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LENKIJOS KOMUNISTŲ TEISMAI 
TRUKDO LAISVOMS UNIJOMS

VARŠUVA (AP) — Pagal1 
veikiančius įstatymus Lenkijos 
nepriklausomos darbininkų uni
jos centras, vadinamas Solidari
ty, ir jo padaliniai privalėjo už
siregistruoti bei išsiimti carterį 
teismuose. Išimant čarterius ra
joniniams unijų skyriams, teis
muose kilo nesusipratimų dėl 
čarterin įrašytų naujų paragra
fų.- Dauguma skyrių tokių par
terių nepriėmė.

Penktadienį, spalio 24 d., Var
šuvos teismas sprendė unijos 
centro Solidarity priėmimo klau 
simą. Teismo aplinkoje minia 
giedojo Lenkijos himną, dainavo 
patriotines dainas, šūkiais išr 
reikšdama patriotinius jausmus. 
Solidarity atstovavo nepriklau
somos unijos pirmininkas Les- 
žek. Walesa: Teismas tęsėsi 4 
valandas. Pagaliau tei0jas Zd- 

as^elbė,per

MIRĖ PORTUGALIJOS 
DIKTATORIUS CAETANO
RIO ,DE ŽANELRO, Brazilija. 

— Sekmadienį Rio de žaneiro 
mieste nuo širdies smūgio mirė 
74 metų amžiaus Portugalijos 
diktatorius Marcelio Caetano'. 
Jis valdė Portugaliją nuo 1968
iki 1974 metų, kai pradėjo maiš
tauti Portugalijos kolonijos. Iki 
to meto ilgus dešimtmečius Por
tugaliją valdė diktatorius Anto
nio de Oliveira Salazar. Jam mi
rus, kraštą ir kolonijas valdė 
diktatorius Caetano. Pastarasis 
nendrėj o vartoti griežtų priemo
nių prieš Afrikos kolonijos, bet 
vis vien' nepajėgė kolonijų gy
ventojų patenkinti.

Portugalijos .kolonijos buvo 
didelės, 14 kartų didesnės, negu 
pati Portugalija. Portugalai tu
rėjo* didelį' laivyną, bet ^nepajė
gė išvystyti prekybos. Kiekvie
ną kartą reikėjo kbįonijc'ms vis 
daugiau duoti, kad jos pajėgtų 
išsilaikyti. Prieš krašto alinimą 
pasipriešino7 Portugalijos karinė 
vadovybė. /. Caetanas nepajėgė 

: -t J ur 1 koloniių ' aMtytį. Jam SBėgos-Solidarity ipirmimnkaą Wale- .j „
‘t’’’ i ' n ia ♦-'cFriii rfo l-iinc? rwraiH "tricnrcr'sa tuoj .pat pėreiske,; kad toks 

carteris yra priešingas /streiko 
metu iškovotoms laisvėms. Byla 
apeliuojama laike 7 dienų Leųy 
kijos Aukščiausiame teisme. Tei 
sėjas, Koscielniak aiškino, kad 
pirmumą, komunistų partijai tei 
kia Lenkijos įstatymai. Be šio 
paragrafo čąrteriš negalėtų būti 
priimtas. Walesa nusileido, kad 
toks paragrafas<būtų prijungtas 
prie čarterio, tik j jį neįrašytas. 
Pjrmadienį>jis sušaukė Solidari
ty narių pasitarimą. ,

• • ’bariu. -Grįžęs iš jų, priėmė čar-
■ terį; bet jame buvo įrašytas į>a-

■ ragrafas, kad komunistų parti
ja turi unijose reikšmingą bal
są, ypatingai sprendžiant strei
kų klausimą:;/: i-

IZRAELIO ATSTOVAS 
ATVYKO EGIPTAN

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Anwar Sadatas sek
madienį asmeniškai pasveikino 
Izraelio atstovą L Navoną, atvy
kusį nustatyti taikos sąlygas 
tarp palestiniečių ir Izraelio. 
Sadatas- pareiškė, kad Jeruza
lėje šimtmečius taikiai gyvenc 
arabai ir musulmonai, todėl rei
kia nustatyti tokias sąlygas, 
kad jie ir dabar galėtų, taikiai 
gyventi, c \ -

Prezidentas Sadatas Navorui 
priminė, kad anksčiau buvo ga
lima sutikti geresnes sąlygas, i 
bet jūs norėjote- visiems pri
mesti savo valią, šiandien nuo
taikos jau žymiai pasikeitusios 
ir jūs priėjote išvados, kad rei
kia ieškoti formulės taikai *mfi- 
sų kaimynystėje, jeigu nenorite 
naujo karo.

Navonas patarė užmiršti, kas 
vakar buvo, bet žiūrėti, kad 
šiandien būtų galima siekti tai
kos. Navonas pareiškė įsitikini
mą, kad bus pasiekta taika tarp 
kaimynų ir visos, tautos išmoks 
gyventi taikoje. .

Prezidentas Sadatas priminė 
premjero Begino poziciją, bet 
vėliau pastebėjo, kad visi pri
valo siekti taikos ir jos laikytis.

t®

SIŪLĖ PALEISTI 40, BET JAV 
REIKALAUJA PALEISTI VISUS

CHOMEINI REIKALAUJA NUBRAUKTI VISAS ŠACHO 
PADARYTAS SKOLAS, TUOJAU DUOTI GINKLŲ

TEHERANAS, Iranas. — Pra- —____  =
eitą sekmadienį Ųuvo sušauktas 
Irano islamiškas parlamentas ir 
už uždarų durų svarstytas suim
tų Amerikos diplomatų ir amba- Į 
sados tarnautojų likimas. Nie
kam ne paslaptis, kad parla
mentas jau turėjo svarstyti 
amerikiečių likimą, bet iki šio 
meto nieko konkretaus nenu
tarta.

Sekmadienį, išsiskirsčius isla
miškam aprlamentui, buvo pa- 

' skelbta, kad sekančiam posė
džiui susirinks antradienį, ta
čiau pirmadienio rytą parlamen- panaudoti 
to pirmininkas H. Rafsanjani van(jenynuj pasiekti. Visos šios 
pranešė visiems parlamento ną- Kirilenkos svajonės nuėjo nie- 
riams susirintki pirmadienį po kais? nes Afganistanas žymiai 
pietų. Tuo pačiu Teherano radi-. brangiau kainavo, negu .marša- 
jas "paskelbė, kad parlamentas įuvo apskaičiavę.
prisilaikys praeitą mėnesį ima- (
mo Chomeinio paskelbtų ketu-, Maršalai nemanė, kad prezi- 
rių reikalavimų, būtent; 1) Al- lentas Carter ne tik nepasmerks

AFGANISTANAS PASKAN
DINO KIRILENKĄ

MASKVA, Rusija. — M. Kiri- 
lenka buvo tikras, kad jam teks, 
jei ne Kosygino, tai Brežnevo 
aukštasis sostas, bet Afganista
nas paskandino visas jo viltis. 
Kiriienka paklausė kelių Sovie
tų maršalų ir gynė įsiveržimą 
į Afganistaną. Kiriienka buvo 
tikras, kad Afganistanas labai 
lengvai bus įjungtas į Sovietų 
imperiją. Sovietų maršalai buvo 
tokie tikri, kad jie jau planavo 

i Pakistana Atlant#

iš Portūgalij d^Všbbyrėj Q'visbs' 
Portugalijos kelių šimtų metų 
laikytos kolonijos?’ polį panau
dojo komunistai, bet kitos sten
giasi siekti nepriklausomybės ir 
demokratinės santvarkos, kaip 
pati Portugalija.

BOMBOS SUŽEIDĖ ŠEŠIO- 
.- LIKA IZRAELITŲ

JERUZALĖ. L-. Sekmadienį

CASTRO NORI ATRODYTI 
DRAUGINGU ' ■'

HAVANA, Kuba. — Diktato
rius Fidel Castro keičia savo 
politiką JAV atžvilgiu.. Ko jis 
siekia naujomis priemonėmis, 
tuo tarpu dar neaišku, bet jis 
ieško geresnių santykių su JAV. 

■Jis jau surankiojo visus Ame
rikos piliečius, ilgus metus lai
kytus Kubos kalėjimuose. Tre
čiadienį į Kubą skrenda JAV 
lėktuvas ir paims visus kalėji- 

amerikiečius.vakarų Jeruzalės priemiestyje | muose laikytus 
sprogo bombą -sužeidusi 15 Jie bus parvežti į Miami. Atvež-

— Sekinadienį,- spalio 26 d., 
iškilmingomis pamaldomis bai
gėsi* Katalikų bažnyčios sinodas 
Vatikane. Jis tęsėsi dvi .savaites. 
Daugumoje posėdžių dalyvavo 
popiežius Jonas Paulius II. Spa
lio 10 dieną Romon buvo suva
žiavusios vienuolynų viršinin
kės konferencijai.

— Nors unijų pareigūnai dau
gumoje kovoja prieš Reagano 
išrinkimą prezidentu, tačiau ty
rinėjimai rodd, kad dauguma 
AFL-CIO unijos vadų ir narių 
asmeniškai jį palaiko.

— Sovietų Sąjunga kaltina 
* JAV Agrikultūros departamen

tą už grudų pardavimo -sulaiky
mą. Dabar grūdus reikės pirkti 
kituose pasaulio • kraštuose.

asmenų, kurių 13 .buvo Izraelio 
armijos kareiviai. Įtariama,, kad 
bombą- padėjo Palestinos Išlais
vinimo Organizacija. Antroji 
bomba sprogo Tel Avivo prie
miesčio sporto aikštėje. Ji su
žeidė vieną asmenį. Sulaikyti 3 
palestiniečiai, skubią iš įvykio 
vietos. <

Sprogimai nesutrukdė Izrae
lio prezidento Litzhak Navon 
kelionės į Egiptą. Kairo aerodro
me Egipto prezidentas Anwar 
Sadatas jį pavadino taikos ir 
meilės pasiuntiniu.

tųjų tarpe bus ir tie amerikie
čiai, kurie pagrobė JAV lėktu
vus ir bėgo į Kubą.

Castro taip pat įsakė apvalyti 
Kubos gatves nuo įvairiausių 
piešinių, niek inančių JAV. 
Anksčiau visos gatvės, vedan
čios Į buvusią JAV ambasadą, 
buvo išmargintos sakiniais, nie
kinančias JAV ir amerikiečius.

President Carter joins me in sending our warmest 
congratulations to you and the staff of the Lithuanian 
Daily News as you mark its 66th anniversary of service' 
to your community. You can be proud of the fine: reputation 
you have earned from the many readers for whom you 
are an indispensable source of information, opinion, and 

, entertainment. President Carter and I salute you on this 
milesto'ne and wish you continued success in the years ihead.

; • ROBERT S. STRAUSS, Chairman
. Washington, D.C., Oct. 24, 1980

SALVADORE NUŠAUTAS ŽMOGAUS 
TEISIU KOMITETO PIRMININKAS

ŽUDIKAI PRLARTĖJO PRIE VALLADARES AUTOMOBILIO 
IR NUŠOVĖ PAMAŽU VAIRUOJANTĮ TEISININKĄ 

delį žmogaus teisių gynimą.
Policija atidžiai seka šio nu

žudymo aplinkybes, tikisi neuž
ilgo suimti pasikėsintojus.

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Praeitą sekmadienį prie Ra
mon Valladares auto'mobilio pri
artėjo. du žmonės ir paleido 
mirtinus šūvius į SalvadoroI mirilllUi oUviuo £ jaivauuxv 

Atrodo, kad Sovietų Sąjunga4 įm0gaUs teisėms ginti komiteto
negalės duoti Kubai tiek daug 
javų, kiek ji duodavo ankstes
niais laikais. Kuba turės prisi
taikyti prie JAV ir Kanados, kad 
galėtų išmaitinti savo gyvento
jus. Kuba stiprius vyrus siunčia 
j Etiopiją ir kitas sritis, o po to 
neturi pakankamai pajėgių ran
kų, kurios galėtų savo' ūkį pri
žiūrėti.

K ALEN DORELIS

Spalio 28: Anastazija, Tadas, 
Simas, Agilė, Nastė, Gandri- 
mas.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 4:51.
* Lis, gali šalti. ;

Šiandien vakare prezidentas 
Carteris. ir Ronald Reagan 
pasisakys valstybės ir Ame

rikos politinio gyvenimo 
klausimais.

MIRĖ KAROLIS DINEIKA
Vakar laišku iš pavergtos Lie

tuvos gautas pranešimas, kad 
praeitą savaitę mirė pagarsėjęs 
sportininkas Karolis Dineika.

Jis buvo fizinio lavinimosi 
pedagogas. Dėstė Kauno Aušros 
gimnazijoje, o vėliau Alytaus 
valstybinėje gimnazijoje, 1934 
metais tapo Kauno kūno kultū
ros lektoriumi. Lietuvos Aide, 
Mūsų žinyne, švietimo darbe ir 
kituose žurnaluose rašė straips- 
nius įvairiais kūno kultūros 
klausimais. ’ Lietuvių Enciklo
pedijoje redagavo kūno kultū-

administratorių. Dar neidentifi
kuoti užpuolikai priėjo prie ko
miteto pirmininko pagrindine 
miesto gatve pamažu važiuo
jančio auto'mobilio ir paleido į jį 
kelis šūvius.

Pasikesintojai greitai dingo iš 
nusikaltimo vietos, bet netrukus 
prie pirmininko Valladares atsi
rado ambulancija, kuri pasku
bomis vežė j artimiausią ligoni
nę, bet sužeistasis j ligoninę nu- 
ganbetas jau nebegyvas.

Ramon Valladares buvo Sal
vadoro Pagrindinių žmogaus tei
siu komiteto administratorius. 
Dešiniosios Salvaddro grupės 
kritikavo Salvadoro komisijos 
administratorių už labai jau di-

rds skyrių. Yra parašęs Fizinio 
lavinimosi vadovėlius. Yra pa
rašęs ir išleidęs kelias knygas ir 
redagavo kelis sveikatos žur
nalus.

Karolis Dineika gimė 1898 m. 
kovo 14 dieną Rygoje.

PASKELBTA NAUJA PIETŲ 
KORĖJOS KONSTITUCIJA^

SEOUL, Pietų Korėja. — Pre
zidentas Chun Doo Hwan pir
madienį paskelbė naują krašto 
konstituciją ir krašte padarė 
didelių pakaitų. Nauja konstitu
cija tuojau įsigaliojo. Ji paleido 
iki šio meto buvusį P. Korėjos 
demokratinį seimą ir panaikino 
visas politines partijas. Iki šio 
meto seimo nariai turėjo tam 
tikrų privilegijų ir apsaugą, bet 
nuo pirmadienio jų teisės ir pri
vilegijos jau negalios.

Dabar buvusieji seimo nariai 
bijo, kad karių primestas prezi
dentas neprimestų savo' valios 
buvusiems parlamento nariams.

Tuo tarpu prezidentas dar ne
įsakė šaudyti politinių priešų, 
bet keliems jau yra iškeltos po
litinės bylos ir gresia mirties 
bausmė. . į''"‘

— Teheranu kariuomenės va 
dai reikalauja amunicijos ar tai
kos. Be ginklų jie nenori kcveti.

■3Į panaikinti visas Irano pada
rytas skolas,. ir 4) viešai- prįža- 
dėtimesikišti į Irano vidaus rei
kalus. .

Prezidentas Carteris prižadė
jo atšaldyti visą įšaldyti Irano 
turtą ir . atiduoti Iranui Ameri
koje laikomas Irano šacho ver
tybes. Prezidentas taip pat pri 
žadėjo nesikišti į Irano vidaus 
reikalus, bet prezidentas nepri
žadėjo nurašyti šacho padarytų 
skolų, nes didelę dalį užsakytų 
ginklų Iranas yra gavęs ir juos 
naudoja. Prezidentas sutiko pa
skirti ^pareigūnus, kurie kartu 
su, Irano paskirtais patikrins 
gautas'užsakytas prekes ir įmo
kėtus pinigus, o vėliau nustatys, 
kas ir ką kam yra skolingas. 
Prezidentas Carteris kelis kar 
tus prašė suvesti sąskaitas ir 
mokėti skolas.

Irano vyriausybės atstovai 
praeitą savaitgalį pasiūlė Jung 
tinių Tautų sekretoriui paleisti 
40 JAV piliečių, d dvylika lai , 
telį. Apšaudymas buvo' toks ne- , 
tikėtas ir staigus, kad mieste

Kremliaus ponams, negu mar
šalai galėjo tikėtis. Pats Brež- 
nevas-*balsavo prieš Sovietų di-- 
vizijų siuntimą į Afganistaną, 
bet jis vykdė nutarimą, kai Ki- 
rilenka surinko daugumą balsų, 
šiandien Brežnevas pasirink# 
tokį, kuris abejojo Afganistan# 
avantiūra.

— Pranešimai iš Teherano 
sako, kad Irano karo jėgoms bū
tinai reikalingos mašinų dalys 
ir šoviniai. Jie nepajėgia sustab
dyti irakiečių.

— PLO vadas Yasir Arafatas 
kalbės UNESCO konferencijo
je, vykstančioje Jugoslavijoj.

Į JAV delegatai konferencijoje 
nedalyvaus.

I

:įj' • v

Antradienio vakarą respub
likonų kandidatas R. Rea- 

- gan diskutuos su pezidentu
Carteriu įvairius valstybėj 
ir visuomeniniu; reikalų;.

užmušta virš šimtas gyventojų, 
o sužeistųjų skaičius dar dides
nis. Susidaro įspūdis, kad Irako 
karo jėgos ruošia dirvą svar- 
biams susisiekimo centrui už
imti.
kins suimtų amerikiečių palei
dimą.

Oficialus Irano pranešimas sa
ko, kad Irako artilerija labai 
smarkiai apšaudė Dezful mies- 
nų dalių. Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius pranešė žinią 
Irano vyriausybei. Irano prezi
dentas Bani Sadr, žinodamas 
sulaužytą sutartį, patarė parla
mentui išleisti visus 52 ameri
kiečius, o vėliau tartis dėl kitų 
reikalų. Tuo tarpu dar nežinia, 
ar parlamentas paklausys prezi
dento, vyriausio Irano kariuo
menės vado pasiūlymo, ar vil- 
mulos Chomeini reikalavimai.

Sekretorius Kurt Waldheim, 
pasitaręs su geriausiais savo' pa
tarėjais, pranešė Irano vyriau
sybei, kad JAV vykdys pažadus, 
kai bus paleisti visi 52 suimti 
amerikiečiai. Kol nebus paleisti 
visi, JAV neatšaldys Irano ver
tybių ir neduos įšaldytų maši- 
kyti Irane, kol nebus įvykdyti



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ n*:

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sodeM. ŠILEIKIS

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOiaAVIČIUS, M. D.

PENSININKO PAKELTO KRAUJO
SPŪDŽIO TVARKYMAS

I’racRą kartą pradėjome aiš
kinti apie pakelto kraujospūdžio 
pensininkui tvarkymą. Buvo mi
nėta, kad pirmas žingsnis į tokį 
tvarkymą yra druskos nevarto
jimas ir antras žingsnis: šlapi
mą varantis vaistas — ilgo vei
kimo Thiazides (vaistinės Įvai
riais vardais vadinamas, saky
sim Diuril). Dar šiam reikalui 
gerai patarnauja numetimas 
perdidelio svorio ir neužsisėdė- 
jimas prie alaus ar kortų, o at
sakantis judėjimas, vaikščioji
mas, dviračiu važinėjimas bei 
darbavimasis darže ’ sode ar 
BALFe. Bet ir tais atvejais ne 
visada reikalas gerai klosis. 
Apie tokius atvejus čia ir pa
kalbėsime.

Kraujo spaudinio mažinimui 
vaistai gali sukelti negeroves
Kai vien virš minėtos prie

monės (Įskaitant ir šlapimą va
rančius Thiazides) nenumuša 
pakelto kraujospūdžio pensinin
kui iki reikiamo lygio,
vartoti antra vaistų — pagalbi
ni. Jis gali būti RESERPINE. 
Gerai, kad to vaisto kartą die
noje paėmimas palengvina pen
sininkui prisiminti ir jį paimti 
(o ne tris kartus imti). Vienas 
negerumas yra su tuo reseijpinu, 
kad jis kariais.sukelia pensinin
kui nusiminimą (depresiją). 
Toks jo verkimas gali būti klai
dingai palaikomas už pensinin
ko smegenų netvarką --.’jų ny
kimą. <

Nėra paprastas reikalas pakelto kraujo
spūdžio tvarkymas: jis pas kiekvienų 
savitų priemonių reikalauja.

(Mediciniška tiesa) 
nustojus imti, reikalas susi
tvarko.

Jei nevartosime reserpino, tai 
antras pagelbinis vaistas galės 
būti METHYLDOPA. Jis gali 
būti veiklus mažose dozėse: dvi 
tabletės per dieną, po 250 mg 
kiekviena. Bet ir šiud vaistu gali 
pasirodyti negerumai. Jis gali 
sukelti sudribimą, užsimiršimą 
ir net nusiminimą (depresiją). 
Čia irgi ^laidiniai gali būti pa
laikyta toks vaisto veikimas už 
pirmyn einantį pensininko iš
protėjimą.

Tada tokiam pensininkui gali 
nutikti nelaimė; giminės jį tokį 
gali išvežti į psichiatrinę ligo
ninę, ar j prieglaudą. Dažnai 
čionykštės prieglatilos esti pen
sininkui 
gaudžiai 
aiko už 
daiktus.
tla. kad nesišlapintų ir netruk
dytų. patarnautojai turėti “links
mas valandas”, žiurkės . kan-. 

tenka į džioja tokius vargšus. Jiems 
narkotikų duoda, kad. jie mie
gotų ir netruklytų ,patarnauto
jams leisti laiką saviems, reika
lams. Kai kurias tokias prie
glaudas valdžia-uždaro, be.t lai 
tik lašas jūroje. Nežmoniškas 
kapitalistas viską darys ir net 
žmogų žudys, kad tik sau gėrį 
per kito lavoną apturėtų.

, Todėl, visi pensininkai sten
giasi kol tik galima gyventi sa
varankiškai. Taip gyvenant ir

tikru pragaru. Pelna- 
prieglaudose senelius 
niekam nereikalingus 
Jiems vandens neduo-

vr

ir ii 4

daug druskos Ir aky»Čių, tenka. Kitam dar priedui reikia vaisto 
padidinti ddiavirhą šlapimą va-!šlapimą varančio (thiazides), 
rančio vaisto (Thiazides). Vais
tas Hydralazine nenaudojamas 
pacientams, sergantiems rethna- 
toidiniu artritu.

Labai atsargiai tenka gydyti 
pakeltą kraujospūdį tiems pa
cientams, kurie turi arterioskle- 
rotinius pakitimus smegenyse 
bei širdies kraujagyslėse. To
kiems vaisto sukeltas perdaug 
sumažintas kraujospūdis (ortho
static hypotension) gali būti 
katastrofiškas.

Išvada: Matom, kad pakelto 
kraujospūdžio tvarkymas kai 
kada esti labai sudėtingas ir 
sunkus. Todėl dabar suprasime, 
kad paciento skundimasis, kad 
jam paėmus keletą dienų vieną 
vaistą, jo kraujospūdis nesusi
tvarko — yra dalyko visiškas 
nežinojimas. Mat, vienam pa
keltas kraujospūdis susitvarko 
vien numetus per didelį svorį.

i

minėtus vaistus imant, kiekvie
nas žinokime, kad vien dėl vais
tų negeistino veikimo žmogus 
gali pradėti išprotėti.

Minėtas Methyldopa yra ne 
taip pavijingas kaip Reserpinas: 
jis rečiau pensininką ima iš 
proto varyti. Vienok jis gali su
kelti dar ir kitas negeroves: 
Methyldopa gali sukelti suma
žintą kraujospūdį atsižvelgiant 
į kūno padėtį: stovint gali spau-. 
dimas labai žemai imti kristi 
(orthostatic hypotension). Toks 

■negerumas dažniau atsiranda 
■kartu vartojant per gausiai šla
pimą varančius vaistus (diure
tics). Už lai niekada per daug 
nereikia jokių vaistų imti.-

Vartojant Methyldopa. vais
tus,.. dažniausiai.pąsitaikanti ne
gerovė (pašalinis J.vaisto veiki-, 
inas — side effects) yra burnos 
išdžiūvimas. Burna išdžiūsta 
imant Methyldopa dėl to, kai tas 
vaistas sumažina seilių gamybą. 
Tais atvejais nesumaišytina

Gerai, kad • tą reserpiną i nuo kraujo pakelto spaudimo . toks to vaisto veikimas su žmo-

Fbr the woman
whos at the heart of 
her family’s finances

-
! %

*
**• $

You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you're 
snaking decisions about the 
future, too.

And that’s where US. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your hank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex-, 
penses, you’ll still be building 
a more secure future For your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know* 
a good bargain.
N— t B<wU f«T «< .<■< W* *
maturity 5 y«tn the Ar* •
Rnrrlw are replxmd rf etoUm ar ftrtWA 
Wb*n they <
hank. m net 
inenrn* Uuml and ft

inĄincnca.

trečiam dar teks imti pagelbinį 
vaistą Inderal, o ketvirtam dar 
ir Hydralazine vaistą prisieis 
naudoti. Dar to negana, šalia pa
kelto krąujospūdžio dar ir kitas 
ligas, ypač sklerozę, turintieji 
turės priedinių sunkumų besi
tvarkydami savo pakeltk krau
jospūdį.

Matom, kad gydymasis nuo 
kiekvienos ligos, ypač nuo pa
kelto kraujospūdžio, yra sudė
tingas ir daug -reikalaująs tiek 
iš gydytojo, tiek iš paciento. Iš
mintis ir apšvieta turi gaubti 
kiekvieną pacientą, norintį susi
laukti geistinų pasėkų tvarkan
tis su kiekviena liga, ypač su 
pakeltu kraujospūdžiu, kurį ne
sutvarkius, pacientą laukia 
įvairids komplikacijos, dažnai 
blogesnės už pačią ligą.

Pasiskaityti: Geriatrics, July 
1980.

Š. m. spalio men. 17 d. “Pa
langa” Jūros Šaulių Kuopa su
rengė gegužinę Seminole Par
ka

Oras buvo puikus, tai ir sve
čių prisirinko gražus būrelis. 
Kadangi saulė be pasigailėjimo 

j kaitino, tai J. Butkus išsijuosęs 
pilstė gaivinantį skystimą, o A. 
Budrikis, nebeskaitė 'po vieną 
bilietuką, bet su metru atmata
vęs keitė į Washingtono, Grant, 
Hamilton ir kitų prezidentų pa
veiksliukus, nes be bilietuko 
Butkus atsisakydavo patarnau
ti.

Kada buvo pagaminti karšti 
pietūs, visi sustojo eilėn pasiim
ti ką mūsų šeimininkės buvo 
pagaminusios. ^ f, t ? ‘L

Jauniausia njūsų kuopos šau- 
sukcltą pulso retumą nesunkiai! lė.s. Sylvia Kalpokaitė pagal 
galima atitaisyti pakeitus vais- Į savo receptą ant anglių kepė 

miškiai, kurie kiekvieną dieną tas: duodant kraujagysles iš- viščiukus ir virė šviežią dešrą, 
prižiūrės, kad tas vaistas būtų plečiantį vaistą (Hydralazine ar I kurią pagamino J. Kalpokas ir 
priimtas. i ’prazosin). Tada pulsas atsista-1 P. Pocius.

| to iki noriuos ir atkrinta pace-i - *
Palyginus sd vaistaiš prieš makerio reikal^: ' 1 ..... ,

kraujo spaudimą vartoj amais. wn,riaiieia v.; Vliriomc vin.om ‘ atati ir duoti komplimentų uz 
f skanius pietus netik Kalpokai

tei, bet ir V. Budrikienei už to
kius skanius kopūstus, kuri juos 
išvirė, ir E. Mikalauskienei už 
pyragus, kuri dėjo po didelius’ 
keturius gabalus kiekvienam, 
nes trijų rūšių ji pati kepė, o ket 
virtą padavanojo j. š. sesė Spin 
džiūnenė.

Papietavus buvo pravesta lo
terija, kurios laiku dauk kas 
laimėjo, nes fantų buvo sunau- 
kota labai daug. Po loterijos, 
sekė vaizdelis, surežisuotas P. 
Pociaus — “Pirmoji komunistų 
okupacija Lietuvoje”, kurį iš
pildė Irena Račinskienė, A. Gra
bauskas, A. Gesius, J. Kalpokas 
ir P. Pocius. Nors vaizlelis bu
vo trumpas, bet žiūrovai buvo 
sužavėti ir nepagailėjo ilgų plo
jimų. Įpatingų ovacijų susilau
kė p. Račinskienės šunytis “Pup 
si”, kuris be repeticijos savo ro
lę atliko kuopuikiausiai.

Po pasirodymo buvo leidžia
mas iš varžytinių E. Mikalaus
kienės keptas ir padovanotas tor 
tas “Napaljonas”, kuris p. P- 
Jokubauskams atiteko už 56.00- 
tą dolerį.

Buvo malonu žiūrėti į svečius, 
kurie buvo patenkinti ir turėjo 
tokią puikią nuotaiką, nors visos 
programos buvo, pasibaigusios, 
bet tarp savęs šnekučiavosi, juo
kavo ir ne vienas viduryje try
pė linksmą polkutę muzikantui 
griežiant. Ta puiki nuotaika vi
sus prilaikė iki vėlumos.

Už atsilankyma visiems sve-

gaus kūno ^išdžiūvimu. 
hydration). T ’

Vietoj minėtų dviejų pirmam 
vaistui nuo pakelto kraujospū
džio (Thiazides) talkininkų 
(Reserpine ir Methyldopa) vais
tas CLONIDINE yra geras tal
kininkas pirmam vaisiui. Tik 
čia reikia vieno dalyko: pacien
to pajėgumo imti tą vaistą kiek
vieną dieną, nes jį nutraukus, 
gali gautis bumeranginis įvy
kis: gali per aukštai pakilti 
kraujospūdis, gali atsirasti pa
kelto kraujospūdžio krizė. To-

(de- nėjimo sumažėja tas drebėji
mas.

Cukralige sergantieji negali 
priiminėti Inderal vaistą, nes jis J 
apsunkina cukraligės tvarkymą.

Visi čia minėti pagelbiniai 
vaistai — talkininkai pirmam 
nuo kraujo spaudimo vaistui 
(šlapimą varantis Thiazides) 
sumažina-suretina širdies pulsą, j 
Tas sumažinimas esti įvairaus I 
stiprumo. Pensininkui suretinus 
paisą, gali gydytojui atrodyti, 
kad tokiam pensininkui reikia 
nuolatinio pulso pagreitintojo

dėl, šį vaistą vartojant, pacien-į (pacemaker). Vienok tą vaistais j 
tas tūri būti pakankamai išmin
tingas, arba turi būti toike na-

kraujo spaudimą vartojamais Į 
kaip talkininkais (Reserpine ir 
Methyldopa) pirmam vaistui 
(Thiazides), vaistas Clonidine 
rečiau sukelia depresiją, užsi
miršimą ir nesiorientavinią. j 
Tiesa, jis sukelia mieguistumą Į 
ir burnoje sausumą. Mieguistu-1 
mas yra proporcionalus vaisto

Jūrų šaulių kuopa “Palanga”
čiams tariu didelį Ačiū. Taip 
pat dėkoju mūsų kuopos šau
liams, kurie prisidėjo prie gegu
žinės parengimo. Negaliu pra
leisti nepaminėjęs A. Gesiaus, 
kurią dar tamstoje atvažiavęs 
prie parko laukė kol atidarys 
vartus, nes pirmutinis norėjo 
užimti pavilijoną. Ypatingą pa
dėką reiškiu Romo Kalantos sau 
liams: s. Irenai Račinskienei ku
ri vaidino, pravedė loteriją ir va 
dovavo torto varžytinėse, taip 
pat š. A. Grabauskui, kuris žiū
rovų nustebirųųi pasirodė rusų 
politrukcKipiTfioje uniformoje. Ne 
galiu 'praleisti nepaminėjęs jų 
kuopos pirmininkp^gdbnio, ku
ris su malonumu p4aejdĮ praves
ti loteriją ir varžytynes;

Dar kartą ten buvusiemas ta
riu Didelis Ačiū.

Jonas Kalpokas 
“Palanga” J. S. Kuopos Pirm-

Pavalgę, svečiai nepatingėjo •
■ J • JĮ •• W 1* __ ~

Blogiausia kai kuriems vyrams; 
priiminėti visus virš išvardintus 
vaistus yra dėl to, kad tie vais- j 
tai gali sumažinti vyro lytinį 
geismą (libido) ir pajėgumą 

j (potency). Sveikam ir energin
gam pensininkui toks lytiškos j 
jėgos sumažėjimą yra labai' 
svarbus — jis gali jame sukelti;

kiekiui. Sumažinus vaisto kiekį, (jepresįją Kartais pacientas gė-f 
sumažėja ir jo Sukeltas mie- ^jnasj skustis minėtu nnsilni- < 
guistumas. Į niu, 0 jaunas gydytdjas nekrei-:

Dar yra vaisias (Beta-adre- pia dėmesio į minėtą pensinin-, 
nergic receptor antagonist — ko nepajėgumą.
vaistinėje jd vardas yra Inderal) Kartais vieno vaisto pakeiti-, 
vartojamas kaip antras (pagel- mas kitu sutvarko minėtą lyties 
binis) vaistas vartojant minėtą srityje negerovę. Kartais pats 
šlapimą varantį vaistą (Thia- pacientas sutinka gyventi toliau 
zidę), kai tas šlapimą varantis lytiškai pasilpęs, kai jam išaiš- 
vaistas pats vienas nepajėgia j kinania, jog toks pasilpimas yra 
sumažinti pakelta kraujospūdį. J vaistų vartojimo atsiradęs,

dinasi skųstis minėtu nusilpi-i 
mm n iannas crvdvtriiac npkrpi- ’

Kartais vieno vaisto pakeiti-,

AIRIŠKOS PIRŠLYBOS »
Airiai yra pasižymėję dartųo, 

kad jie gana vėlai tuokiasi. Tai 
gi, airis Patas, dvidešimtį metų 
romansavęs su Bridgele, vieną 
sykį pagaliau pasakė: “Aš, ma
tai tamsta, aš pagaliau prisibau- 
džiau tau pasipiršti, Bridgete, 
ką tu. sakai?’*

Bridgete pertraukė Patą: ’“O 
j e, Patai, aš jau žinau, ką nori 
pasakyti. Rėžk, Patai, tiesiai ir 
atvirai, be jokių pagražinimų”!

“Well, Bridgete”, rėžė Patas 
atvirai, “kaip patiktų tau būti 
palaidotai mano giminės skly- 
per... •

PATS SKAITYK IR DAR Kl 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

Dabartinių metu tas vaisias 
(Inderal) imama vis dažniau 
vartoti ir laikomas geriausiu pa- 
gelbininku pirmajam vaisiui 
(Thiazides). Bet gi pakeltą 
kraujospūdi tvarkant, lazda tu-

o ne dėl senatviškumo.
Trečios rūšies talkininkas 

pakelto kraujospūdžio 
numušimui

Susipažinom su pagrindiniu

KNOW YOUR HEART

M a U J Ooptl vi Į L N <%1 ftclll l, loLZfUci. UH- j 1 r o

ri du galus: to vaisto (Inderalio) | vaistu nuo pakelto’ kraujospū- 
aegalima vartoti tokiam žmo- (Thiazides), su pirmu pa- 
gui, kuris turi plaučių išsiplė- gclbininku (Inderal), dabar kiek 

susipažinkime su trečiuoju pa- 
igelbininku, tam pačiam reikalui

ūmą (emprysema)- bei chtoniš 
ką bronchų susiaurėjimą, nes
tas vaisias (Inderal) gali sukelti j vartojamu. Mat, pasitaikys at- 
labai sunkų bronchų susitrauki-?'cja*> Kai minėti dveji vaistai 
mą susiaurėjimą. Negalima | nesumažins kraujospūdžio, fa
lo vaisto vartoti tokiems širdi-J da ‘eks gydytojui prirašyti pen-

■ — ]vs nepakan- sininkui vartoti dar ir trečios
j HELP HOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

ninkams, kurių širdys 
kainai varinėja kraują po kūną 
(cdngestive heart failure). Tai 
vis negerumai to vaisto -pasa
liniai, neigiami to vaisto vei
kimai.

Tas >ai.<da« turi svarbių tei
giamumų getų savybių. Jis 
nesukelia minėto nuo kūno pa
dėties priklausančio kraiijospū- 
džio sumažininfo (orthostaticI &ls pagelbininkas (Hydralazi- 
hypotertsion), beveik visai nesu
kelia depresijos.- jis veikia prieš 
širdies ritmo sutrikimus ir pa
lengvina širdies'anginos negeru
mus, jis savu veikimu ganėtinai 
saugo širdį nuo pakartotino^ 
atakos tada, kai žmbgus turi šir
dies kraujagyslių ligą (coroftary 
disease). O jei kuris pensinin
kas turi rankų drebėjimą (acnile 
streiūor), įmj Inderalio priimi-

rūšies vaistą idant sunormavus 
pakeltą kraujospūdį. Tas tre
čias pagclbininkas yra vaistas 
HYDRALAZINE. Jis išplečia 
kraujagysles ir naudoj a mus kaip 
trečias pagelbininkas sutvarky
mui pakelto — labai atkaklaus 
kraujospūlžlo pas tūlą pensi
ninką.

ne) nesukelia perdėtai suma
žinto kraujospūdžio (ortliostatic 
hypotension). Vienok, jis. gali 
sukelti pergrejtę pulsą ir pri
laukti širdies anginos negeru
mus tiems pacientams, kurie 
turi širdies kraujagyslių sklero
zę. Todėl tokierhs pacientams 
tisų pirma reikia gydytis su In- 
dtraliu, o tik tada imti llvdra- 
lažine. O kai kūne susirenka per

you r system's 
morning. you’re, <

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative* 

the little white pill they afll ‘The Ovemiqht I
ot» ptn at bedtime safely surety sdmtt US<

Natural rhythm., Overnight. So in the 
back on the bright side. €4mfortabM It s 

' good feehng.
What is ‘The Overnight Wonder*? 

EvLaV Pilb. Th«ft rightfrom 
Ex-Lax. Look for the white box. '

Use only as directed.
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DETROITO NAUJIENOS
MINĖJIMAI

DIRVOS 65-rių metų sukak
ties minėjimą ir rašytojo Vytau
to ALANTO premijos įteikimą
rengia Amerikos Lietuvių Tauti 
ries Sąjungos Detroito skyrius 
s. m: lapkričio mėn. 2 d., sekma 
dienį, 12 vai. 30 min. Lietuvių 
Namuose Detroite.

Į minėjimą atvyksta iš Kle- 
velando Vilties Draugijos vice
pirmininkai: dr. Viktoras Stan
kus ir Aleksas Laikūnas. Jie pa
darys pranešimus Dirvos sukak
ties proga ir įteiks rašytojui Vy
tautui Alantui laimėtą Dirvos 
premiją. ?; j -. j ?

; Meninės dalies programoje 
dalyvauja solistė Danutė Petro
nienė, Vidui Neverauskui ako- 
panubjant,’ šokėjų grupė “Au
dinys”, Vadovaujamas Rusnės 
Baltirušaitytėš, ;ir Karolis Balys- 

Po programos kavutė.
Rengėjai maloniai, kviečia vi

sus Detroito, Windsoro ir visos 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame reikšmingame minėjime. 
Pageidaujama įeinant trijų do
lerių j asmeninė auka rengimo 
išlaidoms padengti. '

•Automobilių • priežiūrai bus 
samdoma pplicija.
WINDSORO šVi KAZIMIERO

• PARAP- -PĄSIVAIŠINIMO
• ’ ;; '"PIETŪS-

Pasivaiširnmo pietūs įvyks lap 
kričio 2 d.; parapijos patalpose. 
Visi Windsoro parapijiečiai ir

Į Nueitas Edmundo gyvenimo ke 
lias. Su tėvais kaip ir daugelis 
lietuvių pasitraukė nuo komu- 
nistinės grėsmės Vokietijon, o 
1949 mt. atvyko į Ameriką-Det- 
roitan. Sulaukęs 18 metų am
žiaus, buvo pašauktas Amerikos 
karo tarnybon. Dalyvavo Korė
jos kare. Karui pasibaigus, grįžo 
į namus. Grižęs gavo darbą 
Fordo įmonėje. Darbas buvo ge
rai apmokamas.

Vėliau vedė ir augino du sū
nus ir dukrą. Buvo geras ir my
limas šeimos tėvas Turėjo daug 
draugu ir visi jį mylėjo.

Velionį? rėmė lietuviškas or
ganizacijas ir joms talkino.

Palaidotas su religinėmis apei f 
gomis spalio mėn. 18 d. Detroi- 
to kapinėse., ! į

Nuliūdę liko: mylima žmona || 
Michalina, du sūnūs-Eduardas 
ir Johan., dukra Michalina, 
tėvai — Simanas ir Marija, 
šuo Herta ir daug artimu drau-

.. -ii 
Edmundai, ilsėkis ramybėje, g/ 

tebūna tau lengva Amerikos 
mė.

Ant. Sukauskas

M
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Estės portretas

iį::-?

■

Jw

-rife M

(A) 7.42 m (24-4”). «
4 4x100 estafetė: žaibas: (ii.
| Taraška, P. Taraška, A. Bankai

tis, J. Natkevičius).
JAUNIŲ C KLASĖ
(19C.3-67 m. gim.)

*100 m: R. Novak (Ž) 12.6

200 m: Lina Kijauskaitė (Ž) 
36 sek. , ‘

. Į tolį: 1) E. Vilmanis (La)
3 m (9’10”); 2) L. Kijauskaitė 
(Ž)2.68 m (8’-9i/2”).

*Į aukštį: 1) E. Vilmanis 
(La) 1.10 m ('3’-7į4”); 2) K. 
Motiejūnaitė (Ž) 0.95 m (3’-

kaitė (Ž) 8.33 m (27’-3i//).
Diskas: ^Kristina Biliūnaitė 

(ž) 26.58 m (87’-2i/2”). . '
Ietis: H* Banak (P) 2OJ30 m 

(66‘-7”).
4x100 m. ėst: Lenkės. 1:00.1 

min. ■ •

v ■ 
ze" i *

čS
K. Šklėrius

*2C0 m: R 
sek.

409
1:03J>

809
2:41.5

*Į tolį: R. Novak (Ž) 4.98 m
(16’-4i,G”) . ‘ ‘ J

Į aukštį; E. Kruminš (La)

m: 
min. 
m: 
min.

D.

D

26.1

Barzdukas (ž)

Barzdukas *(Ž).

kaimynai detroitiečiai maloniai; |onurR0 
laukiami atsilankant į ruošia
mus pietus. Kviečia Windsor© 
parapijos Klebonas kun. Domi
ninkas Lengvinas.

MIRĖ EDMUNDAS 
JONAS /BOSAS

E. Ji Bosas gimė 1934 mt. ge-' 
gūžės mėn. 20 d; Lietuvoje, mi
rė 1980 mt. spalio mėn. 15 d. Bu
vo pašarvotas Bauža -laidojimo 
koplyčioje 25 g-vė, Detroite. 
Laidotuvėms rūpinosi laidojimo 
direktorė Yolanda Zaparackie- 
nė. < ■ •

IR RYKLIAI TURI 
MIRTINGĄ PRIEŠĄ

Ryklys, tai vienas iš vandeny
nų pabaisų. Šis vandenų plėši-} 
kas atakuoja ne tik dideles žu-| 
vis, bet ir vandenynų milžinus; 
— banginius, o žmogui susitiki
mas su juo taip pat neteikia ma-

Tačiau ir ši vandenynų pa
baisa turi savo mirtinų priešų,! 
o tai labai mažos žuvytės, ku
rios lotyniškai vadinamos Die- 
don maculatus.

Jei ryklys šias mažas žuvytes- 
kartu su daugeliu kitų žuvių pra Į 
ryja, tai ir prasideda jo nelaimė,; 
nes ši žuvytė atsidūrusi ryklio 
viduriuose tučtuojau ima griauž j 
ti ir prasigriaužia sau skylę iš f 
ryklio vidurių lauka į jūrą, o' 
ryklys dėl tos skylės žūva.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ;

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

1980 m. Š. A. pabaltiečių ir lietuvių leng. ' 
atletikos pirmenybių pasekmės

Trišuoliš: K. Belaišiš (Ą) 8.85 
m (29’-0iĄ'”). -i

Rutulys. (4 kg)-: J. Barkąus- 
kas (L. Tauras) 9.50 m (31'-2”).

Diskas : (1 į kg):. -Jonas Bar
kauskas (L. Tauras.) 23 m (75’- 
5i/2”). : rf

*Ietis (600 g): #R. Novak (Ž) 
34.30 m (112*^1/2”).

4x100 m ėst.: žaibas (J. Nat
kevičius, A. Taraška, R. Novak; 
D. Barzdukas) 57.3 sek.

JAUNIU B KLASĖ
.(1964-65 m. gim.)

Į 100 m: Gytis Barzdukas
11.9 sek. ■- ■ ■ .

200 m: G. Barzdukas 
25 sek.

Beisbolas: 1) E. Vilmanis (La) 
.22.20 m (72’-lQ”); 2) L. Kijaus
kaitė (Ž) 16.90 m (55’-5%”).

MERGAIČIŲ D KLASĖ
T‘ (1968-69 m. gim.) ’ 
100 m: #lndre Čuplinskaitė 

1(A) 14.2 sek. . / •/ . ■
*200 m: Adrija Motiejūnaitė 

(ž) 31 sek.
*400 m: ^Adrija Matiejūnaitė 

(Ž) 1:09.7 min.
*800 m: #Auksė Bankaitytė 

(Ž) 3:08.2 min.
Į tolį: I>. Gajauskaitė (H. 

Kovas) 3;60 m ;(H’-9%”).
Į aukštį: L Čuplinskaitė (A)

MOTERŲ KLASĖ 
m

m

(ž)

R Mažulytė (ž) 13.6

Kijauskaitė (ž)

Keršytė' (A) ;
i 9

100 
sek.

200
29.3 sėk.

4U0 m: L 
1:09.9 min.

1500 m: R. Malinauskaitė ;(A) 
6:43 min, , J

Į tolį; 1) A. Kankis (La) 4.51 
m (14’40%”); 2) L. Keršytė 
(A) 4.10 m (13’-5i/2”). Į

Į aukštį: L. Preiss (La) 1.35 
m (4’-5)4,”); 3) V. Kijauskaitė

žemiau duota laimėtojų pa
sekmės. Jei laimėtojas nclie'u- 
vis, duota aukščiausia vieta už
ėmusio lietuvio vieta ir pasek
mė. Tuo būdu yra patiekta ir 
lietuvių pirmenybių laimėtojai.

* žvaigždutė prieš rugntį reiš- 
. kia naują pabaltiečių pirmeny- 

, į biu rekordą.
į prieš lietuvio pavardę reiš-
I kia naują lietuvių pirmenybių 
j rekordą.

(E) po pavardės reiškia estą; 
t5 (LA) — latvį; (F) — suomį;

(P) — lenką; (U) — ukrainietį.
LIETUVIAMS: (Ž) ' reiškia 

Cleveland© Žaibą; (A), — To
ronto Aušrą; (ČLLK) — Čika
gos Lietuvių Lengvaatletų Klu
bą. Kitiems lietuviams duota 
pilnas klubo pavadinimas.

VYRŲ KLASĖ
100 m: T. Kijauskas 

11-4 sek.
200 m: T. Kijauskas (Ž) 

sek. (užb. 23.4 sek.).
400 m: T. Kijauskas

1.68 m (5’-6%”).
Trišuoliš: A. Zylė (Ž) 11.41'ąn

(3T-5y^”). : . . Į
Rutulys (16 lb-): A. Barkaus-; ° 

kas (L. Tauras) 14.18 m (46’- j

(ž)

400 m:x Q. Barzdukas (Ž) 
55.6 sek. ,,

800 m: T. Dundzila (ČLLK). 
2:20.8 min. •• '* ;•

1500 m: T.;Dundzila (ČLLK)' 
01 min. • ‘
I toli:- J ’ ■ f
Į aukštį; 1): Ticmanis (La)

’ 1.65 m (5’-57), 2) T;-Dundzila 
į (ČLLK) 1.60W:<5’-3hj.M: J < = 

lete'įsoo g) :'“i) r: veX>;A Į °,“ndziIa (CLLK)
■ 10.92 m (3u’-l 0 ,).

Rutulys1 (4' kg): ■ Paulius; Kii> 
jauskas (Ž);Į12.98 m ■,(42-7”) 

į ; Diskas ’ (f kg): 1) Ticmanis 
į (La) 384)6 ni (124M0i/2”), ..

________ j 2)j P. Kijauskas (ž): 32.54 m-
(1970 m. gimimo ir jaunesnių) j.Į,

Diskas (2 kg): A. Barkauskas 
(L. Tauras) ,47.61 m (156’-2%'”).

(E) 44.90 m (147’-4”); 2) P. Sta
niškis (Ž) 38:40 m (126’). ;

4x100 m: Žaibas 48.7 seki
4x400 m: 1) Suomiai 4:01.8! 

min.; 2) žaibas 4:93.2 min-
BERNIUKŲ E KLASĖ

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 
b- ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas! 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa- 54.5 sek. 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU/ 4:37.5 min., 4) L. Choromanskis 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

I

(ž)

800 m: M. Ylinen (F) 2:09.7 
■ min.

1500 m: 1) M. Ylinen (F)

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati' 
nimo vajaus talkąl ; ,

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi skaitytojų 
reikliai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, :T;?p
CHICAGO, IL 60608

(A) 4:57.2 min-
5000 m: 1) M. Ylinen (F) 

17:09.9 min., 5) T. Dundzila 
(ČLLK) 21:44.3 min.

10.000 m: 1) M. Ylinen 
37:37.1 min.; 3) M. Turk 
41:17.2 min.; 7) L. Kedys 
49:37.0 min.

Į tolį: 1) A. Reidmeyer
5.86 m. (19’-2%”); 2) A. Zylė (Ž) 
5.58 m (18’-3%”).

Į aukštį: A. Reidmeyer (P)

(F)
(E) 
(ž)

(P)

60 m: ^1) A. Žaliauskas (A) 
9.4 sek.

*200 m:
(A) 31.9 sek. ■.

*400 m: ^A,. Bankaitis (Ž) 
1:24.3 min.

*

3.83 m (12’-6%”y.
Į aukštį: A. Žaliauskas 

1.05 m (3;-5y4”).
Beisbolas: A. Bankaitis 

33.20 m (1O8’-U”>;
BERNIUKŲ D.KLASĖ

(1968-69 m. gim.)
100 m: Jonas Natkevičius

ir R. čuplinskas (A) 14.8 sek, 
(lygiosios).

200 m: Jonas Natkevičius
29.6 sek.

400 m: Jonas Natkevičius 
1:10.9 min.

*800 m: #J. Natkevičius 
2:50 min.

Į tolį: Petras Taraška 
4.21 m (13’-9%”).

Į aukštį: D. Genys (A) 1.10 m 
(3’-7i/4”).

Rutulys (6 1b.): U Baleišis

letis (600 g) ::l)- W. Kaszuba 
(P) 41.90 in,;(137’-5ap2”),

:. -tfl) A. Žaliauskas ’ 4) . R Kijatįskhs (ž) Ž m 
t (91’-10i/2’?jr % i (J ‘ 

4x100 iū ėst.:' Žaibas (D. Mo
tiejūnas, R. Novak,'D. Barzdti- 

C‘Į toli: ^1) A. Žaliauskas (A) kas,i-G'j Barzdukas) 50.8 sek.

i JAUNIU A KLASĖ 
(1961-63 m. gim.) J

(Ž)i 400 m: Tadas Kijauskas (Ž)
11.4. sek. ;

2CK);ini: T. KijaugLąs (Ž) 23.6
Į sek. fųžbį. 23.4 sėfe)L •
Į 400 m: T. Kijauskas (ž) :

Rutulys (6 1b.): A. Bankaity- 
lė (Ž) 6.60 m (2r-8'>

*4x100 m ėst.: #Ąušra 1:05.2 
min (L. Freimanaitė, B. Marcin
kevičiūtė, A. Belaišytė, I. :čup 
linskaitė).

MERGAIČIŲ^ C KLASĖ
- (1966-67 rh. gini.) .

100 m: 1) Kitta (P) 15.1 sek.;
2) M. Mayle (Ž). 15.3 sek. : V

200 m: 1) Kitta (P) 30.5 sek.;
2) D. Simanavičiūtė (A) 32.9 
sek.

400 m: R. Malinauskaitė (A) 
1:18.4 min. . , s

800 m: A. Bankaitytė (ž) 
3:08.2 min. ” • ;1 : ;

Į tolį: D. ;.Simanavielutė .(A) 
3.90 m (12’-9i/2).

Į aukštį:;-©. Simanavičiūtė ': 
(Ą) 1.20 m (3'-l 1Ų4”)' '

Rutulys (6 1b.): Ina Balsytė 
(T. Vytis) 9.49 nu (31’-1įZ,”>.- ;

Ietis: Ina Balsytė (T, Vytis). 
4x100 m esi.: Aušra 1:02.9.

MERGAIČIŲ B KLASĖ
(1964:6o m. gini.)

100 m: 1) . M. Jąrnok (P) 14.2 
sek.; 2) V. Kijauskaitė (Ž) 
14.5 sek. >■’ i

200 m: V. Kijauskaitė (Ž) 
29.3 sek. ;

400 m: M. Jarnok (P) 1:13 
min. ■, ;

800 m:
L tolį: 1) M. Jarnok (P) 4.44 

m (14’-6%”); 2) V. Kijauskaitė 
‘ (Ž) 4.29 m (14’4”) .

Į aukštį: 1) J. Metsala (E) 
1.25 m (4’414”); 2) V. Kijaus
kaitė (ž), 1.25 m (4’-li4”).

Rutulys (8 lb.): Vida Kijaus-

Rutulys (4 kg): #R. Maželytė 
(ž) 10.57 m (34’-8iĄ”).

Diskas: 1) A. Banak (P) 29.53 
m (96’-10y,”);’2j Ri Mažėlytė 
(Ž) 25.72 ni (8T-4i/2”).

Ietis: 1) A. Banak (P) 30.60 
m (100’-4i/>:”):; 2) R. Maželytė 
(ž). 29.90 m (98--114”).

4x100 m: Žaibas (A.:Motiejū
naitė, V. Kijauskaitė, K. Biliū
naitė, R.,Maželytė) 56.2.

TIK DŽENTELMENAMS!:
Atvykęs į viešbutį, vokiečių 

karininkas klausia tarnautoją, 
kur yra tualetas.

Pastarasis, rodydama^ į kori- 
deriaus; galą,'sako: i

— Paskutinės durys į dešinę. 
Ten. bus užrašyta' “Džentelme
nams”, bet prašom nesivaržyti 
ir užeiti. . % ■ i

(Iš karo meto norvegų humoro)

ENERGY 
WISE

Organize car pools tQ < 
eave gasoline. > a 
Donlbe aBomLoeerf

(Ž)

(ž)

54.5 sek.
.800 m: J. Morris (ž) 2:41 min.
1500 m: 1) P. Kukulą (F)

4:33.5 mįn.; 2) Ą. Meilus (ČL- 
LK) 5:13.7 mint >• ’

Į tolį: 1) A. Reidmeyer (P)
5.86 m ' C19’-2i/2’’); 2)1 A. Zylė 
(ž) 5.58 mv(!18’-3%”).‘ ;

Į aukštį: 1) A. Reidmeyei* (P) 
1.68 m (5<614”). ~ i

Trišuoliš: A. Zylė £Ž). 11.41 m

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____ doL
Pavardė ir vardas ______________________________________
Adresas _ ___________ ;------------------------------------------------ _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas----- ---------------:——
Adresas -------------------------------------------

kuris

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

a

Atdara šiokiadieniais nuo

Sponioriaua pavardė, vardas ir vietovė

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardas --------- -—------------------------------------------- -
Adresas ----------- ----- —-------------------------------- - ----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas ------------------------------------------------ ---- —
Adresas —------- ■ - ...----

Išėjusi U (pandos ir galima gauti knygų rmkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių pertus- 
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina |1J^.

Knygos bus Išsiųsto*, Jei |1J56 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J I K N O B,
1789 S«. HalstM St, Ckks-r«, O.

Rutulys (12 1b): S. Paulius 
(ČĖLK) 1L11 m (36’-5i/2”).

Diskas (.3 1b. g oz.): 1) W. 
Kaszuba (P) 30:40 m (99’-9”); 
3) A. Yatska (Ž).^

Ietis (800 g) P. Staniškis (ž) 
38.10 m (126’). \

4x100 m: Žaibas (G. Barzdu
kas, T. Morris, A. Zylė, T. Ki
jauskas) 49 sek.

MERGAIČIŲ E KLASĖ
(1970 m. gim. ir jaunesnės)
60 m: 1) E. Vilmanis (La) 

10 sek.; 2) L. Kijauskaitė (ž) 
10.1 sek.

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don’t give them 
the chance... use

A Sergeant s
* Comoany a fcjbeMtefy of

A M Roe>**M Co . 232 ,vO

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
. ■■■ • >> LITERATŪRA,- lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos pdveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą.. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi*
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms,
■ U -ri'i. -- || 1II *.1 ■ "-1 I n E .1^1 HiĮf , if I iii ui ■■K»*ani 1 ii ujr1

3 — Naujienos, Chicago, JU, Tuesday, October 28. 1980
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pusei metų —_ 
tri mu mėnesiams 
vienam mėnesiui

$22.00
$15.00
$ 4-00

šmotelis'jau ramščiojasi lazdelė, bet jis dar nueina 
į krautuves, nusiperka namams reikalingo maisto, dažnai 
pats jį pasigamina ir seka lietuvišką spaudą. Jis ir sukak
tuviniame bankete pasakė kelis Naujienų gyvenimo epi
zodus. Kartu su juo j minėjimą atvyko jo duktė ir žentas.

— Kaip Jūs sugebate taip ilgai gyventi, kada visi 
Jūsų bendradarbiai ir tose pačiose Naujienose jau iške
liavo? — buvo paklaustas šmotelis.

— Niekad nepersivalgydavau, — atsakė šmotelis. — 
Visuomet nuo stalo keldavausi norėdamas dar truputį

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose:
metams$45.00
pusei metų$24.00 
trims mėnesiams  $12.00
vienam mėnesiui - $5.00

Kitose JAV vietose:
metams - . - ___________  $40.00

Kanadoje:
metams _______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

$45.00
$24.00
$ 5.00

Užsieniuose:
metams $48.00
pusei metų , $28.00

Naujienos eina kasdien, fiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telet 421^610a

___ 1
Pinigus reikia siųsti pakto Money 

Orderiu kartu n užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 viL

Gražiai paminėta Naujienų 
66 metų sukaktis

Šių metų spalio 26 d. vakarą Chicagos Beverly Coun
try Club salėse buvo gražiai paminėta Naujienų 66 metų 
sukaktis. Pirmas Naujienų numeris pasirodė 1914 metų 
vasario mėn. 19 dieną. Už mėnesio ji pradėjo išeiti du 
kartu savaitėje. Netrukus ji jau išėjo tris kartus savai
tėje, o tų pačių metų rugpiūčio 5 dieną pradėjo eiti dien
raščiu.

Naujienos jau eina 67-uOsius metus, bet mini tik 66 
metų sukaktį. Draugo pirmas numeris išėjo 1916 metų 
kovo 31 dieną. Tą pačią dieną Įregistruotas laikraštis. 
Bendrovė Draugui leisti užregistruota vėliau. Dokumen
tai leidimui pasirašyti dviem metais vėliau. Draugas sa
vo numeraciją pradėjo skaičiuoti nuo 1916 m. kovo 31 d., 
bet “nauji istorikai” negalėjo pakęsti, kad Naujienos būtų 
pradėtos leisti anksčiau, negu Draugas. “Nauji istorikai” 
pridėjo 6 metus prie Draugo ir dabar skelbia, kad Drau
gas yra senesnis laikraštis, negu Naujienos. Kai laikas 
leis, bus paskelbta, kaip Draugas buvo pasendintas ke
liais metais.

Bet Naujienos, pamėgusios teisybę skelbti, sekma
dienį minėjo 66 metų sukaktį ir kalbėjo apie dienraščio 
įsteigimą pagal dokumentus.

Pats įdomiausias bene buvo tas faktas, kad į Nau
jienų 66 metų sukaktį atvyko Juozas šmotelis, eidamas 
96-uosius metus. Šmotelis yra vienas Naujienų steigėjų, 
kuris jau 1913 metais sudarė bendrovę Naujienoms leisti. 
Nuo pirmos dienos iki šis dienos Šmotelis visą laiką žings
niavo kartu su Naujienomis. Jis buvo Naujenų bendrovės 
sekretorius, laikraščio administratorius, ilgametis dien
raščio spausdintojas, atsiminimų autorius ir Naujienų 
direktorius, dienraščio puoselėtojas ir Šiandien glaudus 
denraščio bendradarbis-. Niekas Šmotelio nesistengė iš 
Naujienų bendrovės išstumti, niekas jo nežemino, o kai 
sveikata pradėjo silpnėti, tai jis buvo pripažintas Nau
jienų garbės direktoriumi su teise visuomet ateiti į bend
rovės posėdžius ir patarti, koks žingsnis Naujienoms būtų 
naudingesnis.

daugiau pavalgyti. Jeigu žmonės tiek daug neprikimštų,
tai daugelis ilgiau gyventų.

Geri gydytojai tvirtina, kad Šmotelio receptas tei-
singas.

Kanauninkas Vaclovas Zakarauskas sukalbėjo maldą, 
kuri pasiekė visų klausytojų širdis. Jo malda šiomis die
nomis bus paskelbta dienraštyje.

Trumpą kalbą pasakė teisininkas Milton Blumeh- 
thalis, gimęs Lietuvoje, bet mažas prašfnugeliuotas į Ita
liją, ten karo metu apsaugotas nuo fašistų ir nacių, at
vežtas Į Chicago, kur baigė teisės mokslus ir verčiasi 
advokatūra. Jis yra padėjęs ne vienam lituviųi apginti 
savo teises. Jis trumpai charakterizavo teisėją Edw. 
Rosenbergą, patardamas lietuviams surasti jo vardą tei-
sėjų sąrašo gale ir už jį balsuoti. Teisėjas Rosenbergas, 
Lietuvoje gimusių tėvų sūnus, padėkojo susirinkusiems ir 
prašė balsavimo dieną jo neužmiršti. Po to jis išskubėjo 
į kitą susirinkimą.

Al Kumskis supažindino susirinkusius su Illinois sei
melio senatoriumi Richard M. Daley. Jis yra demokratų 
kandidatas Cook apskritiėS\prokuroro pareigoms. Prieš 
jauną politiką sudaryta stipri opozicija, bet manoma, kad 
jis pajėgs surinkti pakankamai balsų ir laimėti, vietą 
šioms svarbioms pareigoms eitu . : .

Labiausiai susirinkusius nustebino vakaro vedėjos 
Kristinos Austin perskaityta prezidento Carterio ir Rob
ert S. Strausso telegrama dienraščio redaktoriui M. Gu
deliui. Draugas, skelbdamas melą ir šmeižtus prieš Nau
jienas ir jų redaktorių, norėjo pakenkti Naujienų 66 metų 
sukakties paminėjimui, bet pirmame šios dienos Naujie
nų puslapyje spausdinama telegrama turėtų priversti 
Naujienų taip labai jau nemėgstančius žmones kiek ki
taip atsižvelgti. “Tamsta gali didžiuotis geru vardu ir bū
tinais informacijos šaltiniais,, nuomonėmis, problemų pa
vaizdavimu. .. Prezidentas Carteris ir aš sveikiname šia 
proga ir linkime Jums sėkmės ateities .metuose”. Jeigu 
Naujienos jau būtų tokios blogos, kaip Draugo redakto
riai leidžia jas niekinti, tai tokie aukšti, pareigūnai tokios 
telegramos seniausiam lietuviškam dienraščiui nesiųstų.

Trumpas kalbas pasakė dr. Vytautas Dargis, dr. Ze
nonas Danilevičius, John Paukštis, Julius Kuzas, Mikas 
Šileikis, Euphrosįne Mikužiūtė, dr. Kazys Šidlauskas ir 
visa eilė kitų.

K. Austin padėkojo banketo komiteto nariams: dr. Vy
tautui Dargiui, J. Kuliui, Aleksandrui Kumskiui, Juliui 
Kuzui, E. Mikužiūtei, Pranckevičiams, L. Dubauskienei, 
Emmai Petraitienei. Padėkojo Jašiūnams, Repšienei, 
Bagdžiui ir kitiems, padėjusiems suorganizuoti stalus. 
Gudelis Naujienų bendrovės vardu padėkojo Kristinai 
Austin už idėtą darbą ir laiką loterijai, ir 66 metų sukak
ties minėjimui suruošti.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
SKELBKITE S NAUJIENOSE ______ _

Sinianas Daukantas gimė 1793 m. spalio 28 d. 
Kretingos apsk., Skuodo' valse., Kalviuose; mirė 
1864 m. lapkričio 24 dieną, šiandien sukanka 
187 mėtai nuo šio populiaraus lietuvio, kunigo 

istoriko ir rašytojo gimtadienio.

bilijonų žvaigždžių, o galaktikų 
skaičius siekia irgi apie 100 bili
jonų. Taigi visatoje yra iš vi
so apie 10 žvaigždžių. Kai kurie 
mokslininkai mano, kad mūsų 
galaktikoje gali būti daug pa
žengusių civilizacijų.

Pirmas JAV mokslininkų su
sirinkimas, kurio programa bu
vo ieškojimas civilizacijos už 
žemės ribų (Search or Exrater
restrial Intelligence, trumpai pa 
vadinta SĖTI), įvyko 1961 m. 
lapkričio mėn. Green Bank’e, 
Vakarinėje Virginijoje. Tą su
sirinkimą sušaukė Valstybinė 
Mokslo Akademija (National 
Academy of Science). Jame da
lyvavo vienuolika mokslininkų. 
Tame skaičiuje tarp kitų buvo: 
dr. Melvin' Calvin, Kalifornijos 
Berkeley universiteto chemikas, 
gavęs Nopelio premiją; dr. Gui- 
seppe Cocconi, Somell universi
teto fizikas, koautorius su Phi
lip Morrison veikalo “Seach 
for Interstellar Communica.

‘ t:on”; dr. Su-Chu-Huang astrofi 
zikas Goddard Space Flight Cen 
ter, NASA; dr, Philip Morrison, 
Cornell universiteto fizikas; dr. 
Carl Sagan Cornell universiteto 
biologas ir astronomas if Otto 
Struve, Valstybinės Radio As
tronomijos Observatorijos Green 
Bank'o direktorius.

KITOS CIVILIZACIJOS IEŠKO
JIMAS VISATOJE

iki šešiolikto šimtmečio niekas 
neabejojo, kad saulė ir visos 
žvaigždės sukasi apie žemę, kuri 
buvo skaitoma visatos centru ir 
vienintelė apgyventa vieta visa
toje. Kai Kopernikas (1473-1543) 
įrodė, kad ne saulė sukasi apie 
žemę, bet atvirkščiai, tai atsira-, 
do mokslininkų, pradėjusių gal
voti, kad gal ne tik mūsų sau-, 
lė, bet ir kitos žvaigždės gali tu-, 
rėti besisukančias apie jas pla
netas, kurių’ tarpe gali būti ir 
apgyventų inteligentiškomis bū-- 
tybėmis. Tokie mąstytojai buvo 
išjuokiami ir kai kurie iš jų 
skaudžiai nukentėjo. Italų filo
sofas Giordano Bruno už tokių 
erezijų skleidimą buvo 1600 m. 
Romoje sudegintas ant laužo.

Vienas ankstyviausių veikalų, 
nagrinėjantis kitos civilizacijos 
galimybę, buvo Bemard’o du 
Fonennelle parašytas ir išleistas 
1728 m. Londone 200 puslapių 
veikalas “Plurality >of Worlds” 

.(Pasaulių gausumas) . Pošimt- 
mečio Alexander Copland išlei
do 1834 m. Londone 210 pusla-

tė argumentus už, o taipogi ir 
prieš tą teigimą. 1966 m. San 
Franciske buvo išleistas rusų 
profesoriaus Šklovskio ir Cornell 
universiteto dr. Carl Sagan 488 
puslapių bendras veikalas “In
telligent Life in the Universe”.

Šiais laikais įžymūs moksiinin " • i • y' * t

kai atvirai ir rimtai svarsto me
todus, kaip nustatyti, ar turime 
visatoje dar kitas pažengusias 
civilizacijas, ir teigiamu atveju, 
kaip įeiti į kontaktą su jomis. 
Čia reikia pastebėti, kad tie 
svarstymai neturi nieko bendro 
su skraidančiOftlis lėkštėmis UFO 
(Unidentified Flying Objects,) 
nes manantieji apie kitų civili
zacijų egzistavimą yra .įsitikinę, 
kad jokia būtybė iš visątos dar 
niekad nėra pasiekusi žemės.

Mūsų saulės sistemos kitose 
planetose, kaip Marse, Jupiteryj 
ir Saturno mėnulyjeTitane, kaip 
manoma, gali egzistuoti tik pa
prasta organinė gyvybė (pavyz 
džiui amino rūgštys), bet iki šiol 
dar ji niekur neatrasta. Pažen-

Svarbiausia to susirinkimo iš-
dava buvo išvystymas formulės, 
nustatančios galimų civilizacijų 
skaičių mūsų galaktikoje. Ta 
formulė buvo pavadinta “Dra
ke Equation” (Drake lygtis) pa
gal dr. Frank Drake iš Valsty
binės Radio Astronomijos Ob
servatorijos Green Bank’e, to 
susirinkimo dalyvį ir formulės 
iniciatorių.

Toje formulėje galimų civiliza 
cijų skaičius N yra lygus 7 tiks 
Jiai nežinomų dydžių sandaugai, 
kurių vertė randasi tarp numa
tytų maksimalių ir minimalių 
dydžių. Dėlei to -ta formulė duo
da minimali ir maksimąjį., gali
mų civilizacijų skaičių. Minima
is gavosi 40, o maksimalis 59 000- 
000. Po 5 metų attronomas Carl 
Sagan, priduodamas kiek skir
tingas reikšmes formulės nežino
mų dydžių riboms, gavo mini
malius 10, o maksimalius 1000 
000. Kaip matome, tie skaičiai 
yra mažai reikšmingi.

V. Petraitis 
(Iš Technikos Žodis) 
(Bus daugiau)

— Airių respublikos armijos 
nariai pradėjo bado streiką Bel
fasto kalėjime. Manoma, kad

pių veikalą “Exi stance of Other 
Worlds: people with living and 
Intelligent beings” (Egizistavr 
mas kitų pasaulių, apgyventų 
gyvomis ir inteligentiškomis bū
tybėmis) . Tame veikale jis išdės

gusios civilizacijos, tokios kuri 
stato miestus ir erdvėlaivius, ga 
Įima ieškoti tik kitose mūsų ga
laktikos vietose.

'Mūsų Pieno Tako (Milky 
Way) galaktikoje yra apie 100

tuo norima suaktyvinti kovas su 
anglais šiaurės Airijoje.

— Chicagos demokratai pla
nuoja balsuoti už Richard Daley 
prokuroro pareigoms. '

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Kol tavęs čia nebuvo, niekas ir pasikėsini
mų nedarė, o kadangi tu, susidėjęs su tokiais pat 
banditais, pradėjai juos demoralizuotų tai man 
teko griebtis labai griežtų priemonių. Jeigu ne 
mano budrumas, tai šiąnakt būtų jie išžudę mus 
visus. Tokį planą buvo atsivežęs tas tavo globoja
masis banditas, — puolė smogiką viršininkas.

Smogikas dėmiai pasižiūri į jį; jis viršininko 
žodžiais netiki; jam atrodo tokie skubūs jo veiks
mai labai įtartimi. Jis jau buvo suspėjęs nugirsti, 
kad be jo dar kažkas labai paslaptingai tuo pačiu 
laiku lankėsi stovykloje. Tarytum norėdamas įsi
tikinti, ar viršininkas jam nemeluoja, jis nueina 
pats į 13-tąją katrei-ą patikrinti — nejaugi ten 
nė vieno jų nebėra. Įėjęs į kamerą, jis kaip tikras 
seklys pradeda viską tiksliai apžiūrinėti ir nuo
dugniai tyrinėti kiekvieną smulkmeną. Pirmu
čiausia iškrato jis visas šiukšles — nieko nėra. Jis 
būtinai norėtų surasti kokius nors įrodymu^ kad 

’j tikrai būta Ringaudo, tada jis parodytų tam 
pasipūtusi; n viišininkui, bet jokių pėdsakų. Pas
kiau jis ima 'pžiūrinėti duryse ir sienose visus 
plyšius. Staiga Jis pastebi vienoje sienoje kažko
kius įbrėžimus, kurie atrodė visai neseniai pa

daryti. Jis, kaip tigras pamatęs žvėTelį, puolė prie 
tos vietos ir ėmė godžiai gaudyti akimis nesupran
tamą jam raštą. Pamato jis datą ir nudžiunga — 
aišku, įrašas padarytas tik vakar. Išskaito jis ir 
keletą pavardžių, bet jos jam nereikalingos. Pas
kiau įsižiūri jis Į visą įrašą iš toliau ir pamato, 
kad kažkas dar yra įbraižyta įstrižai raštą. Paga
liau jis perskaito: “Ringaudas”.. .

Smogikas net kvapo neteko, vadinasi, virši
ninkas padarė tikrą nusikaltimą; jis ne tik per 
tiek laiko nemokėjo surasti Ringaudo, bet dabar, 
kai jis jau buvo suradęs, kažkur paslėpė jį (kad 
jis juos būtų sušaudęs, smogikas netikėjo). Na, 
gerai, dabar jis jau galės su juo atsiskaityti. Mie
lai jis išplėštų tą sienos gabalą ir nusivežtų ten, 
kur. reikalinga, o tai tas sukčius gali tuojau su
naikinti tą Vienintelį ir tokį svarbų įrodymą.

Smogikas buvo labai patenkintas, kad jis ne
klydo ir kad dabar turi savo rankose tokį tvirtą 
įrodymą. Nieko nesakęs, jis nueina prie telefono 
Ir paskambina savo viršininkui, kad kuo skubiau
siai atsiųstų savo pasiuntinį arba dar geriau būtų, 
kad atvyktų tuojau pats. Paskiau sugrįžta jis į 
13-ąją kamerą ir nusprendžia nepasitraukti tol, 
kol atvyks jo viršininkas.

Kai atvyko jo viršininkas, rado baigiamą ge
sinti gaisrą, kuris nušlavė net pusę .stovyklos, 
kartu ir tą nelaimingąją 13-tąją kamerą su visais 
įrodymais ir su uoliuoju smogiku... Vargšė jo 
žmona taip ir nebesulaukė perlaidos su 100.000. 
Per gaisrą žuvo ir apie pusę tūkstančio kalinių...

Sugrįžta iš miesto Irena ir randa Bičkovą 
besiruošiantį kelionėn; ją atlydi Radasta.

— Kaip gerai, kad jūs pareinat, — nudžiun
ga Bičkovas.

— Tu ruošies kur nors važiuoti ? — susidomi 
Irena.

— Gavau žinią, kad tučtuojau turiu būti pas 
Aleksiejų.

— O kada grįši ?
— Tik po savaitės, o gal ir dar vėliau, labai 

svarbūs reikalai.
— O man ar taip pat reikės važiuoti? — 

netikėdama Irena, kad ją vieną -paliktų, paklau
sia tėvą.

— Tu liksi; negalima vienų namų palikti — 
bombardavimai, nors nemažiau būtumei ir man 
reikalinga, padėtum tvarkyti reikalus, — pridū
rė pagalvojęs Bičkovas, kad nepradėtų suprasti 
Irena jo klastos.

— Taip ilgai negrįši, nejauku bus mah vienai, 
— norėdama paslėpti džiaugsmą ir susijaudini
mą, tyčia skundėsi Irena.

— Tave paglobos Radasta, ji gi tau kaip se
suo, dar daugiau — kaip tikra motina; su ja aš 
tavęs visai nebijau palikti.

— Būkite ramus, p/Bičkovai, mes nepražū
sime, — skubėjo patvirtinti Radasta Bjčkovo' žo
džius, kad jis neapsigalvotif' ir* nepakeistų savo 
nusistatymo.

Bet joms toks pavojus visai negrėsė. Bičko
vas skubiai tvarko lagaminus ir, kad nekiltų koks 

įtarimas prikemša juos pilnus skalbinių, maisto 
ir visokių smulkmenų: Irenai jis skubiai nurodi
nėja, kas reikalinga pirmoj eilėj gelbėti, jeigu 
kliūtų į jų namą bomba arba jeigu kiltų gaisras.

— Palydėsite mane tuojau į stotį, nes ki trau
kinio beliko tik dvidešimt minučių, — įsako Bič
kovas mergaitėms, kad jos savo akimis pamatytų, 
kaip jis išvažiuos.

Po dvidešimties minučių iš tikrųjų perone jau 
mosavo rankomis abi mergaitės nutolstančiam 
traukiniui, kuris vežė su sunkiais lagaminais Bič- 
kova. V

Tokias roles Bičkovas mokėdavo suvaidinti 
tiesiog meistriškai, todėl niekam nekilo nė ma
žiausia abejonė, kad jis išvyko visai savaitei. Jis 
taip kruopščiai viską dėstė, besiruošdamas kelio
nei, ypač maistą, jog ir neblogą seklį galėjo su
klaidinti, ne tik šias mergaites.

Traukiniui nutolus, Irena staiga sugriebia 
Radastą už rankos ir sušunka nudžiugusi :

— Visa savaitė laisvės! Kažkas neįtikėtina...
— Ką mes dabar Veiksime? — susirūpina 

Radasta.
—Aš jau šimtus sumanymų turiu... Įsivaiz

duok tik sau — ištisa savaitė...
• > ~ Bet kaip jis tave paliko taip ? ...

— Ir aš stebiuos. Pirmą kartą per visus 
metus... . ’

(Bus daugiau)

1 — Naujienos, Chgo., 111.. Sat.-McJnday. Nov. 13, 1980



JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

31, J® suderins ir sutaikins tautas taip, kad tarp jų viešpataus 
nuolatinė ir amžina ramybė. Jėzus, Ramybės Kunigaikštis, įsteigt 
pasaulyje visuotinę taiką, ramybę tarp tautų ir tautose: visuo
meninę taiką, šeimynos taiką ir tikrą širdies ramybę visiems, 
kurie priims jį ir visas Dievo malonės sąlygas, rodydami (>aklus- 
numą naujojo Karaliaus įstatymams.

Tokią širdies ramybę žmonės gaus dėl to, kad liūs suderinti 
su Dievu. Šventajame Rašte parašyta, kad šiandien žmonija yis 
atsiskyrusi nuo Dievo savo piktais darbais (Efez. 4:19; Kol. 1:21) 
Bet didysis Ramybės Kunigaikštis, tarnaudamas kaip Tarpinin
kas, Patarėjas ir Teisėjas, įvykins suderinimą tarp Dievo ir žmo
nių. žmonės nebebus ilgiau sukilėliais prieš Sutvertoją. Būdam 
vienybėje su juo ir pasinaudodami jo palaiminimais, jie galės 
gyventi per amžius.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Mužikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. H

DR. PAUL V. DARGIS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa^chaatai Community klinikos 
Medicinos direktorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

ToLi 542-2727 arte 552-2729

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYM AKIŲ LIGOS

Valandos pagal nutariiM.

OPTOMITRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2413 W. 71 St T«L 737-5149 
tikrina akli. Fritaikcu akiniua 

“contact Iamm”
VaL agal naitarinM. Uždaryta tret

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teleL: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
Gydytojas ir chirurgas 

Sandra praktika, sum. MOTIRŲ il«c:.
Ofiiaa 2452 WBST SHa SYROIT 

Tst. PR >>1223

niaia 3-4 vaL popiet ir kita IMo

“Lietuvos Aidai’
KAZ» BRAZOtlOHVT*

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viaoa laidos ii WOPA. rtotu* 
banga 1480 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WHS stoties 1110—am

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60625 

Telef. 778-5374 Dr. Rožė Tijūnienė

GRAŽUS MIRTIES PAMINĖJIMAS
SOPHIE BARČUS

RADUC žSIMOs VAuAtcOo,

Vhw prefrinm g

14* WL A M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4;UC 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 
vai ryto

Vedėja Aldona Daukus

Tele41 MBmlcck

7159 So. MAPLEWOOD AXE x
# CHICAGO, ILL. 6062<?

FARAONŲ RECEPTAS
Porai (svogūnlaiškiai) yra 

kilę iš Egipto, kur buvo varto
jami faraonų laikais kaip vais
tai. Faraono Cheo’pso piramidė
je (pastatytoje apie 3,000 metų 
prieš Kristų) užrašuose iššifruo- 

j tas toks paties faraono padik
tuotas receptas:

“Paimti 1,000 burokų, 100 gal-P. ŠILEIKIS, O. F.
■ OBTHOPEDas-PEOTEZISTaS vŲ kopūstu, 1 jautį ir 109 bunde- 

» lil* P0^”- DeJa’ Cheopsas nopa
ls (Arch Support!) ir t t J aiškino nuo kokių ligų tas “vais-

3*50 Wm» 42rd »w Chfaapa. «L 44429 
PRa^ct C-54M

FLORIDA

Iš romėnu senovės žinoma, 
kad Neronas prieš ■ eidamas Į 
sceną “dainuoti” ne žalius kiau
šinius gėrė, o' poras krimto.

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽBMA KAINA

MOVING

fl ftalriv •h***»9.
ANTANAI VILIMAS

Į TeL 374-1M3 arte 374-5994

KRIENAS NUO SLOGOS
Šveicarų botanikas Waller 

Schoenenberger sako, kad krie
nas arba jo sultys gali apsaugoti 
nud slogos. Jis teigia, jog krie
nas turi destruktyvų efektą 
prieš bakterijas. Jis pataria du 
ar tris šaukštus kasdien išgerti 
krieno sunkos. Ypačiai gelbsti 
turint galvos slogą.

• Biologijos mokslininkai ne
turi vilties suklasifikuoti visus 
vabzdžius, esančius ant šios že
melės. Jie yra ištyrę tik apie 
(525,000 vabzdžių, bet teigia, 
kad jų yra tarp 2 ir I milijonų 
rūšių. Taip, pat apskaičiuoja, 
kad kiekviename žemės kvadra
tiniame jarde jų yra tarp 500 
iki 2.000, taigi apie 4 milijonus 
kiekviename akeryje.

Prisiminti mirusius yra kilnu, 
prasiminga ir garbinga, todėl 
nuo senų laikų gyvieji mirusių
jų kultą laiko labai svarbia re
liginių apraiškų dalimi. Visomis 
progomis vienaip ar kitaip, ko
kių įsitikinimų bebūtų žmonės, 
mirusius prisimena ir tinkamai 
juos pagerbia, nes esame su 
jais, dvasiniai metafizikos nekin 
tamumo būvyje, daugiau ar ma- 
7*^u, surišti.

Penkerių metų liūdnos mir
ties sukaktis a. a. dantų gyd. Ro 
žės Tijūnienės — Paurytės pa
minėta spalio 19 dieną Jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišias atnašavo 
kun. Alf. Grauslys ir pasakė tu
riningą pamokslą, iškeldamas 
maldos reikšmę žmogaus gyve
nime, kuri yra lyg balzamas 
stiprinantis ligoje. Ypatingai 
malda reikalinga įnirusiems, nęs 
maldos pagalba gyvieji gali iš
prašyti Dievo gailestingumo, o, 
j'e apturėję tą malonę, prašys 
mums Dievo palaimos.

Koplyčioje pamaldų metu gie
dojo solistė G. Mažeikienė, kuri 
savo skambiu balsu giedodama 
giesmes, sukėlė pamaldų daly
viuose nepaprastą dvasinį pa
kilimą, kuris sujungė gyvuosius 
su mirusiais bendru mistiniu 
gyvenimu. Tai buvo graži mal
dos vizija, kurią esantieji savo 
dvasios pakilime nuostabiai iš
gyveno, taip bent tenka manyti.

Vargonais grojo talentingas 
muzikas M. Motekaitis. kuris 
skambiais muzikos akordais, pa 
lydėdamas solistės giedojimą, 
nanildė pamaldų ’ kilnumą ypa
tingai virtuoziškai buvo atlik
tas. M šioms pasibaigus, nemirš
tamas Šopeno kūrinys — Ge
dulingas maršas. Pamaldose da
lyvavo virs 90 asmenų, kurie 
užnildė beveik visą koplyčią.

Tenka paminėti, kad šalia al
toriaus buvo išstatytas didelės 
meninės vertes mirusiųjų port
retas, pavadintas “Motina ir sū
nus’’. Tai virtuoziško meistriš
kumo permatančiai peršviečfti

I
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WITHOUT 

SMSMS OR CRAMPS

Ręgutol
STOOL SOFTENER*

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL- 60050 
Tel.: 052-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SOlUM

Aikštės automobiliams pastatyti
£ S

. gražiai padeklamavo — pastai-- 
■ tė savo kūrini specialiai dedi

kuotą a. a. Rožės Tijūnienės ir 
kitų mirusių pagerbtimui. Šiuo 
parodyta, kad ir bendrame su
buvime galima gražiais parašy
tais posmais pasimelsti ir pagerb 
ti mirusius, prašant Dievo sutei
kti malonės jiems iškeliavus am 
žinybėn.

; Pabaigai jautriai nuoširdų žo
dį tarė J. Tijūnas, dėkojo vi-

• siems už maldas ir suteiktą pa- 
. guodą. Bendrai paėmus, tenka 

pasakyti, kad visais požiūriais 
kilnu ir prasminga prašančiam 
padėti savo gerais darbais. Rei
kia tik džiaugtis, kad dar seka
me savo tėvų gražiomis lietu- 
ivškai krikščioniškų tradicijų 
pėdomis, pasidalinat su artimu 
jo ištikusia nedalia.

J. Šiaulius

ti tapyba, alsuojanti sudvasinta 
gyvybe, kurią abstraktine są-' 
voką galima pavadinti realybe. 
Portretą tapė pasaulio žymių 
portretistų gretose stovintis aus 
tralietis Vladas Meškėnas-

Po pamaldų, dalyviai susirin-. 
ko gedulo pietums Jaunimo cent 
re, prie kavinės esančioje gra
žioje patalpoje. Visiems susė
dus. maldą sukalbėjo iškilus baž 
nyčios komentatorius Pranas 
Radis, kuris gražiais maldos pos 
mais pakvietė .ptadėti pietauti. 
Pati pietų procedūra ėjo gana 
sklandžiai, kas sudarė pakilią j 
ir rimtą nuotaiką, kurią dalinai j 
padidino ir žinomos kulinarės 
D. Kurauskienės pagaminti gar
dūs valgiai.

Kiek pasistiprinus, esančių 
vardu kalbėjo teisininkas Pra
nas Šulas, paminėdamas, kad 
žmoniška ir kilnu melstis už 
mirusius ir tuo pačiu pareišti 
paguodą pašilikusiems, šiuo at
vejų — J. Tijūnui, kuris savo 
amžiuje ir vienatvėje jos labai 
reikalingas. Palinkėjo nepalūž
ti sunkioje valandoje ir ateityje, 
dar pasidalinti .spaudoje lietu
viško vieningu gyvenimo rūpes
čiais. • - •

Toliau. Karolina Klimavičienė

R. DALEY RYŠIAI SU ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ AIKŠČIŲ 

SAVININKAIS

Praeitą savaitgalį Chicago 
Sun-Tiines dienraštis rašė, kad 
senatoriaus R. Dalev advokatu 
grupė nuo 1972 iki 1980 metų 
iš Arlington ir Washington Par- 

: ko arklių lenktynių aikščių savi
ninkų gavo virš $400,000. , 

Illinois seimelio Senato balsa- 
: viino dienynas rodo, kad per tą 
laiką sen. Daley niekada nebal
savo prieš, kada klausimas buvo* 

. naudingas lenktynių įstaigoms,! 
! ir niekada nebalsavo už, kai! 
klausimas buvo joms nenau
dingas. Kartais senatorius visai 
nebalsuodavo, kai klausimas lie
tė tas firmas.

Apie šį savo elgesį senatorius 
atsisakė kalbėti, tik davė šį pa
reiškimą: Advokatų grupė Da
ley,. Reilly ir Daley atstovavo 
arklių lenktynių firmas Arling
ton Parke per daugelį metų. 
Įtaigoj imas, kad čia yra kas nors 
nusikalstama, yra neteisingas.

AUKščIAUSI NAMAI
1,450Sears Tower Čikagoj 

pėdų;
World Trade Center

Yorke, 1,350 pėdų;
Empire State Building 

Yorke 1,250 pėdų;
Standard Oil Building 

goj, 1,136 pėdų ir.
John Hancock Center 

goj 1,127 pėdos.

New

New

Čika-

čika-

Extra strength 
relieves problem itching.

It s called BiCOZENE" and 
it has 20% more anesthetic 
than Lanacane? BiCOZENE’s 
extra strength anesthetic safely 
cools al! kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BiCOZENE’s antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BiCOZENE Creme in 
the purple box at your pharmacy. 
Or ask for “By-Co-Zeen’’

Extra strength. Use only as 
directed. BiCOZENE

Post-Holiday Ham Goes Hawaiian

Ham is a holiday favorite for many people, but what to 
do with leftovers sometimes poses a problem. Island Ham with 
Rice provides a sunny change of pace for midwinter menus 
and is an ideal entree for just two people. Packaged enriched 
pre-cooked rice, molded in custard cups, takes on texture with 
the addition of cashew nuts and is just the right plaUmate 
lot diced cooked ham and Hawaiian style vegetables.

Island Ham with Rice
vegetables in a 
seasoned muc»

cup diced cooked ham 
tablespoon butter or 

margarine
__  teaspoon prepared 

mustard ,
on package. Stir in wots-' Pack

cup Minut* rice
tablespoons chopped

cashew nuts
teaspoon cornstarch
cup orange juice
package (10 oz.) Birds

Eye Hawaiian style
Prepare rice as directed

rice mixture into 2 buttered 6-ounce custard cups; keep Warm. 
Meanwhile, combine cornstarch and orange juice in medium 
saucepan. Add vegetables, ham, butter and mustard. Cook and 
•tir over medium heat until mixture comes to a boil and vege
tables are separated. Cover and simmer over low heat for 4 
ininutes. Unmold rice onto serving dishes. Serve with vegetable
ham mixture. Makes 2 cups ham mixture and 1-1/3 cups rice 
or 2 servings.

3/4
2

1/2

3/4
1

1/2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARL
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika i Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01, 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

EUDEIKI
GAIDAS -- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
t M j 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago!

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LIIUAN1CA AVE. TeL: lArds 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ui. TeL: OLympic 2-10W

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tei.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDiAILNAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArds 7*li38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilb, RL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7*1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, TIL Tuesday. October 28. 19X9



TeL Virginia 7-774?

Laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublk 7-1941

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAV1MAS

Nėra darbo per mažo. Visus paimu 
Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

GENERAL REMODELING i
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

Chicagos pensininkai iškylauja

1

- People Power, 411 p.p., Con- Žmogus yra gimęs su pasirin-

e Kinijoje dabar yra virš bi-

J

i

Mūsų spaudoje ŠIMAITIS REALTY

1 valdžios
i

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Iš

232 WEST CERMAK ROAD

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

HELP WANTED — m A L E 
Darbininku Reikia

PROTINGAS 
PASIRINKIMAS

CHICAGO, ILLINOIS 60S* 

PhMiet Vbgfaia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

KOLABORANTAI OKUP.
LIETUVOJE

— Į
1i

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

Notary Public
Insurance, Income Tax

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454

Mfltl 
'aliniu**

kad 
ciai 
įvairių gėrimų, už kuriuos su-už alkoholinius gėrimus

Tėviškės žiburių 42 nr. yra* 
atspausdintas pasikalbėjįmas su

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

NSGHBORHOOD1
i^EAUVGiJOUP

Reikalingas
PRIEŽIŪROS MECHANIKAS

Namai,— Pardavlmvj 
REAL ESTATE FOR SALR

kitų, redaktorius 
i

— Ar išeivijos lietuviai, kurie

St. M. Matutis, o KLF 
kun. Vaclovas

• U.S. News <£ World Report j 
praneša, kad amerikiečiai praei- a 
tais metais išleido $218'bilijonų 
įvairioms pramogoms. Prieš. 15

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- _ 
duoti. Neaukšta kaina.

šieš sumos ketvirtadalį. Iš aštuo- j banketo proga, ’parėmė ’Naujie_’ 
m’n uždirbtu rinlpriu 1 . ^1

čia! išleidžia apie doleių pramo- j ir už linkėjimus, 
goms. J

metų tam dalykui išleisdavo tik} _ p Žilėnas, Orhida, Que.

cija; žemės plotas apie 8 akeriai. 
Pusę užsodinta sodu. Nuęįstabu 

visame plote .gražiai išplau
ta žolė. Garažas perdažytas re
zidencija baltų plytų, ji^jeŠais 
mžjynos egiailės.-<Jęksorųqj^ trio- ’ 
besį. Įvažiavimo gatvė neasfal-!

—Knygą VALSTYBININKAS 
POLITIKOS KELIU galima užsi 
sakyti per TĖVYNĖS SARGO 
ad-ją, 6819 S. Washtenaw Ave., Į 
Chicago, IL., 60629. Kurie užsa- 
kymus ir pinigus prisius iki lap 
kričio 31 d. moka $6-40 už kie-1 
tais viršeliais ir $4.80 už minkš-j 
tais. Vėliau kainuos $8.00 ir

REALE5TATB
Spalio 22 d. 10 vai. -su moki 

nių autobusu 12 pensininkai iš
vykome- į brolių Skripkų ūkį 
(Lockport, III.) iškylauti; Dar 
atvažiavo keletas asmenų su 3 
auiomobjliąį£.jSusidarė virš 50' 
asmenų prie stalų.

Pirm. St. Vanagūnas pasvei- tuota; klausiu kaip juodu gali ap 
kino malonius šeimininkus. Vie- dirbti tokį didžiulį plotą. Atsa- Į 
ni stalai buvo jau parengti, ki
tus susidėjome ir susidarė gru
pės. Vieni ėjo pasižvalgyti po 
sodybą, kiti rinkosi obuolius. Aš ' 60 F.
su savo prieteliais nuskubėjau 

.p?ie bičių. Suskaičiau 18 avilių. 
; Apsižvalgę, sėdom vaišintis.
Bemaž kiekvienas nusivežėme 

;šio bei to. Malonūs šeimininkai 
buvo drauge su mumis. Po vai
šių,-kas dar nėjo obuoliauti, lei
dosi Į didžiulį sodą. Pasirinko
me krepšius. Paklausiau, kiek 
reikės sumokėti. Girdi, “imkite 
veltui’,’. Dėkojau.

Turėjau savo sc'dą, bityną, tai 
man sudaro malonumo, • kada 
vykstu j dr. J. Briedžio ir brolių 
Skripkų sodybas. Gėriuosi vais
medžiais, gėlynais, augmenija, 
kurių gausu dr. J. Briedžio sode. 
Brolių Skripkų didžiulis sodas. 
Vaismedžiai triskart apipurkšti 
nup kenkėjų. Vaisiai sveiki, dau
guma raudoni obuoliai. Kriau
šių jau neradome.

Pernai turėjome astuonias iš
vykas. šįmet penktą ir šeštą iš
vyką turėjome į kapines. Laido- 
jc'me išvykų vadovą jnž. K. Ka
raziją ir akordeonistą K. Vens- 
kųį Tebūna jiems lengva ši sve
tima žemelė!

Brolių Skripkų puiki reziden

ko: “Turime motorizuotas maši
nas ir jokio rūpesčio nesudaro”.

Oras pasitaikė gražus — virš
Malonu buvo pabuvoti > 

gamtoje ir pasižmonėti. Truputį v 
vėlavo autobusas. Ponios garaže a^’ ‘‘ 'e vaisių sultis, 
šoko ratelį. { 7'2% už v-vn^’ už maišytus

Po 5 vai. atvyko autobusas.1 grimus, ir 0.6% už vandenį 
Bemaž visi nešinį - krepšiais b°nxose- 
obuolių rinkomės į autobusą.
Dėkojome broliams Vladui ir.lijono gyvęnfojų, Indijoje 667 
Kaziui Skripkams ufxj^lonu j milijonai, Sov. Sąjungoje 263 
priėmimą ir vaisius. ! * milijonai, JAV 221 milijonas,

Be pirmininko St. fV^najęūno, Indonezijoje 148 milijonai, Bra- 
dalyvavo dr. J. Briedis, J. Bla- zilijoje 119 jnilijonii, Japoni- 
zys, J. Skeivys, p. Dagys. Pas j joje 116 milijonų.
ponus Briedžius ir čia talkino į 
v-bos narys K. Balčiūnas.

Dėkingi šeimininkams, apie I 
5:30 vai. patenkinti ^važiavome ! 
į namus.

Gyvenau su buv. gimnazijos 
direktoriumi, jau a.a. J.K.. Jis 
mane išviliodavo i gamtą — jam 
labai patikdavo rudeniop riugel- 
tę medžiai.

Važiuojame pro pageltusius 
medžius, krūmokšnius. Fabrikų 
nesimatė. Gyvenami rajonai. 
Vienų gražios, kitų dar gražes
nės rezidencijos. Dauguma jų 
gyventojų turi tarnybas Chica- 
goje. Gyvena atokiai nuo mies
to. K. Paulius

: mutiniu; tinwM 
>• Hiiiiiiiiiii Hitui miiin iinii'

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Maisto Institutas paskelbė, mokėjo' 83.2 bilijono dolerių, 
praeitais metais amcrikie-los sumos 36.6% sumokėta už 
išgėrė 18.1 bilijono galonų minkštuosius gėrimus, 24.1%

see us for 
financing 

1 AT OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME "

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ss ulariyl

MutualFederal 
Savingsand Loan

BOUSSt Kon.Tae.Fzl.S-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

$6.00. čekius rašyti POPE LEO 
XIII LITERARY FUND, Inc.
(Pr.)

« Namai, Žami — Pardavlnwl 
REAL ESTATE FOR SALI,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

JĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' '■

2212 W. Cennak Road

e Amerikoje yra 13 milijonų 
.p {ispaniškai’ kalbančių amerikie- 

■ie jų. prisideda apie 7 mi
lijonai atvykusių nelegaliai. 
Apie 62% jų gyvena Kaliforni
joje, New Yorke ir Teksas.

-------

• Pastebėta, kad šįmet rude
nį laukinės, pelytės anksti ir 

1 aukštesnėse vietose pradėjo suk- 
i ti sau lizdus. Pagal ūkininkų 
J almanachą bei šimtmetinį ka- 
j lendorių, tai reiškia ilgą ir cirėg-

sumer lnformation (.enter Dspl. kimo laisve. Ar šiandien jo pa- 
(<28H, Pueblo, CO 81009. į daryti sprendimai, daugumoje 

o Federalinė valdžia, nore-' nenulems rytojaus'?
dama pagyvinti JAV ekonomiją, į Pasiklausykite šios visiems 
atleido varžtus Taupymo bend- mums taip svarino radijo pro- 
rovėius. Planuojama, kad jos gramos iš Dievo žodžio tiesos 
galės duoti iki 4 butų namams: šiandien 8:45 vai. vakare radijo 
keturiasdešimt metų paskolas. Į ban«a ^9° Per -Lietuvos'Aidus’. 
Pirkėjas turėdavo įmokėti bent 
20% sutartos už narna sumos, 
dabar reikės tik 10%. Aukš
čiausioji paskolos suma $75,000 
taip pat bus panaikinta.

M. Miškinytė

šį penktadienį per Sophie Bar
čus radijo programų 4:23 vai. 
po' pietų išgirsite: “Ypatinga 
Giesmė”.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia”. Prisiusime 
dovanai. -•

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų pirkimas • pardavimas • valdymas 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-355*

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA]
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
nių uždirbtų dolerių amerikie-! nų leidimą auka Dėkui užj

1
— Ponia Ona Isbach, Los An

geles, Cal., bet kokius galimus 
laimėjimus paskyrė Naujie- į. laidės kovotoju Vladu šakaliu, 

noms. Dėkui už $10 auką, geras nesenai atvykusiu iš okup. Lie- 
intencijas ir už nuoširdų laišką, tuvos. Tarp 
Taip pat dėkui K. Blažiui iš jam uždarė tokį klausimą: 
Winnipeg© už $2 auką.

Swanson. etiketėmis . yra 
jau gaminami - užšaldyti pusry
čiai. Labiausiai mėgiamos šios 
trys rūšys: 1) du plakti kiauši
niai, dešrelė ir "kepta bulvė; 
2) du gabalai prancūziško tosto 
ir dvi dešrelės;. 3) trys, blynai ir 
dvi dešrelės. Jie kainuoja 84,. 74

1 ir 75 centus. Perkant produktus 
; ir gaminantis iš jų atitinkamus 
pusryčius, kainuoja 50% pigiau.

• Planuojant kelionę į Baha
mų salas, patartina pasiskaityti 
Consumer Reports žurnalo' spa
lio numeryje esančią informaci
ją apie restoranus, viešbučius ir 
visa kita. Bahamų salyną suda
ro apie 700 Įvairaus dydžio sa
lų. Jas atrado Kristupas Kolum- j 
bas 1492 m., tačiau pirmieji i 
imigrantai atvyko tik 1600 m. iš 
Anglijos. Ir dabar salynas tebe
turi anglišką charakterį, nors 
dauguma turistų ir atostogauto
jų yra amerikiečiai.

• Yra įdomios ir naudingoms 
informacijos, veltui atsiunčia
mos. Reikia tiktai paprašyti ir 
nurodyti savo adresą. Knygos 
ar brošiūros pavadinimas nuro
do dalyko esmę:

Are You Making the Most 
of Your Vacation? Leaflet. Pub
lic Relations Dept., Sun Life of 
Canada U.S. Hdqtrs., One Sun 
Life Executive Park, Wallesley 
Hills, MA 02181.

- A Homeowner’s Guide to 
Choosing Siding, 15 p.p. Alumi
num Assoc. Remodeling Action
Center, 250 W. 57th St., New ARVYDAS KIELA, 434-9655 
York, NY 10019. (Pr.)

—St. Petersburgo lituanistinės] lankosi Lietuvoje, prisideda dau 
mokyklos mokiniams pamokos §iau Prle okupacinės valdžios 
būna šeštadieniais 8:3 0 — 12:30 Įtvirtinimo, ar prie rezistenci- 
val. Lietuvių klube. Mokyklos, Jos stiprinimo?

i Į jį Šakalys taip atsakė:
' — Tie, kurie lankosi ne LT- 
| SR bendradarbiavimo rėmuose, 

prisideda bent prie mūsų žmo
nių nuotaikos pakėlimo. Kiti, i 

Į kurie bendrauja su sovietine ad 
ministracija, prisideda šiek tiek 
prie jos įtvirtinimo. Tokie ryšiai 
tarnauja sovietams, siekiantiems 
susilpninti patriotinę lietuvių iš
eivijos. vjeiklą. Sudaromas įspū
dis, kad tokiu būdu galima dau 
giau laimėti. Juk vergvaldžiui 
naudinga sakyti: “Palaukit, ką 
nors gausite. Tokiu būdu išlo- 
šiamas laikas ir laimimas pa
vergtųjų nuolankumas. Kol ver
gas tikisi ir tyli, susidaro nau
dinga situacija pavergėjui. Lie
tuvos pavergėjai ir jų kolabo
rantai nėra Lietuva ir nereikia 
jų tokiais laikyti. Jei sovietai 
leidžiasi į bendravimą, reiškia 
jis jiems naudingas. Jeigu so
vietams rūpėtų lietuvybės išlai
kymas, rūpintųsi ne išeivija, c 
Sibiro lietuviais arba čia pat 
esančiais Gudijoje tautiečiais. 
Jie sako, kad rūpinasi, bet aš 
tuo abejoju.

Sakoma, kad Maskvos kola
borantai kaiką laimi lietuvišku
mui. Tuo gali tikėti tiktai tie 
kurie yra menkai informuoti 
Aš tuo netikiu, nes kolaboran
tai yra tik Maskvos tarnai, o ne 
šeimininkai. Jie daro tai, kas 
reikalinga Kremliui, o ne Lietu- 
vai-

Gaila, kad mūsų redaktoriai 
rašydami apie bendradarbiavi 
mą 1561 kolaboravimą, užmiršta 
ar nedrįsta paminėti atiltinin- 
Rus, priveisusius išeivijoj kola 
borantų. Dabar kai kurie iš ju 
rašydami prieš veiksnius, prašy 
te prašosi paminėti.

K. Petrokaitir

vedėja yra D. Cibienė.
— Toronto Lzetuviiį Namuose 

pirmadieniais 7-8:30 v- v. būna 
moterims mankštos pamokos, 
vadovaujant I. Paškauskienei. 
P.uošiami virimo kursai jaunoms 
šeimininkėms. Jiems vadovauti 
pakviestą J. Bubulienė. x

— Kolumbijos Lietuvių Fon
do pirmininko pavardė-yra ne 
kuh. Matulis, kaip Naujienose 
š. m. spalio mėn. 24 d, laidoje 
buvo parašyta, bet turi būti 
kleb.
iždininkas yra
Dubinskas. Ju adresas:

Parroquie de San Roque 
Barranquilla, Colombia S/Amer

— Floridos šaulių kuopa “Auš 
ra” ruošia Lietuvos kariuomenės 
minėjimą, kuris įvyks š. m. lap
kričio 22 d- šeštadienį, 12 vai. 
30 min. 5550 N. Federal Hwy. 
Sweden House, Fort Lauderda
le (tarp commercial bulv ir At
lantic bulv.).

Po minėjimo geri priešpiečiai 
su pakartojimu. Apie dalivavi- 
mą malinėkite pranešti iki lap
kričio 21 dien. J. Paškui, telf. 
946-4389, O. Rudaitienei, telefo
nas 9439735 arba K. Pautieniui, 
telef. 782-0395.

— Dengiame ir taisome visų 
rūsių stogus. Už darbą garan- 
tuojame ir esame, apdrausti.

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigų.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

■ Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

BRIGHTON PARKE gerą pelną 
nešantis gerai prižiūrėtas na- J 
mas su tavernos bizniu, užkan
dine nuo 11-tos iki 1-os ir savi
ninkui butu tik už $49,000. Ap-^ 

I žiūrėti galima su savininku su
sitarus telefonu nuo 3 vai. popiet 

284-5911

MAINTENANCE MAN
Experienced full time machinery 

and building maintenance. 
Excellent benefits. 
Call: Mr. GEORGE 

463-8500

M. iIMKUI
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458
Taip pat daromi vertimai, giminty 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

$8.00

K

V*

%
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' ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

$1.00
$3.00

XX V7 V A AU W KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet, 
nuo pirmadienio iki penktadienio.

Tel. 235-1019

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų__________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

Minkštais viršeliais, tik____________
Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

SIUNTINIAI Į LIETUVA {
MARITA NOREIKIENf <

XW« St, CMcage, HL 6062* 4 Tel. WA MW. J
Didelir patrinkimai geroe rflftea Įvairių preHę.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ I

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

XSfll W. IMh St, Chicago, m. 10627. — TeL WA 8-7777

• Didmiesčio gatvėj -j praeivi 
kreipiasi valkata ir prašo kavos 
puodukui 30 centų.

Praeivis stabtelėjo, siekė ki
šenėn piniginės, bet tuo pat me
tu paklausė:

— Bet kavos puodukas kai
nuoja tik 15 centų?

— Taip, pone, bet aš turiu 
pasimatymą. — Paaiškino val
kata*

(MAINTENANCE REPAIR 
PERSON)

Privalo mokėti mechaniškus pataisy
mus ar pakeitimus dantračių, asų ir Į 
sankabų bei konvejerių. Reikia skai
tyti brėžinius, turėti patyrimo lita
vimo darbuose, būti patyrusiu elekt- < 
ros sugedimų suradime, naudinga 
mokėti dirbti su masinu įrankiais.
Parinkti kanlidatai turės labai geras 
komunikacijos priemones ir interesą 

dirbti progresuojant.

Pradinis atlyginimas 
$8.52 per valandą.

Pasikalbėjimams telefonuokite 
FRANK CANINO

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryt© iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 77G-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, Dl. 60629




