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Tą reikalą protestuodamas iš
kėlė vienas Sovietų armijos bu-

lygindami prezidentiniu "kandi
datų pareiškimus bei pasisaky
mus krašto ūkio reikalais, randa, 
kad respublikonų partijos kandi
datai, prez. Fordas ir buvęs Ka-
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Niksonas pardavė Biscayne

KEY BISCAYNE; Florida. — -JTheodore Bittner iš Southbold, 
N. Y., su žmona pirko buvusio 
prezidento Richardo Niksono re
zidenciją Key Biscayne, pavadin

si prižadėjo tuos pagražinimus 
nutylėti. Koks buvo jo nustebi
mas, kai vos pro duris išėjęs de
puty asesorius buvo pasitiktas 
net 14 policijos valdininkų, ku
rie paėmę tuos $50 jį suėmė. Tie 
doleriai buvo policijos iš anksto 
paženklinti.

Jam dabar gresia už kyšių 
ėmimą ir valdininko nusikalsta
mą elgesį po tris metus kalėjimo.

brangus. Jis toli pralenkia gy
venimo kaštus. Pragyvenimas, 
esą, visoje Amerikoje į metus 
vidutiniškai imant pabrangus 
3.5%, o daktarų bylos 12.8%. 
Gi privatūs kambariai ligoninėse 
pabrango 17%.

Japonai paleido ^Sovietų šnipą

TOKIJO. — Japonija “diplo
matiniais sumetimais” paleido 
savo suimtą Sovietų žurnalistą 
Aleksandrą Matčiokną, 38, No- 
vosti Press korespondentą, kurs

persekioti žydus. Premjeras 
Palme pats pasisiūlė Kisingerį 
pas dėdę nuvežti.

Iš Stokcholmo Kisingeris pir
madienį išskrido j Luksemburgą.

SYKLAS
■*

kalbų ir raštų 
Fbių institucija 
mečius primirš
tas-Saudi Ara-

Lėtuvas sukūriuose
KENNER, La.

d. National Airlines lėktuvas 
DC-10, skrisdamas iš Miami į 
Las Vegas, buvo pakliuvęs į oro 
sūkurius. Lėktuvas buvo taip 
stipriai mėtomas, jog keleiviai 
negalėjo išsilaikyti sėdynėse ir 
jie "skraidė” lėktuve. Vienuoli
ka keleivių buvo lengvai sužeis
ta. Jiems buvo suteikta medici
nos pagalba nusileidus lėktuvui 
N(fw Orleane.

nėšio 12 d., pagautas beperkant 
informacijas iš vieno Amerikos 
jurininko, tarnaujančio lėktuv
nešyje USS Midway. Nors di
plomatiniais sumetimais bylos 
nekėlė, bet"Japonija išreiškė pa
geidavimą, kad Matčiokinas bū
tų atšauktas ir kad ovietų val
džia daugiau tokių “korespon
dentų” nebeatsiųstų.

Italijos socialistai kryžkelėje

ROMA.— Italijos socialistų 
partija savo paskelbtoje 25 pus
lapių rinkiminėje programoje 
piktai puolq valdančiąją krikš
čionių demokratų partiją ir iš
reiškė pageidavimą, kad po bir
želio mėnesį įvykstančių rinkimų 
komunistai būtų priimti į val
džią. Socialistų partija kovoja 
prieš krikščionių demokratų he
gemoniją ir jėgos sistemą. Ga
las krikščionių demokratų vieš
patavimui yra pirmoji sąlyga 
Italijos politinei krizei demo
kratiniu būdu išspręsti”, rašo
ma toje socialistų programoje.

Nors prez. Fordas, norėdamas 
pakelti krašto ūkį ir suteikti be
darbiams darbo, valstybės biu
džetą suvedė su dideliais nuosto
liais, apie 50 bil. dol., ir mažin
damas bei suteikdamas mokesčių 
kreditą.

Jie abu mano, kad valstybės 
sąmatos balansavimas yra tas 
pats, kaip ginti savo nekaltybę. 
Reaganas dar priduria, jog rei
kia mokėti pasakyti ne.

0 demokratų partijos preziden
tiniai kandidatai, pagal partijos 
tradiciją, jako, reikia sumažin
ti ginklavimo išlaidas, suteikti 
bedarbiams darbo, jei būtų rei
kalas, įsikišant vyriausybei, ir 
tik po to pradėti balansuoti vals
tybės biudžetą.

Sekmadienio vakarą kancleris 
Schmidt pareiškė spaudai, kad 
abi valstybės glaudžiai bendra
darbiauja Vakarų Europos ir Vo
kietijos saugumo klausimais. 
Dabartinės vyriausybės opozi
cija sako, kad Vokietijos gy
ventojų nuotaikos keičiasi, todėl 
jis ir pasikvietė sekretorių Ki
singerį savo pozicijai sustiprinti.

Sekmadienio vakarą Kisinge
ris iškrito į Stcckholmą, kad ga
lėtų susitikti ir išsikalbėti su 
Švedijos premjeru Olaf Palme. 
Kisngeris nustebo, kad sekma
dienį jį pasitiko Švedijos kairie
ji su plakatais, reikalaujančiais, 
kad- jis važiuotų namo, nes šve
dai esą priešingi Amerikos im
perializmui.

Tuo tarpu Švedijos premjeras 
Palme asmeniškai pasitiko at
skridus} Kisingerį aerodrome ir 
nusivežė į premjero rūmus. Pal
me norėjo pasitarti su Kisinge- 
riu dėl Europos apsaugos, šve
dai bijo, kad rusai, nepajėgę su
sitarti su Amerka dėl atomo gin
klų kontrolės, gali pavartoti da
bar turimus karius ir bandyti pa
vergti visą Europą, švedai yra 
pasiruošę gintis, bet jie vieni 
nepajėgs tai padaryti. Laisvos 
Europos apsauga gali būti tiktai 
visų europiečių bendras reikalas.

Premjeras Palme patarė Ki- 
singeriui nekreipti jokio dėmesio 
į demonstruojančius jaunuolius. 
Jis patarė sekretoriui aplankyti 
savo dėdę Arno Kisingerį. kuris 
pabėgo iš Vokietijos, kai Hitle-

Jordanas norėjo pirkti iš Ame
rikos tokią apsaugos sistemą, 
bet pradėjęs derėtis su sovietais, 
kadangi Washingtdnas pakėlęs 
kainas.
Aliejaus versmių gaisras Kinijoj

KING KONG. — Gandai 
sklinda apie didelį aliejaus vers
mių gaisrą, prasidėjusį Kinijos 
šiaurėj ryšium su riaušėmis dėl 
vicepremjero Teng Hsiao-ping 

pašalinimo ir besitęsiančios ko
vos dėl valdžios Pekine. Kinijos 
aliejaus (naftos) produkcija sau
sio mėnesį siekė po 1.6 milijo
nus statinių kiekvieną dieną ir 
produkcija šiuo metu pakilusi 
12.7 nuošimčių.

> Ar prasidėjęs gaisras buvo sa
botažo aktas ar akcidentas ir 
kiek atsiliepė į aliejaus produk
ciją, informacijų gauti Pekine 
esą nelengvą. » į - »

Kataliku mokyklose 
studentų sumažėjo

Naujai išleistoje Oficialioje 
Katalikų Direktorijoje pasakyta, 
kad Romos kataliku mokyklose, 
įskaitant kolegijas ir seminari
jas, 1976 metais studentų suma
žėjo daugiau kaip dviem milijo
nais. Tas skaičius reiškia, kad 
sumažėjo 35.7 nuošimčiais, tai 
yrą iš daugiau kaip 6 milijonų 
su viršūnei sumažėjo iki 3.9 mi
lijonų studentų.

Didžiausią nuostolį turėjo ka
talikų elementarinės ir aukštes- 
nosios mokyklos, kurios pernai 
neteko 48,000 studentų, tai yra 
per paskutinius dvejus metus ne
teko 4.3 nuošimčių.

Katalikų skaičius truputį pa
daugėjo beveik iki 49 milijonų, 
bet nuošimtis gyventojų, kurie 
identifikuojasi katalikais, nu

krito iki 22.8 nuošimčių. Ordi- 
nuotų kunigų skaičius nukrito 
62 nuošimčiais: bet kūdikių 
krikštų padaugėjo 18,000. tai yra 
iki beveik 895.000. tuo būdu pa
sibaigė 1962 metais prasidėjęs 
mažėjimas.

Sumokėjo .$320,000, tai yra 
$195,000 daugiau negu buvo kai
na 1969 metais.

Goodyear atleis. 
darbininkus

Goodyear Tire and Rubber 
bendrovės direktorius pranešė 
visiems darbininkams, kad ben
drovė pradės visos Amerikos 
mastu atleidinėti iš darbo dar
bininkus, jei darbininkų strei
kas ilgiau tęsis.

Bendrovės fabrikuose dirba iš 
viso 30 tūkstančių darbininkų ir 
tarnautojų. Dėl streiko, iki šiol 
bendrovė jau neteko milijoną do
lerių.

Bendrovės Čikagoje esančioje 
guminių vamzdžių bei žarnų įmo
nėje dirba 470 darbininkų, kurių 
dalis taipgi bus atleista.

f. — Penketo as- 
itadieni atvyko į 

einamu kalnuotą sritį 
’ inio pabaisos,' 

ų didumo, sve- 
yra visas tam- 
ėlęs ir stačio- 
yietiniai žmo- 
kojų pavadino

Senatorius Henry Jackson buvo 
pasiryžus nutraukti politinę kampa
niją ir nedalyvauti kituose pirmi- 
tyupse rinkimuose, bet paskutiniu 
metu pakeitė savo nuomonę. Jam at
rodo. kad partijos vadai, atkalbėję 
Jimmy Carterj, /gali dar Jacksonui 
pasiūlyti būti kandidatu prezidento 
pareigoms.

bai • rimtai
siOs ieškojimo vadovas seržan
tas Harold Reed; “čia dingo mo
teris. Jos artimieji neturi jokios 
žinios, o mes supratimo neturi
me, kas čia dabar darosi”. Jei 
kas nors “juokus .krečia”, tokie 
juokai yra labai rimtas daly-

Sekretorius ištisų dienų oraleido su 
Vokietiios kancleriu Schmidtu

STOKHOLMAS, Švedija. — Sekretorius Henry Kisingeris, bai
gęs užsienio ministerių konferenciją, pasiliko vienai dienai Nor
vegijos sostinėje, kad galėtų pasitarti keliais klausimais su da- 
bartne norvegų valdžia. Jis kalbėjosi su užsienio ministerių ir su 
premjeru. Visi skaito, kad šiaurės Atlanto Sąjungos ministerių 
kon ferencija atliko naudingą darbą, sustiprindama pasitikėjimą 
ir ryžtą gintis nuo tolimesnės sovietų invazijos.

Sekretorius iš Norvegijos tu
rėjo skristi į Švediją, kur jį prem 
jeras Palme prašė užsukti ir pa
sisvečiuoti. Bet tuo tarpu jis 
gavo Vakarų Vokietijos kanclerio 
Helmuth Schmidto prašymą tuo
jau užsukti į Boną ir padėti iš
spręsti kelis gana svarbius tarp
tautinius klausimus. Sekreto
rius praleido visą sekmadienį 
kartu su kancleriu Schmidtu. Po 
pasitarimų padarytas pareiški
mas apie gerus Vakarų Vokieti
jos ir Amerikos santykius Va
karų Vokietija yra informuota 
apie JAV ir Sovietų Sąjungos 
grumtynes dėl tarptautinės ato
mo ginklų kontrolės.

WASHINGTON AS. — Svei
katos, švietimo ir šalpos depar
tamentas sako, jog gydymas

Maskva kaitalioja 
vietovių vardus

MASKVA. — Paaiškėja, Mas
kvos ponai labai mėgsta keisti 
ir kaitalioti vietovardžius, kai
mų ir miestų vardus. Jie ne tik 
pakeitė užgrobtuose Rytprūsiuo
se senus lietuviškus istorinės 
vertės vietovių vardus, bet jie 
keičia taipgi vietovių vardus ir 
pas save Rusijoje.

Prancūzijos žinią agentūros 
France-Presse pranešimu, jie 
Perino regijone, kurs yra Uralo 
kalnuose, Dobriankos vietovę, 
pastačius joje šiluminę elektros 
stotį, buvo pakeista į Elektrogra-

Iškyla kand. Brown
PRINCETON, N. J. — Visuo

menės opinijos institutas Ame
rikoje, apklausinėjęs visoje Ame
rikoj e didesnį skaičių amerikie
čių, sudarė statistiką, kuri ro
do, kad Kalifornijos gubernato
rius, pasiskelbęs kandidatu Į 
prezidentus, yra demokratų rin
kikų vertinamas trečioje vieto
je. Jei dabar būtų balsavimai, 
tai Carteris surinktų 35G visų 
demokratų balsų, sen. Humph
rey — 32%, gub. Ed. Brown — 
14%, gub. G. Wallace — 8% ir

Nors tos kasyklos amžių bė
gyje kelis kartus buvo rastos ir 
pamestok, jos dabar skaitomos 
vėl atrastomis ir Saudi Arabi
jos valdžia žada jas pradėti eks
ploatuoti, kadangi jose spėjama 
esant dar pakankamai aukso, si
dabro ir kitokių metalų.

Sudarytos sąlygos 
nepagydomai mirti 
MORRISTOWN, N. J. — Mer

gaitė Karen Quinlan, 22, kuri 
Denville, N. J., ligoninėje 13 mė
nesių išgulėjo be sąmonės ir ža
do ir jos gyvybė buvo palaikoma 
respiratoriaus pagalba, New 
Jersey aukščiausiojo teismo lei
dimu buvo duota galimybė jas 
natūraliai ir garbingai mirti. Iš
imta iš respiratoriaus ji buvo 
perkelta j lovą, kur kvėpuos be 
respiratoriaus pagalbos fki mir
ties.

Ji neteko sąmonės 1975 m. ba
landžio 15 d. išgėrusi pavojingą 
doze alkoholio--ir “raminančiu

Jordanas perka sovietų ginklus

AMMAN. — Sovietų karinės 
delegacijos šešių dienų vizitas 
Jordane baigėsi tuomi, kad Jor
danas tariasi padaryti daugmi- 
li joninį biznį su Sovietais, pirk
damas apsigynimo ginklų iš So
vietų, o ne iš JAV-bių. Sovietų 
delėgacijai vadovavęs SSSR ap- 
saugoš'viceministeris Pavel Ku- 
tachov pareiškė, kad Jordanas iš 
soViėtų nori pirkti visą priešlėk
tuvinės apsaugos sistemą ir tuo 
reikalu -“žymi pažanga" padary-

. AMERIKIEČIAI ARABIJOJE ATRADO 
KARALIAUS SALIAMONO 1

WASHINGTON AS. — Po tūkstančius m 
legendose ir biblijoje pagaliau Jungtinių V; 
Geological Survey tikisi tikrai atradusi ilgus- Š 
tas lėgendarines karaliaus Saliamono aukso ki 
bijoję. , r

Nors tos institucijos moksli
ninkai radinio galutinai dar ne
patvirtino, bet visi duomenys 
rodo, kad tos aukso kasyklos, bu
vusios tarp Mekka ir Medina, ži
loje senovėje tikrai buvo turtin
gos auksu ir dėlto buvo biblijoje 
pavadintoje “ophir”, iš kur gar
susis biblijinis karalius sėmė sa
vo didelius turtus.

nufotografuoti pasisekė, prane
šime nieko nepasakyta. Dingu
sios moteris per ištisą parą ne
pavyko nė pėsako rasti,

“Mes į šį reikalą žiūrime la- lifbrnijos gubernatorius Reaga- 
pasakė pagrobto-j nas, mažai kuo skiriasi. Fordas 

ir Reaganaus bijo infliacijos 
daugiau kaip bedarbių skaičiaus. 
Jie mano, kad sparčiai auganti 
krašto gerovė gali smarkiai di
dinti infliaciją ir vėl iššaukti eko
nominę krizę, kuri dabar baigia
ma gydytoti. Jie abu taipgi ma
no, kad vyriausybė yra perdaug 
išsiplėtusi ir ją reikia siaurinti, 
o biudžetas turi būti subalansuo-

Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

Prezidentinių 
kandidatų nuomonės

WASHINGTONAS. — Ame-asesonus -
■ ’ -7 ■y.y *

Cook apskrities deputy aseso
rius Don^Td^Gestėš; 38į kurs be 
to yra Demokratų partijos 13 
wardo precinkto kapitonas, su
imtas Chicagos priemiestyje Pa
los Heights vos tik išėjęs iš vie
nos rezidencijos, kur buvo ką tik 
paėmęs $50 kyši. ..

Gestes tamybiškai tą reziden
ciją aplankęs pagyrė padarytus 
pagražinimus,‘bet pareiškė, kad

HOOP A, C® 
menų grupė JI 
sunkiai pra< 
“ieškoti” lęgei 
kuris yra iki 9 
ria iki 400 sva 
siais plaukais 
mis vaikšto, k 
nės dėl jo didė 
“Bigfoot”

Grupė ieš^^^ų “dįdžkojį’\ 
rado, bet ir "didžkojis” juos ra
dę ir pasigrieb®|š grupės jauną 
23 metų amži^B moterį ją nu
sinešė. Grupėj® buvo ir fotogra
fas, turėjęs “^pžl^jį”, jei pasi
seks, jį nufotflSrttfpdti. Apie to
kius pabaisaSįįąžičius Kalifor
nijos kalnuose daug kalbama ir 
rašoma, bet giginahu nuo-
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Musulmonas Parūkęs Kadumi va
dovauja palestiniečių politikos sky
riui. Jis padarė pareiikim< į Beiru
te sukviestiems ambasadoriams. Pre
zidentas Pranjieh pereiikė protestą, 
kad palestinietis darytų pareiikimus, 

------- -------- o ne Libano vaidilos atstovas. Pre- 
vęs pulkininkas komunistų par-Izldentas pareikalavo, kad palestinie- 
tuos MdSamam. :Pnvdo> į 
raityje.---------------------------------- reikalu*.

Kariai peršovė lėktuvo ratų padangas, 
nušovė ar suėmė lęktuvo grobikus

MANILA, Filip. — Jau buvo rašyta, kad Filipinuose gegužės 
21 d. buvo pagrobtas keleivinis lėktuvas BAC-llliu visais kelei
viais. Dabar paaiškėjo, jog lėktuvą pagrobė 6 musulmonai filipi
niečiai, spėjama, padedant vienai moteriškei, kuri, kaip keleivė, 
į lėktuvą įlipo anksčiau ir.su savimi įsinešė didelį kepsnį. Keps
nyje, manoma, buvo paslėptos granatos ir pistoletas.

Kepsnį įsmešusi moteriškė bu
vo sunkiai sužeista kartu su ki
tais 47 keleiviais, įvykus susišau
dymui tarp musulmonų grobikų 
ir lėktuvą apsupusių kareivių. 
Susišaudyme žuvo 13 žmonių: 3 
grobikai ir 10 keleivių. 18 su
žeistųjų paguldyta į ligoninę.

Buvo “kariaujama” vartojant 
pistoletus, automatus ir grana
tas. Su bėgančiais iš lėktuvo ke
leiviais bandė pabėgti ir lėktuvo 
grobikai, bet keleiviams nuro
džius, jie kareivių buvo vietoje 
nušauti, žuvo ir grobikų vadas 
Fentdantum Dominanca. Kiti 
trys pasilikę lėktuve grobikai vė
liau pasidavė.

Lėktuvo grobikai reikalavo 
375,000 dol. pinigais ir geresųio 
piloto, kuris Juos, galėtų nūskrai- 
din£iObi^"cįi3esniiT15C^8 lėk
tuvu. Filipinų vyriausybė gro
bikų . reikalavimus atmetė. Įvy
kus susišaudymui, pagrobtasis 
lėktuvas BAC-111 užsidegė. Jis 
kaštuoja 4 mil dol.

Pagrobtame lėktuve keliavo 
Įvairių tautų žmonės, buvo ke
letas amerkiečių ir švedas M. 
Heūttneris, kuris buvo sunkiai 
sužeistas. Amerikietis John Mal
lett, direktorius United Brands 
bendrovės Mindanao bananų 
plantacijoje, vėliau pasakojo, kad 
jam iš lėktuvo pabėgti padėjo 
patarnautoja, išstūmusi lėktuvo 
langą. \\ -

Trumpai prieš “karui” prasi
dedant, lėktuvo grobikai buvo 
paleidę vieną lėktuvo patarnau
toją, 5 moteris, 9 vaikus ir dieną 
anksčiau — du kitus keleivius.
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Ii šw< etatinėmis dienomis aiueka X-Rey. Jos slinkimą j

X-Ray pagalba. Kartais priseina

KRAUJAVIMAS IŠ IŠEINAMOSIOS ŽARNOS įtakoje).

kokią

Kai visus virš minėtus tyri
mus atlikus vis dar nesuranda
ma kraujavimo iš storosios žar-

-

• ;

Vieni važiuos limuzinais, o aš savo sena kliurke 
suspėsiu nuvažiuoti j Naujienų banketą iki birželio 6 d-,

Storos žarnos atidarymas 
chirurginiu būdu

kėkime - 
užliuliuos jočiais “stebuklais 
jokiomis, misterijomis.

Auglio tyrimas storoje žarnoje

Bet koks pakitimas rastas sto
rąją žarną tiriant minėtu kolo-

Visapusiškai reikia paklusti šiandieninės medicinos 
pajėgumui tvarkant kraujavimą iš išeinamosios žarnos 
— kitaip elgiantis nedaug gero lauktina.

Dabartinės medicinos tiesa

Neišvengiamai nelaimės susi
laukiama visose srityse, kai do
leris virš viso ko aukščiau pa
statomas. Tik pasižiūrėkime,

rosios žarnos tyrimui aparat* nM pneiastie6 atlikH
(koonosk^ąj. bet tok) tynmą bMo apžiOreti vi.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ j
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ___ __
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Kraujuojant iš išeinamosios 
žarnos reikia elgtis. išmintingai 
ir ši? dienų medicinos pajėgu
mui atsakančiai. Seni mūsų tu
rimi nusteikimai šiame reikale 
pakei-tini mediciniškais. Nega
lima nusiraminti nustojus krau- 
jarim 'i iš išeinamosios žarnos. 
Reikia su gydytojo pagalba iš
tirti priežastis tokio kraujavi
mo. ”ors jis paliovęs tuo tarpu 
būtų. Taip pat neprašytina vais
tų nuo tokio kraujavimo, neiš
tyrus tokios negerovės priežas
ties. Tik susipažinkime bent 
paviršutiniškai, kaip sudėtingas 
gydytojo darbas nudirbamas 
tvarkant minėtą kraujavimą.

T'i krienas kraujavimas iš iš
einamosios žarnos reikalauja 
tirti dvejopas priežastis, tokią 
negerovę sukeliančias. 1. .tirti 
reikią bendras — visame kūne 
pasireiškiančias (systemic) ir 
minėtą kraujavimą sukelti ga
linčias priežastis. 2. Reikia žiū
rėti ar nėra vietinių — pačioje 
.-storoje žarnoje (regionai) ne
gerovių, kurios pasireiškia krau
javimu.
. Kraujuojančio ligonio tyrimas 
prasideda nuo kruopščiai surašy
tos mediciniškos istorijos. Ant- 
jaa gydytojo darbas — nuodug-x 
nūs kraujuojančiojo apžiąrėji- 
mąs. Ir trečias — tai reikiami 
kraujo tyrimai mediciniškoje la
boratorijoje. Ištiriamas pilnas 
kraujo vaizdas (complete blood 
count — CBC), kad susekus ma
žakraujystę dėl nukraujavimo. 
Tada paaiškėja, ar toks pacien
tas turi kokią nors kraujo ligą 
bei negerumą. Tik kai kuriems 
tokiems pacientams daromi labo-Ldytojas nieko nematysi jei Vidu-: 
ratorijoje dar specialūs kraujo 
tirimai: kraujavimo bei krešė
jimo laikas (bleeding and clott-

namosios žarnos nereikia staty-,1 J __ ______________________. ,
ti klizmas prieš tiriant specia- įvykusio' fakto, peršasi du daly? plonas žarnas tada galim* Mdrtį 
Ii u instrumentu (proetoscop), kai- Į Neaįkanka turėti apara- 
mat, tada enemos —r klizmos iš- tas, reikia dar r gydytojo to suleisti dažų (fluoreseeinas) į 
plauna kraują, pūlius, gausias i aparato reikiamai valdymui. Tu- kraują. Kai kraujas su tokiu da- 
gleives. Tokius nenormalumus ri būti atsakantis rentgenologas, žu išeina i žarną plonąją — tada 
gydytojas turi matyti. Dabar- 
jau vartojamas naujas instru
mentas tirimui visos storosios 
žarnos (colonoscop). Tai labai 
ilgai — kelias valandas užtrun
kantis tirimas, jis atliekamas 
ligoninėje ir leidžiant į veną 
druskos tirpinį. Be tokio tiri- 
mo dabar skaitomas nepilnu tL 
rimu žarnos vien N-Ray pada
rius. Būtinai reikia tirti storą 
žarną su proktoskopu tada, kai 
ligonis kraujuoja iš išeinamosios I atlikti galinčiu gydytoju pasirū- 
žarnos, o X-Ray nieko blogo to-j pinti. O jei tokių dalykų toj li
ję žarnoje nerodo, šitą reikia vi-, goninėj nėra — turi būti ligo-

kad geru aparatu būtų galima t* kapsulė išimama ir tiriama 
padaryti atsakančios nuotraukos dėl to dažo florencencijos (ma- 
ir jos atitinkamai aiškinamos, toanumo ultravioletinių spindulių 
Nuotrauka viena be gydytojo 
supratimo apie ją nieko gero pa
cientui neduos, kartais jam gy
vybe kainuos. 2- Nereikia nieka
da dolerio aukščiau laikyti už 
žmogaus sveikatą: reikia ne tik 
kiekvienai ..ligoninei turėti sto-

f '

siems tiek gydytojams, tiek pa
cientams gerai įsidėmėti ir atsa
kančiai elgtis, jei norima trage
dijų išvengti. i .

Kai doleris riša ko viršuje 
statomas — tragedija čia pat

ing time), smulkiausių krauja- 
gyslių-kapiliarų plyšimo greitis 
(capillary fragility test), sudė
tingas kraujo tyrimas (entire 
hematotologic profile).
Nesipriešinkit širdies tirimui 
kraujuojant iš išeinamosios
Dažno mūsiškio niekaip ne

priversi sutikti, kad jam būtų 
padaryta elektrokardiograma ir 
'krūtinės nuotrauka (chest X- 
Ray), — jis teisinsis, kam to 
viso jam reikia — juk jis krau
juoja visai kitame gale kūno. 
O medicina tvirtina, kad minė
tai kraujuojančiam, virš 40 me
tų amžiaus pacientui, kuris turi, kas nutiko su religija, kai nežmo-į 
klinišką, širdies ligos vaizdą (or- niški religininkai pinigą pasta- 
ganic heart disease) — būtinai tė pirmon vieton, o religijos 
reikia daryti krūtinės nuotrau- praktikavimą gyvtijnime paliko, 
ka ir elektrokardiogramą.

Reikia ištirti iš išmatos dėl 
galimų žarnose parazitų bei jų 
kiaušinėlių. Mat. yra tokių žar
nose kirmėlių (hookworm, pavyz
džiui) , kurios gali sukelti krau- 1 
javimą iš išeinamosios žarnos.. Į 
Apžiūrėjimas žarnos naudojant j 

pirštus
Vietinių ligų susekimui pir

mas tyrimas gydytojo atlieka
mas su pirštine užmautu vienu 
ar dviem pirštais. Tada seka ap
žiūrėjimas storosios žarnos su 
instrumentu (proktoskopu), vi
sai pacientui ‘nepasirengus to
kiam tyrimui — nepastačius žar
ną valančiosios klizmos, čia pa
cientai irgi priešinsis; jie būti
nai plausis žarną — statysis kliz
mas, ir tik tada ateis pas gydy
toją tokiam tirimui. Girdi, gy-

nis siunčiamas į reikiamą ligo
ninę. Tik tada niekų kalbos liau 
sis, tada visos paslaptys pranyks 
— jokių Mystery nebus. Pana-, 
šiai nusiduoda su visomis pas
laptimis — su visais stebuklais 
ten, kur viešpatauja apgaulė, 
tamsa, asmenybės menkysta bei 
pinigo virš visa ko vertinimas. 
Gana muins visiems tokių kūnui 
ir. dvasiai netikusiu — net ža
lingu maistu jmaitintis. Žvies- 
kimės ir asmenybėmis žmoniš- 

tada niekas mūsų ne-

riai nebus išvalyti, šiame ligo
nio galvojime ir elgesyje yra da
lina tiesa. Kraujuojant iš išei-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA L ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą........... . ...... ......... ...................................

j' / j — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik...... .......... ....

.Vlink>tdi> viršeliais tik .....................................................x.
Or A. J. Gussen - AUKŠTĄ KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES

Kriuww* ne Europa įspūdžiai Dabar trk ............__
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GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis. privaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio'Dalia 
> ra na>ūrah ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
^ruota 3O0 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGfETĖS jSPŪDttAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
K lai pėdo re ir Palangoje Vairdus aprašymai, ką ji ten. mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3 00.

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto rr agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ J E. 
M psl. Kaina $1 50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6O1

rtMlantrarrt darkė valandomis arba užsakant paštu orMedam
. .......... . x*k« ir pinigine perlaida.___ _ ____ ~ ..

--------

tik slieku ant kabliuko žuviai su
gauti — nesiorientuojantįjį iš
čiulpti. Tas pats dedasi ir me-” 
dicinoje, kai pinigas ima vieš
patauti. Jis tada ima sėti ne-: 

i laimes žmonijai. Štai tokios ne- 
, laimės pavyzdys.

Vienoj ligoninėj (vardas . ;ir 
I vieta išleidžiama) atsigulusi mo
teriškė skundėsi kraujavimu iš 
išeinamosios žarnos. Ji pasitik 
kėjo gydytojais ir buvo labai tai
ki. Ligoninės tyrimai nieko blo
go pas tą pacientę nerado. Li
gonė buvo išrašoma nesusekiis 
ligos. — “Tu esi mums didelė; 
mįslė — you are a mystery for 
us” — sakė jai gydantis ją gy
dytojas. Kai išrašymo dieną li
gonei išsiveržė krešuliai krau-. 
jo iš minėtos žarnos ir ligonė 
nustebusi klausė gydytoją, ko
dėl ji išrašoma į nanfus taip fe
bai krau j uojant ’jai' iš išėinairto'č 
sios. Tada vėl pakartojo tą patį" 
gydytojas:—-,‘You are-a mys
tery for us”. Taip ji ir apleido 
ligoninę nenustačius kraujavimo 
priežasties iš išeinamosios žar
nos, vartojant senus metodus, 
nes naujų tyrimo priemonių li
goninė nebuvo įsigijusi — ne
turėjo aparato, kainuojančio virs 
šešių tūkstančių dolerių ištyri
mui visos storosios .žarnos (colo
noscop). • f . . ;

Jokios paslapties nebuvo (jo
kio “mystery”) kitoj ligoninėj, 
kuri buvo aprūpinta dabar būti
nu prietaisu storai žarnai tirti 
— kolonoskopu (colon yra medi
ciniškas vardas storosios žarnos, 
iš čia jos tyrimui aparatus — 
kolonoskopu (colonoscop) vadi
namas. Tas tyrimas vadinamas 
kolonoskopija (colonoscopy). Su
rasta buvo didelis vėžys, išopė- 
jęs ir jau į kitus audinius pra
simušęs. Ligonė buvo išgelbėta 
operacijos būdu, laiminga dabar 
ji jaučiasi.

Kai ji nuėjusi paklausė, kodėl 
pirmoje ligoninėje taip su ja bu
vo pasielgta — gydytojas n£ 
turėjo supratimo, kodėl X-Ray 
toje ligoninėje nieko nerado. Ir 
tas gydytojas tada tvirtino, kad 
jų ligoninė turės įsigyti minėtą 
kolonoskopą. Iki šiol buvo do- , 
lexis pirma žmogaus gyvybės sta- ; 
tomas, todėl neturėjo te ligoninė 
to aparato. -■

durius-žarnas. Tada vien dėl to
kio apžiūrėjimo daroma vidurių 
atidarymas. Ta tokia operacija 
vadinasi exploratory laparato- 
my. Tai prieis tik labai retais 
atvejais daryti. Už tai visų pir
ma reikia gerai atlikti visus virš 
minėtus tyrimus.

Tas. pacientas, kuriam krau
javimas sustojo, reikia medici
niškai sekti ar nesikartoja krau
javimas.

Išvada. — Matom, kaip su
dėtinga mediciniška pagalba ga
lima kraujuojančiam iš išeinamo
sios angos. Kiek dar šimtmečių 
praeis, kol visi lietuviai priaug
sime savomis asmenybėmis, kad 
mes pasiduoime — reikalausime 
tokių tyrimų kraujuodami iš mi
nėtos žarnos. Nesistebėkime — 
nekaltinkime — neapsileiskime!

uoo 
$6.00 ;
Gra-t

$5.00 . -

RIMTA KiXYGA GERIAUSIA DOVANA
NaupenoM galim* gauti puikiu knygų, kurio* papuoš bei 

knygų spintą -ar lentyna. '

X. &44ims, PENKTIEJI MEIAi, ą£aŽl*U' glSU. 592 psl
K. Bielinio, DtENOJANT, gražiai prista,-,4tH psl
Or. Kazyb Griniuj ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 33b psL Kama $5.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ UETUVIŠKŲ KNYGŲ 1STO- 

<-3A/ i daba. 208 psL, įrišta — $3,U0,- minkštais vir 
eliau — 52.00; U dalis. 225 pst, įrišta — $3,00. minkš

tais veršeliais j..... ....................... .......... ........ .......
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrištu 416 psl
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psk. minkštais VU 

šehais. 
Juozas Liūdžius, 
P. Ltudžtuviene, 

- 88 psl. .. 
Janina Narūne,

>; / įTI0 :^pėk ’
M Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai ..^.7.________ \___ -
Knygas. užsakam reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

\ A U J I E N O S,

noskopu esti tiriamas nugnybus Eikime pas savus gydytojus ir 
mažą dalelę audinių ir juos išty- jais pasitikėkime. O gydytojai 
rus per mikroskopą. Taip su- stenkimės neapsileistu ir savam 
sekama vėžiai, džiova, parazitų pacientui kraujuojančiam ir ki- 
— amebų sukelti negerumai sto
roje žarnoje. Minėta dalelė pa
imta.—: nugnybtą.-turi būti ti-. ; p ls
riant pakankamo didumo, kad gydytojas vaikas nuo gydytojo . 
galima būtų per mikroskopą nu- vyro. Tas pats yra darytina ir ; 
statyti teisinga diagnozę. Poli- su-ligoninėmis — ne visos jos , 
pai — kaip karpos augliai turi yra ligoninės vardo vertos, žo- j ] 
būti prašalinti visiškai ir tada džiu, lietuviškos išminties nė ! 
tyriami. Tada nebus apsirikimo-. vienam neverta prarasti.

Pasiskaityti, Consultant, May:$ tiahsied St., Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100
1976
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vėžys gali sėdėti pačiame tokio 
polipo viduryje ar'jo kojytėje/ 
Už tai visi iššitirkime papras
čiausiu būdū pas gydytoją kabi
nete sava išeinamąsias žarnas — 
25 centimetrų j os galutinę dalį. 
Ten dauguma tolau polipų auga. 
Tik esant reikalui,: tiriama toli
mesnės storos žarnos. dalys su 
minėtu kolonoskopu. Surastą po
lipą nereikia — negalimą ilgai 
laikyti neišimtą, j,--

X-Ray tyrimas storosios žarnos

Kiekvieno iš išeinamosios žar
nos kraujavimo atveju reikia ta 
žarną ištirti peršviečiant Rent
geno spinduliais,'čia X-Ray va
dinamais; Kai randama Įtarti
nas šešėlis, būtinai atliktinas j 
modernus, naujausių laikų X-ray 
tyrimas. Dabar daroma žarnos 
tos kraujagyslių- nuotraukos 
(angiography). Tuo būdu suse
kama arterijų-venų pakitimai, 
kiaurymės (fistulos) toje žar
noje. -

mus (X-rai ir plottųžarnų, esant 
kraujavimSi iš išeinamosios. Kai 
nesurandami krajavimo priežas
ties padams viršutinio virškini
mo kanalo X-Rają {stemplės,

Iraniečio B ALFO pfemininko, 
prelato J. B. KONČIAUS khygi 

ATSIMINIMAI iŠ BALF0 VEIKWS 
l<>r dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

h • ti rifšdiai $4.00, minkšti —r $3.00ėnb'
Įdomi . ti ■ kiekvienam lietuviui, ypač tremtfliiul.'’ Geriau
sia i<«l>ėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir
tas t r»*»»»i h•*<

Vi h
vietas. Knygą pasiųsime adresatė, jei pmių- 
čekį arba Money Orderį tokiu adresu!
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visiems aišku, kad reikia skirti L

tokiam talkinti dabartiniu me- y
RAŠTAI, 250 psLL 1________
ArSIMINIMAI APIE JUOZĄ L LIŪDŽIU

TRYS 1R VIENA, jaunystės atsiminimaJ

A lot of people don’t

because they think it

Ž 
A

question of 
maturity

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
/Bonds are so popular 
nowadays^ They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone)

want to use that money 
right away, there’s

privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds ' 
mature at just the right 
age for you.

ji.. i
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1

i

t f 
3 
i s

l 
i 
tnos) ir atlikus apalptu tiį dalių 

apžiūrėjimą (gastroskėpija), ta
da imama tirti plonos žarnos (kai 
ir storoje žarnoje kolonoskopu 
nesurandama kraujavimo vie
tos) . žarnos plonos po jų X-Ray} 
.peršvietimo tiriamos duodant 
pacientui nuryti ant siūlo pritvir
tintą kapsuliukę. Toje kapsuliu-

S
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N F. PRAUST ABI R V10 FRON
TININKU 
"DIRVOJE

LŽS Centro Valdybos narys, 
rodos, dar ir jos vicepirminin
kas VI. Butėnas, “Dirvoje” ra
šęs labai nevykusius, perdėm

niūrio DVon.GHe vcrih ž»no 
nes, kiek jų pažinu l.< t *;it*« 
nei nepažinau. Puls sudėjau 
tuos hipelius į vokus, tiems ma 
no surastiems balsuotojams 
mano parinktų jie"k kandi
datų visai nei n< mačius. Tiip 
sutvarkytus ir vokus sudėtus 
balsaviuo lapelius nunešiau į 
balsavimo būstinę ir atida
viau Džiugui.
Džiugas juos patikrino ir aji 

kuris 
juos įdėjo į dėžę ir pasakė 
man dėkui. Tie visi mano pa
rinktieji Džiugui asmenys Ben 
druomenri visai nepriklausė, 
jcųc nedalyvavo, )} giai kaip ir 
aš fada, nori aš dabar jau Ben 
d-aomenei priklausau.

Tada, balsuodamas už tuos, 
kitus asmenis,, pagal Džiugo 
ar kieno kito Bendruomenės 
oficialaus žmogaus nustatytą 
tvarką, maniau, kad tai gerai, 
bet dabar, kada matau, kad tą
ją neva tvarka frontininkai 
pridarė visokių žu Ii kyščių pra 
vesti savo atstovus tarybą, ka 
da jie nuskriaudė kitų .sąrašų 
kandidatus, tai ir man pasida
rė aišku, kad ta Džiugo tvar
ka, kurią ir aš tada, balsuoda
mas už kitus asmenis, dariau 
negerai, kad tąja negera tvar
ka išrinkta taryba buvo netei- 
■.. iseta.

Tai mano sąžiningas liudi
jimas, kurį aš pasirašau, ne
sislapstydamas savo tikru var 
du iu pavarde.

G. Mališauskas

skaičiuota atsilankiusių bal
suoti tik 230. Net ir tuo atveju, 
jei lie duomenys būtų tikri, 
tai vistįek balsuotojų { šią LB 
VllI-jų Tarybą būtų daug ma
žiau. negu buvo 1973 metais 
į Vtf-ją, nes tada balsuotojų 
buvo |>er 2000, nors į tą skai
čių ir įeina suklastotų balsų. 
IKimLI .šiemet mūsų žmones

21 ■ įuip silpnai balsavo? To<iėk 
~<kąd Uis balsų klastotojais dau

Įgiau jau nebepasitikima. Ap-^davr kitam asmeniui, 
l gauti uiūsų žmones galima tik 

PABUSK IR PRAKALBĖK? 'suomeuės. žmonėms. Kas jy'bd v«ė»ą karią — ne daugiau.
Pabusk ir prakalbėk!

Visuomenei mes visi priklau- dėl kurių priežasčių (dėl 
some —tiek tie, kurie iš tribū- pasitikėjimo , savimi,

put.K. Povilaitis, ‘Tiesos Žę-{ K. Pefrauskai (irgi ten 
b<n.iipasilarimeipasitarime) klau.se:

JAU NEBĖRA Į (turėkime |iereitos savaitės peni 
įktadienį, V. 21,) Marquette 
Parko Field House) kėlė mintį, 
kad reikėtų skatinti mūsų spau
dą, ypač gi katalikiškąją, dau
giau rašyti apie Lietuvos kata- 

i religinį persekiojimą ir 
apie jų didvyriškumą kovoje 
su okupantu. Ypač turėtų būti 
mūsų spaudoje išryškinta dide
lė Sadūnaitės asmenybė, jos he- 
roiškuinas, parodytas teisme, 
apie ką jau plačiai rašo net ki
tų tautų spauda.

A. Pleškys siūlė Spaudos Klu-1 
bui ieškoti būdų sueiti į ryšį su (jais, siekiant gerų tikslų. Kitų 
RK dvasiškija ir per ją veikti'atsakyta, kad LSK siekia tų ry- 
kitų tautų spaudą, "kad ji dar 
daugiau rašytų apie Lietuvos 
katalikų persekiojime ir ieško
tų būdų jietns visaip gelbėti.

J. Tijūnas (taipgi “TŽ”, bend 
radarbių pasitarime) kėlė būti
ną reikalą Spaudos Klubui aiš
kinti ir “Tiesos Žody” plačiai vi
suomenei atidengti tą baisią de-’ 
strukciją, kurios ėmėsi “Drau
gas” ir jo bendrininkai, siekda
mi sutrukdyti Lietuvių Bicenti- 
nnial Ko.-tui suruošti 200 me
tų. sukakties minėjimą.

K. Mickevičius (ten pat), at
kreipė dėmesį į tai, kad mūsų 
Spaudos Klubas savo veikloje, 
ypač gi jo nariai savo rašymuo
se spaudoje, turėtų griežtai la
kytis teisės, moralės ir spaudos 
etikos. Neturime daryti nieko, 
kas nedora, dėl ko smerkiame 
kitus. Pavyzdys yra geriausias 
mokytojas. ' .

tendencingus reportažus *^t|jkų 
Ch i cages, kaip buvo praneštai ■

i “Draugas” ir kaikuri kita mūsų 
'spauda Liet. Spaudos Klubo 
taip labai nemėgsta, y|>ač kari 
mes tik geru darome? Kelių at
sakyta. kad mes esame nemė
giami tų. kurių klaidas smerkia
me, keldami jas aikštėn, lyg ko
kį nešvarų vandenį išslatydami 
prieš saulę.

J. Kreivėnas (taipgi pasitari
me). frasidžiaugė Naujienomis, 
remiančiomis mūsų Spaudos 
Klubą, tik siūlė klubui sueiti į 
ryšius dar ir su kitais mūsų 

i laikraščiais bendradarbiauti su

spaudoje, pereitais metais, Cle 
'.eHmie, JAV Vll-sios Tary
bos sesijoje, tos Tarybos opo
ziciją išvadinoo lachudromis, 
šlykčšiu, lenkišku keiksmažo
džiu. Tam iškilus į viešumą, 
anas nepraustaburnis fronti
ninkų žurnalistas iš tautinin
kų švariai redaguojamo spau
dos organo puslapių išnyko. 
Linkėkime jam išsiplauti bur
ną ir peržiūrėti - pasitikrinti 
savo frontinikišką žurnalisti
nį leksikoną. Ilsėkis ramybė
je, negadindamas popiečio !...

Prarasto visuomenės pasitikė
jimo taip greit nea įgausi.ne-

nų kalbame, spaudoje rašome drąsos an dėl ko kito) pats ne- (Apie 19/3 metų gražų ir 
ar kitaip viešai reiškiamės, nori j spaudos bcndradarbiusĮ 
tiek ir tie, kurie tyliai ir pasy- įsijungti, tai^eikia juos paska'*0“®** 
viai laikomės, kurie tik kitų tinti, į spaudą rašyti. Patys re- 
viešąi pareikštas ar spaudoje.daktoriai tūrėtą savo laikraš- 
paskelbtas mintis sekame irlčiains bendradarbių j ieškoti 
tylomis jas praleidžiame. Šie net" ir tylinčioje mūsų 
pastarieji sudaro vad. “tylią-|menėje, kurioje yra, daug ir 
ją visuomenę”,, iš kurios vie- labai blaivios, teisingos galvo- 

senosir teigiamų idėjų žmo
nių, tik reikia juos susirasti ir 
juos paskatinti spaudoje ra
šyti, •« kartais reikia jiems

dėl

is bendradarbius

visuo-
ir

“demokratinį” balsavimą žiūr.
[i. Mališausko pasiuliji-

mi. Red.) J-. T-nas

KAIP BUVO RENKAMA 
Vll-Jl JAV LB TARYBA 
(Rinkėjo liudijimas)

šių su visa mūsų spauda, tik ne 
visa spauda jų nori. Tas klubui 
pagaliau, netaip svarbu. Kas 
nenori — nenori. Klubas dėl to 
nesusilikviduos.

šajam gėriui maža naudos.
Viešasis gėris - reikalauja, 

kad visi būtume gyvi, visuo
meniški; kad- doniėtumės vie
šaisiais klausimais, kad turė
tume savo nuomonę jais, ly
giai kaip ir drąsos savo nuo
monei ar pažiūrai viešai žo
džiu ar ir raštu (spaudoje) pa; 
reikšti. Tik, deja, nevisi mūs 
tą gali be. kitų paskatinimo pa 
daryti. Vieni, tiesa, tą .daryti 
gali, bet nenori ar nedrįsta; 
kiti tariasi negalį, nors, jei no
rėtų ir daugiau pasitikėjimo 
savimi turėtų, - tai ir galėtų. Ką 
tada šu ta mūsų tyliančiąja 
visuomene daryt?

1) Pasyviuosius visuomenės 
narius, kaip žinome,, traukia 
{"viešąją veiklą, į aktyviąją vi
suomenę, idėjinės organizaci
jos, visuomeninės ir draugijos. 
Todėl turime visais būdais 
remti tas mūsų organizacijas, 
draugijas; turime palaikyti 
jas ir skatinti visus mūsų pa
syviuosius." įsijungti į jas, taip
gi reikštis jose savo veikla. ,

2) Turime ir mūsų laikraš
tinę spaudą padaryti prieina
mą rieksti savo mintims vi
siems, net ir tiems ikšiol bu
vusiems mūsų pasyviosios vi-

va, ir šį Lietuvių Spaudos KI u 
vo puslapį redaguojąs, džiaug 
damasis, suradęs gerų sau ben 
dradąrbių, nei ir iš tų, kurie 
ausčiau spaudoje visai nesi- 
reiškė. Tikiuosi, jų bus rasta 
dar ir daugiau. Jie padarys 
mūsų “Tiesas žodį” dar gyve^ 
'snį,' aktualesnį, įdomesnį ir 
praktiškai naudingesnį.

■''Taigi, žadinkime mūsų ly
tingąją visuomenę pasidaryti 
aktyviąja, jai sakydami:

Tylinčioji visuomene, 
busk ir'prakalbėk!

pa- 
Jis 
bal

ar

t

pa-

P. Stravinskas

PRASTAS VISUOMENĖS
PASITIKĖJIMAS .

JAV LB Tarybos- rinkimai 
buvo IV. 25 d., bet iki šiol jų 
duomenys dar nepaskelbti (ši 
tą rašau V7J2 d.). Kodėl? Tai 
mįsle. Spėjama, kad atskirų 
apylinkių paskelbtieji duome 
nys netikri.. Pvz., skelbiama, 
kad Marquette Parke balsavo 
820 asmenų, tuo tarpu kai su.-

JAV LB Taryba buvo ren
kama 1973 metais gegužės 19 
—20 dienomis, kada aš dar ne-' 
priklausiau Benudrubmenei ir 
visai nemaniau tos tarybos 
r’nkh. Be: niar.o pažįstamas 
Stasys Džiugas, buvęs tada 
Marquette Parke rinkimų ko
misijos pirmininkas, telefonu 
mane prašė jam surasti ir 
balsuoti už 18-ka asmenų, 
davė man ir 18-ką vokų su 
savimo lapeliais.

Aš paklausiau Džiugą,
tuos lapelius su atžymėtais 
juose pasirinktais asmenimis 
patys mano jam surasti rinkė
jai turės jam paduoti, tai jis 
man pasakė, kad tas nesvar
bu, girdi, gali pristatyti ir tu 
vienas.

[ Aš taip ir padariau. Perėjau 
per savo apylinkę, įrašiau 
pats save, savo žmoną, dukte
rį ir žentus, mažamečius anū
kui kurie dar tik pradžios mo 
kyklą lankė1, prirašiau- dar ke- 
lis kaimynus, kurių du buvo 
visai ne lietuviai, tik su lietu
viais ’ palaikė gerus/‘santy
kius. .. /

Aš pats tuos balsavimo la
pelius užpildžiau, įrašydamas 
į juos, t. y. atžymėdamas juo- 
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IRGI DAKTARO “ETIKA

KVIEČIAME I MIKUI ŠII.EIKIL'I PAGERBTI

BANKETĄ

NUOMONĖS IR PASTABOS 
LAIŠKAIS IR ŽODŽIU

K. Tautkus, mūsų Spaudos 
Klubo narys, gražiai reiškiąsis 
mūsų spaudoje (daugiausia 
rašąs tartautinės politikos klau 
simais), savo š. m. vasario 15 
d. laiške mums rašė, kad sun
kios dienos laukia JAV 200 
metų sukakties minėjimo ren
gėjų. Tą jis matęs Jaunimo 
Centre V-sios šokių šventės 
rengėjų sušauktoje spaudos 
konferencijoje, kur vienas tos 
šventės rengėjas džiaugėsi ir 
gyrėsi, kad jam pasisekę atkal
bėti tautinių šokių vedėją Z. 
nuo dalyvavimo JAV 200 metų 
sukakties mnėjimo... Jis K. T., 
spėjo ir įspėjo, kad tokių truk
dymų būsią dar ir daugiau. Mū
sų doras ir teisingas veikėjas 
jau tada mums rašė, kad abu 
renginiai mums reikalingi, kad 
nei vienas jų kitam nekenkiąs. 
Tai teisinga pažiūra, kurios ir 
dabar turėtume visi laikytis, 
nežiūrint kaip elgėsi V-sios šo
kių šventės rengėjai su Bicen
tennial komitetu, būkime tvirti 
ir nepasiduokime silpnybei: 
nekeršykime jiems, blogį nuga
lėkime geru ir visi, atėjus tai 
rudeninei šokių šventei, daly
vaukime joje. O dabai* sveikin
kime jos ...rengėjus, linkėdami 
jiems sėkmės. ‘ , į

The Iron Curtain 
isn’t soundproof.

She can’t coma to you for the 
truth, but you can raacn her.

Free Europe *loet get the 
Vuth through.
am to Roots FTM EUIHM/SfN 
let įsu. ML sereoa. u.

m a wbUc Marine a

Dr. Lenkauskas, kaip rašo 
“Naujienų” bendradarbis iš 
Cleveland©,^ JAV “neregistruo 
tos” LB Čievelando apylinkės 
susirinkime savo kolegas Dr. 
Z. Danilevičių ir Dr. V. Dargį 
apskelbė bepročiais, psichi
niais ligoniais, matyt, dėl to, 
kad jie yra “registruotos” LB 
vadovybėje. Abu tie bepro
čiais apskelbtieji mūsų gydy
tųsi - daktarai yra augštosc 
pareigose: Dr- Z. Danilevičius 
yra pasaulyje savo tiražu di
džiausio gydytojų profesinio 
žurnalo (AMA) vyr. redakto
rius) , o Dr. V. D angis — ligo
ninės -klinikos direktorius. 
Jų apšaukimas,-bepročiais, pa
darytas dargi jų kolegos Dr. 
Lenkausko, yra ne tik,.-jo, to 
“kolegos”, grubus prasilenki
mas su savo profesine -etika, 
bet ir jo nusikalstamas, įsta
tymais baudžiamas . darbas. 
Toks gydytojo prasilenkimas 
su teise, unorale ir su savo pro 
fesine etika retai'kada pasitai
ko. Gėda, kad taip elgiasi mū
sų “prigimtinės” Bendruome
nės narys, dargi iš garbingos 
gydytojų profesijos.

J. Kreivėnas

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už Sl,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: - ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti'asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite’f dabar 
-■ — - - - - ■ 

pasėmus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

>

f- -r-

SKAITYK IR KITAM PATARK 
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS*

1 NAUJI1NOS. CHICAGO *, HA.— TUESDAY, MAY 25, 187S

Sekmad., š. m. birželio 6 d.

Martinique restorane
2500 WEST 94th STREET EVERGREEN PARK, ILLINOIS

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

•., VAKARIENĖ
• MENINE dalis

• IR ŠOKIAI palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. . ‘ , . •

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pradžia 5 valandą po pietų 
Vakariene su šampanu asmeniui 12.50 dol. 
B MINĖJIMĄ RUOŠIA

NAUJO ENDS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto rastu £>,il* M,KAS pleikis

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
. ž arba telefonu HA W 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

EVERY TREE
IS A FAMILY TREI

i iL

foflcvinc Sooktfi ABCk UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, nt 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

(steigta 1923 metais. TEL. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

klau.se


1739 So. Halstod StrMt, Chicago, III. 60603. Telephone HA 1-4100 
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lė teicmuj kitą 
afcęykęs pirminin

kas būtų pirma pasiteiravęs, kokia būvą tikrovė, tai ne
teisybės jam nebūtų reikalo skelbti ir savo žmonių tarpe 
kelti bereikalingą neapykantą. Bet lietuviai žino Bibli
jos patarimą, kuris sako: “Atleisk 
jie nežino, ką daro-.” Jeigu žmogus nežino, tai dėl to ant 
jo ir pykti negalima. Jam galima patarti, kai jis pasitei
rautų ir nustatytų faktus- Kai nustatys faktus, tai netei
sybės daugiau neskelbs.

Jeigu nežinantis lietuvis padaro klaidą, tai jam ži
nias suteikiame, klausimą paaiškinamą ir toliau kartu 
su juo žingsniuojame. Visiems maloniau kartu žings
niuoti su daugiau žinančiu lietuviu. Bet kai lietuvių tar
pe žinantis lietuvis sąmoningai pradeda Skleisti melą ki- 

1Nauj,ieDOS e^a ^sd^^n- ižridriant tų lietuvių tarpe, kai tą paskleidžia, nežinančių tarpe, 
kurie jį paskaito tikra teisybe, tai su tokiais jau sunku 
susikalbėti. Tuojau po Pirmojo Pasaulinio Karo Ameri
kos socialistų tarpe atsirado “daug žinančių” žmonių, 
kurie vokiečių pinigais Rusijoj padarytą Lenino perver
smą vadino revoliucija ir tikėjosi iš tos apgaulės “Rojaus 
ant žemės”. Dr. Grigaitis nesitraukę iš socialistų. Jis 
jiems aiškino, kad iš netvarkos, iš melo ir apgaulės nieką 
gero negalima tikėtis. Grigaitis kelis metus kėlė Rusijo
je vykdomus žiaurumus, turto naikinimą, žmogaus tei
sių mindžiojimą. Jam pavyko įtikinti daugelį socialistų,, 
kurie buvo susižavėję “rusų revoliucija” ir gražinti juos 
į demokratinį kovos kelią už geresnį gyvenimą ir pagrin
dines žmogaus teises.

Atrodo, kad dabartinės lietuvių tarpę įtampos prie-

lietuvių bendruomenės apylinkė 
apylinkę. Jeigu tokį dalyką panke

PRIE KOMUNISTŲ DAR PASUNKĖJO
tų praėjo kaip bolševikų valdžia ■ ninku 66 yra moterys* 
moterims garantavo lygias tei- t, -

Lietuvių Tauragės Hates kas

^UnkraiM

Šuririnld pr pora

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu __—
vienam mėnesiui

$3.00

- $4X0

sekmadienius. Leidžia Naujiem Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago 
Hl. 60608. Telef, HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Neseniai sovietų komunistų 
partijos Žurnale “Komunist” 
straipsnyje apie sovietų moteris 
buvo parašyta, kad Sovietų Są
jungoje moterys penkis kartus 
daugiau laiko praleidžia namų 
žygiams negu praleidžia vyrai, 
nota kitur pasakyta, kad kąsdie- 
niniame darbe — įmonėse, įstai
gose, kolchozuose ir kt. 90 nuo
šimčiai moterų dirba po tiek pat 
valandų kaip vyrai, tai yra 45 
iki 50 Valandų sakaitėje. Supran-

džiamos propagandos prisiklau
siusios Amerikos moterys daž
nai sd pšvydu kalba apie mo
terų padėtį "Sovietų Kurijoje". 
Deja, tas ‘Vėjus” žiauriai kitaip

t klubo valdy-

riuje.

vieSniis. ;

nas išblaškytas po pi 
lį ir likusias pavergtoje Ui 
je Lietuvoje, kurios

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL -į

. Nereikia blaškytis
Visi jaučiame, kad visuomeninis Amerikos lietuvių 

darbas neina ta vaga, kuria jis turėtų eiti. Kol lietuviai 
pajėgė susitarti pačiais svarbiausiais klausimais, tai ne
buvo jokių rūpesčių. Dirbom, kiek pajėgėm. Vięningai 
dirbdami, atlikome labai daug. Lenkai, ukrainiečiai, gu
dai ir net gruzinai stebisi lietuvių darbštumu ir pasiry
žimu vieningai dirbti naudingą auklėjimo ir švietimo 
darbą- Net artimiausieji mūsų broliai latviai stebėjosi, 
kaip lietuvis, jų akimis gerokai atsilikęs, galėjo Ameri
koje padaryti daugiau, negu kad latviai pajėgė.

Amerikos lietuviai turi senas ir tvirtas'savo organiza
cijas. Jie ir ekonomiškai yra gana gerai įsistiprinę. Turi 
savo taupymo bendroves ir bankus, turi mokyklas, poli
tines organizacijas, parapijas, fraternalius susivieniji
mus, kelis laikraščius, gerus chorus, vaidintojų grupes ir 
kartas nuo karto išleidžia vieną kitą vertingesnę knygą. 
Amerikiečiai su lietuviais gražiai sugyvena, nori būti jų 
kaimynais, nes žino, kad toje apylinkėje bus švara, žalią 
žolė, gražus darželis ir, svarbiausia, bus ramybė.

Reikalai truputį pradėjo keistis, kai Amerikon at
važiavo keli labai ambicingi politikai. Jie įsivaizdavo, 
kad jie daugiau žino, daugiau gali, ir gali žymiai dau
giau padaryti. Lėtas lietuvis kiekvienam darbščiam jau
nuoliui kelio nepastoja. Jeigu jis veržiasi ir nori pasiro
dyti, ką jis gali padaryti, palieka jam laisvas rankas, kad 
tiktai jis darytų. Bet jeigu tas jaunuolis pradeda sauva
liauti, jeigu jis laužo pačius pagrindinius sugyvenimo 
dėsnius, per akis meluoją teisybę nuslepia, melus sklei
džia ir nori tai daryti lietuvių vardu, tai lietuviai nuo to
kio žmogaus arba ir nuo tokios kelių žmonių grupės nu
sisuka.

Iki šio meto lietuviai visus savo reikalus patys sprę
sdavo. Lietuviai turi organizacijas, kurios turi savo kon
stitucijas, taisykles, garbės teismus ir įvairias komisijas. 
Bet kuris klausimas, kyląs pačių lietuvių tarpe, iki šio 
meto buvo pačių lietuvių išspręstas. Nebuvo jokio reika
lo kreiptis į Amerikos teismus, į nelietuviškų laikraščių 
redaktorius, kad apramintų lietuvių tarpe kylančius-ne
susipratimus ir išspręstų konfliktus. Melą į visuomeninį 
gyvenimą įnešusieji politikai pradėjo skelbti, kad viena

mai neatliekant laiko, Kremliu
je nebeslepiama susirūpinimo, 
•ką ir žurnalas Komunist parodė, 
dėl gimdymų taigi ir dėl prie
auglio sumažėjimo. Jaunavedžių 
poros vengia turėti skaitlingas 
šeimas, nusiskųsdamos, kad mo
tinoms pilnas valandas dirbant 
ir tekių patogumų kaip vak&rų

ka didžiąją dalį sunkiųjų ir Jtov 
vinųjų darbų už žemą atlygini
mą Ir dar atlieka visus darbus 
sava šeimoje.

J©8 karčiai skundžiasi, bet^tik 
privačiai, kad tūri perdaug dar
bo, jos ūorėtų diflrti tik pė ptae 
darbo valandų, jei koMknistą tnaįhas. VaištaM tęsianti* so- 
valdžia būtų tiek lanksti taip pa-1” 
tvarkyti deja ji nėra taska-

W;

Pirm. Sebastijonas, pristatė to 
vakaro programos pildyto jus:

navo kelias Motinos Dienai skir-

DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, 

jos atsiranda savaime ir pačios veisiasi

DANTŲ DESNŲ LIGOS

Ml

Gera mityba apsaugoja žmogų nuo ligų, o prasta 
jomis užkrečia. Augančių vaikų kūno kaulų ir dantų 
sveikatingumą sudaro tik gerai balansuota kasdieni
nė mityba. Vaikų dantų sveikatos klausimas darosi 
vis opesnis ir opesnis, netolimoje ateityje net pati val
džia bus priversta pagrindinai juo susirūpinti.

Odontologija paskutinių dekatų metų suvaidino 
labai svarbų vaidmenį, kai kurių ligų gydyme. Nū
dien patirta, jog daugumą ligų augantiems vaikams, 
suaugusiems ir seniems sudaro dantų išpūvos ir pūli
niai lizdai žanduose. Nors ir labai suglaustoje formo
je, būtina žodį kitą pasakyti apie svarbesnes dantų 
desnų ligas, nuo kurių daugiausia nukenčia vaikai it 
suaugę žmonės.

Liga stomatinis, gingivitis prasideda su dantų 
uždegimu. Kartais būna ūminis, o kariais lėtinis ir 
kurį laiką nepastebima. Maži vaikai suserga dyg
stant pieniniams krūminiams dantims, šieme dantu
kams desnose paeina uždegimas, jos patinsta, prisi- 
met infekcija ir montuojąs: pūlinis lizdas ir iš desnų 
trykšta maišytas kraujas su pūliais.

Pūliniai lizdai sudaro didelį skausmą. ’ Vaikai 
kariais rimtai spserga ir net reikia kreiptis į gydyto
ją. Kai kada vaikams negelbsti nei vaistai ir skaus
mas nesiliauja. Tada tenka operuoti dygstančių dan-

vų Marijonų padaryta klaidą. Vietoj rimtu, liet, gyvenimų 
gerai pažįstančių ir su dauguma sugyventi norinčių-te- 
daktorių, jie dienraščio redaktoriais paskyrė Amerikos 
lietuviams mažai pažįstamus ir. jų tikslų nežinančius 
frontininkus, kurie ir sukėlė dabartines aistras. Jie pra
dėjo “varyti propagandą”, bet ne teisingas ir tikslias ži
nias teikti, kad lietuviai patys .galėtų susiorientuoti ir 
.sprendimus padaryti. Jeigu žinia nekenksminga, tai ga
lima pečius pakraipyti ir patylėti, bet kartais jie paskel
bia lietuviams kenksmingų žinių. Visi meš atsimename, 
kad dabartinė grupė paskelbė žinią apie Turkijoje tebe- 
vargstančius Bražinskus. Jie patikėjo Nainiu, dar jį tru
putį padailino/ paskelbė melagingą žinią ir pakenkė ne 
tik Bražinskams, bet visiems lietuviams. Juk visiems lie
tuviams gėda, kai viens mūsų tautietis padaro nepatai
somą klaidą.

Jeigu iš tikrųjų Tėvai Marijonai padarė klaidą, va- 
dovybėn perrinkdami iš vėžių iškrypusius politikus, tai 
jie labai lengvai gali tą klaidą atitaisyti. Vietoje nevy
kusių politikų, jie turėtų paskirti nuosaikų, su gyvenimo 
faktais besiskaitantį kataliką dienrašiui -redaguoti ir 
būtų išvengta nesusipratimų- Jeigu jiems patiėmš ne
ateina tokia mintis, tai lietuvių tarpę.yra didelė daugy
bė sveiką protą turinčių ’katalikų, kurie galėtų marijo
nams tokį patarimą pasiūlyti. Geriausia, kad jiems pa
rašytų laiškus ir išdėstytų savo mintis.

Lietuviai gali išspręsti visus savo tarpe kylančius 
konfliktus, tiktai nereikia blaškytis, nereikia bėgioti pas 
svetimus, nereikia aiškinti kitiems mūsų silpnybių. Tu
rime sustiprėti, o svetimiems turime pasirodyti .visais 
atvejais stiprios tautos žmonėmis.
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tų desnas. Tik perskriedus desnas viršuje dygstančio 
danties išnyksta skausmas ir vaikas greitai pasveik
sta. Tokios operacijos yra daromos tik nenormaliai 
dygstant pieniniams dantukams.

Pieniniams dantukams dygstant normaliai nesti 
skausmo, o Jei ir būna, tai visai mažas. Dantukams 
dygstant patys tėvai gali daug gero padalyti prižiū
rėdami kūdikio burną. 1. palaikyti burnos švarą, paė
mus vatos gabarėlį, pavilgyti į antiseptinį mišinį ir 
apsiuostyti kūdikio dantų desnas. 2. skaudamas des- 
nų rietas galima patepti su Jodoglycerino mišiniu, 
kuomet dar nėra užsinuodijimo. Esant infekcijai, ga
lima patepti desnas 5% metcurochrome skyščiu. Au
gantys vaikai šią ligą daugiausia gauna nuo netinka
mos mitybos.

Gingivitu suserga ir suaugę žmonės, kuomet dyg
sta protiniai dantys. Dažnai desnos net atkrinta nuo 
dantų ir į tarpdanČius po desnomis įsibrauna maisto 
liekanos, kurių nei sn Šepetuku valant negalima iš
krapštyti. čia jos pūna ir rūgsta, o vėliau prasideda 
cheminės reakcijos, kurių metu nuodingos bakteri
jos sukelia desnų'uždegimą, infekciją.

Pradžioje skausmas esti mažas, bet jis greitai di
dėja, desnos pasidaro jautrios ir skaudžios, kraujuo
ja, kvapas darosi neskanus, burnoje sutinsta audinių 
plėvės ir pažaudžių liaukos, sunku seilės huryti, ne
galima plačiai išsižioti, žandai lyg būtų surakinti. 
Kiekviena infekcija baigiasi pūlinio susikaupimu ir 
vėliau tenka dantį pašalinti — išrauti.

Dantų skaudančias, nedaug patinusias desnas ga
lima plauti su šiais skysčiais: Boric acid, Sodium per
borate, Lavoris, Hydrogen perexide. VUi minėti skys
čiai yra labai geri burnai ir dantų desnomą plauti, 
nes jie sutvirtina desnas ir palaiko burnoje švarą.

lengvą gyvenimą.

Nbrs jau ir vyrai po darbo kas
dien po kokią valandą saVo lais
valaikio praleidžia namų žy
giams, moterys išdirbusios pil- 
das darbo valandas, grįždamos is 
darbo pasiima iŠ dienos darželių 
Savo vaikus ir namie dar turi

listė padainavo ir su orkestru. 
Ji publikos buvo labai šiltai su
tikta. ' .

Pirm. Sebastijonas pristatė

kasdieninio darbo valandas su
kelia iki 70 valandų per savaitę. 
Minėtasis kompartijbš M*gahas 
išgirdamas “sovietų moterį” ūš 
jos visas geras savybės ir nepš- 
miršdamas pasigirti, kad ritua- 
cija žymiai pagerėjusi nuo lai
kų, kuomet (apie 1900 metus) 
moterų darbo valandos buvusios 
duo 80 iki 90 valahdų savaitėje, 
•nostalgiškai rašo, kad “Garan
tuojant moterei darbininkai su 
šeima daugiau laisvo laiko, mi- 
tuojant moterei darbininkei su 
siniai ir fiziniai išsivystyti, bet 
dar palengvintų kilnią motinų 
misiją — "išauginti niują ge- 
neracij^ tų, kufiė tbllaū statys 
kėmunizmą”.„

Sovietų planuotojų protui pri
deda aiškėti, kad duodant mote- 
ritns daugiau laisvo laiko, ne 
tik padaugėtų gimimų tette, 
kaip kad dabar yra — po Vieną 
ai du vaikus Europos Rusijos 
dalyje, bet dar paskatintų ino- 
teHs mokytis daugiau amatų ir 
profesijų. Kaip šiandien tebėra, 
rodo Taganrogo miesto pavyz
dys , kUr su Aukštuoju mokslu 
it aukštesnėmis kvalifikacijomis 
tačtefų šū vyrais santykis yra 4 
moterys ir 31 vyras, o iš juoda-
i i Am i i———

ir sąlygos neleidžia turėti po .fiuPs: kun. K. I 
daugiau kaip vieną, daugiau- -
šiai du vaikus ir jos meldžiasi, 
kad jų vaikai gimtų berniukais, 
kadangi Sovietų vyrų gyvenimas 
esąš lėhgVfisnta, Vb8o,kBvo W- 
gbjė ‘*The Rusrians” Hedriėk 
Smith, kurį laiką (1971—1974) 
gyvenęs Maskvoje, dėter N«W 
York limes redakeijoe štabo au

Smith savo knygoje rašo, kad 
Sovietų Sąjungoje per visus 57 
metus komunizmo viešpatavimo 
nei viena moteris nepasiekė tik
ro autoriteto pozieij osr - Mote
rys ten sudaro lygią, pusę darbo

detaijds terių

kės Bendruomenės pirm. Juozą 
Bagdžių, Sibiro kankinį Jūtią 
Kreivėną, Chicagos Anglijos-Br-i 
taihijos klubo piĄ. Vladą Bala

kyklų administratorių' sudaro 
vyrai. Apie 70 nuošieačių visų 

daktaru-gydy- 
tojų sudaro moterys, bet vyrai 
ūžtiftS. Visas rttintfgų, dėp&t* 
mentų prievaizdų ir ligoninių di* 
rektorių postus. ’ J. Pr.

(Bus daugiau)

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

Skausmui sumažinti ir sutikimui pašalinti gali
ma prie žando dėti šiltus kompresus. Taip pat gali
ma duoti ir šių tablečių: Alenol, Aūacin, Pyrūfiaidon 
ir Darvon compound 250 mg. Reikia duoti po vieną 
tabletę kas dvi valandas, bet nereikia maišyti. Varto
jant tuos vaistus skausmai greitai sumažės ir ligonis 
daug geriau jausis. <

> DESNŲ liga -
Desnų liga, lotyniškai If angliškai Vtdint&k pyo- 

rhea, Amerikoje lAbat paplitus. Ja serga jauni, Beau
gę ir net kttii. Kodėl taip yra, negalima tiksliai įsa
kyti. Nūdien mokslininkai ilgos prietaščių tyrinėto
jai štai ką sako: Vieni jų konslatUUjB, būk tai dantų 
ir jų desnų iš pat jaugsite fttprfešitaL Kiti teko, 
kad dėl cheminių konservų esant mityboje palieka 
desnos sužalotos. Bet nei vieni, net antii MtttTt pir
mapradžių pagrindų tai ligai nustatyti*

Ligos pagrindinės pfMMtyb ĄM tiattMSOi ( dvi 
rūšiai ^tiriančios ir nėvetkiaft&fe Vetkta&ft prie-

form bacillus ir spirocheta

Neveikiančios prielMtyft yrtt dantų beemkandi- 
mas, fcffeivi dantyi, plačios tarpdantėių prastės — pi
gus dantų taisymo darbas — tiltelių, vainikėlių, auk
sinių, sidabrinių ir tydfaių, dafitų bėra*
lymas, nudingi vaistai, darbas prie Švino, vario, sie
ros, gyvojo^ sidabre ir tolų kūno vidaus ligų.

Ligos simptomai toki: dantų desnos peraudonuo- 
ja, patinsta, desn$s minkštėja, skaudi fr kHfajkija, 
Iš tarpdančių trykšta pūliai su krauju, desnos atkrin
ta nuo dantų ir dantys ilgėja, žandikaulio paviršius
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liėnės gerai pagamintais valgiais 
Ifr ftfikfminosi gfoaM A. Ramo- 
nid dfkfeštriri. SvėSat tei ta-, 
bai ffihlohios, ifckSfids, fiBotft- 
koš, kas tetai kitur pasitaiko. 
Klubas Švygfo ŠM 
mlkoja reikalams.

; Darbščioji klubo valdybą yra 
dėkinga visiems bent kuo prisi-

Dabar valdyba ruošiasi klubo

bus šių metų lapkričio 6 d. Vyt. į 
Didž. šaulių Rii±tidės namuo- < 
se. Stasys Patlaba ;

-ya -J

Remkite kiekvienas, 

Nes jos rašo tiesą

SkUIfle lit KIWI BATARK 

SKAITYTI •NAUJIENAS’
■ i. i—gh ė .

tūdijVpūaa ta bufttei itvnįaš labai dvokia. Dantysi 
išsiliuosuoj®, išklimba, kartais dėt patyt iškrinta ar
ba galima net pirštais ištraukti.

Manding, liga .paliečia tokius žmones, kurie neti-

beturi* mažai atsparos net ir kitoms bakterinėms li
goms, šiai tigai labai daug įtakos tari sifilis, cakrrir 
gė, osteomylitis.

Nuo pyoorhea ligos paeina teūffi&thš, attrites, 
virškinimo organų sukliUriinaS, htrtrhsklėfozė, vaK 
rūs širdies sutrikimai taip-jaunuose, taip ir suaugu
siuose žmonėse.

Vidinis organų pūliais apnuodijimas būna dve-. 
jopas: 1. iŠ dantų desnų pūlf&ftį bakterijų nuodai per- 
sikošia per kraujo indelių sieneles ir tiesioginiai pa
tenka į krituja takus, kariais ifcinelioja įto vissą žmo
gaus kūną; 2. pūliai iš dantų desnų burnoje susimaišo 
sū Htetota & pumi I tanu.

Burnoje ^Ū1IU a£siM8dija migdolai, paga
mina bronchinių vamzdelių įdegimą ir netgi plaučių

gtei Vėžiu!

' m Mt wag t*wi*aa <4 R&ia-jį
Jie kenčia ne tik nuo reumato ir apendiktos, kenčia 
ir nuo įvairių Įtritieu rririkftaų, 0 ktaA iBr Vtebs Mitai 
juos kankina -

fcMrf <M,1Į liga pagydoma? Pirma ir

"V

(B«s daugiau)^
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modicai Buildipg). Tel. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

0R. C K.' BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T* l*f. 69541533

V«l|*y M*dic*| Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE"587ELGINr ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
OEMS: HEmlock 4-5849 

Rood.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antracL. penktadienį nuo 1—5. treč.

DR. PAUL V. DARGIS
gydytojas ir chirurgas

Westchester Community klinikas 
Medici nosdi rektorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, UL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni B—-3 vai
TeL: 562-2727 arba 562-2721

KEZ.: til 8-0873

DR. Wė EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandoj pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVKKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Mūsų spaudoje

—Emigruoti iš okupuotos Ue 
tuvos pasiseka tik saujelei 
žmonių. Bet žinau ką galvoja 
ir jaučia mūsų tautiečiai Lie
tuvoje. Visokio išsilavinimo ir 
įvairias pozicijas4iužimą žmo
nės kenčia tą pačią sunkią 
priespaudą, kuri slegia visą

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. Š E R* N A S

T*l. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstyrny. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place.
Tel: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS •-
Beverly Hills

GiLINYČIA 
t 2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

G Ė L I N INKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu Sėlė: ir

tau papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?? ‘-‘Z f .’AS)

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

V“ dainiau pasitaiko 
atvejų, kai žmonė* viešai pa
sisako prieš vergiją, nepaisant

Negaliu suprasti, kodėl tau
tiečiai Kanadoje bijo viešai pa 
sisakyti apie sovietinę Lietu
vos vergiją. Juk čia laisvas 
kraštas! Stebina mane ir tas

ten gyvenimas. To laukia iš 
mūsų Lietuvoje gyvenų bro
liai ir seserys. *
Džiugu, (matyti šia gimusį bei

pradėjo vyresniosios kartos 
dėka jie išliko lietuviais. Jai 
priklauso didelė' padėka.. Rei
kia tikėtis, kad darbas nebus 
veltui, kad jaunoji karta seks 
savo tėvų pėdomis. s

Jaunimui darbas Lietuvos 
ngudai yra lengvesnis, nes . lai
svai kalba angliškai, daugelis 
jų yra baigę universitetus. Be
lieka- jiems bandyti patekti " į 
gyvenamo krašto valdžią. Ta
da lengviau bus viešai iškelti 
mums rūpimus klausimus. Ne 
reikia nuleisti Tankų. Juk la
šas po lašo ir akmenį-pratašo. 
Tai rodo ir mano laimėjimas 
kovoje su sovietiniu biurokra
tizmu.”

Atrodo, kad tuo klausimu 
neturėtų būti antrosios nuo
monės, o tik ieškojimai ir svar 
stymai, kaip sėkmingiau tą ne 
rašytą užduotį ir pareigą at
likti. Deja, taip nėra. Tai ge
rai žino ir autorius, todėl ir 
tuo reikalu rašo. Jis buvo pa
kviestas Chicagon skaityti pa
skaitą Frontininkų Bendruo
menės ruošiamame Vasario 16

Šileikio iliustracija knygai

I minėji
virš 8(

minėjime' jaunumu, 
mą atsilankė truputį 
vyresnės kartos asmenų, o iš 
jaunimo buvo tik keletas prog 
ramos dalyvių.

šį ir daugelį kitų gana keis
tų dalykų yra nesunku išaiš
kinti. Paskutiniais metais dau 
gelis mūsų neinteligentiškų in- 
teligentų ir visuomenės veikė
jų buvo apsirgę bendradarbia
vimo ir< tiltų satybos su sovie
tais liga. Daugelis iš jų atsidū
rė Bendruomenė ir kitų ne
politinių organizaciją viršūnė
se ir virš minėtu tikslu pradė
jo politikuoti. Tik dabar kai 
kurie' pastebėjo, kad jie atkak
liai vykdė Sonnenfeldto. dokt
riną ir kitų žemesnių tarnau
tojų politinius bandymus.

t K. Petrokaitis

Skaitytoju Balsai
Geri). Naujienų Redakcija!

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
. KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

•J6« tyrinėjai* Raštus, vm* tariatės luote turi amžinąjį gyv*nia»«; 
|1* tai Ir yra, kurio liudija apie mano0. — Jono 5J9.

Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Baitas apreiškia mums Viešpoti

mq žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo to- 
džitL O- norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingii pamokų gynei me tįk tada, kai Kūrime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mnm. Dievo duotąsias pasonkai, kurios padarys mus tinkamais g^ 
riems darbams.

VW fino, kad mirtis yra žiauri ir pall*fia kiekvieną. Bri kur yra mL 
rusi*!!? ] tę klausimų atsako knygutė "Viltis po mirti**", kurią gausite 
nemokamai. Rašykit*:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66tb STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
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DR. K. A. V. JUČAS
489-4441-561-4605 "

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ. h 
5214 N. WESTERN AVE. ■ -

Telefonas- atsakomas 12Qiva1.'

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.00. . - ■
X Jasminas,- A

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet 
Tik susitarus. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI
\ 2618 W. 71st St. — TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an^rad. nuo 1-^4 po'pietų. 
ketVirta<L nud 5—7 vai. vak.

Ofisu teW.: 776-2880
Naujas rgz. telef.; 448-S545

/ DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

f*lu PR 8-1223 »

OFISO VAL.: pirm^ antrad^ trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 68 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. '

150 psl. Kaina S2.50. ” . — - ------- -
’ aS?-' < . - •' ’ *"

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina.$3.00.

Dr. Juozas B. Končių VYTAUTAS THE GREAT, istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją- 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma ag knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. - Jas ir 
kitas knygas gahma Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
ninieinp nprlaida > - .

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, im. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yrą parašyta.daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova^ dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją if surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei, du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, UL 60608.

CHIRURGAS 
2454 WEST Tlst STREET 

Ofiso tal*f.: HEmlodt 4-2123

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Elei* 
to Chicagoje 1966 metais paties Autoriaus lėšomis. Knyga'dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. «p*ciatf pagalba kojom*

I (Arch Support*) ir 11
VaL: 9-4 ir 8—8. šeštadieniais 0—1.
2*50 Wert 63rd St, Chicago HI. 60629

Tal*f.: PRospect 65084

nebūtų sutrukdę* 
i griovęs gražiai iša 

nių ir kultūrinių
I tauta galėtų di<m< 
I ir prilygtu pačiom 

absoliuti lietuvių 
sauŲ išblaškytų B 
ninkai, arba ūki 
liūčiai lietuvių dai _ 
žemei parašyta, kad ] 
autoriaus skiriama Li 
mai Tėvynei Lietuvai’ 

Knygos 300 pustai 
Gaunama Naujienose:

lugusių ir nklestėjtisių Lietuvos politinių, ekonomi- 
lairpėpmų, šiandieną, drąsiai galima sakyti. Hetuvia 
uotit--fr džiūgauti sava žemės ūkio kultūros vaisiais 
s iškiliosioms Europos tautoms”.
žemė* ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
tautos dauguma (88.13%', buvo ūkininkai (r po pa- 

_etuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
lininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

aė kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
is skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
ttūs žodžiais: “Dėkingas sūnus — myu-

PARAGINK

IMMMlNM!
■ ' ■; > ■ /' . 'i <'

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Sen. Pan!Douglas 
vėl gina Sandunus 
Buvęs Illinois senatorius de

mokratas Paul H. DougIas, šian
dien jau 84 metų ir nesveikau- 
jantis, kurio pastabiomis pradė
tas statyti Indianos Kopkalnių 
nacionalinis parkąs, pasiuntė 48 
’senatoriams telegramą perspė
damas apie pavojų-parkui iš In-’ 
dianos pusės, kuri planuoja ar
timiausioje parku ^pašonėje sta
tyti didžiulę atominę jėgainę. To
kioje vietoje pastatyta jėgainė 
su milžiniškais vandens vėdintu- 
vais būtų galas parkui, kokio nie-i 
kur kitur nerastų. Nepaiant kon^ 
servatorių.- priešinimosi, šiauri-

Siųsdamas čekį už Naujienų 
laikraščio prenumeratą, kartu 
noriu pareikšti keletą žodžių apie' 
Naujienas. Nors šie mano žo
džiai daug reikšmės ir neturės, 
nes kalbu ne lietuvių visuomenės 
ar kokios organizacijos vardu, o 
savo vardu (bet karais ir vienas 
balsas daro persvarą) ir niekeno 
neužprašytas nei pasamdytas.

Anksčiau esu buvęs Naujienų' 
prenumeratorius, bet vienu lai
ku daug metų atgal nebeatsime
nu už ką dipukai gavo “garo”. 
Po to lyg ir neturėjau geros akies 
ant Naujienų, bet jas skaičiau 
visąjaiką ir įsitikinau, kad Nau
jienos ėjo, eina ir visuomet eis 
tiesiu ir teisingu keliu, ir kur 
reikia žodžių nevinioja į vatą, 
o tuomet dipukai gavo “garo” ne 
be reikalo.

Mano nuomone Naujienos yra 
vienas iš geriausių lietuviškų 
laikraščių, todėl ir aš įsijungiu 
į Naujienų prenumeratorių gre
tas. Linkiu Naujienoms ir to
liau nepailstamai dirbti šį reikš
minga ir lietuviškai visuomenei 
reikalingą darbą.

Su pagarba
VL Bražionis, 
Chicago, Ill.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
Js. ”> Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave^ Cicero

TeleL: TOwnhall 3-2108-9
į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

šonu j e, bet ir didžioji dalis paties 
parko būtų paversta radiacijai 
buferine zona, žalinga parko 
ekologijai. •

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

kalnių parko pašonėje planuoja 
pastatyti $450 milijonų kaštuo
siantį branduolinį reaktorių (ato
minę jėgainę), kuri nę vien būtų 
baugus vaizdas pačioje parko pa-

natorius pasipriešinti tokiam su
manymui, kuriam priešingi yra 
abudu Illinois senatoriai Char
les H. Percy ir sen. Adlai E. Ste
venson. MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

336 puslapiais su žemėlapiu ir pavaikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina >$6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, UL 60608

...

F

Pirmajam* tom* yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai. 
Abu temai minkštuos* viršeliuose parduodami už $4.00, e hiatuos. 

«lri*nuo** už $6.00.
Abi knyga* gausit*, |*i pinigus pasiysit. tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti, knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslao-

Knygus Jmjs išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis
• bu pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,

■MMM Ml

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palu Hills, BL 974-4410



(Pry

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

(Pavardė ir vardas)

NAUJIENAS

185 North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

NAUJIENOS" DOLSEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

The ILLINOIS SOČIETY OF PO- 
ETS is compiling a book of poems.' 
If you have written a poem and 
would like our selection commit* 
tee f© consider it for publication, 
send your poem and a self-addres
sed stamped envelope to:

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

Prašome ištirpti ir prisiųsti 
--- - * <^-*7 •

su virš nurodytu

prenumeratą
mokesčiu.

Call Frank Zapolis 
3208% W.95fh St

GA 48654

nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

NAUJIENOS,
F 39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telofj REpublic 7-1941

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ___________________
•EAUJIŲjiOS" BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE 
•NAUJIENOS* KIEKVIENO

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar Ava 
Chicago, III. W632. ToL YA 7-5980 HEATING AND AIR 

CONDITIONING 
DOMAS ŽUKAUSKAS 

4444 So. WESTERN AVE. 
Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

iš anksto registruotis pas S. 
Cecevičienę telef. 523-4526 ar
ba J. Sasnauskienę telefonas 
GR 6-8402.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
well non

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy- 
mas gazu, 2 mašinų garažas.

62-tra ir Tabnan. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax *

Lietuviu kalba: sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Siunčiu -------------- dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MOVING — Apdraustas perkraus tyma s 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metu patyrimas.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

bendradarbiavimo sutartį.- Pa
vergtų tautų žmonėms ir. tos 
kilmės amerikiečiams Sibiras 
buvo fr liko laisvės siekiančių 
kalinimo, kančių ir mirties vie-

NAUJIENOS, CIT-AGO 8, ILL. — TUESDAY, MAY 25, 1976

Brighton Parkoj apylinkėje. Vy
tautas Lumbis iš Sudburio iš
vyko į Garson, Ont Pomivo, 
Cdnada. Ponia dna Martinkus 
išsikėlė į naują butą Marquette 
Parko apylinkėje'. ’

- — Vytauto D. ^Šaulių - rinkti
nes -šauliai gegužes 30 d.^ sek
madienį, 9:3O^ąl.?rytą renka-

JLLINOIS SOCIETY OF POETS 
55 Ė. Washington Street, 

. Suite 201 
Chicago.. Illinois 60602

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Ž»me — Pardavimui

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 fcii. A. M.

DĖMESIO 
S2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 570 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LUKSUŠ apartmentų 2 aukštu mū
ras Marquette Parke. Gausit $12,000 
metinių pajamų. Perkat už $65,000

GERAS 2 butu mūras 2x6 ir 2 au
to — mūro garažas. Artį vienuolyno. 
Tik $28,800.

4 BUTŲ gražus nesenas mūrinis 
arti Marquette Parko bažnyčios — 
$45,000.

9 KAMBARIŲ mūras, tinka paja
moms. I vakarus nuo Kalifornijos. 
Marquette Parke — $23,300.

PLATUS komercinis sklypas. Blo
kas nuo Šv. Kryžiaus ligoninės. Pi
gus.

ERDVUS 6 kambarių tvirtas bun- 
galo. Tinka didelei šeimai. Arti mū
sų ofiso — $21,000.

GRAŽUS 2 .butų mūras. . Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. Dėl ligos par
duoda už $27,500.

VISŲ puikiausias 15 metų 2 bu
tų mūras. 2 šildymai ir po 2 vonias. 
Suecialistu statytas negailint pinigų 
už prabangą. Marquette Parke — 
už $57,000.

. M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

parapijos aikštę.;Iš Įen yykšta- 
taa; automobiliais- lankyti'- sau-’ 

■ lių kapus Į Lietu vi ų Tautines 
kapines. * , :
’ — . Vytauto. U. šaulių rinkti
nės šauliai š. m; gegužės 31? tL,

prie mažų vartelių — Pulaski 
ir 111 gatvių lankyti Jaulių 
kapus šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Po pamaldų norin
tieji dalyvauti -pietuose, kurie 
bus paruošti šaulių namuose— 
2417 W. 43rd St., yra prašomi

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, ft. 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių p rėki ų.* 

' MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P11 vieninteliI#.NA lietuvi kailininką 7^ ^7 
Chlcagoje — 

^SUNORMANĄ 
JmggMURŠTEINĄ 

263-5826 
(įstaigos) ir 

677-8489 
(buto)

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALAKTINAS

- penkios „moterys ir 
seselė Mercedes, Jad- 

’rena šimkie-

kutį nuo prenumeratos taip pat 
paskyrė Mašinų fondui. Dėkui 
visiems. (

— Marta Daukantienė, Arra- 
yo Grande, Cal., atsiuntė tokį 
laišką: “Nelaukdama jūsų ra
ginimo apmoku už 6 mėn., o 
likusieji ?6 lai būna mašinų 
fondui. Aš labai seniai skaitau 
Naujienas ir labai apgailestau
ju, kuria dieną paštininkas ne
atneša. Mums vyresnio amžiaus 
skaitytojams jau atsiranda pro 
blemų su akimis, tad geresnės 
spausdinimo mašinos yra rei
kalingos. Linkiu visiems gėros

— Poetas dr. Henrikas Nagys 
iš Montreal:o skaitė- -'pšškaitą 
apie egzilų poetus ir jų poeziją 
Connecticut universitete; r

—- Dr. Vytautas Tauras"grįžo 
iš: atostt^ų": ir' jau priimat ligo
nius ^ąavo kabinete nustatyto
mis valandomis.

Ponia Barbora Dargužis, 
Gulf Breeze, Fla., atsiuntė tokį 
laišką: “Aš esu patenkinta, kad 
jūs gražiai darbuojatės Lietu
vos if visų lietuvių naudai, ir 
palaikote-? naudingus bendrus 
darbus. Taigi prisiųsdama savo 
prenumeratą, siunčiu ir $5 už 
kalendorių, linkėdama jums vi- 
siems ir jūsų taip geriems ben
dradarbiams geros sveikatos”.

—i J. Baltramonaitis iš Mar
quette Parko apylinkės išvyko į 
Union Pietį'Mich. Ponia Martha

jų komisijos pirm. Joną G. 
Evans arba į Naujienų adminis
tratorę Kristinną Austin.

— Al. Kumskis, buvęs : Chi- 
cagos Parkų distrikfo Speeia- 
lių parengimų bei programų 
direktorius ir dabartinis Cook 
county šerifo įstaigos Ryšių su 
visuomene direktorius, daly-: 
vaus su savo politiniais- drau
gais ir bendradarbiais Naujie
nų bankete, kuriame bus pa
gerbtas ilgametis Naujienų dar
buotojas, ir “Meno žinių redak
torius dail. Mikas Šileikis. Dė
kui už ankstyvą - rezervaciją. 
Komisija taip pdt dėkoja už 
dalyvavimą ir ankstyvą rezer
vaciją rašytojui ir spaudos ben
dradarbiui Juozui. Kapąčinskui 
ir Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus bendradarbei poniai 
Deltai Zūnas ir jų artimiesiems.

■ — Stasys Bakutis St. Peters
burg Beach, - Fla., pratęsdamas 
be raginimo savo prenuinėrafe,- 
papildomai atsiuntė ” -“Mašinų 
fondui $10. Tos apylinkės tau
tietė užsisakė Naujienas 6 mėn; 
bet pavardės prašė neminėti. 
Taip pat prašė neminėti‘savo 
aukos ten gyvenąs vienas .tau
tietis. J. Baltramonaitis iš Mar-

PIRKIT pelningus auooa z au&stiĮ murini namą po 3 _
kambarius. Centrinis šildymas. Gara- NTA'MTIQ
žas. Arti Nekalto Prasidėjimo baž- 1N2X1YLUO
nyčios. Daug Įrenginiu — karpetai. 
pečiai, užuolaidos ir kiti. Skambinti 
po 5:00 popiet LA 3-7073.

BUD’S REAL ESTATE 
į PIRKSIT — PARDUOSTT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS

LEMONTE, netoli 134 St. ir Archer, 
parduodami vieno akro sklypai namų 
statybai.

Tel. 257-7978

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeJ 9S44WS1

8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
- TeL 257-5861

Į — Sen. Frank D. Savickas 
parėmė įneštą Illinois sei man 
įstatymą sumažinti dvigubai 
paveldėjimo mokesčiui ina- 
šiems -hkimh * Ir" *tofcienis -pat 
verslams. Taip pat pažymėtina, 
kad sen. Savicko artimas drau
gas sen. LeRoy W. Lemke, 
(D-25), paruošė įstatymą ap
saugoti nuo apgaulės Viešosios 
pagalbai ir Maisto kortelių pro
gramas. ,-■?

— .Philomena D. Pakelipra- 
neša^.kad Southwest Real Esta
te tarybos metinės golfo žaidy
nės ir pietūs bus Cog Hill Coun
try klube|T119-ta ir Archeųprie 
Lemento. Rezervuoja vietas ’ 
George Mooney iš Drovers Na
tional banko;

— Propagandinė paroda —■ 
“Scientific Siberia” atidaroma 
birželio 14> d. Chicagos Mokslo 
ir.pramonės muziejuje. Paroda 
tęsis iki liepos 1 d. pagal Ameri-

— Naujienas galima užsisa
kyti telefono, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. PlaUnnno vajaus 
progą Naujienos yra siunčia-

TERRA
Brangenybės, LalkrodDal, Dovano* 

visom* progoms.
3237 WEST 63rd ST. CHICAGO 

Telef. 434-4660

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metij. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiem; platinimo vajus.

N VU J IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar ju įgaliok 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo* reto
rikos ir poltmiu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruotL

Ibdėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
<<randinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: CMcapoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, p use U metu $16.00,

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se --^$31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*

Man buvo jdonįu pamatyti 
naująsias Čiurlionio Galerijos, 
(Ine.) patalpas ir ruošiamąją 
parodą. Sužinojau, kad ALDS- 
gos parodoje dalyvauja 10 dai
lininkų 
5 vyrai 
vyga Paukštienė, 
nė, Veronika švabieuė ir Bar
bora Morkūnienė;' vyrai—prof. 
Adomas Varnas, Vladas Vaitie
kūnas, Mikalojus Ivanauskas, 
Jonas Tričys ir Mikas Šileikis. 
Bet atrodo, kad vyrams teks 
pasispausti, kad moterys daili
ninkės su savo gražiais kūri
niais vyrams nepadarytą gėdos.

Parodos turinys atrodo labai 
įvairus: gamtovaizdžiai įvairių 
sezonų, natiurmortai— gėlės, 
daiktinė ir simbolinė kūryba. 
Technika — aliejus, gvašas, ak
varelė, grafika ir t. t.

P-nas Norkūs yra didelis me
no mėgėjas, o p. Frank Zogas, 
Midland Savings^ finansinės 
bendrovės prezidentas, malo
niai sutiko perleisti atskiras pa
talpas Čiurlionio Galerijai Chi- 
cagoje, kur visiems bus lengva 
pasiekti. Kai naujuose Midland 
Savings rūmuose Bridgeview, 
Ill. buvo tiesiog karališka gale
rija, bet nuotolis darė nepato
gumų nuvažiuoti, nes autobu
sai ten dar nevažiuoja.

Reikia 
Čiurlionio Galerijai

1B«■W■«■a
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 

tijos.tr iš kitą kraštu, pilietybės popie
riai, įvairiu valstybės formų pūdy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen- 
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir’kitų įstai
gų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimat Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis, asmeniškai arba laiškais.
AK S. Užpildomos fprmos 1L-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons.

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service 

3548 SOUTH EMERALD AVENUE
- CHICAGO, ILLINOIS 60609

(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo) 
Tel. LA 3-1387

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojai 
' 7722 George St ° ' tik UŽ ?5.00 metams!

L« Salle, PQ, IMoatreal 690, „ 4
CartacU /. -- (Reguliari: prennmėrate — $10.00)

5BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į V1ŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — > 778-2233

!d. O se 
Atidaroma Am. Liet. Dailininkų Sąjungos paroda

Naujas kultūrinis centras įsi
kūrė Brighton 4’arke, tik keli 
žingsniai nuo Ikilzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus, Midland 
Savings bendrovės name, 4(Xft5 
Archer Avė. čia bus nuolatinė 
Čiurlionio Galerijos, Ine. būsti
nė su atskiru įėjimu. Bus ren
giamos parodos ir bus atidary
ta 7 dienas savaitėje.

Birželio 5 dieną čia atidaro
ma Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos narių paroda ir 
kartu oficialiai atidaromos 
Čiurlionio Galerijos patalpos.

Ponas Norkus, Midland Sav
ings taupymo bendrovės vedė
jas, maloniai mane pasitiko ir 
įleido į galeriją. Man net akys 
“apraibo”, matant visas sienas 
ir visus pakraščius apstatytus 
gražiausiais paveikslais. Klau
siu p. Norkų: Kas čia dabar 
bus? Atrodo, kad iš viso svieto 
surinkti meno turtai. Jis sako: 
Vietos užteks, kad tik būtų dau
giau tokių meno turtų. Mes tu
rime didelį voltą jiems sudėti. 
Kai Sąjungos paroda pasibaigs, 
tada naujus paveikslus iška
bins publikai lankyti, o kas no
rės, galės ir įsigyti.

Padėkojau p. Norkui už po
kalbi. Jis dar pridėjo: Čia gera 
transportacija, lengva bus pa
siekti galeriją iš bet kurios 
miesto dalies. Archer Avė. au
tobusai eina be pertraukos. Ir 
biznio centras, — daug lietuvių 
šioj apylinkėje gyvena.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MRNESLN1AIS ISS1MOKBJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
t PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 V». Cermak Roar Chica^ If Virginia 7-7747

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzejnplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

ftCSORTS ARD VACATK><IMG
Vietos__ _

UNION PIER VASARVIETĖSE iš, 
nuomojamas vasaros sezonui Cottage 
tipo vasarnamis. Tel. TO 3 2774.

NAUJIENAS
T——■ ram $ai»—

— Dail. Antanas Petrikonis 
išsikelia iš Chicagos į Juno 
Beach, Fla. Jis turėjo Marquet
te Art Gallery, 3215 W. 63 gaL 
ir keletą metų neblogai vertėsi. 

1 Bet tą namą pardavė ir naujieji 
savininkai reikalauja užleisti 
patalpas. Dabar viskas' likyj- 
duojamar paveikslai, rėmai ir. 
visa atsarginė medžiaga papi
gintom kainom. Paskutinė Pet- 
rikonio paroda, kuri vyko visą 
gegužės mėnesį ■..Luvo sėkminrJ 
ga. Dailininkas ža^ia atidaryti 
meno galeriją Floridoje. Lin
kiu jam sėkmės, bet gaila ne
tekti gero kolegos. M. Š.

— Bruno Klemka, Lietuvių 
Prekybos Rūmų direktorius ir 
statybos bei remonto, darbų 
kontraktorius, dalyvaus-su šjos 
organizacijos nariais bei • savo 
artimaisiais Naujienų pavasari
niame bankete birželio 6 d. 
Martinique restorane. Dėkui už 
dalyvavimą ir už ankstyvą re
zervaciją sekmingesniam pla
navimui ir geresniam svečių 

tik palinkėti kaip į priėmimui. Visi kviečiami da- 
įsikurti lyvauti ir prašomi vietas grupė- 

naujose patalpose, taip ir Dai- mis arba pavieniai rezervuoti 
lininkų Sąjungai sėkmės. Mūsų iš anksto, kreipiantis į Rengė-

REAL ESTAT€ cae SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

HOMEOWNERS POLICY

Staie Farm Fire and Casualty Comply

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY 

BUY U.S. SAVINGS BONDS '

n?, — į Naujienų rengiamą 
banketą Martinique restorane, 
2500 W. 94 th Street.

.... .. - “N.? * k oresni

P TRUMPAIi j

tijos.tr



