą visą sirgimo laiką. 
Jis ten gali ilgiausiai sirgti ir 
pilnai apmokamas būti.

Be operacijos-konservatyvusj 
gydymas strėnose stuburkaulio 
išvaržos per du mėnesius pagy
do 85-90% taip sergančiųjų. Pa
kartotinos išvaržos kiek silp
niau pasiduoda be operacijos 
gydymui. Pusė visų minėtai pa
gydytųjų laike keturių mėnesių 
vėl atkrinta/ Po kelių metų vėl 
pusė atkritusiųjų susitvarko. 
Daugiausia pacientų pasitaiso 
nuo bet kokio be operacijos gy- 
dymo. Vienog būtina tokį ligo
nį laikyti dvi savaites lovoje vi-, 
siškai lygiai išsitiesusį ant kie
to čiužinio (ra po jo padėjus 
lentą). Neuro-chirurgas, profe
sorius Harwardo universitete, 
Washingtone Bernard J. Suss
man tvirtina, kad laikas tokiam 
ligoniui yra svarbiausias veik
snys. Visokie masažai bei gim
nastikos tuo metu daro daugiau 
žalos, negu naudas.

Buvo pradėtas naujas vaistas 
injekcijomis leisti į strėnas. To 
vaisto vardas CHYMQPAPAIN. 
Jis pąsįrodė žalingas ir šio 
Šio. vaistus tvąrkanti įstaiga 
CfDA) uždraudė daugiau jį 
vartoti. Tat ir užmirškime apie

paskelbtos, nieko gero nesu
teiks nė vienam ant žemės gy~ 
ventojui f oi, 'kol kiekvienas 
žmogus nepradės naudotis tal
kos įgyvendinimui Tvėrėjo jam 
suteiktas galimybes. Liautis rei- paskatins 
kja savo pareigas užmesti Die
vui, šv. Marijai bei Šventie
siems ar Angelams. Mes patys 
galime ir turime taiką įgyven
dinti savyje ir artime.

Bedieviai siunčia ginklus Vi- kais, 
etnaman, Afrikon . . . kad ten 
peklą keltų. Prašome Jo Šven
tenybę siųsti rišu 700 milijonų 
katalikų vardu žinią Izraelio at
stovui dabar viešinčiam Ame
rikoje pas Prezidentą, :kadJ'jis

jazdelę ii į

4. Maloniai prašome įsakyti 
savo pavaldiniams-hvasiškiams 
visų pirma savu pavyzdžiu žmo- 
ginti aplinką: apseiti be pinigi
nių lošimų, sveigalų, be: rūkalų, 
be apsirijimo — nutukimo ir be 
savoj spaudoj skleidžiamos ne
tieses ir be to baisaus lėkštumo 
religiniuo se rašiniuose.

5. Maloniai prašome dabarti
nes katalikiškas pamaldas pa
keisti psichologiškai teisingo
mis: per daug dabar visko pra
šoma iš Dievo, kai jau žmogus 
turi iš Dievo visas gautas gem
bes — tik jis jomis nesinaudo
ja. Juk nereikia prašyti saulės, 
kad ji mus apšviestų mums es; 
ant rūsyje. Saulė nė kelmo ne- 
lenkia — išeikime iš rūsių (suž- 
moniškėkime savomis asmeny
bėmis). ir saulės niekada nesto
kosime. Tas pats ir &u Dievu i imtų pildyti Dekalogą: atiduo

J ./z . i’vi*

ADELĖS DOUBLIENeS .n? žalatr “
2IKO MAISTO RECEPTAI jaos Įįpųįo^gai nesilaiko. Natn p

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMfi
Kūno, proto ir įavsmŲ damos pagrindai
Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
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Zta sits tatryosi jisĮf lt- 
S«ti dldtllBs darbu. Pirm*, jie p*> 
d®<* Jum* pasiekti asmeniikus jūsij 
užnimojimu*. Antra, jie padeda at
kurti geresni apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

AUTOMOBILIŲ TAISYTOJAI 
NEBEGALĖS LUPIKAUTI

ENERGY 
WISE

Taupykite dabar,
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio dieni, nei* nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

liduodami Certifikatal, kurie ne- 
i& iki •-*

Gavau SL Butkaus
Šaulių Kp. biuletenį.

pirmininku 
ka!L< (luina, 
karo stovi, 4. 
rudes, kad

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtof 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ^skaitot
n

Ontario. — 
miesto kul- 
H a mil to no 

“The Spec-

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 doL

ir Vnwas “Žebraitis 25 dol. 
TOS - aukotojams Švyturio 
įp. pįrm.. Alfas šukvs vie-

’ dirbtuvė nenorės savo pataisy- 
! mo darbo: ar panaudotų naujų 
Į dalių garantuoti, turės prie pa- 
j taisyto motorvežimio prikerg- 

.1 ti savo paaiškinimą, kad “Visas 
{atliktas darbas arba Įdėtos da-' 
Į dys šios motorvežimių remon-

tvarkė Petras Bukšnys su pa
* >: Elena Braziu

Įėjo būti nepaten-1 nien$ įr Angelė Bukšnienė. E

šai padėkojo. Įleistu rūpinosi 
moterų grupės vadovė Angelė 
Šukienė, vyr. šeimininkė Stasė 
Vycienė su būriu talkininkių. 
Stovyklos administratorius Ste

ni g

Premijos iškilmingas įteiki
mas bus 1978 m. lapkričio mėn. 
4 d. Mintrealyje.

Premiją (590 dol.) skiria kas 
antri metai Lietuvių Akademi
nis Sambūris Montrealyje už į- 
šeivijoje išleistas, dar nepremi- 
juotas ir jury komisijai atsiųs
tas grožinės literatūros knygas.

^sukinėjosi [ ąpfe du mėnesius, 
htefnperatQra tarpais siekdavo 
yarii' ^rnįr'rląipsnių. Esant to- 
fkiam orui* visi stengėsi patra
ukti į užmiesti.- Taigi į “Pilė- 
įnus’V .ątšilankė gražus būrys 
Igamtos- mylėtoju. Vieni vaišino- 
Jsi sesių šaulių skaniai pagamin- 
; tajš cepelinais ir kitokiais ska- 
-numyiiais, brolių šaulių gai- 
Tvinanela sultine. Beabejo, dai- 
rnininkai traukė sutartinę: Ty- 
;fcus vąkars be vėjo ir kitas liau- 
jdies daineles. Vadovas buvo 
'^Klemensas hXTbsaitis. Buvo ir 
-kitų paiyairihimų, gausus lai
minėsimų .stalas. Nemažai buvo 
*Įr/laimėtojų, bet kur čia juos 

■j visus beišvardinsi. Esant ge
tram ūpui atsirado ir duosnių 
’^Hėnų* rėhrėj ų • Algis Atko- 
/čaiĮfe, Klemensas ir Emilija če- 
-Jįįuliąr po'ĮOOi dH., Jurgis ir Ona 
^KąrSia?, Edmundas ir Joana 
įKilmohjai,- Tomas ir Bronė či-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jwmirws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

įpražym&i. paimti iž gyvenime. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina 32.50.

Dr. Juozai S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
ra n trunks nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
>sL, kainuoja $2.00. r *

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

Dauguma iiu knygų tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jaz Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
•ringing perlaida. f

Rodezijos juodžiai jau ruo 
šiasi karui

Mugabe nori nuversti Smith

LONDONAS. — Juodžių par 
tizanu vadas Robert Mugabe

kad jo karo pajčg 
Rodezijoje keletą ** 

usvmiti zonų”, km iu t.ksl

TEBAIGTOS PREMI 
lOMt’I VENCLOVAI

Kylanti mena žvaigždė
Kanadoje ,

Martinique Restorane
2500 W. 94th St

Solistė Anita Pakalniškytė 1 
a fonas” pagrindinėje Lucey rolėję

i partizmių 1 
: i! j r bem?.'u> j: 
9'tis su minis 
Jan Smithu.

fįams'prie ežerų ar šiaip išvy
££aU to jams-eras buvo pasigėrė
Alinas. Kas X4 rengė, visiems pa- Į gelhininkėmis
Ąsisėkė. nė^aiėjo būti nepaten- j ■ ■ ‘

Detroitą saulutė sant gražiam orui išvyka tesėsi

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtXft* 1928 mat*!*. T*L 421-8070
Į*t*Ięo< pletuoM K«m*i *utomoMll*m* p**t*tyU.

Jury komisiją sudarė: 11 
Nagys — pirm., Lietuvių Ra 
šytoju D jos atstovas; V. Žižyj 

sekretorius, Lietuvių Aka 
deni nio Sambūrio atstovas 
nariai dr. II na Gražytė 
Maziliauskienė, Monika Jony 
nienė ir J. šia uč i u lis — K.. L 
B-ės atstovas.

Premija paskirta didele bal 
sų dauguma. Galutiniame bal 
savime dar kandidatavo 
knygos: Jurgio Jankaus “1 
bepasimatėm”, Kazio Bradūno 
“Alkana Kelionė”, Aldonos Ve- 
ščiūnaitės “žodžiai kaip salos” 
ir Vitalijos Bogutaitės “Po Va
saros”.

Biuletenyje aprašyta visų me
tų kuopos veikla ir numatyti a- 
teities darbai. Kuopos geguži- j 
nėję, nors tai jau praeitis, Sofi-1 
jos ir Adolfo Vasiulių sodyboje1 
rugpjūčio 6 d. neturėjau pro
gos dalyvauti. Iš biuletenio ap- j 
rašymo atrodo, kad gegužinė 
labai perai pasisekė, dalyvavo 
arti 150,dalyvių, turėta ir gra-1 
žaus pelno. Ąteities darbuose) 
St. Butkaus Šulių kp. užsimojo1 
didesniam dengimui 
kuopos dešimtmetis. Minėjimas 
ir banketas su menine dalimi į- 
vyks Kultūros centre spalio 
mėn. 14 d. Minėjime dalyvaus 
ir Elena Jociutė “Pėdos Mirties HAMILTONAS. 
Zonoje,? autorė -iš Bostono. Ta ‘ Sekant Hamiltono 
proga bus pristatoma ir jos kny-j tūrinį gyvenimą 
ga. Autorė skaitys paskaitą, su-' miesto dienraščio 
ruoš ir parodėlę iš Sovietinių-j __
me Kalėjime padarytų ekspona- ’ 
tu, pradžia 6:30 vai. Menine da- va,dovė Danutė P^ronienė. Yra 
Ij atliks solistė, kanklininkių PakvIesti atvyks iš Chieagos

Vytauto Didžiojo šaulių Rinkti
nės tautinių šokių grupė, vado-, 
vė šaulė Jasaitytė. Atrido, kad 
Detroite bus dar vienas didelist 
renginys. St. Butkaus šauliai su 
gausia talka turės gerokai pasi
tempti, o ypač pirm. Vincas Ta
mošiūnas. Linkiu ištvermės ir 
gero pasisekimo.

Aukos Wayne State Univer
sitetui, lietuvių kambariui. Sta
sė ir Vacys Urbonai, Bronė Jir 
Antanas Sukąuskąi po, 50 dol., 
Juozas K Tamošiūnas ir St. But
kaus kp. po 100 dol. Stasys Rą- 
čiukaitis 25 dol.

ANT. SUKAUSKAS

•y ■ ‘V ’NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Christina jau nėščia
ATĖNAI, Graikija. — Pla 

čiai kalbama, kad G’aikij >5 
multimilijonieriaus Onassis dūk 
te, buvusi Christina Onasis, da
bar sovietų laivyno ekzekuty 
vo žmona Christina Kauzova 
jau nėščia, bet reporteriai ne
galėjo žinios patvirtinti, nes 
jos gydytoja ginekologė Effie 
Arabadji. grįžusi iš Christians 
patikrinimo Maskvoje repor
teriams Atėnuose pasakė, jog 
Christina turi idealias sąlygas 
patapti motina, bet jos nėštu
mo patvirtinimas yra paslap 
tis ir reporterių vengdama pa
ti pasislėpė.

i Vietas prašome rezervuoti iš anksto
’J 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

L j * arba telefonu HA 1 - 6100 ■ '

Naujasis potvarkis 
nance,* kurio tikslas bus apsau
goti nuo apgaulės ir lupikavimo 

Jau 1974 m. lapkričio 1 d automobilių taisymo pramonė- 
tas pats muzikos kritikas tame-je, taip pat reikalaus kad atlik- 
pąčiame dienraštyje aprašyda-. tas taisymo pramonėje, taip 
mąs Hamilton. Place statytą' pat reikalaus kad atliktas tai- 
Męnotti operą “The Telephone’, !synio darbas ir panaudotos 'na- 
apie,Pakalniškytę rašė: “It was'uios daIYs “garantuoja mazi- 
well' sung and acted by AnitaAaus^ dienų’’: Jei pataisymų 
Pakalniškis. The program in
formed me. that Mfes Pakalniš
kis is only 16 years old; if so, 
hers was an extraordinarily po
lished performasce and I hope 
she will be persuaded to turn 
her attention to -more worth
wile things”.

Nuo jo kritikos straipsnio 
praėjo keturi metai, bet pagal 
kritikos žodžius matosi, jog pa 
daryta milžisiška pažarfga, jei 
mini net: “...may have a gre
at future”.

Hamiltono Teatro rūmuose 
Hamilton Place, kuris skaito
mas vienu iš geriausių š. Amer 
rikoje, įvyksiantiems seriji 
niams koncertams Anita Pa
kalniškytė pakviesta 1979 m 
balandžio 1 d. išpildyti sopra
no partiją vokiečių kompozi
toriaus ORFF muzikos veika
le “Carmi n a Burane”.

Tik šiuos kebus pastebėtus 
dienoraštyje faktus paminėjus 
mums lietuviams tenka didelė 
garbė turėti tokiame didelia
me kultūriniame centre save 
atstovę. Reikia tik linkėti, kad

SVEIKINTAI
VAKARIENĖ
IR ŠOKIAI

Pakalsiškytė ir toliau turėtų 
tiek pasinžimo ir ištvermės 
tęsti jau gerokai įpus/’-tų darbu 
dainos mene, kuris reikalauja 
begalybės laiko ir visą tai ša
lia antro univeisitete shidijuo- 
jamo dalyko famiaci 
jus (treti metai).

Farmacija — kūnui, muzika 
sielai ir kartu tėvynei, tai 

žodžiai pasakyti Anitos Pakal
niškytės.

Sekinės Anitai Pakalniškytei 
pamiltame mene!

J. Sarapilie kas

iekia siilvirtin- 
į- baltųjų ko’o- 

nistų pozicijų krašte. Dėlto :r 
diaugus Jošua Nkumo nebema
to jokio tikslo su juo kalbėtis, 
pasakė Mugabe. Patirta, kad 
Nkomo slaptai tarėsi su Smi 
thu išdiskutuoti dabartinę si
tuaciją. “Vienintelis būdas nu
versti jo (Smitho) valdžią, yra 
per ginkluotą kovą ir kiek ga
lima kovos padidinimą”, pa
kartojo Mugabe.

PR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
; GAL1K.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS CY0YTo.

V M IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
'■ ■' W MWTYS IR DARBAI, .259 ?8L, liečiančius 1905
' - Z Jiblonakic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-r; ----- ---- '---- ----------;___________ ęj.oo
r RjitSiD — DANTYS, priežiūra, sveikata ir
■( -A vlrįeltaht.vietoje $4.00 dabar'tik_________ $3.00

.'•/ WpJtiUU vfefeūali tik _ _______________________ $2,00
: ^ ^ Į^^^AŪWA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONtS.

■ Ž :|9. ferON U#MSeL Dabar tik __________ $2,00
r atsiuntus žaki «rb« money ordsrj, prie

IwWadant 50c. parsiuntimą lilaltfom*.

_N XU J IE N 0 S, 
Se, SAINTED ST- CHICAGO, ILL. 3W08

k r Kvyka -^Saulių Pilėnuos
Tugsėfi lOvi. geriu pavyko.
’• Prabusi vasary pramogauto* pas Lungys taip pat atlieka <1

tu dlrbutuvės negarantuoja- pa. 
mos” . . . y

Miesto Consumer Sales !)e 
part mentus prižiūrės, kad pot 
\arkio reikalavimai būtų tik 
sliai pildami, 1x4 koks bandv 
mus p tvarki apeiti bus 
džiamas.

Jei Miesto 'faryba palvi 
i is pradės galioti jau nuo 
metu sausio 1 d.

Chicago meras Michael A. Bi- 
landic įteikė Miesto Tarybai 
municipalinio Kodekso papildy-j 

•mą, kuriuo visokios mot rizuo-! 
tų vež inų (autimobilių, motor-1 
ciklų ir kt.) taisymo dirbtuvės 
turės gauti leidimą (Licence) 
savo darbui ir jų dirbtuvės bus 
Miesto inspektorių inspektuoja
mos ir kontroliuojamos. Kodek
so papildymas suteiks Chica- 

Tele- gos piliečiams visas informaci
jas apie visokias autcmobilio 
dalis, kurių viena ar kita gali 
susidėvėti ąr sugesti, reikalinga 

j tator” skiltyse vis dažniau ten-, taisyti arba nauja pakeisti — 
’ ka matyti lietuvaites Anitos ka(Į savininkas tiksliai žinotų 
! Pakalniškytės pavardę. S. m ką reikia taisyti ar nauja pa- 
I liepos 17 d. dienraščio muzi- keisti ir kiek tai kainuos. Ko- 
kos kritikas Anthony Hammond dekso papildymo tikslas yra ap- 
aprašydamas Mahawk College saugoti piliečius nuo prastai at- 
Operos pastatytą Bizet aperą likto taisymo darbo ir neatsa- 
“Carmen” apie Anitą rašo: kingo reikalavimo lupikiškai 
€Ti Was a great pleasure to he-’brangiai už tą darbą užmokėti, 
ar and see the development Pagal naują potvarkį, Chieagos 
of Anita Pakalniškis singing piliečiai gaus iš anksto tikslų 
Frasquita with a pure, fresh apskaičiavimą, kiek reikės su- 
soprano, well focused and un-. mokėti už pataisymo darbą ir 

J der excellent control. She has už medžiagą ar naują įdėtą dalį, 
improved greatly over the se | Naujasis potvarkis _‘ordi- 
asone, and may have a great 

.future”.
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' Subscription Jutos:
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Hue srvo^Žie pirmo* d. 
DiąnraŪio kaino*:

Chicago j e Ir prienųetčiuoee: 
metarns - ________

pusei metu ------------ ---- „ $16.00
trims mėnesiams _______ $ $.00
vienam menesiui __ '_____ a 34X)

Naujienos eūu kasdien, išafririant 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telei. UJ-GX00.

—r— ------------------ - '
Kanadoje: 

metams , _
.pusei metų -----
vienam mėneaiui -

^3.00
$18.06
$ 100
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Apgaudinėja latvius ir lietuvius
Antąpąs Rrązaus^as, gyvendamas komunistinėje Liętuvo- 

ję ir’labąi uuobodžįaudąmas, sugalvojo kartas nuokąrtų para
šyti Antanui Bimbai laišką apie šių dienų lietuvišką gyvenimą. 
Leonas Jonikas gimė Žemaitijoje, Šilalėje, Apvaršyps kaipie, o 
Ęrąząuskąs gimė greta esančiame Paežerių kaime. Galimas 
daiktąs, kad jįędu jaunatvėje, kada nors ir susitiko, bet galėjo 
if susitikti. Tačiau jiedu jpięš dešimt metų, kai Jonikas nu
vyko į ^tarybinę” Lietuvą, prįsinunė Žemaitijos praeitį ir pasi
keitė kebais laiškais. Jonikas kartas nuo karto parašydavo laiš
ką Brazauskui. Dabai' tie laiškai jau tapo “svarbiais istoriniais 
^kųmejyąis*', j ?
f Ijąbaętįnęįę Lietuvoje Jonikas išgarsintas, kaip didelis ‘\i- 

yęįkgjąs”, žurnąlistas, Yilnįes redaktorius ir komen
tatorius. Kai jonikaš mirė, tai jo palaikus žmoną nuvežė ‘ “tą- 
rybinę” Lietuvą ir palaidojo Laukuvos Lapinai tėję. Taip jau ręi 
kalai suskio,, kad Brazauskas dalyvavo laidotuvėse ir buvo 
nuvykęs į Laukuvos kapinaites. Jis taip reikalus sutvarkė, kad 
artimieji Brazauską nufotografavo “paskutinį, išeinantį iš ka
pinaičių’’* Reikia manyti, kad net Bimbai minėtą fotografiją pa 
siuntė, liudijantį tokį svarbų dalvką, bet Bimba, greičiausia tau 
pumo sumetimais, tos Brazausko fotografijoj į savo savaitinų- 

^^ką*«eįdėjo^(>-gah jis labai gerai pažino-Joniką,-kad dėtų kapL
naįcfHč vaizdą.- i . ąį‘4

£-*&merikojęr Leonas Jonikas buvo nuliai Jis buvo Vilnies re- 
daktogius iLpadėdavb ruošti šio laikraščio piknikus, bet su 
kitaip galvojančiais žmonėniis jis niekad* nesueidavo ir jokių 
bendro darbo vesti negalėjo. Jis buvo" analfabetas. Jis pramo
ko susirinkimuose kalbėti ir verbuoti narius komunistų parti- 
jon ar vadinamam “darbininkų” susivienijimui. Jis gimė ca
ro valdoma) Lietuvoj praeito šimtmečio paskutiniame dešimt
metyje; Jam teko augti pačioje tamsiausioje Žemaitijos vieto
je. To meto Lietuvoje jokios mokyklos jis nelankė. Amerikon 
atvažiąyo J91Į metais. Vienur kitur bandė Amerikoje mokytis, 
bet jam niekas neišeidavo. Jis bandė rasti pastovesnio darbo 
Detraite, bet automobilių statyti nepajėgė, neturėjo jokio sup
ratimo. Bandė apmokyti, bet nieko neišėjo. Pats būdamas be
mokslis, atvažiavo į Chicagą kitų mokyti. Pradžioje įstojo į

U VENCKUS

: Artimoji Anglija

*

*
?

socialistų tuopą, bet prasidėjo skilimas Jaf nuėjo su komunis
tais. Pasimokęs šiek tiek iš Prūseįko® Įr Andriulio, jįs tapo go
riausiu komunistiniu agitatorium Chicagoje. žinojo ką, ar ne
žinojo, jis kirto iš petįes. Jis buvo vienas g?riaų|ĮU 
noriai klausėsi tokie patys kirtikat Nej feįlai, nęi 
tikrovė jiems nerūpėjo. Jįems rūpėjo. ggltaoJi, Jouįkąs 
agitatorius. Vėliau iš agitatoriaus Prūsę^ą padąjė įarąąltaliA- 
Pradžioje jis pats taisė Joniko “raštus*, o vėliau jąų kiūęąu 
perleido tą darbą.

‘Tarybinėje” Lietuvoje Jonikas pądąrytas didętįs 
gus. Okupantui tokie žmonės reikalingį.

Kaip garbingam Vilniaus Universįtętųi rųsąį prįkęjgė 
giminazijos nebaigusio Kapsuko vaidą* tąįp iš ąuątfąbęta 
ono Joniko okupantas daro didelį veikėją ir LĮfe”
tuviai komunistai buvo bemoksliai, kaęĮ jję nežiąojįę, tą šne
kėjo ir darė. Savo rašinėlį “Paukštis ųęp.ąpi-ršp sąvęi k.r^Įtaw 
Brazauskas baigia šitokių paragrafu:

“Karlais aplankau Laukuvos kapinę^ £įa sląbleU 
jos iš tolimesnių Lietuvos kampelį^. įjandięų talYRĮ 
kytojų būrelis atvyko. Jiems pasakomų apie šąųpų 
vių spaudos darbuotoją, visada papfąaįą, kųklįh
dies jautrų lietuvį. Leonas aukštai Yęftino žę^ąičįų yąF 
dą ir kraštą”. (Laisvė, 1978 m. rūgs, jp
Jeigu Lietuvos komunistai, tvarkantieji visą kr^U> gy

venimą, jaunimo ekskursijas siunčia į Laukuvos kapįftąhęs, 
kur Paežerių Antanas Brazauskas, pats būdamas toks trum
paregis, kaip ir Apvaršayos Jonikas, tai daromas jaunų lietu
vių baisus apgaudinėjimas. Lietuvos jaunimui kalamas į galvą 
melas. Pačioje Lietuvoje apie Joniką jie nieko nepatirs, nes 
ten niekas jo “žurnalistikos” neparodys. Amerikos lietuviai 
komunistai .pasiuntė į pavergtą Lietuvą kelis savo laikraščių 
komplektus, bet lietuviai studentai, norintieji pažinti Ameri
kos lietuvių gyvenimą ir visuomeninęs kovas, tos spaudos ne
matys. Visokie Žiugždos, šarmaičiai Lietuvon pasiųstus komp 
lektus laiko užrakinę, kad prie jų neprieitų. Tiktai retais ar 
sitikimais, kai rejkia ką nors, apšmeižti ir suniekinti, tai patys 
parenka keliąs eilutes arba net sakinius ir paskelbia.

Bet dar dilesnė gėda, kąi Lietuvon atvažiavusi^..latviai 
turi klausyti Ęrązauskų pąsąkojiigiį apjį/Mšąunų lįetuį|ųąspau
dos darbuotoją” Leoną Joniką. KoJ latviai jo nepažįstą, fąj 
Brazausko pasakojimas gali pasiliktį;j,bejį jeigu kądą įįjįrist 
latvis p.atįrs Joniko vartotus informacijoj^katodus ir jo. nąu-: 
dotųs ąrgųiųęntųs ,tai nųsįspiaus ne tik aąf tokių metp3ų, bet 
su panieka žiūrės ir į visus lietuvius.'Kąd kalba nębūįų |ušč|a/ 
tai čia pacituosime vieną argumentą, kurį kiekvieną dienąJ 
Jonįkas naudojo skaitytojams įtikinu. Jis Vilnyje, gurios 
dąkcijos nąrių tądą buvot įdekyieąąr £jpja susikįį^ivp įsgį 
sąvo priešais. Didžįąųsi priešąįĄąįįi feųįo J.ęlųYįąį socialistąi 
ir krikščionys demokratai. Jis ąįtaįg ąygųĮn^ptPX$l IV 
To sąvo skafytbyošr/' ' r ; ;

“Kada mario kaimynka Varnagięnt nunešė Jazdowskiui
3 rublius ir paprašę atlaikyti Ši: mišias, kad Karužienę 
PTęvylis sutrauktų į kiąurę. ĮvĮebonas atsig^ė tokią ig? 
tencija pripažinti. Bet dabar Įietųviškiep soęįalutąi pąsįk 
rietė prelatą Krupavičių atląikytį mišįa^ prąįęikiį pą- 
žangiečiųs. Matysime ar Dievulis išklausys fes intencijos 
ir sutrąus visus pažangiečius į kiauro”. (Vilnis, 19 51 ęn. 
birž. 16 d., 1 psl.).

Tuo metų Vilnį redagavo Prūseika, Aggįįuliš ir Joni
kas. Kas trečia diena vienas į§ rędąktoiių |pr£dąyęį pąą'.ąsyii 
įžanginį “Kasdieną” apie svarbiausius tos dienos |yy^ųs. gąs 
trečia diena Jonikas, panąšįą ąrgųinęųtąęija 
parašydavo pirmame pulapyje -pįrmą skiltį. To ųię|o

TapybąJames McNeffi Whistler

, jąi apie lapkričio mėnesį jau 
galėtų spręsti pįrrpąją bylą.

Baltimorės prisieekųąįųjų tęį 
smas jau tikrina krautuves ir 
žiįLrinėją turimus d^kumęeų-, 
tųs. YąTstybės kpųtrolęs kopų- 
siją tuo tarpu ųeęžįno7 kokio dy 
džįo yrą apgaulė, bet kontro
les pareigūnams sian^ięęn aiš
kų, kad' išeikvota didelės gū
nios pinigų, išdalyta, daug veer- 
tingų daiktų. Klausimą lyrinėj a 
tas, bet ir mokesčių mokėto- 
tas, beet ir mokečių mokėto
jai. ?( : ‘ • ;• .

GENRAL SERVICE ĮSTAIGĄ 
JAU IŠEIKVOJO $25 BIL.

Traukia * teismai sirgtus , žmo
nių, eikvojusių valstybės pim- 

gus tūkstaMiais \

Washngton, D. C. — Valsty
bės kontrolės komisija oficia- 
liai informavo prezidentą ir pro 
kuratura, kad veikianti valsty
binė General Service Adminis
tracija jau yra išeikvojusi 25 bi 
lijonus dolerių. Jeigu vyriausy
bė nešiiris primomų šitokiems 
pingų eįkvbjimams tai kraš
tai bankrutuos.

' šituo pinigų efepįųnų susi
domėjo senato pakomisija, ku- 

fri jau pareikalaėo kontrolės ko 
misijos ' raštu dubmeenis ' tuo- 
jau pasiųsti pakdmiteečiui.

* Prokųi'ūro ’pavaduotojas Ben 
jarniri čovffleeifT praųesė, kad 
prokuratūra jau tįri pirmuo
sius skandalo sąrašus ir reh- 
^giasi patraukti atsakomybėn 
šimtus žmonių, kurk prisidė
jo prie valstybės pinigų išeik* 
vojimo. Jis tvirtina, kad teįs\ 
mams reikalingas laikąs. Rei
kia paruošti bylas, surašyti T<al 
tinimo aktus, paruošti įrody* 
mus, kad prisiekusįjį {.eeisė- į^ąlęjimą „ ąn^ą

— ^Valstybės Departamentas 
leido pabėgusi am sovietų vai 
džios vertėjui Lesjnskiui, . ki

tempias taip nut&|fi£ Jis pa- 
rą^į eflėapie Dr 
Mano Jascelevič nužudymą.

— juwUww eina «i de 
mokratAis, itcxfel ‘sen. Brooke 
I^ąi susirįjųnęs sftvę politine 
kąqęra. Jąm paięenfcė Skyry
bos įę ineęgąįčiv palikimas.

— pęeįiAęntąs Santas pajeiš- 
kad nedės at^islątyfjinu

įio užsienio minisięrįo į fcorr 
ęaątracįjpa stoyyklą. Ęgiptas 
yyg Aemo^rątims, kiekvienas 
tsvį teisę tųręti savų nuomonę. 
Saęįątas tvirtu^ tręčia- 
dięnj jis iškris j MąrQkų.

URAGANAS GRETĄ

Tęgpcįngaįpą, ^ondųrąs. — 
Urąganąs Qreta, taip M smarkiai 
siautęs Alanta vąpdęenypę, pa
siekė Ęelizės pakraščius ir ne
pajėgė įsiverpti į Krašto gįlųpią. 
Pastebėta, kacį uragąno - pajė
gumas žymiai susįpnėjp ir pa- 
krąščįąms jąų nędaroj tokių di
delių pųpątolių.

Honduras, Belize ię Guate
mala buvo pasiruošusi sutikti 
uraganą, įeet įį§ nebuvę tpks 
Siparius. Jis išme lė rrįjose val
stybe iki įo colių lietaus, bet 
peikųniją nebuvę tokia stipri. 
Įjalis lietąus ir yėjo pasiękė 
Meksiką, 4ukatąi<Q pusįąąaHo 
pakraštį, bei į yidų ųrągąpas 
nesivedė.

— Oro specialistai praniau
ja, kad vasara baigia išversti 
paskutinį savo lieetų. Už kelių 
dienų prasidės gražus ruduo.

^—Vyresnioji Niksoūąijė pa- 
gifiiė kūdikį,1 <ypraneša
mą, kad irz jąunęesjaion . (Tųktė, 
Tricia Cok, ’ nėščią- * "

— Imies oryi.ojdŽoriiPpranešė 
įstos 
•e^ca* 

bių: irlnesusiiars sik dė Majais.
■. v r.tsV i

kilusiam iš Laivijos. bct tamariinijei Jiad^iai ’kraštis 
vusiam sovietų valdžiai, if j£;
žmonai Rašmai ir 20 inetų duk
rai leido pasilikti * Afnėrilcoje 
tremtinio teisėmis. Lešįi^kiį^vi 
sai nenori susitikti'su. sovietų 
ąmbasados- atstovais.

— New -Yorko Times. reporte- 
ris Alyron Fąrbęr. ^uo-
*’ - -r*. - \jos
šiltinius ir turimus apklausinė 
jimų užrašus. Jis pasiryžęs eiti 

jeig’^

savo

iš jų nau$ą — gali &|^sti kiekyįęąas. Dal^ę Įpkio ^^įįsto 
kapo lankylį siunčia ją^nimą į Lietuvą, o jątviąi ten yąžįųoja 
net iš Rygps jr kitų piestų.

Leonas Jonikas buvo lietuviams gėda Amerikoje. Jis yra
’ f ________ 'J. . * v ‘A ■— f ♦ ■W *---- 1 •* £ - ’ - ’ * . _ W.- ' ~ ~ V • •» ’

tuojąptiems lietuviams to|ūe rašymai patikdavo, bet keJ^a gėda ir rusui pfctqv<ųe.

MOMENTUM-’Tablete are i 
50% stronger than. Dean’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger^ 
than Doan s. That mea^OMENTUM \ 
«vts you 50% nraee (^reliever per 
dose to relieve ^įacte.' -

1| reduce pai^$bo|hB inflammation 
so raseles locseą-you can move more 
fceety m minute^-stronger 
backache medienai you can buy with- 
oh ^prescription fe^ljpMENTUM 
Jabtefcį Take only ąs įnfcted.
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(Tęsinys)

Otokio pagerinimo mes troškome labiau už viską ir 
jo siekėme.

Pamažu ir mudu su žmona pradėjome žvalgytis, 
teirautis. Laikraščiai kasdien skelbė net ištisus sąra
šus parduodamų namų. Tačiau vieni per toli nuo mū
sų darbovietės, kiti per brangūs, mums dar neįkan
dami. Nors jau keturi pietai kaip abu sunkiai dirbame, 
bet pašto taupomoje knygutėje turime tik vos L500. 
Todėl ieškome namo, kuriam užtektų mūsų santaupų 
depozitui įmokėti, Likusiai sumai tikėjomės gauti pas
kolą iš banko.

Pagaliau tokį namą suradome. 1951 metais birže
lio mėnesio pabaigoje pasirašėme pirkimo sutartį. Sa
vininkų nickadą nęmątėme ,nes juos atstovavo jų ad
vokatas. Namas mūrinis, trijų aukštų su aŠtuoniais 
kambariais, virtuve, vonia ir skiepu. Pirkimo sutarty
je pažymėjo, kad mes, pirkėjai, laikysimės 1875 me
tais buvusių šių pąnni savininkų — presbyterijonų — 
patvarkymo, pagal kurį žc<nės sklypas perleidžiamas 
dešimts tūkstančiai metų, kad per tą laiką kasmet 
bus mokama po L15 nuomos (už tuomet ant to sklypo 
stovėjusius 3 namus), kad dabartiniai ar naujai sta
tomieji ant to sklypo namai nebus naudojami kareia- 
mai, prekybąi, ląąyboms ir kitokiems nedoriems tiks
lams. Vienu žodžiu, kad ten nepasidary tų “a house of 
ill repuįe” (blogus ręputacyos na<ų<y). šįy ^alvąrki- 
mu nesulaužius, niekas kitas nciį namą, n ei į žemę jo* 
kių teisių hei pretenzijų 
teises į požemines anglis, 
reiškia yra pili a pirkėjo 
tančiy metų laikotarpiui.

amąi)? l^alvąrki-

neturi (išskyrus valdžios 
alyvą ir kitus mineralus) 
nuosavvbė dešimties t ūk s-

yeįijypdĮįę, Tykiais atvejais Volfovi^ų^. Jąfeąi lųpy^: 
Aayę. Motinąį skųsdavosi, kad negaus žydiškų'po te- 

1 qų pęrtraų^^. Vaiko už’indimas tarp jo ir sienos ar- 
!* bą langQ stį^lo jau reiškė pertrauką. Tuomet gerasis 

Krausiant is oaiiurao rėmėju H .ąvu.vu, sųcy^Kjfe y^us sava poteri"-—s-
perdažyti. Čia ir vėl mano žmona, bendrai dirbdama, j ' MpU.rią ^"5 WWHl 
daug darbo h- prakaito pridėjo, kol namą pakeitė į j m' 3^*'neĄšB prie JcSs©:

TALMUD TORAH

Kai namą pirkome, jis jau kuris ląikąs stovėję 
tuščias, todėl buvo gerokai apleistas: Tad prieš ap
krausiant iš Salfordo reikėjo jį išvalyti, sutvarkytu

Metuvos katalikai, bent ei
liniai žmones, iš šventojo Rašto žinojo tik tiek, kiek 
buvo pramokę katekizmo pamokose ir kiek iš sakyk
los girdėjo. Patys pasiskaityti ą^galėjo, n<^ iiępį į,v. 
Rašto knvgfts buvo neprieinamos,' Riblnas turbiX'->vAn.

kų šeimos kampelį. j

Kuomet namą pirkome, ant durų staktų, įstrižai p;b| 
tvirtinti, buvo siauri, blokiniai rėželiai, maždaug 8-9. 
centimetrų ilgumo ir pusantro, gal dviejų cm. pločio. 
Blėka nulupus, p ojos būdavo suvyniotas popieriu
kas su žydišku užrašu. Iš tų žymių mums buvo aišku, 
kad šitame name prieš mus gy veno žydaį qrtpdo^są|; 
Juk ir Lietuvoje žydąi prie savo gAvenanuųų namų 
durų staktų turėdavo tokius skardinius rėželius. įlidąi 
mi per duris, žydai pirštais paliesdavo tą žymenj, pa
našiai kaip katalikai pirštus pavilgdavo indelyje su 
pašventintu vandenių. Lietuvoje žmonės sakydavo, ka(| 
po tokia biėkele esą žydų poteriai ir kiaulės šeriai.

Atsimenu, man dar vaku būnant, į lęvų na
mus dažnai užsukdavo žydas Volfovičips iš Gargždą 
Jis* prekiaudavo ipedž|ąga rfbams. Kartais nfusų na- 
ipųose nakvodavo. Votfovičių pažinome kaip padorų 
išprintingą ir labai religingą žmogų. Iš ryto atsikėlęs, 
jis pirmiausia poteriaudavo. Su kepure ant galyos. ai? 
sistodavo jis prieš langą arba sieną, bet dažniausiai 
prieš mūsų motinos didelį tualetinį veidrodį. Kairęx 
ranką atsirailydavo nuo riešo iki alkųnės ir ant jo$ 
apvyniodavo siaurą, odinę juostą. Ant kaktos prihir* 
tindavo mažą odinę keturkampę dėžinę. Šitaip pa
siruošęs ’VolfoViė/us pusb^Mai tneisdyvosi, žifioma 
žydiškai. Mums vaikams ta$ buvę labai įdomu, tad 
visi į jį žiūrėdavome. Pasitaikydavo, kad mažesny
sis mano brolis, berėpliodamas pralįscjavo tąrp Voi? 
fovičiaus kojų ir atsistodavo tarp jo ir lango arba

» katalikų kuųigai. Nors apie Mozę -visi šiek tiek ži-
Yolfųviėiaųs apsįląnkįpio metų, po vakarienės y*3**6^ ^olfovičiaus ais^inipj^i visięrus, badavo 

,j.: -i - labai įdomus. Jie praplėtė mano tėvų ir jįj'^kannvnų
[ • L

Tik daug vėliau sąvo gyvenime, kuomet ritinėti 
_______ x suvaržymai dėl šv. Rasto skaitymo katalikams buy o 

lengva |ada būdavo Volfoviėiui atsilaikyti. Mat tuo! Mi ilgos ligos metu perskaičiau visų
Bibliją nuo prąęįžios i^i galo, supratau, apie kų tuo
met Vol£dvičaus kalbėjo. Aiškindamas apiė'sa’vp po
terius ant kąktęs, rangos ir dprų staktų turbūt turėjo 
mintyje tai. kas parašyta Senojo Testamento penkio
se kingose (Pentateuch). Paskaičius Išėjimo

(Exodus 13, 1-16) ir Pakartoto Įstatvmo knyga 
fe VV k- 1|, 18411, man prisiminė £- 

sos jaunystėje girdėtos ir matytos žydų religinės tra
dicijos įr ępeigoą.

Anglij'bje' žydai tuos, ant staktų prikaltus žymi
nius .vadindavo Ta.’mud Torah, kas reiškia tclmuįo 
rotota rfiVg>W^ mslpkcjąps.
^1 ftž pprqs savaite. I^Q mį^ų gėlimo į nupirktąjį 
pąnw, |$žkfcs paęfršijną fl^ru ^įabutį. Atidarau du- 
ftf- įvdž^Ėos tfvaįądos žmogus, atkiša
man lietsargį rr sako:

— Master. vqua forgot yoųp umbrella iii the syna
gogue tasf night.

Nežiną}!^ taį hgv^ LliUgitlMvas aužinp-
ti ksa ęęu. apsirikimas, Nesu žydas, sinagą- 
^)įl »vb ^rvcfidnie Ariu buvęs. Tik mano žmona kap 
tais uAykusi irian sako:

(Kun daugiau)

pa$ mus sueidavo kaimynai ir kaimynės atvešiu me- Į ai mus- praplėtė piano 
džiugų P^sįžįųi'ėjtį ir nupirkti. Vyrai, pasilikę ilgiau. ( 
(įiskųtųodąvo įvairiais klausimais. Politika ir religija 
visuomet sukęldavo gyvus nuomonių skirtumus. Ne-|

iąįku Lietuvoje, kaip ir visuose Europos kraštuose, žy-d 
fląi ąęslppiainąi buvo kaltinami už Jėzaus Kristaus mr 
kiyĮjąvuną. Todėl jie buvo laikomi krikščionių per- 
Šefciįitojąis iy priešais. Tačiau išmintingasis Volfovi- 
čius mąkėdayo aštresnius kaltinimų kampus nudai
linti, Jiat privesdavo, kad Jėzaus nukryžiavhna^ — tai 
pe jo giminės kaltė. Žydų buvusios dvylika atskirų 
šakų, .genčių. Tik viena iš jų — iš kurios kilęs Judas 
fskariOtąs — paltas dėl Kristaus nukryžiavimo ir dėl 
įaoartnjcs, kai kurių žydų neapykantos krikščionims, 
/is, Voljb\ičiųs, esąs geras žy<įę|Įs, niekam Jįlogo ney 
lijjkįs ir nedarąs. Kaip pavyzdį ju kf$ ne
(ik žydąi, bet ir katalikai ir ki^ bri|įčioąys, pnpažjs- 
|ą tuos pačius 10 Dievo Isąkyijųjs, k^įuqs žydų vącjas 
A|ozė Šipajaus kelne priėmęs rš paties (įievą Kad pie- 
btiomet hepaipirštų tuos Mozės atneštus Dieve įsaky
mus jis kiekvieną rytą dedąs juos anįwS£vU fc-a^ęos, 
kad j|e figai būtų j p YYfaiiįs ¥^(p:
vičips. Apvynioja rankos riet*. kad prisimintų žydu 
nelaisvę Egipfe. Pievo įsakymai turi būti visu įjdų 
namuose, prię jų durų- ir vartų staktų. Taip Mozė irib-1 
khiet žy^us< i?' įl š^attps me j
tų trukuBios vergijos Egipto žemėje,"

r7~rnrrwwm~- ■ ■ —- __ - _
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DR. K. G. BALUKAS 
AKU*E RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI chirurgu* 
6449 So. PvlMki R4. (Crawford 

Modical Buįldlnf). Tol. LU 5-6446 

Priim* ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

■i tautinio liaudies meno rankdarbių daro pel

pastangoms pašalinti Roy In 
ni« iš tu. sudilusios organi 
.<eijo$ vadovybės.

INKSTU |R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Totef. 4*5-0533

.4U —BE 9-5893 i 
PR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
SFtCULYBS AKIU LIGOS 

*W 103rdSfrH) 
Valandos pagal suMtartma

SI------SS 3-5893

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos di rektorius 

?« Mm Westchester, IL-
V ALA?'DOS; 3-^8 darbo dienomis ir 

kas antri leštadienį 8—3 vah

Marilyn Brazytės iniciatyva

NttSovė žudiką

Meksikos Mieslas. Oficialiu va 
diios pranešimu, st kmadieu. 
susišaudyme su p< cijp Mene 
miestelyje nušautas asmuo, ku
ris buyo-ie^ooųis kaip Mekai-4

PABĖGO K SOVIETUOS
NKVD MAJORAS LATVIS
Latvių laikraštis Laiks pra

nešė, kad j laisvę pabėgo Latvi
joje gimęs Sovietų KpB slap
tosioms policijos majoras ir iš 
svetimų kalbų vertėjas Imants 
Lesinskis, 48, ir pasiekęs Jung
tines Valstybes, su žmona Ras- 
ma ir dukra Iieva,2Q m. anų

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Testovj mino malda kaip smilkalai prie! tava, man* ranky paki
li s kaip vakaro valgomoji auka".

Viename St. Charles ameri
kiečių laikraštyje (iškarpa at
siųsta be laikraščio vardo) yra 

i Ruth Seen Pearson dviejų skil- 
; čių straipsnis antrašte “Creati-

kos ambasadoriaus Jusglin^v? Žhius per Darb i Diena, atvyko 
Vąlsfyb^se sijnaus žudikas. Po]! Washington^ ir pasidavę Val
iojęs šiuiouns. Žudikas, kurio styUs Departamvntui paprašė 

politinių pabėgėlių prieglobsčio. 
Laiks redaktorias ir leidėjas ! 
Lotar Rudits rašo, kad Lesiir 
skio žmona tarnauja Sovietų 
misijoje Jungtinėse Tautose 
New Yorke.

I Valstybės Departamentas to 
i klausim > nekonientavo.

pavąptfc trumpaine p anešime 
nepaminėta, priklausė “Rug 
sėjo 23 Koiiįųidslii Lygai*’, ku
rios partiaauai rugpjūčio 29 
d. buvo pagrobę ambasadoriaus 

} Hugo Margain sūnų Hugo 
I gain J r., ir dvi neišaiškintų prie' 
žasčių jį nužudė.

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyUaįs. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

<V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

kų, ant sienų kabinamų kilimų, 
lovoms apdangalų, pagalvių, 
mantijų jau esą galima rasti 
rinktinėse ' krautuvėse išilgai 
North Shore ir rezortinėse vie- 

DR. FRANK PIE CK AS ‘ ve Women weave T their way j tovėse Wisconsine ir Fox Val-
srity or 

■ opiem 
: is now

Doctors ’tad a spec.a laxative 
ingredient to be higrpy elective in 
relievinc even severe cons- paiivn 
overnight Don’t let 
constipation beco^ 
This medical ingr>.
available in the exc js .e EX-LAX 
formula Use only as a.reeled. 
Chocolated Tablets .
or Unflavored-Pilis tX-LAX

Mažeika & Evans

into big bueks“ aprašo kaip lie- ■ ley. Abidvi labai optimistiškai 
tu vaite, mūsų garsiojo solisto žiūri į gyvenimą -ir savo origi- • 
Algirdo Brazio dukrelė Mari-

j lyn. Brazytė. su savo drauge Lau 
•ra Childs, buvusios mokytojos,

VaL agai susitarimą, uždaryta treč f perėjo į originalų biznį, kuris
' per trumpą laiką jau išsivystė į 

HR. LEONAS SEJB6TIS’ naudingą kultūringą ir pelnin-
INKSTŲ, PŪSLtS

PROSTATOS CHIRURGIJA
U56 WEST S3rd STUERT
Vąl. aątrad. 1—4

OPTČMETRtSTAS
* KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71 St. TaL 737-51/5

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

nalę enteiprizą, ip abidyi šiuo 
metu dar ekstra užimtos — abi
dvi skubina ištekėti ir dėlto drau 
ge skubiai . gaminasi vestu vi-, 
nius rūbus. Laura savo jauni- * 
kio pavardę pasakė: kai ištekės 
ji bus ponia Kleckienė, jos su-

Laidotuvių Direktoriai
KONGRESAS DAR NESUTARĖ 
KIEK SUMAŽINT MOKESČIŲ

Respublikonų svarbiausias a- 
teinančių rinkinių masalas — 
trijų metų bėgyje sumažinti 

t mokesčius visu trečdaliu — 33 
| nuošimčiais, pirmadienį Sena- 
! to Finansų Komisijoje 10 balsų 
• prieš 8 buvo atmestas ir nuėjo į 
gurbą.. Demokratai, senatoriui 
Lloyd Benson vadovaujant, 
tvirtina, kad respublikonų pla
nas gxtų išsaukęs "audringą in- 
flieciją”. Respublikcnų plano 
gynėjai tvirtins kad planas bū
tų pagelbėjęs vidurinei klasei.

Dabar Komitetas pradėjo ruo
šti mažesnį, vieni] metų planą, 
numažinant mokesčius tiek, 
kad išlygintų pasekmes neišven 
giamo Eocial Security mokesčių 
padidinimo ir bent dalį 1978-/9 
metų infliacijos.

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

TREMENDOUS TRIFLES 
THE SNEER THAT ELECTED 

A PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
th st caught the popular fancy. 
There was ‘Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’* “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal” 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 

into the White House.
Thh b the story: Martin Van 

Buren was running for re-election 
in 1840. backed bv « Democratic 
Party so powerful and weD-organ
ized that it was generally conceded 
that hh Whig opponent, William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A smalt Democratic newspaper in 
Baltimore* wrote įeeringįy. . If Gen
eral Hamson was given a pension 
cd $įO0O he would be content to 
spend the rest of his days in a, log

Sekmadienio naktį Qy.efa • s’ian ; The Whigs seized apon/2tis_o*> 
tėjo Honduras pakraščiais, bet 
in£ormacijų;:jdar J J< į','1Wansr*ė

]gą biznį — verpti ir austi pa- ji bus ponia Kleckienė, jos su- 
gal senoviškus “raštus“ moder- i žadėtinis yra Paul Klecka. Ma-4 
niškus liaudies meno kūrinius, rilyn savo sužadėtinio pavardės1 

pagrin- neišdavė, tik pasakė, kad jos ve 
į stuvės bus šį rugsėjo'mėnesį ir 
ji bus pasipuošusi savo garny- 
bos suknele ir kt.

1 grynais komerciniais 
j dais. --
i Ruth Seen Pearson aprašo 
kaip Laura Childs 25 metų, iš 
Wayne, buvusi modernių šo
kių mokytoja Mills College, ir 
Marilyn Brazis (Algirdo Bra

zio duktė), 26 metų, iš Geneva, 
keletą metų buvosi audimo in-

pFI£O VAL.: pinu- antracL, trečiad. i
xr. 2-A ir 6*3-vg.L..valr -Sutariu*- j nuosava formulę
2iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 1 suverpti į ąuksą .

pagal CT IRi ta rimą ‘ ran

Ofiso tateLs 775-2880 ..
Raxicand jot tetefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
11YDYTOJĄS IR- CMJRURVAS 

8*i»dr» pralrtiio, ipe-., MOTERĄ Hsc^. 
OfiM* 2452 WE*T Srth n RCET

Uraganas Greta

T.i, pr 8-1223
išrašo

Šipito myliū per valandą vė
joK sūkurio greičiu uraganas 
pavadintas Greta, seiūnadien’struktorė .SL Charles, 

į ‘‘kaip 
4C

. . Dirbdamos rankinėmis 
temis ir rateliais (kalvąratais); ' * x 4- . - v .d apgyyfcątas pakrasęia, r vietassavoj jiaipuose ankstybąjį . s . .
liaudie^., meną -paverčia. kĮestin- j

— —_ ___ ičiu;.modernių jailfu bizniu? Jos;
.daro1' pįkizųs _;

Vlk: 9 4 8. fl^fadi.nung S 1
i*50 Wnf 43rd St, |fu 40629

i glįoįj

PERKMUSTYMAr

MOVING^
Ltidtmri aparauda
~7 lEMAJOOar

.. į siautė Centrines Amerikos: rv-Imus, c'x. . , - \ ., tų pakraščiais, sukeliamas t
e+ov Atlanto bangas ir 15 inčų

? i e tails. IHiHinisd sk^^uiąmas,

. «RTHOPEDas-PRO'

This b the rtory: Martin Vau 
Bureo was running tor re-election 
in 1840. backed bv « Democratic 
Party «o powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A smalt Democratic newspaper in 
Baltimore*wrote jeeringly. .“If Gen
eral Harrison was given a pension 

• cd $^,000 he would be content to 
flpeud the rest of his days in a log 
cabin drinking hąrd dder.**

and aimed 
Harrison

«hard-cider

<

T»U yĄ

MQVXNG

verpia irr audžia originalfus ;fa? 
. sonus . ir. jpriginalįųš. papuoša

lus namams ^ v / . y v.
Per truputį daugiau kaip me- 

Ttus laiko, kai jos ątsfsąke - savo 
Į, mokytojavimo profesijos, jos 
jau turi inventorių daugiau 

r kaip 1,000 užbaigtų rąnkų dar- 
■ bo kūrinių, kuriuos Jos vadina 

1 šiolaikiniais išdirbiniais (Con
temporary Fabrications).

Pasirodo, Marylinos ir Lau

of 4hc peqrfe rąBiod K> the picture 
of the ragged frontier hero.

Aetna Uy, Harrison had an in- 
come of 812,000 a year and never 

' gvedm a teg cabin, km these facts 
did" ®t change th© country’s con
ception of him. The Whig election 

t; y, was a hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
faar candidate. On one occasion, 

fag fit j* rally is Harrison’s behalf, 
he so excited that he actu
ally apologized because he, himself, 
was not bom in a log cabin.

The Tog-cabin, hard-ader” cam
paign became so popular that Har
rison was swept into office. The 
sneer of the Democratic editor had 
acted at s boomerang and had 
achieved the opposite of its inten
tion.

tn more recent years, one of our

^Juodųjų mafija^<JAV j ’
"WAgfflNtT^;^—/juodoji’

Mafijai apsirupimisi iiubša4' 
yais smogikais (hif men)“, yra 
kas beliko iš kadaise * besivadi- .
raišio Ra^ų Lv^bės Kbų^reęp,. . _ __________
pasakė pasikalbėjime per ra ,whea Dime! Wdwter wa> speak- 

(uja Black b orųm, kadaise bu
vęs Core lyderis James Far-

' mer, prįeš 30 metų pągelbėjes 
įsteigti tą civilinių teisių orga-

j ros rankdarbių — šalikų, tuni- nizačįją ir dabar vaoovąuja

otf the ragged frontier hero.

,000 a year and never

KAVA BRANGS 
‘‘LAIKINAI”

Ekspertai aiškina, kad kavos 
pabrangimas dėl praėjusį mėne
si buvusių šalnų Brazilijoje yra 
laikinas ir neturėtų atsiliepti į 
kainas vartotojams perkant 
mažmenomis (retai), šaltis bu- 
ye^ daug, mažesnis kaip 197a 
metačs kas. ir sukėlė kavos sto
ką visame'pasaulyje.

SUSIRINKIMU

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 1 ! i,!

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS^
to ' -------------1—:—----- —r

-. ~ . • , . < ■ ■ n ,> > t n \ . •

J--li---------—im—u—n. i j-iL-—wM-ai---------------l i ■ ,!■■■■

ŽEMAIČIŲ Kultūros klubo poatos- ' 
loginis susirinkimas Įvyks trečiadie
nį, rūgščio 2Q d., 1:00 vai. popiet 
šauliu Namuose, 2417 W. 43 St. Na- 
r ai prašomi atsilankyti, nes yra 

i daug svarbių reukalų aptarti. Bus ir 
vaišės

Rožė Didžgaivis, rašt.

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

. -CHICAGOS Lietuvių Suvalkiečių • 
iDiaugijos poatostoginis susirinkimas 
į ivyks penktadienį, rugsėjo 22 d., 7 v. 
i v. Vyčiu salėje. 2455 W. 47 St. Nariai 
1 prašomi atsilankyti, nes yra daug 
i svarbiu re kalu aptarti.
? Po susirinkimo bus ir vaišės.

E. Sfrungys, rast

Fruit-Filled Fantasies

that mraed the tide of 1 prcsdes-

evil old man”—a phrase which won 
him many friends but net erogh 
to insure hi* re-election. But, in

LUtuviy kalba: kasdien nuo pir- 
.madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 

k »hk?M4hnW W 8:30 Ud 8:30 
vai ryto.

Vsdėja Aldona Diukuf 
TtUfl: Hęm|<įk

715? MAPLEW0OT. 4V« 
CHICAGO, TLt 40479

ANTANAT VtttMAS -

■ ■ i ■■■■■■! .Wt m

U

, SOPHIE BARČUS 
SAOUO iEIMOS VALANDOS 

Vim ■rejrM'M* W W<

DMf(cu»ku kailiu 
pasirinkimas

F'

, Lietuvos Pensininku Sąjungos val
dyba, kviečia Sąjungos narius ir no- 
linčius įstoti naujais snariais, i susi
rinkimą, kuris įvyks rugsėjo (Sep
tember) 27 d., 2 vai. p. p. Gage Fieta- 

f house, prie S Western ir 55 gatvės.
JOSEPH SKEIVYS. !

Ifcs®

185 toft Wfcbeefe A«^«i

IS--ST2*
Otajfo*} fr 
$77-8449

chicMoy

NORMANĄ

Jti Itale ameaia, kurie 
wfetakyti Naujienas, pra*| 

tume atsiųsti jų adresus.. Mes* 
jiems, siusime (ięųjtaas dvi ta-

e and delWous to Bcr^% it*> a 
t fantastic accotnp Lq- a platter of fresh fruit — grape*.
* strawbereiiM, cbe ea, plums, pesza, pineapple, aprieotF

* by home economiata for Morton Salt Company, 
Gm dneddd't quick, yick-me-uy Savor comet from a oombina- 
tSon of brows wgar and Marbcx^Natura’a SeaaotM^awwdnf

( bteod-
Other ulad tipai To pkaaą the eye m well M the taste buda, 

▼ary eotor, shapes and sizes of different fruits (or vogetabta) 
i co the serving platter.
< To present ett fruit from discoloring, dip dices or wedges 

•C appha, peaches, nectarine*, pears and some plums ta temos

• Soar Omni Dressing for Fresh Fnrfte

< U eup Grmįr packed 
brown migar

Nat«r*H SewoM

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than xny typical suburban 
home. Bot It incorporates en- 
erry-sarinir features in de- 
Bign, materials, and appli
ances -»hich can cut energy 
need* by up to 54 percent. It 
has two heat-elrculatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room ah* tn 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the healed air back into the 
room. •

The more effective use of 
energy-savln< design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
heating and ©oohng our bemea. 
This claim te being proven by 
New York’s Lone Island Sav- 
taąs Bank. Its "Cetatenerry 
*76” house was built toefamon- 
etrate the many practical ways 
of conserring energy. The to
tal additional cost cd the* 
Improvements was approxi
mately K000 .. . projected to 
be amortized within 4 to S 
years through reduced ex-

sulatton within walls and-oU- 
tag as well as ta earthen bertnai 
around the foundation, orien- 
tatlon to seasonal run Atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatllator Kre- 
places re-drculate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat Joes characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy -7$,’’

The fireplaces vers supplied 
tar Home Crafts, Tnc„ Floral • 
Park, New Fork. Heaftkzfo^ 
Fireplace, A Division of Vigą 
Industries, Ine„ located ibt Art 
Pleasant, Totca, manufactures 
a complete line'of 
freestanding and waJI- 
mounted fireplaces . . . mdl

""ambulanci 
PATARNAVO 
MAS WEN A 
IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

viscsą MUŠTO 
DALYSI.

Chicxfot
Lietuvių
Laidotuvių
Dire storių
A s»o eta ei jos

2533 W. 71st Street

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

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

So. LFTUANICA AVENUE. Pkone: YArrif 7-4401

, BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero^ fll Phorc: OLympie

PETRAS BIELIŪNAS .
U48 So. CALIFORNIA AVE, Phone: LAfayMU 3^571

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANTCA AVK TeL: YArii 7-1138-1138

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACX.WICI1

2424 WEST 69th STREET REpvbUe 7-1211
MH WEST 23rd PLACE 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pakx HWa. UL 474-441* .

M54 go. HALSTKD STREET Phene: TArdi 7-1111



KAS VERTINGA

PALEIDO IŠ KALĖJIMO

ENERGY

VL*as ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar. 1«VWK

lefonuPavardė ir. vardas

Adresas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė DIRBTUVEI REIKALINGI

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

7764451 or 994-9033.Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Call 237-5500. 
Ask for Lou.

2937 No. Harlem

orOe- 
>759

MECHANICS & PINCHASER 
Experienced. Full-part time for 
Brunswick machine 32 lane. .

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

viena bazny 
ma surinko,

^11 Prank Zapolls 
W.95fh St. 

GA 4-8454

SUN PROCESS 
495 BONNIE Lane 

Elk Grove Village, DI 
Tel. 593-0447

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu bu- 
tas arti transporta ei jos, parko, bažny 
čiu Tik suaugusiems. Teirautis po € 
vai. vak. Tel. LU 5-9359.

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

Pavardė ir vardas___________________ -__

Ronald Humphrey, 52, buvęs 
U.S. Informacijų Agencijos tar
nautojas, nuteistas uė šnipinė
jimą Vietnamo naudai, pasėdė
jęs 7*4 mėnesiu paleistas iš A- 
lexandria, Va., kalėjimo. Jam 
užstatas (kaucija) buvo' teismo 
nustatytas $150,000; dabar už
statas sumažinta^ per pusę ir

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitas kraštai 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Alį 
Chicago, III. 60632. TeL yA 7-59*0

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimo įkaitytųjų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkariomis.

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbiu inky Ir Darbininkly

• Platinimo ^vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus________ doL _______

Egipto faraono turtų-paroda 
New Yorke prasidės dar tik nuo 
gruodžio 20 d., bet parodai tikė
tus pradėjus paraduoti pirma
dieni 7,000 žmonių eilė Fifth 
Avenue nusitęsė per 13 blokų.

Iki šiol Faraonų turtų paro
da jau buvo Washingtone, Chi-

Change the oil and 
filters every Š.OOGto: | 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.: ’ ■*’
Don’t-be a Bom Loser!

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN 

Exerienced. 
CaU 776-5888.

ML i IM K U S
Notary Public _

INCOME TAX SERVICE r 
4255 S. Maplawood. T«L 254-7450 
Taip pat daromi vertįmaLgūtol 
iškvietimai- pildomi pilietybes P™- 

žymai ir kitoki bbmkai.

Namai, Žarni — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

LAIKRODŽIAI Į, MANOINYBtt

Pirduism ir Taisyme 
2444 WEST 4t»k STREET

Tetefci Rlpwbik: fS&H

— Ronald Reagan norėtų su
sitarti su buvusiu prezidentu 
Fordu, bet keliais klausimais jų 
nuomonės labai skirtingos.

RENTING IN GENERAL 
N u t m os

COCKTAIL WAITRESS.6 PM-to 
12 PM. 6 nights-week.
WAITRESS for RESTAURANT 
5 PM to 12 PM. 6 nights.- Expe- 
rience.Call 237-5500, ask for Lou 

2957 No. Harlem.

BOBST MACHINE OPERATOR

For a die-cutting& mounting com 
pany. Must be experienced Days.

Call DICK VALES 
826-5800

Namai, 2em« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

SHOP WORK

Must be handy with tools. Automo
tive experience helpful. Full time 
work. Over 21. Driving experience 
essential.

Call for appointment.
624-1113

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

OFFICE GIRL FRIDAY

Jjust type. To work in Purchasing 
Department. Varied duties.

CALL BERNICE
826-5800

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus gkaT 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos :r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku reį 
kalų renesanso.

Carson Pirie Scott & Co.
EDENS PLAZA 

WILMETTE
BUS BOY-DISHWASHER, 

ETC. TWO SHIFTS
10 A.M. to 6 P.M. & 12 Noon to 8:30 
P.M. Excellent working cond. Pleas
ant surroundings.

CALL AL 1-8689 
CARSON'S BUFFET

MECHANIC
Experienced in related field such as 
piping & tubing, electrical, welding, 
machine assembly, machine mainte
nance. Will train, permanent only 
need apply Excellent benefiLs.Hours 
3 AM—4:30 PM.

SAUERMAN BROS., INC. 
CONTACT MR. GRANUM 

544-4892

> Iš anksto be raginimo ^pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.
DIMISIO

62-48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.. St Petersburg, FL 33708, tel. 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.

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

TUTANCHAMUN NEW
‘ YORKE'

HELP WANTED — MAL* 
Darbkilnky Reikta

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reiktai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto taldhr< 
Dirbu Ir užmiesčiuose §*• 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tai. 927-3559

WANTED

Hammerman, assistant hammerman, 
heaters, trimmers & forge shop trai
nees. On the job training available. 
Excellent starting, salary. Company 
paid benefits, hospitalization & life 
insurance. Apply in person:

CORNALL FORGE
Route 72 North 1 mile Walker Rd. 

Hampshire, I IL

HELP WANTED — FEMAL1 
Darbininkių Reikta

Geležies gabalų, plokščių ii 
mašinoms dalių pjovimo ope
ratoriai ir keletas įdomių pozi
cijų sandėlyje. Mes siūlome ge
rus pradinius atlyginimus ii 
priedus. Moderni vėsinama dirb
tuvė. Dieninės ir naktinės pa
mainos. Beikia kalbėti angliš

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ar- 

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

VIENA MOTERIS paieško kitos 
pavienės moters, norinčios pigiau 
pragyventi Marquette Parko koloni
joje. Galima naudotis viso namo pa
togumais. Reikalinga tik lengvos prie 
namo pagelbos. Dėl daugiau infor
macijų skambinite RE 7-8105.

nose kursuose dėsto akt. Vita cagoj, New Orleans, Los Ange
ls Žukauskas. les ir Seattle. Paskutinė — San

Francisco prasidės nuo balan
džio 15 d.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAKOurrri oift pawcilj sixvkzi . 
1M1 W. Wtti Chlcwa, tn. tMM. — TM. WA S-2727 
mi fau MiliHrf Chloe*, HL — T< tS443M 

V. VALANTIMAT

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Pra'dentas

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

Insurance, Income Tax
951 W. 63rd St TeL 436-7878

— Montrc.iliecio Prann Bal- 
Li-jEio nifdzij skulptūrų paro- 

. <ia l.iis spaliu 14 ir 15 (L, Pilie- 
I chi kldbo salėje So. Bostone 
į R.’fošia skautininkų Ramovė 
i \ ti<lai viiias įvyks spalio 11 d.
7 va!, vak.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARDA N0REIKIEN1

tMS Wert SU, ChieiRo, m W62f • TeL WA S-Z7CT
DMelta perrinktam Įvairiu

MAISTAS I] IUROPOS SANOfLIU.

— Vilniaus krašto lietuvių S— 
gos Čikagos skyrius ruošia Vil
niaus minėjimą spalio 8 d 
Jaunimo centre.

Atsiminimų Skirsneliai 
alxpau/<iinti

Engineers
• MECHANICAL
• STRUCTURAL'

Minimun 6 yrs. exper. required with 
an architectural or engineering firm 
in design, of structural work or heat
ing, ventilating, air conditionings 
for industrial, commercial and insti
tutional facilities.

DOLIO & METZ LTD
208 S. LaSalle St
Chicago, IL. 60604 

726-2590
An equal opportunity employer

— Pianistas Vytąutas Smeto 
na pakviestas dalyvauji Lietu
viu Moterų Klubų Federacijos 
30 m. sukakties minėjimo ban
kete. Minėjimas bus spalio 7 
ii 8 d. New Yorko Kultūros ži
dinyje.

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

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

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

— Onai Mikulskienei paskirta 
Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo Klevelende metinė kul
tūrinio ir visuomenės yeikėje 
premija. Ji bus įteikia" laike 
Lietuvių namų penkmečio mi
nėjimo spalio 6-8 d.

WE NEED:
2 TRUCK MECHANICS A 

1 MAINTENANCE WELDER 

Must have experience and good work 
record. Apply in person.

No phone calls accepted
COZZI IRON A METAL
2600 S, Paulina, -Chicago

(xuoda Antanaitytė ir Da 
I ihuivtė iš Marijos aukšt. i 
Ivklos yra Matronai M< rit ! 
kursim s stipendijos pusiau 
fina ii s lės.

*uošta% teisėju Alphonse Wells
‘♦•ržHirčiM V4je** išleista

knyga —

Muz. St. Sližys kviečia Det- 
Iroito ir apylinkės mergaite* 
L> m. ir vyresnes įsijungti į 
iin-rgaiėir chorų, o 16 ji vyres
nius berniukus stoti į jaunimo 
chorą, lt alsų t:krinimas bik 
spalia 1 a. vidudienį Dievo 
Apva‘zdos parapijos sa'cje.

B “LIETUVOS AIDAI” 
ra, KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Vy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00^-9:30 vaL 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 7\it Street, Chicago, Illinois. 60629 
TeM. - 778-5374

'nimoG ramu 

^>THE FOUR SECONDS ' "
♦ that decided a \ , 

WORLD CHAMPIONSHIP
Pate tad fixxr seconds—deter* 

mined the worid heavyweight box
ing title when Champion Gene 
Tanney went down for the “long 
ccmnt*—14 according to boxing 
history—and came back to defeat 
Jack Dempsey and retain his cham
pionship.

It was the night erf September 
22nd, 1927. A rabid crowd had 
paid $2,658,000—the largest in 
tight history—to witness Dempsey’s 
attempt to regain the crown he had 

’ lost the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was far superior to 
tiie Dempsey who lost the title.

' Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral comer. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tumey 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tumey on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tumey was down for 
tbe:cosDtrS--.■*-
■: Bedlam broke out in the stands. 
*Impetuqus Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vio 
tim in all his previous fights. Be
fore the referee coult persuade him 
to. return to a neutral corner, the 
timekeeper had’ reached the count 
of five ever the prostrate Tumey. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and. the count was 
renewed. At the count of nine- 
fourteen seconds after the knock
down—Tumey had regained his 
feet. -..."

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.
r This was Dempsey’s last great 
fight. Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marint. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during ’four pre
cious seconds.of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
heavyweight boxing championship 
of the, wodd.

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

American Travel Service Bureau
" S. Western Ave., Chicago, Ill- 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; r* J - •*’* * *• • • — •• • - ... . . -
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rebua rezervuoti vietas 
Iš anksto — pries 43-60 dienų.

-— Jenas V iii i; kojis išrink1.^ 
Don^ki c o lituanistiniu mok v!;

» L tų komiteto pirr.Jninku 
\I< Steuonavicienė — v cepi - 
min., Antanas Jarūnas ir Le 
onora Lirganierienc ižd.. 
Aušra Šaulienė 7- seki., Biru
te Sasnauskienė, Ziki Devei 
kienė ir Aušra IzokaiLenė 
renginiams, Jonas Malciška i 
Aleksas Pocius — ūkvedžiais 
Kęstutis Kirvaitis — korespon 
deniu. Komitetas aptarė mo
kyklos dvidešiintniecĮio minė
jimo reikalus.

PART TIME BAKERY 
COUNTER HELP NEEDED

2 % day week. Back room duties al
so. Bakery shop experience prefer, 
red. Cashier register experience im
portant

Call. 798-4747

i SALES — Beeline Fashions 
I needs 4 group leaders — to be 
i their own boss, will train, free 
iwarderobe each seaeson , high 
comm., must be 21, car & pho
ne.

_ -Dėl visų rūšių stogų dengi- 
Sudarome^ iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-imo bei pataisymo, kreipkitės 

ARVYD^ kielĄ,434-9655.

ivKtth&kv<iUB tormomta 
au toruAoun^ gauua 

XttUjJeilU cKllAJiLUSirtiCljUj 
fkuygos kaina 43.. Su it gališko 

n?* iui iLHHflla — 
L2»akViiH»9 *u Muistą 

nu siusti; ‘‘Nuujiei^r:". 
talsled 4 L. CIih-mim *j|

Dalia L Ka!\*enaite iš Del
io baigė \aistininkyslęs moks

Ik:kai uirės laipsniu \Vay
S ui; u universitete,

— Inž. Vytautas Izbickas h’ 
Bostono, Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S’gos 
pirmininkas, dalyvavo Baltuo-

— New Yorko universitete praįsluose Rūmuose prez. J. Caite- 
sidės lietuvių kalbos kursnij r*° sušauktoje konfeiescijoje 
rugsėjo 28 d/Sacred Heart uni] energijos klausimais. Konfe- 
versitete. Bridgeport,. Conn J renciJa *>uvo rugpjūčio 31 d.
prasidėjo rugsėjo 12 d. Abe*

2 AUKŠTŲ muro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
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- 
auette Parke. ;• y

VALDIS

— Sen. Brooke tikisi laimėti 
pirminius respublikonų rinki
mus, jeigu juodžiai bus vienin
gi, ir demokratai už jį balsuos. 
Jei to nebus — jo politinė kar- 
jeera baigta.

— Sol. Stasys Citvaras iš New 
Yorko yra užangažuotas į ži
nomą pasaulio masto kazokų 
chorą ir išvyko koncertams. Jie 
koncertuos daugiausia Euro
pos valstybėse.

BESI THINGS IN LIFE




