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VOKIEČIAI SUNKVEŽIMIUS TIKRINO
ATGRUBUSIOM RANKOM

SWEDEN
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KINIJA ŠAIPOSI
IŠ AMERIKOS

SLA Prezidentas
Ponui Povilui Dangiui, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje
ir Amerikos Lietuvių Tautinės
Sandaros Pirmininkui, 2040
Springs Hill Rd., Pittsburgh,
Pa. 13243. :-

Didžiai Gerb. Pone Dargi,

Amerikos Lietuvių Taryba š.
m. spalio mėn.. 27-28 dienomis

PEKINAS, Kin. — Kinijos ži i
nių agentūra paskelbė, kad prez. j
Reaganas sutinka su atvykusia j
Scvietų Sąjungos komisija ir i
pasirašė projektą skub:oms ži
nioms praneš*:.
Spaudoje, buvo paskirtie gau
dai, kad rusai bijodami naujo
tarptautinio konflikto per kla<
■lą atsiuntė delegaciją į Wasbingtoną po. dildyti seną greitoms
žinioms perduoti susitarimą. .Ki
niečiai tvirtina, kad susitarimas Į
su Maskva neturi jokias vertės, ■
nes Maskva jų nepildys.
Maskva bijo, kad amerikie-;
eiai atidžiai sekdami sovietų ka- i
ro jėgų judėjimą, kad nepada-1
rytų klaidos ir Europon atvežtų į
atominių raketų nepaleistų į
Maskvą.
Rusai buvo sutraukę dideles j
karo jėgas į Vokietijos pasienį,!
bet nepadarė jokio žingsnio į va- <
karus, kai patyrė, kad įruoštos •
amerikiečių raketos atsuktos i
Maskva. 7

Amerikcfe*jįiparytos
“ JįįjjgTams- ko,
" reso
tą . sutik t
Garlįį''iČ

įįdo j San ^rancislutį pro^j^pasam neleido;
ston atskri-

kaus atsakymo te^i^Salo^ė
kariamas, reiškiu pa
“
riaushis linkėjimus.
labai dėkingi, jeigu atsakymą
prisiųstumėte ligi š .m. liepos
mėn. 31 ri.
•
Dr. Kazys Šidlauskas,
Amerikos Lietuvių Tarybos
Pirmininkas
Dr. Kazys Šidlauskas, Pirm,
Amerikos Lietusių Tarybos,
2606 W. 63rd Street, Chicago,
Illinois 60629.

Kjtnjs

Koo^berg

ao n
lionė buvo'žinonla del jo pada
rytų klaidų ar nevykusių pareiš
kimų. Jis tvirtino, kad už Jes
se nebalsuos, bet buvo vieninte
lis* iš Illinois, kuris už jį balsavo.

Skuin
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The Paris Urte

The Curzon Line*___
Treety of Rręe,1921fc

The Partition LKe, 1$39^
Pctsiam Corr>untque,1945.

?įLehku valdžia paleido visus politinius kali jiiuš. Bet jeigu
baudžiamas už amnestuotą bausmę ir už - naująją.

FILIPINŲ PARLAMENTAS IŠTIRS
FERDINANDO MARCOS SAUVALĘ
Parlamente opozicijos atstovų skaičius yra daug
gausesnis, negu prezidento
•

.

- ;

MANILA, P'ilip. —. Pirmadienj pirmam posėdžiui susirinko
naujai išrinktas Filipinų salų
parlamentas. Opozicijos narių
skaičius yra daug gausesnis, ne
gu prez. Markos šalininkų skai
čius.
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nę, . ksd
-stovio panaikinimas apramir.tų visą kraštą, nuo
— G'ub. Thompson pareiškė,
taikos būtų sukeltos. Kai ku
kad" Waller Mandale nėnįjpariose salose valdžios atstovai
kąnkamai: stiprus - užsispyruskaitomi gyventojų priešais. Vai
siems politikams, suvaldyti, /kai
džios atstovą drįsta įžengti į sa
jis negavą Bert ;Lance ir Malą tiktai karių lydimi. Tai pri
ratto.
*.*'■'
t
valo būti baigta. Karo stovis tu
Pirmiausia parlamentas išrinks
rės būti pauškintas ,sako dau
Didžiai gerbiamas Daktare:
Paul Simon atleido savo rin parlamentui valdyti reikalingus guma atsto* Į.
Dėkui už pakvietimą. Sutin kiminės kampanijas vedėją Th o organus ir sudarys reikalingas
ku tapti Amerikos Lietuvių Ta mas M. Puzzi. Jis įsitikino, kad komisijais. Antruoju žingsniu
rybos rengiamo Kongreso Gar Puzzi sekretorium jo neišrinks, i bus prez. Ferdinando Marcos
GEN. WESTMORELAND
valdymo priemonės. 1972 me
bės Komiteto nariu
ĮRODOMI DOKUMENTAI
tais jis paskelbė karo stovį ir Ir
* Su gilia pagarba,
WASHINGTON, D. C. Gen.
gi šios dienos jis paruošia karo
Povilas P. Dargią
stovio metu išleistus patvarky •William C. Westmoreland pra
1 SLA Prezidentas ir L. T.
mus pravedė paskutini-us rinki eitą penktadienį įteikė teismuiSandaros Centro Pirm.
mus — Parlamento sudarytoji įrodomą nAdžiagą- prieš CBS
komisija apklausinės ir patį pre- televizijos bendrovę. 1968 me
— John Zacara nėra toks sėk
zi<lentą. Buvusioji kom. prezidem tais CBS paskelbė “60 minu
mingas rea Įstatiniukas. kaip dau
to nedrįsta apklausinėti. I*i ap čių” progranbj, suorganizuotoj
gelis galvoja. Paskelbti jo mo
klausinėje žmoną, bet neapklau- televizijos specialisto George
kesčių lakštai rodo, kad praei
s i nėjo jo paties. Tuo tarpu par Crile, kuris pažemino ir pasi
tais metais jis turėjo nuostolių.
lamento sudarytoji komisiją pa šaipė iš g€il. Westmoreland,
kvies ir prez. Marcos. Jis galės tuo metu kerojusiam karo jė
—Aukso verlė krinta, nes JAV’
tai padaryti prie uždarų thru, gos Vietnamu .
parduos Kinijai didelius kiekius
Gen. Westmoreland patraukė
bet gali padaryti ir viešame pomodernių ginklų.
teisman CBS bendrovę ir parei
kalavo 126 milijonus dolerių už
Marcos valdo karo
biaurų šmeitią prieš Amerikos
stovio pagalba
karo vadą. Įteikti dokumentai
Prez. Marcos įvedė karo dovį rodo, kad kiekvienas žodis buvo
M on dale, konvencijos 1972 metais. Karo stovis leidžia paremtas Lietais ir vadovybės
etų gerokai išvargo, o dabar prezidentui t paruošti visą eilę įsakymais. Į
Crile pareškė, kad gen. Westvažrvao pažuvauti ir pilsėti nuostatų, kurie tampa įstaty*
mbreland J* apgavęs-, prezidentą
jvaitės
baigoje pas jį a (va
KALKNDORfiLIS
Parlamento sudarytoji komi klastingais jokunjenfliis įtrau
luos Geraktina Ferrara nauŠį
nnkiminiams planams sija bandys nustatyti, ar tas ka kęs į bereilalingas kovas.
, Į jiems
ruošti. Praeitą šeštadienį. vie- ro stovis reikalingas. Taip pat tvirtinimą Crile paskelbęs 1982
Setgis, Jurga
II toje šia- nuotraukos įdėjome ki turės nustatyti, ar dar tebega metais. Dalar jis turės progos
Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:17
įsitikinti, k; d Amerikos kariai
to asmens klišę. Nuskriaustuo ■ lieja, ar jis panaikinamas.
Parlamento nariai yra įsitiki- <savo vyriaus ybės neapgaudinėja.
1 sius atsiprašoiMk
Giedras, IQtas
I

I BONA, Vok. — Vakaru Vo- nuo kelio į kraštą, kad netruk
, kietija vakar sutiko išleisti so-; dytų traJikai.
! vietų valdžios nupirkta (rene-l
Rusai reikalavo, kad sunkve
į ral Motors didelį sunkvežimį, j
žimis yra kaip diplomatinis port
! prikrovė jį pilna įvairiausių dė-! felis. bet vokiečiai šitokių privi
‘ žiu ir legaliai ir laisvai išsivežė legijų nepripažino. Be švelnių
; iš Vakarų Vokietijos į komunis
pokalbių, buvo ir pasikoliojimai.
tų pavergtą Vokietiją.
Galų gale rusai’sutiko įleisti vieGriežčiausiai pasielgė šveica-|
. .
.
. v. .
1 . °
j na pasienio saiga į sunkvežimį
rijos
i>a>ienio
sargai.
Jie nesu-,J u. \leido
, jam
x-*. .
»
J
1
°
patikrinti.
Sunkve; tiko išleisti iš šveicarojos sovie • žirnis buvo atidarytas ir vokie
tų valdžios sunkvežimio jo ne čių pasienio pareigūnas buvo
1
patikrino. Sovietų valdžios di įleistas į vidų. Vokietis kartu
plomatai buvo uždėję ambasa-Į su keliais rusais viduje buvo 25
V
te- . I dės anspaudas ir norėjo jį iš- j minutes. Jis paaiškino* kad dau
vežti netikrinta, kaip jie port-; gumoje vežami dokumentai, pa
febais išveža netikrintas medžią ; kvitavimai už gautas pinigus.
<?as. Rusai reikalavo, kad sunk- Tikrintojai leido sovietų sunk
. .
.
. ’
vezmus butų išleistas nei ikrui- Į vežimiui įvažiuoti i Rvtu Vo
tas. - šveicaru sargai netikrinto: kietijos zoną. Jis tikrinęs dėžė
neišleido. Sovietų diplomatai ■ se buvusius kelis dokumentus,
i telefonavo kelis kartus šveicarų liet surištų
dėžių netikrino.
j užsienio reikalų ministerijai, j
Sunkvežimis leidimą gavęs, tuo
į kad praneštų pasienio sargams,;
jau įvažiavo į sovietų kontro
kad netikrintų ir leistų išvažiuo-! liuojamą Berlyno rytinę dalį
ii iš Šveicarijos. švei<*arų sar
■oCen;a^
gai nekreipė dėmesio į praneši- į Visa Europa labai atidžiai
mus iš cenb'O, sunkvežimio du-! kė šio diplomatinio sunkvežiris dar kartą užanspaudavo ir lei pWQ ūkimą. .Visiems, buvo aišA' N 1 A »»'
Ido grįžti atgal į-Ženevą ir patik-:
kad vokiečiai tikrino atgruj.
rinti užs^/ministerijos kiem-e. * busiemis rankomis. Suraišiotose
kuris ir vėl nusikals, tai bus
Sovietų ^sunkvežimis grįžo atgal Į dėžėse galėjo būti riša eilė eleki
j Ženevą. Sovietų diplomatai j troninių mašinų, kurių rusai ne
I
Į
įsitikino, kad šveicarų pasienio; turėjo teisės pirkti ir legaliai iš
FOTOGRAFAS APGAVĘS
sargai rvepaperkami ir neįtikina-į sivežti.
AVANESA WILLIAMS
mi.
MlILLWOOD, N. Y. — Ame
Sovietų ambasados kieme bu- į — Queen moterys surengė
rikos Grožio karalienė Vanesajvo atidai'yla s sunkvežimi n švėi- į Geraldinai Fcrrarai banketą, ka
Williams pareiškė, kad fotogra-j caru atsakingų pareigūnų aki-: riame jos kalba buvusi trumpa,
fas Albert Marks ją apgavęs. Be : vaizdoje. Visi sunkvežimyje bu-1 kad ji neišvargtų.
to, sutartis sako, kad ji privalo 1 ve ryšuliai buvo išmesti, o vėliau i
pasirašyti sutikimą leidžiant j šveicarų akyvaizdoje 207 ryšu-į — Prez. Reaganas nesitikėjo,
viešumon jos nuotraukas,
liai buvo sukrauti į didelį sunk- ■ kad W. Mondale būtu drįsęs
niekad nepasirašiusi toki su- vežinų, užantspauduoti ir iš- J šaukti jį į visas diskusijas, bet
tikimo.
vežti iš Šveicarijos.
i kuriuo valstybės adminiitrac:Sovietų diplomatai ir also-Į jos klausimu.
Vane.sa Williams į savo na
kingi šveicarų pareigūnai nuly- į
mus sukvietė 72 laikraštininkus,
dėjo sunkvežimį prie sienos.^Vo- į
Japonai prašo amerikie
fotografus, buvusius gražuolėms
kiečių pasienio sargai rusų sunk ! čius atšaukti savo sprausminius
rinkti. Ji leido visiems klausti
vežimj įledo. bet jie pranešė,; lėktuvus iš Japonijos, nes mies
kokius tiktai jie nori klausi
kad išvažiuoti nepatikrinę neiš-j telio gyventojai negali pakęsti
mus. bet ji. net verkdama tvir
leis.
ūžimo.
tino kad visas šitas reikalas iš
Berlyne buvo sustabdytas so
galvotas. Ji buvusi pas fotogra
vietų diplomatinis sunkvežimis. I
fą prieš Amerikos grožio kara- į Jį pasitiko gerai g:nkhicL‘s vo-j — Škotijoj ispanas golfinink.-s Baieėeros laimėjo pirmą
lienės rinkimus. Jie nieko ne-;
k ečių pasirūki sargų bū;ys.! vietą ir gavo stambią sumą pisakė rinkimų metu, o dabar no.Sunkvežimis turėjo pasitrauktiJ nigų.
Wilrto

. , Milės
^-f i i i 13
' 50
0

rikos Taetuviu r Kongresą.

Rusai oficialiai išsivežė tas paslaptis,
kokias norėjo išsivežti Maskvon

— Aš neatsisakysiu nuo savo
tikslo, nes šitas būdas yra klas
tingas ją apšmeižti ir nuskriaus
ti.

— Pirmadienį aukso uncija
kainavo $330.

— Montanos miškuose heli
kopteriais ieško dviejų pabėgu
sių nusikaltėlių.
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— San Izidre 20 žmonių nu
žudė James Huberty. Jis galė
jo būti nesveikas, buvo vieni
šas.
— Jis buvo**nušautas nuo gre
ta esančias aukšto namp stogo,
šauliui užteko vienos kulkos.

Frnhkfurt

LUK

FRANCE J
>
M3«
SWITZ.

•Stuhocu*

Munich*

AUSTRIA

HUNG
ITALY

^TUGCLj

— Lietuvoje, Latvijoje ir Es- Sovietų valdžia liepos pradžioje pasiuntė milijoną gerai ginkluotų
tijoje rusai laiko 300,000 gerai karių Vakarų Vokietijos pasienin, bet neleido nė vienam kariui
ginkluotų karių ir kagėbistų.

TVIKTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas

KRŪTIES VĖŽYS - PAJĖGIAUSIA
MOTERIŠKIŲ GILTINĖ
Švieskimės moterų krūties vėžio reikaluose, j
tada sėkmingiau kovoti su juo pajėgsime. I
(Mediciniškas raginimas)
•»pie galimybe', sumažinimui krū
tu vėžio gausos, taip mūsiškes
kamuojančios.
Krūties vėžio atsiradimo
I
i

Kaip daugelio kitų vėžio rū?ių. taip ir krūtyje vėžio atsira
dimo priežastis nėra dar žinon>i. Nežiūrint to, jau yra žino
mi kai kurie veiksniai, kurie įla
I
<oja vėžio krūtyje atsiradimą,
štai tie veiksniai:
1. PAVELDĖJIMO stipri vė
Dr. Jonas Adomavičius
žio peixfavimo Įtaka susekta pas
Vakarinių kraštų moterims ]>eles. Žmonėms toji įtaka yra
krūties vėžys yra dažniausia daug silpnesnė.
2. Nuo dviejų iki septynių
joms pasitaikanti vėžio rūšis. Jis
moterų nužudo daugiau už vi kartų pagausėjimas krūties ve
sas kitas joms pasitaikančias riu susirgimų susektas KRAUJO
vėžio rūšis. Pradedant nuo mo GIMINYSTES ŠEIMOSE. Tas
terų 20 metų amžiaus, jis pa> aktas atnaujino dėmėsi į 1936
jas dažnėja iki pasibaigiant jų metais gydytojo Bittner prane
reguloms. Tada pas moteris vė šimą apie moters piene esamą
žio krūtyse dažnėjimas atslūgs virusą. Mat. krūties vėžio celėse
ta iki jų 65 metų amžiaus. Tada rasti minėto viruso likučiai. Taip
pat rasti virusiniai pakitimai
jis vėl ima dažnėti.
Dėl dar galutinai neišaiškintų medžiagoje .vadinamoje DNA
priežasčm, krūties vėžys nepa (deoxyribonucleic acid), kuri
lyginamai daug rečiau pasitaikė Į, .•ra krūties vėžio
japonėms ir kitų orientalinių
Y ATSPARUMO
kraštų moterims. Teina, kad vė TO) srtyje tyrimai įrodė, kad
žio krūtyje mūsų moteriškės ga išspaudos (ekstraktas) iš žmo
lėtų dau grečiau susilaukti, jei gaus krūties vėžio turi imunilepasisavintų minėtų kraštų mo tanm (antigens) bendrumo su
terų gy venimo stilių. Todėl kiek J' vėžinės krūties piene esamais
viena moteriškė turėdama pro-| virusais. Taip pat toks bendrugos tegul įsikalba su japonėmis mas rastas ir su kitokiais tiek

£

M. K_ Čiurlionis
vyru, tiek ir moterų krūtyse pa- moteriškių, kad moteriški horsitaikančiais augliais.
į menai JAU ESAMĄ krūtyje vė4. Dėl MOTERIŠKŲ HORMO- žį paskatina sparčiau augti.
NŲ (estrogenic hormones) įta Krūties vėžio atsiradimas gau
kos kfmlfes~v§žio tasiradime vis sėja tiesiogiai su moteriškės
dar tebeina ginčai mokslininkų kiaušdėčių,(ovaries) veiklos pe
tarpe. Vieni jų tvirtina, kad mo riodo ilgiu. Tokio vėžio, atsiradi
teriški hormonai nesukelia krū mo galimybė sumažėja pas tas
ties vėžio, tik jie gali pagreitinti moteriškes, kurioms kiaušdėtys
tokio vėžio išsivystymą pas iš esti prašalintos operacijos keliu
prigimties linkusias tokiems vė dar joms nesulaukus 40 metų
žiams atsirasti moteriškes. To amžiaus.
Įdomus yra priešingas kalba
kioms moteriškėms nereikia
duot* moteriškų hormonų per it mu reikalu faktas. Per paskuti
gesnį laiką. Įrodyta pas daugeli nius keliolika melų moteriški
t hormonai gausiai naudojami
prieš pastojimą (contraception)
piliulėse. Nepastebėtas krūties
vėžio pagausėjimas. Dar dau
giau: susekta, kad net dalinai
apsaugo estrogenai nuo krūties
vėžio atsiradimo.

reat
American
Dream
Machine

Dar pastebėta, kad tos mote
rys, kurios išskiria su savu šla
pimu permažai moteriškų ir vy
riškų hormonų, yra linkusios
gauti krūties vėžį! ir tokio vėžio
eiga esti labai piktybinė. Yra da
vinių, kad moteriškų hormonų
; rūšis (ESTRIOL) gali veikti ap
saugančiai motei iškęs nuo vė
žio. štai tokiam tvirtinimui pa
vyzdys: rytiniu (oriental rniu)
kraštų moterys išskiria daugiau
minėto moteriškę hormono (esIri oi) su savu šlaįimu negu va
karinių (kaukarinių) krąštų
moteriškės tokiose pačiose apystovose. Taip pal los rytietės
moteriškės yra daigiau ATSPA
RIOS įvairiems vėžiams bei aug
liams. O tos, kurtes daugiau iš
skiria su šlapinm moteriškų
Ihomionų, jos jų daugiau ir turi
savame kraujūje.J
Taip pat yra pastebėta, kad
galimybė apturėtax krūties vėžį
siHitažėja neEY^proc. pas tas
moteriškes, kurįcr pagimdo ir
.vrūtitni pamaitina iki reikiamo
.aiko savo kūdikį dar prieš joms
sulaukiant 18 tnet^ amžiaus, į>alyginu® su kitonis iiiotėriškėrtii*, kurioms yrai pavojus sbsirgti vėžiu. Tas girna žinias tei

A

tyjė dažniau pasitaiko riebioms, redančiaif, kad gudelis krūtyje
gali būti vėžiškas: 1. KIETU
kaip kūdoms moteriškėms.
Vienas tyrinėtojas (Wynder) MAS. 2. NEPASLANKUMAS —
nuėjo taip toli, kad ėmė praneš SUAUGIMAS su apatiniais au
ti, jog gyvuliniai riebalai (kieti diniais. 3. ODOS ĮDUBIMAS
kambario temperatūroje) gali virš piačiuapiamo gūželio. Visos
paskatinti krūtyje vėžio augimą, moterys turi nuolat sekti savas
kai moteriškės daug tokių rie krūtis, vis kas niėnuo maudan
balų vartoja maiste. Girdi, rieba tis apčiupinėdamos ir apie paki
luose tirpstą moteriškieji hor timui tuojau pranešdamos gy
monai (estrogenai) veikimą pa dytojui. Tais trimis ženklais skirodo vėžišką. Be to, gyvuliniai riasi krūties vėzys nuo gęrybiriebalai gali būti padėjėjai mo nio auglio.
teriškų hormonų gamyboje.
(^ila, kad kai tie virš minėti
Didelį tyrinėtojų dėmesį at
trvs ženklai pasirodo, dažnai
kreipė faktas, kad indės (par krūties vėžys jau esti savo vai
sis) Bombėjuje susilaukia krū kus išleidęs po tolimesnes pie
ties vėžia daugiau negu du kar vas pasiganyti.
tus, palyginus su kitomis Indijo
Didelėse, riebiose krūtyse sun
je gyvenančiomis moteriškėmis. ku bet koks gūželis pračiuopti.
Susekta, kad ta Bombėjuje gy Tokias krūtis prisieina regulia
venanti sekta yra glaudžiai susi riai tikrinti X-Ray spinduliais.
gyvenusi, . vedasi giminaičiai, Žemo voltažo spinduliais per
los sektos žmonės yra pasiturį, šviečiamos tiesiogiai krūtys. Ta
Ldėl jie valgo, palyginti, riebiai.
da minkštų audinių patanisėjiIšeina, kad abu veiksniai veikia
mas susekamas (tai taip vadina
vėžį į krūtį prišaukiančiai: pri
ma MAMMOGRAPHY arba XE
gimtis (genetinis veiksnys) ir RORADIOGRAPHY). Tuo bū
aplinka. Už tai verta mūsų mo
du susekamas net ir mažas gū
teriškėms atkreipti dėmėsi į tuos
želis didelėse-riebiose krūtyse.
reiškinius ir atsakančiai pa
Jei išskiros randasi iš spene
kreipti savo gyvenimą.
lio, jas reikia mikroskopiškai iš
Kaip auga krūties vėžys
tirti. Visų patikimiausias būdas
IF
krūtyje vėžio susekimui yra PA
Pirminis krūties vėžio židinys,
ČIOS MOTERS savo krūtų ap
1
paprastai, esti pieno kanalėliuo
žiūrėjimas, apčiupinėjimas. Nors
E
se, rečiau pieno pūslelėse (alveo
1 li). Dažnai vėžys prsaideda ke kai kurioms moteriškėms toks
savo krūtų tyrinėjimas gali su
liose krūties vielose. Esti nevie
I
kelti vėžio baimę ir nervuotunodo amžiaus tokie keliose vie
mą, vienok tas toks moteriškės
JŪROS SONATA FINALE
tose prasidėję vėžiai. Apie pra
savo krūtų tyrinėjimas yra VIE
sidėjusias vėžines celes atsiran
NINTELIS ir GERIAUSIAS
žib gavimo krūtyje pavojus da jungiamojo audinio skaidu ankstyvo vėžio krūtyje įSusekimenksta kaskart su metais. Taip los. Jos suteikia tokiam vėžiui rrbo būdas. Kol ^bus^urlsti ge
ir gaunasi, kad pirmas nėštumas kietumą (scirrhous carcinoma). resni tokio vėžio susekimo ir
Krūties vėžys yra linkęs anks
trisdešimtmetei moteriškei tik
gydymo būdai, visos moteriškės
rumoje dar .padidina galimybę j ti pasklisti (melastazuoti) į ša turi tiek susiprasti ^s^žs krū
atsiradimui vėžio krūtyje.
limais esančias lymfines liaukas. tis tartis, pirm, pasimokius tokio
Po pirmo nėštumo, sekantieji Į Kai vėžys krūtyje prasideda iš tyrimo iš savo gydytoje ar iš
nėštumai, o taip pat ir abortai! orinėje krūties pusėje, tada vė mintingos pažįstamos.
nesaugo moteriškių nuo krūties žio vaikai pasklinda po lymfi
Išvada. Tirkitės visos mote
vėžio. Panašūs dalykai pastebė nes liaukas, esančias pažastyje ir
ti ir pas žinduolius gyvulius.
j virš raktikaulio (supraclavicu- riškės savas krūtis reguliariai.
Tie faktai nurodo, kad p ra- Įar). () kai vėžys krūtyje prasi Tik tada sumažės tokios nelai
džia vėžį sukeliančių veiksnių deda vidinėje jos pusėje (gi mės. Apie krūties vėžio gydymą
prasideda brendimo laikotarpy liau), tada vėžys plečiasi krūti — kita karta.
Pasiskaityti. Harrison: Prin
je, bet tie veiksniai esti prislopi-5 nės viduje esančiose /Itymfinėsfe
ciples of Internal Medicine.
narni laike normalaus nėštumo liaukose (mammary chain).
ir žindymo laikotarpyje. Kuo
Neilgai trukus, iš minėtų lym
ankstesnis nėštumas, tuo dau finių liaukų krūties vėžys ke
— Tuo tarpu dar nežinia ar
giau tikresnė apsauga nuo vėžio. liauja į kaulus, plaučius, kepe-! prez. Reaganas atsikratė Meese
Vaistas nuo pakelto kraujo
nis ir odą, ir į poodinį sluoksnį Jr. III-jį. Jis nepadės Reaganui
spūdžio .skatina vėžiškumą
laimėti rinkimus.
— rečiau į smegenis.
Keletas tyrinėjimo centrų pra-Į Gali krūties vėžys plėstis per
aęs-a, kad ilgalaikis vartojimas j kraują. Tada jo vaikai net anksįiries pakeltą kraujospūdį vais į čiau už lymfinių liaukų apėmito RESERPINE (jis skatina j mą gali pasklisti po kūną. Pamoteriško hormono vadinamo | žymėtina, kad vėžio vaikai (meI TU)LACTIN išsiskirimą (padi- ' tastazai) mėgsta atsirasti kiaušuina pavojų gauti žmogui krū- dėtėse (ovaries), antinkstinėse:
aes vėžį). Iš to daroma išvada, liaukose (adrenals) ir smege-;
kad prolaktinas hormonas, o ne nyse esančioje liaukoje (pitui- i
estrogenai yra vėžio krūtyje su- tavy). T6s trys vietos turi gau-1
zadintojas.
šiai hormono, kuris žadina vėžiĮdomu, kad prolactiną maži niu celių augimą.

ENERGY
WISE

nąs vaistas L-dcpa tikrai suma
žina augimą po visa kūną išsiplėtusio vėžio. Gaila, kad toks
sumažinimas kol kas atsiektas
ik laikinai. Greičiausiai abu
ion nona i: estrogenai ir prolacinas įtakoja vėžį įvairiose jo
vystymosi stadijose.

Aplinkos įtaka krūties
vėžiui atsirasti

J

Krūties vėžio diagno- žavimas
(Gerai, kad galima pirštais pračiuopti krūtyje prasidėjusį aug
lį. Nelaimė, kad suaugusios mo
teriškės krūtys yra guzul:ūkais
gausios. Tas sunkina anksti su
sekti joje prasidėjusį auglį. Kaip
taisyklė gydytojas turi remtis
sekančiais TRIMIS ženklais, nu

Organu* car pooti te
mv» ^foline.

Pastebėta, kad aplinka įtakoja krūties vėžio atsiradimą. Kaip
ninėta, japonės retai serga krū
ties vėžiu. Taip esti joms gyve
nant Japonijoje. Gi, japonėms
apsigyvenus Amerikoje, joms
pagausėja krūties vėžiai. Taip
pat danėms Europoje dažniau
krūties vėžiai atsiranda, polygiaus su skanrtinavėmfe, gyvenančidniis Fmlandijoje. Vėžys krū-

Hrmrir
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M e 1ahci oi ij a
Lelijų lintotn lengvoih prilygt gali,
0, melancnoiija šio vakaro tyli.

Atplaukę debesys sustoja yirs galvos,
Pavargę dlbesys pavasario spalvos.
Praeina
jūros ir kalnų,
Ir ai pajūriu tuo $tl vakaru einu.

Mutual Federal
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Jis iškilo tuo pat būdu, kaip ir Šęs.s.auii.ik..klis. iš^progtakisjey namie pamokos, gimnazijoje pa
kiti. — iš po pastato;- pamokos jojančio siauro veido padaras— mokei Taip diena iš dienos vi
są savatę, be jokios atmainos.
metu. Piešinys buvo dide>nio
Karikatūm pateko į mokyto- Tik sekmadieniui buvo išimtis
form;.to ir labai vyięęs
(60 metų praeities atsiminimai)
:ų rankas. N^alejo jie pažinti! — kaitų eiti į bažnyčią, kartu ir
Veir.ekas — didelėmis
save kolege^ —V>k> jis buvo pa-1 sugrįžti. Kitaip ir būti negalėęaitilil
■F
Rašo Vladas Rasčiauskas
kn> našus! čia, žinoma, Kalpoko jo. Js darė kaip ir kiti: ateityje'
L Ulinis veido b uoza
Pranešėme visiems mūsų me į pokalbius nesikišo.
darbas, jiedagpgai pripažino. O J laukė sau amato, o dabar nau-’
?-a. Žiū: iJr r
Pokalbius nutraukiau ir ma
no grupės artistams, kurie turė
kokia to vaiko dovana! Bet ką dos. Aiškios, apčiuopiamos nau
jo .vienckį ar kitokį instrumen’ mai pasakiau, kad mes planuo
daryti —Jis juk tučiojasi iš di-! dos. Kai vieną kaitą atėjo pas
Gt ran
nu ve kl sės draugas, taip sau„
tą, kad artimiausią vakarą nu jame sudaryti savo stygų orkes
■V J
rektoriaus?
T? klausima si vende pcci^gc- be reikalo, pasišnekėti, tai re-J
eu.
statytume, kokius instrumentu^ trą. Mes planuojame suruošti
*
*
. . I
turime ir kokių instrumentu kelis renginius. Mums būtų la
Mūsų akys ištiso, visi žiūrėjo- gų taiy ba. Posėdyje kilo ginčų > pc:ito’.ius tik akis pastatė:
ii’čio’ ir nepastebėjome Baigti ar nebausti? Ar galima) — Kas tau iš tų šnekalų? Ver
mums dar reikia s’.ygų erkes- bai pravartu turėti savo stygų
sočio’’ ir nepastebėjome- g!o Lyti vaiką kai jis liežuvį ro- > čiau tu būtum gramatikos pasi
trui sudaryti.
to, žinodami, orkestrą, nereikėtų samdyti mu
do? — klausė vieni mokytojai. • skaitęs, — pastebėjo jis.
ką turime, galėsime nustatyti, zikantų. Jie galėtų ne tik mums,
(Bus daugiau)
Sunkiai sekėsi Vcirekui su O ar reikia ji bausti už jo ga-»
bet ir kitiems pagroti. Pasakiau
ko mums dar reikia
sitarti su kitnis moky ojais. !Pa- bumus?—klausė kiti. Besiginėi-Į
Muzikų susirinkimas vyko pas jai, kad mums visiems rūpi nu- |
i matę paveikslą. jie prnero jaučius mokytojus sutaikė No-Į
mane. Motinai pasakiau, kas sipirkti reikalingus instrumen
Siūlomos įvairiausios dietos.
! jo mckvtcjo k mibario rinki- vikevo. pjJšybos mokytojo, nuo
pas mus ateis. Mus visus nuste tus.
Sekant šią “išgeriančio vyro die
mor.ė:
' niui.
Jūs instrumentus nusipirk
bino, kad pss mus tą vakarą už
tą" — gali valgyti viską, ką tik
— Žiūrėkite, ponai!—kalbėjo’
j — Tokia puošmena! — tiki
site ir atiduosite jaunuoliams,
suko ir Stasys Petraitis.
nori, bet taip pat reikia išgerti
jis, rodydamas karikatūra —į
no jie.
<— Aš jokio instrumento ne jie groti neišmoks, o instrumen
Į ....— Surinku, — atsakė Veine- Kur jūs matėte tokią vaiko tech) kelis stiklus škotiškos kasdieną.
tariu, bet aš labai norėčiau bū tu neatiduos, — atsakė motina. Į
Svorio nepameti— bet užmiršti,
... .
. , . .
.i
niką ir toki jo sugebėjimą pa-’
kas. bet nenu<ile:do.
— visi nupirkti instrumentai į ti jūsų stygų orkestro narys.
kad esi nutukęs .
Direktoriaus intervene!ja taip j gauti veido bruožu-! Čia nėra
— Prašome sėstis ir šiame vienerius melus bus mano prie
j pat nieko nepadėjo. Įrėmintą pa nieko nereikalinga! Gink, Die-į
pasitarime dalyvauti, -- aš jam žiūroje, o aš atsakiau motinai.
: veikslą mokytojas p;apkabino sa ve, aš nenoriu įžeisti pono di-i PIRKITE JAV TAUr-MO >jOKU?
O jeigu jie mokysis ir mūsų or- j
atsakiau.
Į rektoriaus. Bet koks piešinio
Į vo kabinete.
— Jeigu jokio instrumento ganizacijos darbuose dalyvaus, Keliautojas Vladas Rasčtiuskas įdomėsimas vietas pats :
i Bet ne visi mokytojai taip el- vaizdumas! Ponai, tai Dievo do
neturi ir nori groti, tai mes tą tai už melų instrumentai jiems j o kartais paprašo, kad kiti nutrauktų ;>~.e ežero kran
| ęėei. Buvo ir tokių, kurie baudė j vana’ Ir už tai jūs norite jį
instrumentą įgysime.
priklausys.
j_ _____ __
Kalpoką už neklusnumą pasta-1 bausti?
— Kiek tų instrumentu reikia;
v_
rw-.-,ysI .
— Aš turiu didelį palinkima
bomis dienyne ar elgesnio pa-j Novikovo kalba nusvėrė. Ta
Į VLADAS POŽĖLA
prie muzikes. Man ji labai pa ir kiek jie kainuoja. — dar pa
žvmiais. Tačiau bausmės jo ne- ryba nutarė 'Dievo cox^anas”
tinka. Patyriau, kad organizuo klausė mano mama.
nevaržyti, leisti jai augti ir vy
KOVOS e SPAUDOS
pataisė.
Aš jai atsakiau, kad mes pa
jate stygų orkestrą, tai ir atė
P?.vasarų i atėjus, mes pasi- stytis.
tys dar nežinome. Paaiškinau
jaU.
A;’ i, ,
Novikovas neklydo!
geid’ome Kalpoko, jis ėmė sirgu(ATSIMINIMAI)
— O kokiu instrumentu la jai ir visiems, kad muzikos mo
Tėvas buvo patenkintas mu.l.._.l. Vakar, rodos, dar svei
liuoti.
prižadėjo
biausiai patiktų groti? — vienas kytojas Isilčiukas
/Tęsinys)
akimi s tamsi a pi auki s bemin kas buvo. Tačiau greitai ir neti-l no pradžia. Parvažiavęs jis pamums padėti isigy’ti visus re:ka-j
iš- susirinkusiųjų jo paklausė.
kas. Nuc pirmos klasė: mes eipasakojo motinai:
dabar atsimenu!
— Aš norėčiau visais instru tingus instrumentus. Instrumen |
name su juo kartu.
— Radau vaikui butą, pasam
mentais groti, bet kadangi aš tus supirkti ir pat prižadėjo* juokdamasis pasakoje:—Be tam
šiek tiek jis mokėsi, bet ne griežtas lotynistas-bet linksmas džiau repetitorių ir užsimokėstos, gimnazijoje buvo dar du
niekad jokio instrumento netu mirs pamokyti.
rodė rūpesčio. Jo nen>dė ir ga žmci.cni's — jis mėgo burnelę iš jau už pusmeti.
Požėlos
—
vienas
penktosios,
rėjau, tai ir nežinau; kuris nrair Bešnekučiuojant su susirin
mokoms. Ka mokinių akys bu. gerti — grižo namo iš CommerŽodžiu, jis padarė, ką galėjo,
kitas
trečiosios
klasės
mokiniai,
geriausiai tiktų.
davo
nukreiptos,
i
dėstantį
mod
kusiais ir aiškinant molinai ura- j iir abu dideli tinginiai,. Atėjęs
_L
talio. jaukios parriesčio ’-. vięto-j kaip suprato ir mokėjo.
Apie stygų orkests* mes ne no svajones, kilo mintis, kad ma-l
kytoją, Petro Kalpoko dėmesys vės." Kelias ėjo beržų atėja.. Jis
Repetitorius taip . pat buvo
( prmąią klasę r atvertęs žur
turėjome jokios nuomonės. Mes no motina galėtu būti mums;
nulinkęs
į
pastalę.
, žiūriu— dar vienas Požė
pastebėjo, kad. viename medyje
— Kalpokai, o ką tamsta da kažkas juda- Priėjo arčiau, žiū. nustatyta savaitės programa:
jautėme, kad mūsų turimi instni naudinga. Ji pati buvo biznier-|
la, vasdinasL. trečias. To paties,
rai? — klausia mokytas, artin ri ir savo akims netiki:
mentai nebuvo nustatyti ir su- ka ir Panevėžyje nebuvo žmo
kaip patyriau, krauto. Tai gal
damasis prie jo.-—Jr niums pa
dėrinti. Kiekvienas staugė, ir gaus, kuris jos nebūtų pažinęs.
— Kalpoką, tai tu?
toks pat lyginys,/ kaip ir anie.
?
cypė savaip. Mes linksmai pra
— Aš. pone mokytojau.
Mes gana ilgai įvairiais klau Trtiniiaušia pamoka, šaukiu jį rodyk. *
—
Žiūrime
—
visų
Jnustabai
leidome vakarą, bešnekučiuoda simais užsiplepėjome. Kad mo-1
— Ką tu ten darai?
SUSmENUrilAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
skaityti. Matau;:— skaito, bet
mi apie mūsų svajojamos orga tinai nepaaiškėtų pagrindinė ma j prastaiAišku, nepashuosęs atė iškyla iš po’ pasuolės Į didokas
— Upę tapau.
yra seniausia, didžiausia ir - turtingiausia lietuvių fraternalinė
nizacijos ateiti. Tuo tarpu Sta no mintis .tai susirinkusiems pa jo į klasę. Už tai nubaudžiau jį. piešinys sąsiuvinio lapė. — mo
Kalpokas nulipo su savo vaiz
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti, jau per 97 metus.
sys Petraitis, į mūsų pokalbius sakiau, kad jau vėlokas laikas Griežtai, teisybė. Paskui aš jį kytojo karikatūra ar ?‘paveiks- du. Mokytojas nutilo: iš paveik
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
nesimaišydamas, bandė suderin ir privalome pasitarimą baigti. stebėjau.. Pasidariau išvadą,kad las. Dažniausiai jis nebegrįžda slo tryško tas pats puikus pa- !
r
.darbus dirba.
v
.<■
vo atgal pačiam autoriui, bet ei vasaris, kuriuo jis ėjo pasigro
ti gitaras ir jas duzgino, sukinė Už savo stačiokišką pastabą su ne visi Jožėlos tinginiai.
dangau kaip AŠTUONIS KLUONUS dolerių
davo į mokytojo ferfebarį, kur žėti, nors tai ir buvo pamokų^ Ą SLA išmokėjo
jo balalaikas ir tuojau pradėjo sirinkusių atsiprašiau, ir pasa
apdraudų savo nariams.
i '.3 - '
Be kitų kilnių savybių, manp
sienoje
susidarė
‘
’
Kalpoko
daužyti kozoko taktą, o vėliau kiau, kad rytoj šauksiu vaidy buvęs lotynų kalbos mokytojas
diena. Atsigodęs tarė:
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno,
paveiksiu
galerija.
4
■
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
— Kalpokai, tapyti reikia — i
tą patį darė su mandolina. Visi bos susirinkimą ir tęsime pokal turėjo dar veną gražią, tikrinti
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
matėm, kad jis turėjo palinki bius apie stygų orkestrą.
Išimtis padaryti^enam pa širdii s nesuvaržyti Bet kaip su
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
_ save.
į <
.
\ .
mą prie muzikos. Jo iš stygų iš
(Bus daugiau)
i Mažas,3i didele
. galva, gyvomis veikslui — mokytį įveineko. lotynų pamoka, kuri ir šiandien
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
. Vtraukiami balsai jam labiau rū
buvo?
Insurance, kuri ypač-gandinga jaunimui^ siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
_
N
ieko,
pone
mokytojau.
Ji
pėjo negu mūsų linksmai ir daž
• Kokie tavo reikalai, tokie
atidėta — mokytojas
susir
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
nai juokingi pokalbiai apie or- tavo ir draugai.
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.
— Rusai
goSLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
'k
Netikėtas susitikimas pasi
Susirinkimas vyko paą niane.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui.
baigė gražiuoju: mokytojo griež
Mano motina buvo namie, po
• Obliuok; Ivanai; tėvas su
tumas atlyžo. Vistiek, girdi, iš
virtuvę ir kitus kambarius su kirviu pataisys.
jo lotynisto nepadarysi, be to.
• RCFESTIN’GAJ IŠPILDOMI RECEPTAI s FANNIE YAY SAL
kinėjosi, vakarienę gamino, bet
—Rusai
po to įvykio Kalpokas šiek tiek
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ■
1
■
—
—.
pasitasiė.
Atdara šiokiadieniais nuo
širdies darbas ir toliau ėjo sa- '
TeL (212) 563-2210
vo keliu. Mokinių tarpe paplito
direktoriaus karikatūra:pasišiau
T-.-..

TURĖJOME DVI GITARAS, DVI BALA
LAIKAS IR VIENA MANDOLINA

MEET THE CHALLENGE!
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IM? m. metraitla. Jame yra vertingi, niekuomet nesuartą, Viaet
Krėvfe. Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankoč

J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE,

tventes bei jų Istoriją fr

For constipation relief tomorrew
> reach for EX-LAX*tonight e

bd ufkuKri&lx. Studija yra 151 pusL, kainuoja
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke

ta? fnoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities

I

Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight WonderT
'
Read label and follow
directions.
C Ek-Lax. Inc.. t9Q

50 metų studijavęs,

□uoi

kxlb<- Laba

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

> S4 LAUM23
ir srintyi

raiytojcs
omenis tr wfe1

JI tomas
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Ir patarė mums toliau rtudijuotL

Geraldina Ferraro. Plačiau jos amerikiečiai nepažino ir
pavadino ją “bemokslės imigrantės dukterimi”. Tai, ži
noma, nėra joks pažeminimas, bet amerikiečiams rūpėjo
ir rūpi patirti, ar Geraldina Ferraro iš tikrųjų turi silp
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mokėdavo suimtąjį taip apklausinėti, kad prokurorui ne
reikėtų kartoti statuto paragrafų. Jie buvo kiekvienam
NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
Niagara laukia turistų
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai
aiškūs.
Geraldina baigė New Yorko Fordham teisės mokyk
1960 metais. Iš 179 tą pavasarį baigančių mokinių, buvo J. KLAriSElKl?
nuomonių, jog Šv. Kryžiaus pa
Geraldina Ferraro - praktiška teisininke lą
tiktai dvi moterys. Ji buvo pirmos dešimties geriausių
rapijos vadcvyoė .turėtų pasek
ti kai kurių parapijų pavyzdį
Kada Walter Mondale pasirinko Geraldina Ferraro studentų tarpe. 1961 metais ji jau gavo teisę verstis ad
(Clevelandc, Toronto) ir paim
viceprezidentės pareigoms, tai daugelis teisininkų su vokatės praktika New Yorke.
ti savo žinion spaudos prekybą
PASIGEDOME
V
A.CIO
PRIŽGINTO
Per keturis metus ponia Ferraro perėjo visas proku
abejojo, ar jis pasirinko šioms pareigoms tinkamą kan
Žemutinėje salėj dar esama lai
didatę. Niekam ne paslaptis, kad valstybės priešakyje ratūros pakopas. Pradėjo nuo pačios žemiausios, o baigė i J:ui mėnesiais skaičiuojame, davo V. P. knygas i automobilį, svų sienų uždarom lentynom
tari būti teisininkas. Valstybė tvarkoma teisiniais pa- pirmininkaudama Įvairiems komitetams. Pirmiausia ji kai knygyninkas Vacys Prižgin į atvažiuodavęs į parapijos sody- ar sointelėm Įtaisyti., kad knygų nereiktų, kaip iri šiol negrindąis.: Jeigu valstybės priešakyje; atsistoja žmogus, pateko Į teismo biurą, kuris sprendžia, ar skundas duo tas nebeatvažiuoja 4..L0S Ange , bą, ištempdavo aikštėn sunkius žioti.
Parapijos vadovybei gal
les S v. Kazimiero parapijosr kie stalus ir ant jų išdėstydavo
neturįs jokios teisinės- nuovokos, tai jis- savo pareigi} da pagrindo bylai pradėti. Ji nebuvo, žiauri, be pagrindo mą su' knygų ir kitokios spau spaudą, muzikos plokšteles, etc. nesunku būtų surasti ir asmenį
bylų nekeldavo. Bet kai ryždavo duoti bylai eigą, tai dos vežimu. Širdies negalavi Gal už poros vaalndų kiemas ar asmenis nuolat ar Įiakaitora
tvarkingai neatliks. j:
Geriausia, jeigu prezidentu tampa teisininkas. Pasi lusikaltėlis neišsisukdavo, net ir su geriausiu advokatu. mai jo pamėgtą knygų prekybą tuštėja. Vacys vėl knygas ran- knygyne arba kioske padirbę:i.
.' •
kict:a nuo >talu, krauna; atgąl į Reik.ų tik gero noro, šiek tiek
taiko, aišku, ir išimčių. Šiuo atveju lietuviai buvo lai Jeigu kildavo reikalas, tai ji dirbdavo nuo 8 vai. ryto iki. sustabdė.
mingi, kai valstybės priešakiu buvo pastatytas Aleksand ' vai. vakaro. Parsinešdavo liudijimus namo ir atidžiai Be abejo, jam pačiam ir šei automobilį ir vežasi namo. Čia orgnnizacmės veiklos ir spauda
mai nesvetimas, yra nemalonus
knygos iškraunamos į san vėl plistų tarp losangeliečiu.
ras Stulginskis. Jis buvo agronomas, bet jis turėjo labai ’uos perskaitydavo. Ji turi gerą atmintį ir noriai pritai bet kartu ta V- Prižginto liga vėl
dėli. kud! kitą sekmadienį vėl
Knyga apie Petrą Karužą
gilią teisės nuovoką. Matyt, kad teisės klausimai jam kydavo lengvatas, bet nusikaltusio nepaleisdavo.
paliečia ir platesnę visuomenę, tą kelionę parapijon kartotų.
Queens apygardoje ji pirmininkavo vaikų nusikal mėgstančią spaudą skaityti bei Ir taip per 35 metus, kaitroje .Petras Karuža poetas ir žurbuvo Įdomūs, tuo reikalu jis buvo daug skaitęs ir suvokė
į nalistas plaučių uždegimu mirė
timų skyriui, rūpinosi vyresniųjų nusikaltimais su maža ją spausdinti-. Linkėjimai Va ar vėjuotoje ūkanoje.
pagrindines teisės sąvokas.
Yra ir kitokio, be to fizinio, 1933 m. Kaune, išgyvenęs vos
metėmis. prižiūrėjo palikimų skyrių, trafiko teismą ir ciui pasveikti.
A. Stulginskis, nebūdamas teisininku, grąžino i sei
Mūsiškis knygų pardavėjas bu darbe: atskaitomybė, kurion į- 25 m. Jo brolis Kazys Karuža,
kitus. Turėjo po 3 ir 4 pavaduotojus.
mą kelis Įstatymų projektus, kad teisininkai juos patai
vo knygų mylėtojas. Prie kny eina ir neparduotų knygų supa- losangeliškiu organizacijų vei
Reikia turėti galvoje, kad ji visą-laiką tvarkė ir gų traukė jis ir kitus. Gavęs kavimas, vežimas į pasta leidė kėjas, mirusį brolį mylėdamas,
sytų. Jis labai daug prisidėjo prie Lietuvos Konstituci
jos teksto paruošimo. Perversmininkai Lietuvos Konsti tvarko savo vyro John Zaccaro teisinį nuosavybių skyrių. naują knygų siuntą, į is tuojau jams grąžinant, ect Spaudos per ilgą laikotarpį rinko miru
siojo raštus, spausdintus neprituciją kaitaliojo, bet jie tiktai ją apgadino. Vienas teisi Ji vadovauja Real Estate dokumentų skyriui, kuriame perskaitydavo ir kai parapijos pirkėjai linki Vaciui Prišgintui klaūsomaje
Lietuvoje, suran
kieme pardavimui ant stalo iš- pasveikti ir grįžti į pamėgtą
ninkas naujos konstitucijos net nepasirašė, nors jis ži riša laiką dirba 6 ir 7 tarnautojai, jos vadovaujami.
dėstydavo. jis jau žinojo ir ki knygų ■ pardavinėjimą. I/inkėji- kiojo ir kitų autorių atsimini
Geraldina, praleidusi 4 dienas demokratų konven tiems paaiškindavo kas knygo mai linkėjimais* gali r likti, jei mus— išleido, tik ką neseniai
nojo, kad be jo parašo pakeista konstitucija negalioj?
Buvęs prez. Stulginskis tokių klaidų nedarė. Kai reikė cijoj. Įsitikino, kad jai neturėtų būti sunku pravesti de je gera, ko knyga verta. Ir štai jo sveikatos saugotojai, žmona! iš spaudos išėjusią, -knygą—Pet
davo, prez. Stulginskis užsispirdavo, bet nesielgė taip, batus su viceprezidentu George Bush. Ji sutiko jam pa žmogus atvažiavęs sekmadienį į ir gydytojai neleis daugiau kny ras Karuža. siūlyti net driejus debatus, artėjant prije rinkimų. Wal bažnyčią, vėliau sustojęs prie gų ryšulius kilnoti. Tad kas pa-( Mirusiojo P. Karužos raštus
kaip teisės mokslus baigusieji politikai.
redagavo Antanas Vaičiulaitis
A. Stulginskis, nustatydamas Lietuvos Konstitucijos ter Mondale, pasiklausęs Geraldinos, pasiūlė prez. Rea- knvgu stalo, gal iš anksto nė keis ji?
negalvojęs ką pirkti, ima ir nu
Yra čia Antano Skiriaus lei ir Bernardas Brazdžionis. Kny
pagrindus, padėjo lietuviams lengviau sutvarkyti savo ganui viešai padiskutuoti valstybės reikalų tvarkymą perka Prižginto rekomenduotą, dykla, kurioje spauda pardavi
gos mecenatais leidėjas įrašė sa
teisinius reikalus. Daugelis to dar ir šiandien nežino. Tą Amerikos televizijoj. Jis pas’ūlė suruošti net 6 debatus. knygą.
nėjama, bet dėl įvairių priežas vo žmoną Jadvygą, sūnų sava
klausirdą patirs jaunesnieji, kai jie pradės studijuoti ne Nežinia, ar prezidentas turės laiko 6 debatams, bet krašto
Knygų prekyba davė nema čių ji negali atstoti .parapijos] na ir dukterį Elena G. Venckupriklausomos Lietuvos gyvenimą ir nustatys, kodėl gyventojams bus Įdomu pasiklausyti atsalkingų vyrų nuo žai ir nelengvo darbo. Susikrau- kiemo prekyvietės. Girdėjau nenę. Spaudos darbą atliko
VLIKas savo veiklos pagrindan padėjo prez. Stulginskio monės svarbesniais klausimais.
"Draugo” sjiaustuvė. tiražas —
pasirašytą Lietuvos Konstituciją.
Jeigu Geraldina Ferraro butų išrinkta vicepreziden-: nes šioje srityje turėjo gana cTaug patirties. Laisvu laiku 1,000 egz., kaina S15, kieti virBet mes pradėjome apie amerikiečių susirūpinimą tės pareigoms, tai ji nepasimestų teisiniuose klausiniuose, ji verčiasi advokatūra New Yorke.
(Nukeltą į 5 psL)

JtSgĮlfgog

LOS ANGELES , CALIFORNIA

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

šaukštą mišinio užpilti su 300 ml verdančio vani dens ir palaikai 30 minučių. Po to, gerti tris karVEGETARIŠKA MITYBA
i tus į dieną, po pusę stiklinės, esant širdies arit
IR SVEIKATA
mijai”.
Vaistažolių žinovas Maurice Messegue apie
Venezuela, Caracas, 1982 metai
į tą pačią Gudobelę štai kaip rašo: “šis augalas
(Tęsinys)
I auga visur — apie namus ir laukuose. Apvalios
’ uogytės rudėhi būna raudonos spalvos. Vidur
Graužėline gudobelė (Crataegus) amžių ir šių dienų augalų žinovai yra patyrę, kad
erškėtinių (Rosaceae) šeimos medinė gentis. Aug Gudobelė pagelbsti pagydyti šias ligas: kojų rehliai dygliuoti, lapai sklypėti, vaisius obuolio pa matizmą. krūtinės ląstos uždegimus, kraujavirtią.
vidalo, mažas, sėklos kauliškos. Lietuvoje auga
Maurice Messegue tėvas, ne mažesnis augSnį
Gudobelė graužalinė (C. oxyacantha), žydi baltai, ir jų gydomųjų savybių žinovas, naudodavo Gu
vaisius dviejų sėklų, krūmas iki 3-4 m. aukščio, dobelės žievę pakalusiai temperatūrai žfemirttf,
Gudabėlė vienapiestė (C. monogina Jacq.), žiedai uogytes viduriavimui sureguliuoti ir žiedus Ll
vienos piestelės, vaisius vienasėklis, krūmas 1-3 širdies nenormalumams pašalinti, o taip pat
m. augščio. Šios abi gudobelės stitihkatnos retai. aukštam kraujo spaudiniui sureguliuoti. Lygia
Gudobelių yra daug dekoratyvinių; ypač gražios greta tą vaistą naudojo prieš nervinius trauklius,
pilnaviduriniais žiedais” (žh L Enciklopedija. atero sklerozę, anginą pektoris ir net nutukimui
VIII t, 38 psl.).
sumažinti.
I
Lietuviškoje knygoje “Augaliniai augalai”
Visi tie asmenys, kurie jaučia nuolatinį nuo
apie Gudobelę parašyta: “.liaudies medicinoje Gu vargį, galvos svaigulį, nenormalų širdies plakimą,
dobelių preperatai maina centrinės nervų siste arterijų sukalkėjimą. širdies plakimo bėdas arba
mas jautrumą, tonizuoja širdies raumenis, gali priepolius, visi gali naudotis Gudobėlės auglio
pašalinti aritmiją ir takiardiją, sustiprina krau gydomosiomSs savybėmis. To augalo gydomošldfc
jo apytaką vainikinėse ir galvos kraujagyslėse, savybės jiasireiškra- tik poilgesnio laiko,, todėl juo
m-žma kraujo spaudimą. Dažniausia vartojami pasinaudojantiems prisieina turėti kantrybės, tiri
po sunkių ilgų, taip pat pradinėje hipertoninės li pasirodys teigiami išgydymo rezultathi.
gos stadijoje, esant įmigai ir hipertireozei su
Gudobelė auga įvairiausiose vietose ir riso^
takikardija”.
kiame klimate. Žydėjimo metu ji atrodo, kaip
ToliAtl nnrfid* hpl ir šią formulę: “...Valgomą 1 dekoratyvinis augalas. Renkant ir skinant ją gy

dymo reikalams, reikia vengti pakelėse augančių
Gudobelių, nes jos gali būti užterštos pravažiuo
jančių mašinų dujomis) ar kitokiais chemikalais.
SergantiemsAngina pektoris, Infraktu, plau
čių Edema ar nenormaliu širdies plakimu pata
riama gydytis Gudabėlės kompresais, dedant juos
ant širdies pusės. Tokiems kompresams pagamin
ti teikia paimti 10 saujų-žiupsnių Gudobelės, Įdėti
juos į 1 litrą vandens, išvirinti ir suvilgius tuo mi
šiniu plonos drobės gabalą, dėti ji ant nurodytos
vietos.
Garstyčia (Sinapis) kryžmažiedžių (Cruciferae) šeimos žolė, daugiausia auga ViduržeffilO Jūrtfe ktaštliose. LiėtūVdJe žihoma tiktai GarštyČid garatukks (Sinajfis ahvenšis). Nors šis
augalas skaitomas pikžole. bet jo sėklos naudoja
mos valgių prieskoniams ,o taip pat ir kaikurioms
ligoms gydyti: per dideliam kraujo spaudimui
kojose, inkstuose ir net galvos smegenyse. Šioms
negerovėms pašalinti yra naudojami garstyčių
sėklų, sumaišytų su miltais, kompresai. Jie šitaip
paruošiami: paimama viena dalis garstyčių, su
maišomi su keturiomis dalimis javų miltais ir tas
inlšltiys išfairkdmas šitame vandenyje. Po to, tas
MfŠIfiyš jdedflttlaM į Mltleklinėš mėtižiagbs gabalą,
jame plonai išklotas Ir pridengtas, dedamas ant
skaudamos kūno dailei. Tokie kompresai būna
aštriai deginantys .todėl reikia būti Atsargiems
ir nelaikyti per ilgą laiką ant uždėtos kūno dalies.
Škyumedžio arba Trumpetmedžio šaknų sul
tys, vadinamos “Latex Cųastico^, yra naudojamos

išoriniam žmogaus kūno negalavimų gydymui:
gangrenuotų žaizdų, vėžinių auglių, apgamų ir
kriniškų vidurių užkietėjimui pašalinimui. Apie
tai prisieitų parašyti atskira skyrių, kuris, ta
čiau, neįtalpinamas į šio rašinio rėmus ir jiems
yra nepritinkamas.
Šio skyriaus medžiaga yra paimta iš ispa
no dr. Leo aMnfred’o knygos: “Siete mil recetas
botanicas a Base mil trescientos Plantas medicinales” — lietuviškai: “Septyni tūkstančiai botaniškų receptų iš tūkstančio trijų šimtų medicininių
augalų” (1958 m. laida Argentinoje), ir papildyta
d r. V. L. Fernandės vkeialo “Vegetaline Medicina”
(1974 m. laida) apie Perkinsono ligos gydymą,
duomenimis. Dr Leo Manfred’o ir dr. V. L. Fer
nandes duomenys visiškai sutampa.

M i 1 u š ė (Melissa officinalis), šis ilgų ša
kų krūmelis ne vien Europoje, bet ir kituose kraš
tuose labai vertinamas dėl jo< turimų daugybė?
gydomųjų savybių. Kultixmojamrs rodūora r."
namų aplinkoje, išauga pet,iki dviejų metrų aukš
čio. Maži žiedeliai yra baltos spalvos ir turi ci
trinos skonį. Tie žiedeliai yra labai mėgiami bi
čių. Europoje Milūše arba Melisa auga soduose,
namų pasieniuose, senų namų griuvėsiuose, pake
lėse ir visur ten, kur randa atramą savo ilgoms
šakoms.
’
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(Bus daugiau)
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu :

f uneral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Charles Stasukaitis

LOS ANGELES, CALIF

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

(312) 226-1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikom

Medicinos direktoriui
1?3S S. Manheim Rd, Westchester, HL
VALANDOS: 3—3 darbo

dienomis

;TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEU 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

Atkelta iš 4 psl.
sėliai. Puikus mirusiojo pager
bimas.
Knygon sudėti ne tik P. Ka
ružos raštai, bet ir kitų auto
rių atsiminimai apie mirusįj, ne
krologai, etc. Įdomu buvo skai
tyti mirusiojo jauno rašytojo
kūrybą bei žurnalistinius straip
snius — anų laikų kultūrinio
gyvenimo apžvalgas bei recen
zijas. Gaila, kad toks gabus vy
ras jaunas mirė.

ra

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

EN1AUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Išminčius ir moteris

O jau fotografijų gausybė!
Tai puikūs istoriniai anų laikų
1907 West 103id Street
įdomaudama atėjo moteris ti, kaip aš turiu elgtis, kad daValandos pagal susitarimą
Vilkaviškio jaunimo ir tuome prie ' išminčiaus ir paklausė: ryčiau teisingai”. “Jei tu nori
tinės vyresniosios kartos
‘Tu, kurs daugiau žinai, kaip inusisvierti, tarė išminčius, tai
nimo ir veiklos vaizdai, Prieš kiti, — aš mielai noržčiau žino- pasirink visuomet tai, kas tau
DR. FRANK PLECKAS knygos išleidimą ne kartą čia
nemaloniausia. Ir žiūrėk, tu vi
girdėjau
išsireiškimą,
jog
su
OPTOMETRISTAS
suomet padarysi teisingai”.
Kai
išeivijcįe
nėra
organiza

Kaziu Karuža nebegalima nė
KALBA LIETUVIŠKAI
Nužemintai prisiartino mote
cijos
ar
leidyklos,
kuri
rūpin

ris prie Išminčiaus. Ji buvo ap-1
2618 W. 71st Sk TeL 737-5149 pasikalbėti,jis sirgto sergąs apie
tųsi
mūsų
praeities
žymius
as

būsimą knygą, kitos kalbos lyg
Tikrina akis. Pritaiko akinius
sisiautusi pasenusiu iš.ėjusiu iš
menis
knygose
įamžinti
ir
ap

nebeturįs. Dabar knygai išėjus
ir “contact lenses”.
mados apdaru, “žiūrėk, tarė ji
į skaitytojus yra aišku, jog su rašyti jų darbus, lieka viena išminčiui, aš nekenčiu tų ma
rinkti tiek daug senų rašinių, galimybė mirusioje artimie dos naujenybių. Šį apdarą aš jau
fotografijų ir parūpinti naujų siems tuo pasirūpinti. Ir štai.Į nešioju 10 metą, h savo veid
straipsnių, tai ne menkas dar bene pirmoji tuo keliu pažen rodį aš "jau sumušiau". — "‘Ma
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
bas ir Kazys Karuža neveltui gė Veronika Nagevičienė, 1962 tyti”, sausai atsakė išminčius.
PROSTATOS CHIRURGIJA
tiek daug apie knygą kalbėjo; m. išleisdama knygą apie gen.
“Mano. A.aikąi manęs nokiau- j
*656 West 63rd Street
Vladą Nagių - Nagevičių. To
jis
ne
tik
kalbėjo,
bet
ir
dirbo..
so“,
ntoteris^ iš
-Valandos: antrai 1—4 popiet,
Leidėjas Kazys Karuža nepa liau yra daugiau panašių pavyz minčiui, tačiau tas kelias, ku
ketvirtai 5—7 vaL vak.
si gailėjo laiko parašyti straips tižių, kur šeimos nariai arba par riuo aš juos noriu.vesti yra tei
Ofise telefonas: 776-2880,
nį ir knygoj išspausdinti savo ruošė arba, išleido knygą apie
singas”. — Bet jis yra tavo ke
Rezidencijos telef.: 448-5545
atsiminimus apie tėvus, tėviš mirusį saviškį, kaip tai Butkų
lias, nusišypsojo senas išmin
kę, brolį, brolienę ir kt. Kai ku Juzės raštų knyga, atsiminimai
Stulginskį, čius ,o ne tavo vaikų kelias”.
rios jo atsiminimų vietos skai apie Aleksandrą
“Matyt, reiks tapt: senai, no
tytoją nukaldina į anų laikų ve knygą apie tikrąjį Keturakį, Ba
rinti būti išmintingai, tarė mo
dybas, kurios vieniem džiaugs lys Sruoga atsiminimuose ir ei
teris išminčiui. “Arba reikia
mas, kitiems liūdesio ašaros. le kitų- Ir dabar Kazys Karuža
ir daugiau giliai as- padarė . gerą darbą, išleisdamas būti senai, arba jaunai”, atsakė
DR. C. K. BOBELIS Paliečiama
meniškų šeimos vidaus sugyve-1 knygą apie mirusį biolį poetą išminčius. Bet kadangi tu nei
senatvės išminties neįgijai nei
Prostatos, inkstų ir šlapumo nimo problemų.
'
i Petrą.
sąmoningos jaunystės išminties
beturįs; tai'tu esi neišmintinga”.
5025 CENTRAL AVĖ.
“Aš nustojau žmones be mo
St. Petersburg, Fla. 33710
kinusi, nusiskundė moteris išmin
TeL (813) 321-4200
čiui: jie vis tik neseka mano ge
rais patarimais’’. — “Kadangi
tu jų ne gana temyli”, pamoki
no išminčius.

<He Invented, Now Owi
fete The American Dream

Apdraustas perkraustymas
is įviiriv atstumu
ANTANAS VILIMAS
'

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

Walt Disney’s Goofy,
American Dream
creator Jos Kelly and CoL Sanders play the popular mi
JUaerican Dream ganisATLANTA, GA—Jo® Kelly

f

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANOCf

fe&adienials Ir sekmalienLalJ

Stotie* WOPA - 1499 AM
trtnsliuo|ame« fee aeOny etvdiįef
hUrweete Parka.
V«d»|a — Aklom Daet.,
TtMj 77*4543

“Lietuvos Aidai"
KAZt BRAZDŽIONYT*
Pre^ruM*. vedi|a

* Udienio &30 vaL vakare.
Vtooa laidos Ii WCEV rtatfca.

i ims

Hit AM bMCft.

Tahf. 778-074

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

l
s

ŽINIOS Is TORONTO
t

— Lietuviu Namu yaldvba
Laisvės olimpiadai paskyrė 500
dol.. Į šią sumą įeina ir'jos lei
dinyje įdėto skelbimo kaina.
Sales išlaidcms padengti .paskir i I
tos aukos- Trečios badges lietu-11
viams S225, Toronto Lietuvių)I
Pensininku Klubui $325. Vai-11
dyba patvirtino Lietuviu Namu i
'
'
w ■i
visuomeninės veiklos komiteto j I
$5,000 sąmatą. Taipgi paivirtin- I i
tas Lietvių Namų žinioms leisti j
redaktorius ir numatytos leidi- j |
mo gailės.
>I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.j Cicero

|
I
I

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I
II

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

Toronto miesto afuw
i valdybes f
aneše. kacLp
sveikatos skyrius pranešė.,
per 60.000 kanadiečių kasmet
miršta nuo širdies smogio: 60%
miršta dar nepasiekę ligoninės.
Tokiais atvejais reikalinga sku
bi pagalba vietoje. Ją gali teik
ti tam paruošti žmonės.
Toronto miesto sveikatos sky
rius organizuoja specialius kur
sus grupėms parapijose, klubuo
Kaip galima senatvėje išlai į se iir pan. Organizacijos gali to
kyti gražumas? pasiinformavo , kius kursus organizuoti ir pasi
moieris. — “Reikia jaunystės kviesti dėstytoją-Tie kursai ang
gražuma pakeisti širdies gražu hkai vadinami Cardiopulmona
ry resuscitation (CPR).
mu, atsakė užsimąstęs senis.
“Mano vyras įsižiūrėjo i kitą,
VIS TIK GALIMA
kuri yra jaunesnė ir jam labiau
patinka”, dejavo moteriškė. “Pa
Du vyrai kalbėjo apie ką tik
sakykite man, ką turiu daryti, mirusį bendrą pažįstamą, kuris
kad savo vyrą sau išlaikyčiau?” abiems buvo skolingas.
— “Tu turi jį stipriau, gryniau • — Sakoma, tarė vienas jų, —
ir su didesniu pasišventimu my jog negalima nusinešti pinigų
lėti kaip ta kita, patarė išmin su savim i kapą, bet svetimus
čius. — “Taip, nusiskundė mo pinigus .atrodo, ris tiek gali
teris, tai tikrai pagelbėtu, jei Į ma.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650 ,
TeL: 652-5245
l'RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJJLMO SERAlENINt
PitarėjaJ ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1
Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

TeL 974-4410

1- ____ __ __ ______ ______ _
f

M

TeL >27-1741 — 1742

*

CHICAGO. IL MO*

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

1

7159 So. MAPLEWOOD AVI.

childhood trip to the nation*!
capttol where he learned there
was an American dream avail’e able to anyone, wflling to
accept a challenge.
But to be credited with
Inventing, and now literally,
owning The American Dream?
That’s exactly what happened
te unemployed Joe Kelly of
Attalla, Alabama.
In the process of achieving
hii dream he was able to
acquire rights to the closely
guarded tidemarks of 20
major UJS- corporations. He
then acquired the registered
trademark on the phrase *The
American Dream.*
But to Joe Kelly ft has aD
been just one great big game.
Game? That’s exactly whai
The American Dream b —
a new board game about
th® American fre® enterprise
system.
* America Is ready for the
•fiOt, the country is together
now for the first time in years,
the fulfillment of my dream
— all this is taking place at
the same time!** said Kelly,
Dow an Atlanta resident.
One man from Atlanta
purchased 150 games, wiping
out an entire store’s sapply.
A savings and loan comp;a
purchased 5,000 games
tise ae a promotion to 1
customers.
Milton Bradlev. Snr

at jettinf tha rijhti to’A
tribute the game.
Even that was in
ren dream come true. Tq
game makers rarely back ides
for 3ew products from indi
^iduals, so it was a million-te
one shot that Kelly’s gani,
would even be considered X
Mil ton Bradley.
Why did American Expre^
Burner King, Coca-Cola, Dehl
Airlines, Walt Disney, Exxoi
Ford, Goodyear, Hershey*!
Hertz, Holiday Inn, Kellogg
Kentucky Fried Chicked
LeviX Life Savers, Natioua
Football League, Prudential
RCA, Slinky and Unitą
States Steel all cooperate?
In the early days of ead
of these pante, there wea
Joe Kellys. Charles Goodyesl
Henry Ford and Milton Ha
ahey all struggled to achira
their dreams. Colonel Harlana
Sanders, at age 66 and e(
Social Security, had a drew
and started a successful fees
chain, and was Kelly’s male
inspiration. Levi Strauss, W-M
Kellogg, Walt Disneyt th
stories go on and on.
Each game includes a bod
with twenty chapters on bos
the American dream wa
attained by these dreaxni^
innovators.
Just as in real Ufa, pliyaa
of The American Dream gam
can buy a piece of the “Rock;
or Coca-Cola,
or Life Savei
flyer** on Bi
Kalioje stock!

mano vyras būtų toks išmintigas,
kaip tu”. — “Bet tuomet jis ne >
būtu tavęs vedęs”, išsisuko se
nis.
i
"'Tai pasakyk man dar vieną
dalyką, kas yra ideališkiausia
moteriškė? Meldė moteris iš
I
minčiaus. — 4‘To aš deja nega i
liu pasakyti, nes tokios ant že-

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

iwmi a’

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

K

Telefonas — 652-1003

i

"T

tj

.•—mm,—:

Tuesday, July 21, 1M1

Į ir galvą tau nusuks, ir be kelnių
j j gatvę išbėgs .ir dar kokių štukų pridarys.
<*• j>£oji inkvizicija šiandien blogesnis reikalas...
Pamėgintum pamišėliui įkal
hera vien vaikams baidyti pasa
čia taip sakant, jau kul tūrinė
kai Kur buvo gudriosios inkvl kankynė, veikianti labiau i
bėti razumo! K?d tai nelengvas
zitorių makaulės, kad jie, išras- nius, negu į raumenis ir taip m? darbas ir kad veikiau pats iš
dami įvairiausias terturas, neži gai, kol visai pablūsi, arba, jei» proto jsikraustysi, neg meile su
nojo lentų sienes praktikos?.. O, Į dar kiek proto like, išbėgsi vii- . sirgusiam proto įvarysi, — pa
UAL ■FTAT1 FOt SALA
UAL 1STATI FOR 4AL1
IteiNtl,
l»ci — Ftcėi rtaM.; »
X«m. —
tai geriausias būdas geležies nėr j kolakiu j tyrus’...
j tyriau savo locnu kailiu...
Raidai, a Ratilai, dėl malo
Per lentų sieną veikti galima į
vų žpiogui išvaryti iš kailio!
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM!
.
l_entų tarpsieniai įėjo m2 don visokerio; ni: tai yra nekalta iŠ * nes pono Dievo, kada tu baigsi
EB y KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKYJIM A’J
j komedijas?... nutaikęs minutę
bene XX šimtmetyje, ypač to-1 pavyzdžio, bet detalėsei gudriai
<
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
kiuose butuose, kur paprastai’
tortūra,
lyg kranas i kada jis likosi vienas, tariau,
gyvena jaunkungiai.
su nuolat bėgančia šalto van-Į Kentėk, kentėk, brolali,—
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
dens srove , kurią galima išleisti, ko Raulas: — dar mažosios teJei pragare svils inkvizitorius
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
pieniau ir tirščiau, žiūrint kas; belimpa. Paspėsi, kai pasius diTorkvemada, vokiečių fabrikam.
tižiosios!
UŽ tokios : enos apsigyveno.
1212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL S47-77<2 ;
tas Kruppas, išradęs 12 centi
Sakysim, senas kavalierius
j
k;
— Aš sudžiūvau i šieną,, pa- i
metrų armotas, Dzeržinskis
dar pakenčiamas, nes per sie
vytau lyg žvirblelis po stogo —
Čekus tėvas ir kiti pikto genijai,
BUTŲ NUOMAVIMAS
ną girdi tik, kaip lova sugirgž ėmiau tiesiog melstis: — Ar tu
tai lentinių tarpsienių meiste
da, jam atsigulus, kaip jis duk- nori mane visai iš galvos iškraus
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
riams turės tekti visur erdviau
fauja ir atputauja nerimo min
B N0TARIATA4 • VERTIMAI.
sias smalos katilas. Ir jei aš ten
tims bekvaršinant ir tiktai gilų į — Kas man tavo galva prieš ‘
pateksiu, tai savanoriu pastosiu
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCX1
vidunaktį jam įmigus, — girdi
Barbikę!
pas Belzebubį į pečkurius, kad j
ji per sapną gvcltos šaukiant.
• Aš ją vieną tematau ir gir- j
visa širdžia salėjus atsiduoti ssvo kankintojų katilo šildymui!...
Vedę žmonės ir pusė bėdos: džių, savo čiulbuonėlę, o visa ki-1
INCOME TAX SERVICE
Slenka amžiai, mainosi paproj jei protarpiais ir pašurmuliuojo. ta dėl mįanęs nors sudegk!
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
To jau buvo perdaug, ir aš j
čiai ir tobulėja išradimai. Jei tai protarpiais ir vėl nutyla,
seniau kam nors kirsdavo tūks- * Visų baisiausioji kančia. ka-Į rimtai ėmiau širsti: — Taip, ji J
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.I
ELEKTROS ĮRENGIMAI
tantį rykščių Į pasturgalį, tai da už sienos gyvena vienas iš į viena,; šiokia, tokia ir anokia,!
PATAISYMAI
Tada
ne-j
surikau,
kiek
begalėdamas:
—
ČIA GERIAUSIA VIETA
dabar paprastai vadinama bar- dviejų susižiedavusių,
Turtu Chlcagos miesto laMtmą.
bėra ramybės nei naktį, nei die-! ji viena gali man epilepsiją įvabaringumu.
Dirbu ir užmiesčiuose, grali,
LIETUVIAMS.
— Ne, taip nieko neišeis, — paprastai pas Raulą ateis Barbė
garantuotai ir sąžininga!.
ę Iną, nes susižiedavę, ne vien ką Į rytį savo nepaliaujamu kreksėtarė, — neišsimoka. O gal su ir man prasidės tortūros, nulap
Aš čia pasakysiu — ponuliai,
KLAUDIJUS PUMPUTI!
į viens kitą žiūri neatsižiūri, lyg jimu!
9
butų
mūrinis.
Labai
geros
pajamos.
4514 S. Talman Art.
tiksi Barbikęs atsiprašyti? — nojau laiptais žemėn jos pasi Dilelis butas savininkui. Geras inves
kuo patys kvepiat, tuo kitus teTai. 927-3559
driežlė į gegutę — jie užmiršę
— Tamsta įžeidi mano sužie- pradėjo daryti koncesijas mano tikti, ir kritau ant veido tarda tavimas.
pat!
visą pasaulį, ką besakyti apie Į dotinę! Prašau ryto į mišką, priešas.
5
mas: — Pasigailėk, nežudyk!... 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Įdėjo, būdavo, tūkstantinę, lentų sieną ir kokį ten kaimyną j
ten nuplausiu savosios garbę!
Barbikė matyt buvo įsitiki pirkinys.
DĖMESIO
—Mielu noru,—Rautai, — vi
ne daugiau ir ne mažiau, ir ži užu jos bešnibždantį visų pra
— pastyrusiomis akimis pra- sa. širdžia sutikau, tikėdamos nus, kad esu be galvos, ją įsiklio- Didelis, gražiai įrengtas bungalow,. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
nai ką turįs, ir pasišinkęs vėl garo velnių vardus, plūsta pa
Tiktai $126 pusmečiui .automobilio
deklamavo mano kaimynas, kiš viena savo traginga išvaizda su pinęs, nė kiek nenustebusi mi Nebrangus.
liability draudimas pensininkams.
galėdavai sau eiti, kur ėjęs lais laimos juokais, krykštavimais,
Kreiptis: A? LAURAITIS
damas po nosies vizite kortele. graudinsiąs įsimylėjusios mer nutėlei nuėjo į savo praktikus, ŠIMAITIS REALTY i
vas paukštis. Užgijo pauzarai, trepsėjimais ,ir lyg iš rankovės
4651 S. Ashland Ava,
]
Tą valandą jis man atrodė vi ginos širdį, ir bematant atsisvei išrokavimų sandėlį ir ten pagal- j
Chicago, III.
;
ir nors dainuok, sveikas.
byrančiomis Ii Tingiausiomis kal
sai nemaskiriuotas mišugana. kinau su savo kaimynu, kurs vojusi, ištiesė rankutes ir pakė
Tel. 523-8775 arba 523-9191
?
INSURANCE — INCOME TAX
Apsigyvenus už lentų sienos bomis...
v
— še, še, šauk, mušk čia pat, tuojau pradėjo surkuoti nusibo-, lusi mane kaisdama tarė: — Tai
2951 W. 63rd St
Įsimylėjusiems susižiedavimo
Vi^ožJSdol
matsi
’
P
0113
Juozai
>
aš
jau
už
’
kad tik nebereiktų dar vieną dėjusią iki ausų
TeL: 436-7878
periodas yra tas pat velnias, ką
Dengiame ir taisome visu i
darmĮą naktį klausytis tų paė-. dainušką (dabar aš ir ant Vie 1 imta... bet draugais galim būti...
paukščiams ankstybas pavasaris, dusių čiulbėjimų! — nuplėšęs,
Juozas Pronskus
katinams morčius. ir fabrikų rūbus atstačiau nuogą krūtinę! nožinskio neturiu širdies, nes
tuojame ir esame apdrausti.
REPAIRS — IN GENERAi.
(Bus daugiau)
kaminams septinta valanda ry- ir esktazėj prabilau vietoj “Za jei jis nebūtu dainų rašęs, gal
{vairūs Taisymai
būt Raulas būtu nors ta momen
ARVYDAS KIELA
to.
I
Nięmen tam pošol preč! sa! TAISO ORO VSSINTUVUS,
6557 S. Talman Avenue
Šiais laikotarpiais r.eapsiklau- vo jaunų dienų vertimą:
Chicago, IL 60629
1
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
Aaa-ke,
mane
ilegu
be
tavęęs,
sysi nuo čiulbėsiu, miaukčiojiIR DŽIOVINIMO MAŠINAS
— Karionės tu nori?
434-9655 ar 737-171
Neapkenėčiu ase sa-veeeęs...
mų ir baubimo — žodžiu, visa
BEI KROSNIS.
— Šia, širdi ištroškęs
Šunėku dieną vaiekščio-teee,
kas gyva, šiame laikotarpy sa
Herman Dečkys
ir kraujo ištroškęs
Šunėku
naketj
miejego-teee...
—
Biržėnų
klubo
gegužinė
vo morčių reiškia garsais.
Tel. 585-6624
man ašaras gerk!
A-haaake
!
mane
ilegu
be
tavęęęs
įvyks
liepos
mėn.
29
d.,
sekma

Ramiai iš šalies žiūrint visą
: I
be-i
Raulas, lyg vanagas buvo
< čį periodą negalima kitaip pa
M. ŠIMKUS
Iš praktikos žinodamas, kada dienį, 12 vai. Vyčių salėje ir so
delyje, ’ 47 ir Campbell gatvių HELP WANTED — MALE-FEMALE
budinti, kaip pamišimu! Teisin siekiąs savo aukos, bet amatęs,
Notary Publie
kampas. Bus įvairaus lietuvis-: Reikia Darbininky ir Darbininkių
gai sako seniai, kad meilė tai kad ten be skaros ir kaulų nie
INCOME TAX SERVICE
ko
maisto
ir
veiks
baras.
Dova-*
JTHE NATIONAL GUARD
yra karštligė. O karštlige ser ko daugiau nebelikę, suraizgo ir
The most aspirin you
nų paskirstyme laimėsite bir-i ACCOUNTS RECEIVABLE — 4259 S. AAapIewocd, Tel. 254-7450
~=.___
gantis, žinote, ką jis daro — jis atsitraukė .
can buy for your '
INVENTORY CLERK
Taip pat daromi vertimai, giminu],
žietisko alaus, bačka • ir daugarthritis pain.
iškvietimai,
pildomi pilietybės pra{vairių vertingų dovanų. Gros- Position requires individual who
Most effective buffers
šymai ir.kitokie blankai,
smagus orkestras. Valdyba kvie- is an early riser, enjoys figures
for vour
stomach.
*
___
čia visus linksmai praleisti sek-i & is attentive to detail1 Previous
Naujienose galima gauti
madienio popietę su biržėnais. bookeeping &/or computer ex
perience helpful but not man-:
AUGUSTINO PAšKONIO
Siuntiniai;! Lietuvą
PATS SKAITYK IK KITUS datory.
knygą apie
Call George 226-7805
PARAGINK SKAITYTI
C 1^83 Dorsey Laboratories,
F. NEDAS, 4059 Archer Artose,
Div»sion of Sandoz, Inc.
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS5

LENTŲ SIENA
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MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Chicago, HI. W632. TeL YA 7-59SC j

Nuomos
RENTING IN GENERAL

JOS KARIŪNU LIKIMĄ
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čeki rašykite ir siųskite:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, III, 60608

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights
Fund, Ine.“) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue,
Chicago, Illinois, 60636

Good service/Goodprice
F. Za polis. Agent
320814 W. 95tfa St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
tmn Fr* Rra

Miko šileikio apsakymų knyga
"Liucija” jau atspausdinta.

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Cai—t Cmw
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Pavardė, vardas

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Homeowners insurance

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama ‘^Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

Adresas

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

.t

Advokatas

GINTARAS P. CE5*iNAS '
. Darbo valandos: Kasdien: Me,
i
fi vaL ryto iki C vaL vakaro.
’ 9ešUsd.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL; d.
h pagal susitarimą.

Tel 776-5162
1849 Wert 63rd Strart

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS

Naujienose galimą gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, rlsoonnenės veikėjo ir rąžytojo atsiminimos.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Dr. A. GiMee — MINTYS IR DARBAI 259 psL. liečia 1906
metą {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA •—> $17. IPersiuntitrui pridėti $1)'

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
oaruošta ir teigėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legal iškomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.95 (su per
siūt imu).

Dr. A. J. Gunea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata fr
S4.00
grožis. Kietais viršeliais ------------------------

ss.oe

Dr. A. J. Uoaaen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONRSl Kelionės po Europą {spūdžiai TikGuliau taip pat užsakyti pažtu, atafaatns tek) arba
dedast SI feraiuatfasa© iilaldama.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

— Kas nusidėjo, tas bus į
moterį atgimstant perkeistas.
Platonas

CSICASO,

i

ienoa, Chicago, 8, HL

Tuesday, July 24, 1984

