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“LIETUVIŲ OPOZICIJA“ LYGIAVERTIS
VARŽOVAS” - THE MONTH

David Brink lev, bei ji nepasi- ’
* metė ir patiko £
i ne^u Scatj’e, Washirįg:one ir
i Kalifornijoje;

PREZIDENTAS REAGANAS IŠVENGĖ
BEREIKALINGŲ DEBATŲ

‘‘Sovietų pareigūnai labai ge Lijonu žmonių. Elta klausia: “Ar
i
Iždininkė Dovalos Ostega pasakė svarbiausią
Į P .’Skyrė Bnrfc H Gerald Inai
aprašydamas
dokumentine
pro

rai žino, kad jie negali terori
programinę kalbą
I
sukirsti
zuoti pasirašančiųjų (po petici gramą apie nacių erą, Mr. Kerr
jomis), kurių daugiau negu irgi kalbės apie “tvirtinimus”,
DALLAS, Tex. — Pirmadie rę Jungtinėse Tautose. Ji labai
DALLAS, Tex. — Prez? Rea
123,000; jie taip pat žino, kad jog naciai likvidavo milijonus
ganas paskyrė Anna Burford su nio ryte respublikonų partijos! gerai orientuojasi užsienio poli
valdžios negerbianti ir išradin žmonių? Jis turėtų žinoti, kad
daryti komisiją Geraldinos Fe- vadovybė išvengė bereikalingų' tikos klausimais ir vykusiai at
gai lietuvių katalikų opozicija masinės žudynės SSRS jau ne
! rraro p-jamų 1 akstim ištirti. tarpusaviu debatų, kuriuos bū-i stovauja Ameriką Jungtinių Tau
yra jiems lygiavertis varžovas”. Į bėra hipnozė, apie kurią galiį Jeigu būtų ras'.a tuose iakštuo- tinai norėjo iškelti Georgia at- j tų įstaigose .
Taip rašo Janice Broun. Londo-1 ma ginčytis ,bet istorinis fak
I se sukčiavimo, lai patraukti ją stovas Neut Gingrich. Respu-Į Bet George Bush dar blogiau
(ELTA)
’
'
ne leidžiamo mėnraščio The tas”..
billkonai jį vadina jaunuoju tur- paveikė žinia, kad iždininkė Katebman ir visai suclugdyti.
Mont kovo numeryje. Jos nuopradėjusiu abejoti visos parr terina Davalos Ostega, ispanų Bet Garaldina visai nebijo j
LENKAI NORI
morie, pavieniai areštai tęsis to
----- ! kilmės, bet labai gabi finansų
j Annos Burford. Ji vadovavo i tijos konservalyvine progrtama.
PRADĖTI PASITARIMUS
liau, “bet kiekvienas jų įveda
grich reikalų specialistė. Ji pasirašii įstaigai Erdvių ta ai valyti, bet j Kongreso atstovas
į tikinčiuosius didžja visose
! nieko iš to'neišėjo. Toje įstal- ebetiki kad prezidentas Re aga- nėja aut visų spausdinamų pi(VARŠUVA, Lenk. — Lenki-{
naują potencialų didvyrį ar did jos užsienio reikalų ministerija į
J*au lengvai laimės rin- ! nigų, tvarko copyright skyrių ir
1
ji privirė košė s ir reikalu J nas
vyrę . tautai įkvėpti. Spaudimas j yra pasiruošusi pradėti pasitari
j ne>utvarkė. Ji pati buvo pri- kimus, kaip respublikonai yra Į vadovauja smulkiam ir . mažam
plotmėse, bet jų tiek daug, jog j mus apie JAV sankcijų panaii versta atsistatydinti o josios ar įsitikino kad George Bush yra Į bizniui. Pats Bush tikėjosi pa^amna ij , . .
. v ’ , / ..
į
..
tokiomis priemonėmis tegalima
akmuo.
• sakyti programinę kalba pirriratimoji pavaldinė kuvo nuteista ; labai
. kminią prieš dabartinę Lenkiją.
RSa.vo i-i
*
-i " preziden
atsiekti ribotų pasekmių.. Gal^x-j
laiku Amerįkos
.
i dieni, bet jį prakaitas išpvlė. kai
keliems metams už grotų.
Vietoj
debatų
konvencijos
pra
!
JV
būt yaldžio turėtų prisiminti En- J tas uždraudė • Lenkijos lėktų-'
:• jis patyrė, Kad programme kaiPrezidentas ją buvo pasky džioie, organizatoriai ‘įtikino at- !j 1*
gėlso argumentą, kurį Katalikų varus nusileisti' Amerikos aeroi bą pasakys iždininkė Dovalos
stovą
Gingrich
plasikalbeti
su
1 \
ręs
kitoms
pareigoms,
bet
ji
ir
Komitetas citavo savo laiške An
i Ostega. Ji gyva ir gera kalbėtodromuose, o- Lenkijos laivams
s
; iš tų pareigų atsistatydino, žmo prezidentu Reaganu. Viskas bu 1 \
dropovui — atvira kova prieš
įplaukti į JAV uostus.
Į nes abejoja, ar ji pajėgs paken- vo atidėta į šalį, prezidentas ati- jI P. Bažnyčią yra kvailystė ir ge
Anatole salėje George Bush
Dabartinė Lenkijos vyriausyj ti Geraldmai, nes ir ji. yra gana dėjo visus pasimatymus, ir at-!
riausias būdas atgaivinti dėmėsi bė paruoš 4,000 žodžių diploma; turėjo progos tarti kelis žodžius
' apdairi.
stovas Gingrich buvo nuvežtas.
religijai“.
j susirinkusiem s respublikoną ms.
tine nota, kurioje prašo panai'
•
pas prezidentą. Jų pokalbis ne-!
1 Kad galėtų pabrėžti savo min
Ar planuojama TV serija apie kinti 7 .likusias sankcijas, leisti Pieridentas Reaganas, pasikalbėjęs su kongreso atstov Gingrich,
RESPUBLIKONAI GALVOJA buvo rekorduotas ,bet po 10 mi
ties svarbą, viceprezidentas, be
Lenkijos lėktuvams sustoti Ame -ltlkhl° & kad. nepradėtų debatų partijos konvencijoje, nes tai
SSRS bus objektyvi?
nučių paskelbta, kad preziden
APIE SAVO ATEITĮ
kalbėdamas nutarė nusimesti
riM; aerodromuose ir bendra- Pakenktų respublikonams rinkimų molu reikalinga vienybė;
tas
įtikinorespublikonų
atstovą
^Pradėta ruošti 10-ties valanšvarku, nes salele buvo šilta.
DALLAS, Tex. — Respubli-i
darbįauti mokslo srityje.
Gingrich |prieš konvenciją deba^ dų ielevizijos serija aprė Sovie
: Betraukdamas nuo peties švar- _
k»nų-.kodxencijpj eina c r ginčai,'
Dabartine Lenkijos vyriausy
nekelST
MONDALE
TVIRTINA,
KAD
JIS
PILNAI
tų Sąjungą tęijūs^... užbaigta po
kas bus, kai prezidentas Reaė marškinius iš
bė bi3ąę«ąlikusi Lenkijos kalė
Atstovas Gingrich išėjo apri-į ?
poros metųį
pianui en
juosmens.
ganas baigs savo antrąjį termi-'
PASITIKI G. FERRARA
t rifes, bet gis nustebo, kai niekas
, .v
s,
The
na. Visiems aišku, kad trečiambet šį^j^^^-mis ir
pa
su juo nėh'orejo kall>eti apie deKonvencijos salė labai didelė.
terminui prez. Rčaganas nekan- /
v. Geraldina nežinojo, kad josios vyras buvo
leis į^®B'l^W^^aIeist§’se>lidan . .. .
.
batus, i Buvo paskelbta, kad Salės viduje pakelta platforma,
?b^iilio
dą. citūcąą^L^sdidatuo: Lai jis ir nesirūpina. . .
,
s
pasiskolinęs 100,000 dol. ir moka 12 %
r umi^^gk-^^^iękiasi iš - Ja ruK
atstovas
Gingrich,
uz
10 mmu- kad galėtų susėsti konvencijc;
Ko-mHtėto”
Visiems
aišku,
kad
George
Bush
,
.. ,
, čių pokalbiu su prezidentu, su- vadovybė. Kairėje ir dešinėje pa
NEW YORK, N. Y. -r Kcm- sios vyras yra pasiskolinęs $100.,- : nebus part:j
tėr, kuri ts’irtiną^.i^^aėa aMe- ze^sneprašė,
kandidatu
prezi‘ kad
^kąlęjjmo. Len greso atstovė Geraldina Fėrrara 000, gerokai nustebo. Toki ispū. j tikęs debatus atidėti. “Aš Lk'» i; Ingiuose suoluose susėdę žurnįadento pareigoms. Ne iš prezi-!
i - •
-, x - i , >
kams rūpi'gdųtį-lzHįių;: iš Ame tikėjosi pakritikuoti prez. Rea. : pasakiau: prezidentui,
kad bū listai, atidžiai sekantieji kalbė
ji padarė, kai patyrusi apie dentk]io inolio, nepajėgia įtiki-:
,
,.P.
Sovietų' vyriausybės
rikos, todėl nori, kad jų lėktu ganą Kalifornijoje, bet taip reP paskolą. Ji
t-pareiškusi,
----- s. - t nkad
.x. nie-r J
h
vo padarvta didžiau.
da klaida. tojus. Visos valstijų delegaci
sius dešinitis milijonų tžrhbnių’.
nanciai kalbėti.
h •
x L
n
vai galėtų nusileisti Amerikos kalai jai neišėjo. Praeitos
J Kai sutarta leisti Geraldina! jos sunumeruotos. Iš viso pada
__ _ ....
sa- ko nežinojusi.
Direktorė Decter susidarė toki
aerėodiomuose.
kai Da- i Tvirtinama, kad .stipriausias; Ferraro vesti deblus su Gc ^e. ryta 54 numeriai, nors tiek vals
•vaitės pradžioje buvo ’ iškeltas
_ — - Sekmadienio
- .- - vakare,
--įspūdį, perskaičiusi serijos ap
tijų nėra. Palikta vieta diplo
•josios ir josios vyro valstybės vid Brinkley pasivadinęs ją New | kandidatas prezidento parei- t'G c raidini jį sumalsinti”.
rašymą., Pasak jos, “programos
—{ Dalias priemiestyje netur .mokesčių klausimas, nedavęs jai Yorko televizijos stolyje^.pradė- Į^njs tada bus Illinois guberna;-j GeorgeB’ush, pajutęs, kad kpn matams ,kad galėtų sekti atsto
konr^pciją. yrą juokinga.
Ji
tingieji respublikonai pasistatė ■ramybės Kalifornijoj, Washing-] jo klausinėli, tai apie savo vy- torius. Jis turi didelį patyrimą, , vencija gali pakeisti partijos at- vų kalbas .
skelbiasi esanfi pilnutinė ir au
palapinių kairrtelį, kad galėtų tone ir Idaho valstijose. Nespė-.Į ro pinigus ji buvo geriau infor- geras teisininkas ir moka gerai j stovą viceprezidento pareigoms,
Konvencijos vadovybė laukia
toritetinga, bet Sovietų vyriau
/nakvoti, o ry*le žingsniuoti i i davo ji atsakyti į vieną klausi- j muotaš negu atrodė.
tvarkyti valstijos reikalus.
pradėjo blaškytis. Jis manė, kad tūkstančius svečių. Didieji suosybės nusikaltimai bus. nutylė
respublikonų konvenciją. Jie mą. jau būdavo paruoštas kitas,
viceprezidentė-s lai, kad svečiai galėtų sekli deNorėtų kandidatuoti kiti res-- respublilębnai
ti”.
f
'’\
Pasirodo,
kad
josios
vyras
reikalauja taikos ir laisvės.
publikonų vadai senate ir at pareigoms gali pakviesti Jeane legacijas ,sustatyti eilėmis į virreikalingas Įtikinančio atsaky
Porjekto direktorius Ėert \Patvarkė vienos senutės palikimą. stovų rūmuose, bet jie neturi A. Kirkpatrick, JAV ambasadų- šų.
mo.
tenaude užtikrino, kad progra
•Ji dar gyva, bet gerokai senste- praktiško patyrimo. Paul
—Elzbieta Taylor atvyko į
ma būsianti “istoriniai . tiksli ir
Banke
ji turėjusi al t, Rol>ert Dole rengiasi įsira-1
Penktadienio vakare, parskri ’Įfjusi.
mirU§o artisto Richard Burton
išbalansuota”. Jis taip pat pa
tėviškę Valijoj. Ten ji apsiver dusi į New Yorką, ji nuskubėjo ? 100,000 ir ilidelį namą. Viską syti kandidatų eilėn.
minėjo, kad vienoje iš dešim
Į
kė ir pasikalbėjo su vyresne jo pas advokatą tvarkantį josios< tvarkė J. Zacarro. Jis iš senu<
ties programos dalių bus disku
mokesčių
reikalus,
bet
ne
namo.
.
tęs
pasiskolino
$100.000.
Rrinkseserim. Ji nešiojo Burtono jai
— Bulh Love pareiškė, kad ,
tuojamos “Sovietų etninės ma
ley
suabejojo,
ar
jis
turėjo
tei

Jai
rūpėjo
paruošti
viską,
kad
dovanotų žiedą ir graudžiai ver
ji pasiliksianti Ch’cagoje, bet
žumas’ — gruzinai, uzbekai ir
sę
skolintis
jos
pinigus,
Geraldi

pirmadienį
galėtų
paskelbti
pra

kė.
kai gausianti kita darba, tai rei- 1
latviai.
na atsakė, kad teismas jam ne kalausianti daugiau pinigų.
eitų metų pajamas.
ELTOS anglų k. balandžio
uždraudė skolintis ,tai reiškia,
Sergantis vyras gririt pasitaisė
numeryje išspausdintame straip
kad jis turėjęs teisę. Be to. ban
— Jeigu kuris juodis yra ga- ‘
snyje apie šį projektą primena,
Atstovės vyras John Zacarro kas jai mokėjo 10% už banke besnis ir pažengia pirmyn, tai
kad gruzinai ir latviai, kaip ir
pradžioje paskelbė, kad jis sa laikomus pinigus ,o josios vy kiti juodžiai jam pavydi ir sten-Į
lietuviai bei estai, nėra “etninės
vo pajamų ir išlaidų nepaskelb ras ima 12/.
giasi jį nužeminti, pareiškė Ruth
mažumos, o tautos. ELTA iš
siąs ,nes įstatymai to nereika
Love. Chicagoje labiausiai jai
Mondale nepatenkintas
reiškia viltį, kad programos ter
lauja. Jeigu jis būtų buvęs at
pakenkė juodžiai.
Geraldina
minologija bus tikslesnė. ELTA
siskyręs su žmona, tai tada gataip pat kritikuoja The New]
Les Moines, lova. — Walter
’ėtų ir paskelbti, bet dabar iš
— John Zacarro nutarė pa
York Timet straipsnio autorių,
Mondale
tikėjusios
stiprios
pro

nokino, kad jiedu kartu vedė
skelbti savo pajamas, išlaidas ir
Peter Kerr, kuris rašo, jog Miss
biznį ir dabar dar veda. Visų pagandos iš Geraldinos Feitaro, skolas, kad nepakenktų žmonai
Decter “tvirtina”, kad sovietų
Zacarro bendrovių pirmininkas bet paaiškėjo; kad ji visą laiką siekiančiai viceprezidenlės.
valdžia nužudžiusi dešimtis mivra pats Zacarro, o jo žmona yra turėjo tiktai gintis, apie prezi
dento Reagano vyriausybės kri
sekretorė.
— Sekmadienį netoli Londo-'
Tada Zadarro paskelbė, kad tikavimą jį neturėjusi laiko. Ne no nukrito lėktuvas. 11 užmuš
įi$ blogai jaučiasi ,turįs trūkį ir spėdavo prasižioti, klausytojai tų, 3 sunkiai sužeisti.
Tirįs eiti į ligoninę, bet kai pa jos klausdavo apie josios ir jo
uškėjo, kad trūkis ar ne trūkis, sios vyro valstybinius mokes
*■
iis turįs savo pajamų, t' išlaidų čius.
patraukti
ispaniškai kalban
Cai
Nežiūrint į tokias žinias iš Ka čius amerikiečius respublikonų
ru Pirmadienį paaiškėjo, kad Za- lifornijos. Washington© ir New pusėn. Ji yra gabi kalbėtoja, gi
KALENDORELIS
dais- carro turi 100,000 dolerių pa Yorko, jis vi' dėlto pareiškė vil musi Amerikoj.
George Bush
ruo- skolą. Piniginiai reikalai reiš tį, kad Geraldina Ferraro pa
Rugpiūčio 21: šv. Pijus X Pop.
— Salvadoro kariuomenė kal George Bush bijo, kad partijos konvencija nepaskirtų moters
kia nėra tokie geri, kaip atrodė. jėgsianti apsiginti ir padėsianti
susi pastoti kebą i
Base, Bukontas, žaibonė
demokratų partijai.
nuose užtiko Įsibrovėlių būrį, viceprezidentė^ pareigoms. Jei bus paliktas viceprezidentas Bud),
jie atsisakę vartoti
Geraldina aiškinasi televizijoje į
Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:43
New Yorko televizijoj jai bu nušovė 74, keliolika paėmė ne- tai respublikonai galėtų pralaimėti rinkimus Respublikonai tad
tas, pradėtu veri
Geraldina, patyrusi, kad jo-* vo sunku aiikmtis patyrusiam
Europą;
Dresuotas, gali lyti.
t
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POLITIKTERIAUš 7 AI AT I
toviu ir susektas ,kad mažos do
NIMAS NEREIKALINGAS
į zis aspirino gerokai saugo žmo
VALDŽIOS DOVANAI
gų nuo kraujagyaJių užsikimši
GAUTI
mo. Taigi, MAŽOS aspirino do
zės dažnai pasitarnauji apsauKlausimas. Prašau Tamstą,
I gąt nuo širdies atakos, paraly- Gydytojau, paskelbti sekančią
• Žilus (stroko) ir kitokių sklero- svarbią mums pensininkams tie
l zės sukeltų negerumų.
są, kad nereikia jokio politikieReikia kovoti su skleroze jau naus tarpininkavimo gavimui
reniai čia nurody tais būdais ir dabartinės šio krašto valdžios
dar kaip priedą tokiai kovai nau duodamam veltui sūriui ir svies
doti viena tabletę suaugusiam tui gauti.
As esu nukentėjęs dėl tokio
skinto aspirino kasdien. Naudo
tina pavalgius, ar aspirino tab politiko tarpininkavimo. Esu tu
letę sutrynus ir į košę bei sriu rėjęs širdies ataką ir laukiau
bą įdėjus, šitaip tegul elgiasi eilėje minėtų gėrybių Marquette
kiekvienas esąs jautrus aspiri Parke. Ėjo su politikieriaus raš
nui. Mat, bet koks aspirino turįs teliais be eilės žmonės ,o aš jau
vaistas (įskaitant ir Motriri) net pradėjau alpti, eilėje stovėda
\>usei visų skrandyje ar dvylik- mas ir minėtų gėrybių laukda
pirštėje žarnoje .turintiems žaiz mas. Prakaitas ėmė mušti, šir
das sukelia kraujavimą trum dis pradėjo nereguliariai plakti,
pai trukus po paėmimo. Tas ne< šalimai stovį žmonės patarė
gerumas atsitinka naudojant ■ nian eiti ilsėtis, nes aš jau pa
ispiiino, ar jo turinčio vaisto di mėlynavęs tapau. Taip aš Jų gė
rybių ir neparsinešiau.
leles dozes ir ilgą laiką.

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

KOJŲ SUŽALOJIMO REIKALAI
Kiekvienas švieskimės kojų sužalojimo
reikale, nes ne laikas bus šviestis, kai
nelaimė atsitiks.

(Mediciniškas raginimas)

lūžimus kaulų galima sugydyti įJ
naminiu būdu gydantis. Net per- Į
trūkę raiščiai gali gerai gyti be I
didelės mediciniškos pagalbos, j
Pik retai daromos operacijai i
joms susiūti. Prisieina nedelsiant I
kre plis pas gydytoją tik tada,
kai čiurnos sužeidimms yra pa
Todėl apsauga'nuo sklerozės
P.S. Margutis paskelbė ne
kankamai didelis, kad galėtu
per aspirino vienos tabletės pa tikslią žinią, o vėliau atsiprašė.
i
I
kaulai apie lą sąnarį būti lūžę,
ėmimą yra Dievo palaima, pa Ne politikai dalina sūrius, bet
ir raiščiai trūkę. O iš kur su
lyginti su nelaime, kurią sutei juos skirsto pagal aldermano va
kinosi apie toki negerumą? Ta- 1
kia sklerozė ir su pašaliniu aspi dovaujamą sritį. Kai ateis eilė
:1a ciurnvs sąnaryą esti defor
rino veikimu, kuris bus Labai ne- < Majerczyko apylinkei, tai ne
muotas ir nenormaliai judantis.
Dr. Jonas Adomavičius
žymus naudojant tik vieną tab-1 reikės stovėti eilėje ir mėlynuoti,
Kaulai lūžta, kai iš didelio aukš
ietę aspirino per dieną.
N. Red.
ČIURNO.S (ANKLE) SUŽA lio krentama, ar nelaimė alsi- j
LOJIMAS. Kojos galo sąnarys Įtinka važiuojant automobiliu bei
-vadinamas ČIURNA. Raiščiai dviračiu. Gi, einant ar bėgant
SKRUZDĖLĖS TURI
tiktas aptinka ir padeda išeiti
1
(ligaments) yra audiniai, jungia psaitaiko pasukti čiurna, tada
Karaliaučiaus pilis
RADIJO SIGNALUS
laukan.
sąnarinius kaulus, ir tuo būdu dažniausiai kaulai nėlūztai ir
Kad tai yra tam tikros ban
Vokiečiu zoologas dr. Hubert
suteikia pastovumą sąnariui lai raiščiai netrūksta.
Į žalojimą, nes dažniausiai esti skauda, nedaryk ką mėgini da- į pėdą sutrukdyti, jei elgiamasi Mark tyrinėdamas Trinidado gos, idlr. Mark patyrė tuo būdu,
ke sąnario judėjimo. Kai čiurna
Čiurnos sąnario raiščio
sutinimas. Daug* lengviau tin- ryti. Jei skausmas apsaugo nuo neatsakančiai.
>alose Vakarų Andijoje, skruz jog jis pagalbos šaukiančias
esti gerokai pasukta, tada ari
Įtrūkimas (sprain)
karnai čiurno.s sąnarį apžiūrėti • stovėjimo, praėjus parai (24
dėlių gyvenimą, patyrė įdomų skruzdėlės uždarydavo į plasti
raištis, ar kaulas išeina iš vietos, i
čiurno.s sužalojimas atsistato
dalyką, kad vadinapos “lapų kinis vamzdžius ip ■taip '’ užtai
Jei tik raištis esti palieslas pa- ■ Būdingas čiurnos raiščio įtrū tada, kai sutinimas pranyksta, j valandoms), eik pas gydytoją,
per dešimt dienų
kapotojos” skruzdėlės * turi sa sydavo, kad joįs "pagalbos šauksukimo, tai jis gali būti išteihp- ; kimas pasireiškia čiurnos sąna- nereikia todėl tuojau skubėti Jei labai palengva gerėja, ir po
. Dar antras daly- trijų parų (72 valandų) vis dar
Nesant kaulų lūžimui bei raiš vo galvose įtaisą, kuriuo gali sm^garsSš negalėjo prasisk
tas (strained), ar kiek įplėštas1 rio patinimu išorėje apie ten ai- j Pas
verbti, o tačiau skruzdėlių pa
(sprained), ar visai pertrauktas sikišusį kaulą, arba du coliai (in- j ^as: kadangi nieko nepakenkia sunku vaikščioti, eik pas gy čio pertrūkimui, čiurnos sužalo prisišaukti pagalbos bėdoje a.tgalba beregint ^gtbegdg^o^- '.*<
:
jimas nikstelėjus- atsistato i pa- -idūr tįsios.
(tron). Jei raiščiai esti nepalies mai) žemiau jo, ar du incai prie ! ma nei sužalotam raiščiui, nei dytoją.
Panašiai, įtčarp Tąpkirtės skru.
Sutinimas nėra geras romkliš,
normalų: stovį per DE-1
į mažam lūžimui RAMYBĘ sąna
ti, vienas iš čiurnos kaulų gali j kyje jo.
Lapkirtės skruzdėlės yra di dėlės savo gentainiams į ne
.T
Nedarykime čia Į
būti lūžęs (fracture). Išmokime j Čiurnos sąnario raiščiui įtrū rio užlaikant, todėl irgi nereikia kas darytina su čiurnos sąnario Į
delės darbininkės ir kiekviena laimę patekusiems su pagalba
sužalojimu. Įtrukus (sprain) ar klaidos: pilnas tokio sąnario at- 1 ant savo kupro< neša už save skuba (drambliai ir delfinai- ....
tuos angliškus pavadinimus, ta- kus (sprain), paprastai nereikia tuojau skubėti pas gydytoja.nutrūkus (tom) raiščiui, labai ^Statymas, pilnas pagijimas ga- mukesnes kapotų lapų naštas.
da inteligentiškiau galėsime SU ilgos ramumos, gipso ar X-Ra.y
Sužaloto sąnario skausmas
I iės Įvykti tik už vieno mėnesio
gydytoju santykiauti, nes ne vi- nuotraukos. Išskyrus labai išgreitai sutinsta sąnarys,
pasako kas darytina, kas ne
Joms dažnai pasitaiko “ak ei den
ŽIAUNŲ TVIRTUMAS
krypusį sąnarį, galimą čiurnos j
kraujavimas esti į aplinkinius ar pusantro. Todėl pilnos veik iai”, ypač apgriūti žemėmis.Tosada lietuvis gydytojas bus
Nustatyta, kad kąsnojant mė
Visada atsiminkime, kad suža- audinius; Oda melsvai pajuoduo los — svorio nešimo ar stipraus 1 da jos siunčia oro bangomis
kaulu lūžimą, naminis gydymas
ranka.
Čiurnos sąnario raiščių ištem turi tuojau būti pradėtas. Pra- lotas čiurnos sąnarys pats “pa- ja., nes kraują kūnas pakeičia. gimnastika vimiosi reikia vengti j SOS signalus, kuriuos gavę sos gabaliuką, žmogaus dantys
pimus, įplėšimus ir net mažus džioje sunku susekti raiščių su- sako” kas darytina, o kas ne. Jei Vien sutinimas nepasako, ar per keturias ar šešias savaites. laisvėje esančios skruzdėlės — vartoja slėgimą iki 130 svarų,
Čiurna -per tą Taiką turi būti ap

Bendrai vyru žiaunos pake
LlCs tik
Li rx. įtrųHo
1UL uiyvjf ar
at pertrūko,
prvsi ui
,
*
raištis
kareiviai: irk darbininkės skulia spaudimą aki 240 svarų, mo
ar 1kaulas ‘tik įskilo, ar lūžo. vyniota Raštišku bintu ar su oiai bėga į akcidento vietą.
terųv iki
---- jo
- < pleisteriu. Tik žinąs kaip tą dar-.
- 180 svaru.
v v .
Kaulo x mažas lūžimas,
tik
Čia skruzdėlės-kareiviai sus- j
skiautelės atplėšimas (chip frac- jj bą atlikti turi sąnarį apvynioti.
tq;a sargybos ir stovi lyg suak-. — Kad mylėti moteriškę, ne
ture) prie čiurnos sąnario sukę- i
Ką daro gydytojas
.menėję, bet darbininkės prade-1 tiek protingam, kiek kvailams
lia daug mažesnį sutinimą, pa-|
su sužalota čiurna?
da kastis gilyn, kol nelaimės iš-j reikia būti...
lyginus su raiščio įtrūkimu.
Aitsimintina sekanti tiesa: NA- ! Gydytojas ištiria durnos sąna
MINIS gydymas yra pakanka- rio judesius ir padaro X-Ray
i
. r :.
.
vi
VASAROS DIENA
i mas visais čiurnos sąnario suža nuotrauką. Jei kaulas nesti lū
žęs,
gali
būti
patartas
tolimesnis
lojimo atvejais, išskyrus kai ku
riuos kaulų lūžimus ir raiščio vi namuose gydymas. Taip pat
Derlingi Vasaros plaukai
ydytis
namuose
toliau
gali
būti
sišką trūkimą. Jei ir kaulas bū
Kviečių bangom į žemę krito,
tų lūžęs, jei čiurna esti laikoma atarta, jei tik maža skeveldrėlė
Tu rankoj degančioj laikei
yra atšokusi (chip fracikaulo
.
ramybėje ir apsaugoje, nieko
;
.... ‘ture).
Akordus apgaulingo ryto.
nepakenks laukimas ir stebėji
Jei kaulas esti lūžęs, gipsą reimas.
zes uždėti. Kartais prisieina net
Auksinės žirklės tingiai kirpo
Naminis gydymas
peruoti. kad kaulus į vietą at
Dangaus avis. Šnerėjo varpos.
Aukštoj tyloj kaip vėjas tirpo
Čiurnos sužalotą sąnarį na akančiai būtų galima sudėti
'^įklausomai
nuo
raiščio
suža

muose gydant/ alsi mintina
Nebijančios numirti arfos.
TRYS BŪTINUMAI: RĄMfYBĖ. vimo, gali prisieiti irgi ope
LEDAS ir APSAUGA. Ramyllė uoli susiuvimui visiškai trūkuUpelis bėgo pagal liepą,
*.io raiščio.
sąnariui suteikiama laikant jį
Virpėdamas visom stygom.'
PAKELTĄ aukštu. Į rank- i Išvada. Jei čiurnos sąnarys
Undinė juokdamasi liepė
šluostį įvyniok ledų gabalėlius j ra deformuotas ar nenormaliai
po sužalojimo. TUOPašokt melodijom nuogom.
ir uždėjęs rant' čiurnos sąnario
‘*~j
'Al
kreipkis
pas
gydytoją
z
laikyk per mažiausiai pusę va
Jei daugiau kaip per para (24
landos (30 minučių).
Klajūnas muzikas girdėjo
<ąl.)
vis
dar
negali
dėl
skaus

Jei po pirmo pusvalandžio yra }
Balsus dangaus, vandens ir javo
mų
stotis
ant
tos
kojos,
nueik
kiek patinęs sąnarys, tai per se- Į
Ir juos simfonijon sudėjo,
kančias kelias valandas dėk ledą ŠIANDIEN pas gydytoją.
Ir ji šlamėjo ir žaliavo.
Jei daugiau negu per tris pa
sekančiai: laikyk leda per pusę
valandos, po bb' nelaikyk per ns po sužalojimo vis dar negali
>
Henrikas Radaus k
penkiolika (15) ntinučfu. Tai; >e skauSnių stbtis ant sužaloto
jąnario kojos, eik pas gydytoja
kaitaliok kreklą .valandų.
Jei skausmai visiškai pra ŠLANTHEN.
Jei viso to lieftiri. tęsk vfrš mi
nyksta čitimą kukant pakelt?
aukštyn, gali atsargiai mėgint nėtą namuose gydymąsi.
Parfskaityti. Dtmald M. Vickestotis, kiek svorio paduoti | ko
jos sąnari. Jei atsiranda skaus y. M.D. Take Care of Yourself. ;
mas, nesistok per sekančia parr kddison-Weslev Publishing Co *
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(24 vai.). Tik po paros (21 vai.)
Kali mėginti šiltą kompresą ui
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STENKIMĖS GEtU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Ekstin-s raištis (elastic bail
ASPIRINO VIENA TABLETĖ
I 'lage) galima naudoti, bet bū
nant atsargiam, nes tas raišti
DIDŽIOS NEI
neapsaugos nuo sužalojimo, je
Klausiuos. Kai
ne laiku bus pradėtas pilna?1
čiumos sąnario Trtredojnrrais. Ti$ A
terėlcia rsiščio labfii ištempti i" <
7A
stipriai taip suvįilli ^ąna-rį, kad! 'atara jį nrfti Sn
NUJonekr.
kraujotaka būtų įĮrtrukdoma. Si t
’ąnario pleisterivlmu, ypač pas
esgmumą. DeKoju.
'irikūs. reikia bAti
gfemš.
Attmkyyhdfa. /an dtbtkt
nes galima lengvai kraujotaką 1’ ti tvrimai net pmtii/in

Z. JUŠKEVIČIENE

PAVERGTOJI LIETUVA GAVO IŠKRAI
PYTUS OLIMPIADOS RAPORTAŽUS

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

skaitytojus Kavaliauskas ir pa
siskundė, kad iš viešbučio “ke
apraOlirpinės
. Kiekvienas lietuviu organizuo- <»ą. Kad Lietuvos byla pasauli
lionė iki spaudos centro trpnka
1 suvažiavo i
tas vienetas yra visos išeivijos nės politikos forume plačiau iš- ‘
daugiau nei valandą’.
virs 10,060 laikraštininkų, radi
■dalis, tad ir visumai rūpi, ką kilo Helsinkio akto pasirodymo
Girdi, Maskvos olimpinėse žai
o
ir
le'evizijos
komentatorių
f
r
’
veikia Jcuo gyvena jos paskiros metu 1975 metais. Po to: Bei-.
dynėse taip nebuvo. Ten žurnaMM.
fotografų
—
tai
netesingai
ra-1
gi upės, kokius klausimus gvil grade, Madride ir Stockholnz.
• listams teko keliauti tik 10-20
icrtocti.
Ju
tarpe
buvo,
bent!
v
. f
Kad nežiūrint to akto konti-over- ‘
dena prie savo židinių.
. . .
.
.
.1 minučių. Kadangi sovietu zžur/le’m p isKelbta. 1 iš sovietų imAmerikos Lietuvių Tautinė sinių sampratų, šis aktas mums
i nalistai yra pirmoj vietoj KGB’,
perijes:
Vladimir
Simonov,
M.
Į
Sąjunga turi šaknis nepriklauso paliko valstybinę ”dc jure”, ku- ;
agentai, tai turėtų džiaugtis, kad
Dc^lov. .!. l'st’inic-r.ka ir ‘Tetų- į
rios
pasėkoje
dar
galime
džiaugj
moje Lietuvoje ir savo tradicinę
j jie vis dėlto gavo viešbutyje
.1 uos
vis
”
Vi!
s
K-valiauskas.
tis
savo
konsulatais
ir
nesugrąj
ideologinę veiklą tęsia išeivijo
j kambarius. Amerikiečiai neturi
climpiazLs
mganizatoriai
apgy

je? gyvai reiškiasi kultūrinėje ir žintais Sovietų Sąjungai Lietu-’
didelės meilės tokiems agen
vendino
"viešbutyje
netoli
aereopolitinėje srityje. A.I..T. Sąjun vos valstybinio turto likučiais.
tams, šnipams, o ypač KGB agen
uoslc
”
.
painformavo
"Tiesos*
Tai, iš tikrųjų, teisingai ir’
ga kas keli.metai, periodiškai,
tams .
aiškiai
aptartas
šis
didžia
reiks-j
šaukia skyrių narių atstovų su
Bet šiems sovietų “laikrašti
Dotnuvos Žc-mė$ ūkio akadcm
važiavimus, kur patikrina savo mis politinis faktas, pavergtos
ninkams” visados, atrodo, nėra
kaip rusų komunistų valdžia nu
ir
išeivijos
laisvės
viltį
jėgas besikeič'ancioje. aplinkoje tautos
to blogo, kad neišeitų ant gero,
alino ki :š*.ą ir nesugeba pasi-!
stiprinantis,
kovai
jogos
priduo

ir laike, nustato veiklos gaires
štai turi autobusu važiuoti su
sau
pakankamai
mais-1
gaminti
vo.
Buvusi
tik
viena
nuo
mūsų
ateičiai’ šiemet A.L.T. Sąjungos dantis. O kaip atsimename, lai
virs valandą iš viešbučio j žai
to ir rei
j;:'.us
pirkti
Ameri-į
priklausoma
galimybė,
tai,
at

dynes ir taip pasitaikė, kad jų
suvažiavimas įvyko gegužės mė kiek daug neigiamų pasisakymų
koje
.
metus
visus
ultimatumus,
viso

— straipsnių buvo atspausdinta
autobuso vairuotojas “karlosas”
nesio 26 d, Clevelande.
Bet visvien savo gyventojus!
mis
jėgomis
ginti
savo
neutrali-,
Kodėl rusų kemun ^ų Krem
pasiguodė tiems raudoniesiems”
Pagrindinę paskaitą skaitė J. Frontininkų k o n liūliuojamoje
tetą. Bet Lietuves nunislerių
neaprūpina
pilnai
maistu
ir
kiAmerikos tikruosius .jausmus.
liaus vadams nedali ak a JA\ ses Amerikos demokratiniu bū-1
Rimjkūnas tema "Žvilgsnis
“žvilgsnis į spaudoje, kuriuose Madrido konta;s būtinais reikmenimis. Pav.,
dauguma nepriėmė prezidento
išrinktas?
J
’
S
jau
baigia
sa!
du
ateitį”. Paskaitininkas giliu tau-, ferencijos nutarimai ir JAV po- i
Kavaliauskas ir Simonov rapornet ir žirklių žmonės negali gan
A. Smetonos pasiūlymą atmes
1
metų
terminą
ir
dar
nėra
į
litika
buvo
visiškai
suniekinta.
,
vo
(Nukelta 'Į 6 psl) '
tinės likiniinės atsakomybės pa
ti ultimatumą ir gintis. (Ką liu
ti. Net už pakietėlius plėšė dvi
nas-metes
su
Kremliaus
komuKas
dar
ir
psichologiškai
svar’
sias faktorius byloje prieš pa-1
jautimu apžvelgė nepriklauso
dija
5r
buvęs
ministeris
gen.
K.
gubus, trigubus muitus. O už
vergėją Lietuves laisvinimo by- > nislų banditų pirmininku.
mos ir pavergtos Lietuvos gyve bu, tai kad tokie neigiami pasi-:
Musteikis savo knygoje Prisimidovanas, niekas pasaulyje? mui
nimą. Itin gana plačiai aptarė sakymai gniaužte gniaužė pa
loję.
į Prez. R. Reagan neturi ką su ’
nimų fragmentai). Straipsnio
tų neima. Bet Kremliaus bandi
• Paskaitininkas, griž lėlėj ęs j į jais tartis, be to, jis yra pirmas, tai, kad ir gadaumi iš Amerikos Į
išeivijos organizacinę veiklą, vergtųjų laisvės viltį, kurios pa
j autorius, gilindamasis į pokario
nepriklausomos Lietuves gyve kuris rusų komunistų partiją iškaip tai: išeivijos politinių veiks vergtiesiems reikia tiek pat, kiek j
;
Lietuvos
laikmetį,
konstatuoja
pavadinti tikruoju vardu, Į lietuvių didelias sumas muitų
nimą, taria, jog per 22 nepri
nių — L. B-nės santykį ir gana ir Saharos keliauninkui lašo ‘
itin reikšmingą politinį fakto
1 už pakietėlius. visvien nebuvo
klausomo gyvenimo metus tau banditų ir .ikčių vardu. Už lai įI patenkinti. Jiems rūpėjo, kad
akylai pastebėjo RLE - LB san* vandens.
KGB negali jam j
J. Rimkūnas, aptardamas Lie-! rių, tai, kad tautos partizaninė ta savo pažanga padarė stebuk
tykį. Kadangi paskaitoje buvo
! lietuviai daugiau priklausytų nuo <
kova
prieš
okupantą,
užsitęsusi
lus. Betgi taip pat pasrebi, kad dovanoti ir kaip
gvildenami visai išeivijai rūpi tavos laisvės - nelaisvės padėtį, į į
net iki 1956-jų metų, yra aiškus
dar buvo gana daug :r neap rengia jam visokias ‘‘taikos de^j komunistų KGB'-stų malonės?
mi reikalai, tai šiuo pagrindu ir talką pasikviečia prof. K. Pakš-]
tad jie sugalvojo su/tabdyti pa- !
įrodymas, kad tauta ne savano
tvarkytų sričių, kaip tai: žemės monstracijas”, kad tik jam pa
imamasi uždavinio pateikti. Nau tą, cituoją jo. pasakymą: “Kaip *
riškai įsijungė į Sovietų Sąjun-^
kietėlių siuntimą į okupuotą Lie
jienų. skaitytojams šios paskai Šveicarija yra charakterizuoja gą, kaip kad Rusijos komunistai ūkio, padienio darbininko ar pri kenktų ir kad jis nebūtų išrink tuvą. Jau
nuo liepos 15 d., su-,
vataus amatininko aprūpinimas tas antram terminui.
tos, vėliau atspausdintos Dirvoj, ma, žinoma aukštais kalnais, Ita
Net ir okupuotos Lietuvos, stabdė, o dėl žmogaus teisių,
lija
meno kūriniais, Suomija ir jų patikėtiniai stengiasi įro nedarbo, ligos atveju, r kitos
ištraukas ir komentarus.
Helsinkio pasirašyto Akto vykdyti. Jie skelbia būk tai Lietuva
sritys. Na, ir visai teisingai pa Maskvai tarnaujantis Kazakevi
Visų pirma tenka pastebėti, — ežerais, tai Lietuvą tiktų va
dvmo, nė nemano. OO
savanoriškai įsijungė.
stebi, jog tai, kas dar buvo ne čius Gimtame krašte šmeižia
jog ponas J. Rimkūnas, siekda dinti kraštu, kuriame labai pa
apie tai prasitarė, tai ’ tuojau
•Paskaitininkas iškėlė” ii viena padaryta, tai laisvai gyvenanti prezidentą R. Reaganą ir galvo
mas apsidrausti nuo visiško at vojinga gyventi mažai tautai”.
veža į beprotnamį.
virumo, taria: ‘'Lietuvos Nepri 0 prof. K' .Pakšto pasisakymui | svarbiausiu tautos laisvėj siekio., L tauta būtų visa tai padariusi. ja, kažin ar užteks jam “kvapo
Antanas Marma
klausomybės 'bylai tebeinant, ne paremti, cituoja Rusijos Izvesti- j politinių f^ygių — laimėjimų. Tai šventa tiesai. ’Atsistatanti iki rinkimų?”
galima žaisti atviromis korto- jc^iI918 m. rašinio ištrauką, kur . Tai 1941 -jąjį .metų tąutos s aki Lietuva, pažangos £.no laikos pa
Gal būt už tai Kremliaus va
mis
mis ”. Tai aišku: politinė diplo- rašoma: “Estija, Latvija, Lietu-Ji įima, vyįriĮifcybėš sudarymą ir gauta, būtų seniąfęvišas savo dai ir bijo demokratinių rinki >__
matija visada turėjo ir turi sayę
stovi skersai kelio į Vakarų j Lietuvos .paskelbimą 'nepriklau gyvenimo sritis pasigėrėtinai ap mų, nes yra tikri, kad jiems ti| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |
i
*
*■' =.■ tvarkiusi. Netenka abejoti, jog krai pritruks kvapo ir pralai- |
paslaptis. Bet taip pat tenka pri- Europą, jos užstoja mūsų neve soma.
tvorą mums reikia
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemallnė
pažinti, jog sugebėjimas skai- j ūuciją... šią
1
Tai aišku, kad mažos tautos ir Vilniaus priemiesčiai puoštųsi mes rinkimus. Jie tik gali
organizacija,
lietuviams ištikimai ’ tarnaujanti jau per 97 metus.
sukilimas, pasipriešinimas prieš gražia, savita tautine ėrchitek- tikuoti ir nurodyti kokios vai- i
tyti “tarp eilučių” daug tų pa pralaužti’
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
‘Kaip matoma, ši tvora jau ir Europos galiūnų militarines jė- =tura — sava, miela lietuvio dva- džios jie pageidauja JAV, bet į S
slapčių ir atskleidžia.
darbus dirba.
'
'<
yra seniai pralaužta. Netenka gas yra ųepaprastai didęlės d.rą- šiai. Ne tokia skurdu: tik dėžu- jokiu būdu neleistina, kad JAV i
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS >13T,LJONŪS doleriu
‘L
/'
\J
retai tinęs formos, kaip kĮd yra da- nurodyių kokios valdžios ji pa- |
ryžto
žygis.
Pasaulinės politinės konferen abejoti, jog akylus Vakarų poli sos ir didelio
apdraudų savo nariams..
cijos yra naudingos paverg tikai seniai matė, žinojo komu besutinkąmas "’gyvenimo 'kovų bartięs statybos Žirmūnai ir kiti geidauja.
|
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nistinės Rusijos ekspansistinę. i istorijoje* Kas. svarbiausia, kad nauji*'b^t skurdūs Vilniaus prietiesiems
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
O
kodėl
negalima
leisti
suKiekvienas
lietuyis ir lietuvių draugas gali
politiką į Vakarus. Tik niekaip šis tautos žygdarbis yra patiki- miesciai. ;
Susivienijime
apsidrausti iki $10,000.
•Paskaitininkas J. Rimkūnas, negalima suprasti ar pateisinti • miausiasĮ įrodymas, svarbiaudaryti antros partijos, sakykim,
į’ ? (Bus daugiaig
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
apžvelgdamas Lietuvos neteisė tų Vakarų politikų,. tiek dešimt
; Helsinkio komitetui. Kodėl toks
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
tą politinę, padėtį-; ir Lietuvos mečių leidusių komunistinei Ru
j galingas Kremlius, o bijo kelių
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
laisvinimo . reikalą, konstatuoja sijai ramiai kalti ginklus ir savo
’ dešimčių ar šimtų beginklių žmo |
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
svarbų faktą ir rašo, kad di-e kviečiais, juos maitinusių.
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00
nių. Tai reiškia, kad jų valdžia
džiausiąs Lietuvos globėjas yra
netarnauja tautos interesams, o |
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose..
J. Rimkūnas, toliau svarsty
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėju^JAV, kurios . nepripažino ii damas Lietuvos laisvės praradi
tik savo užmačioms. Aš manau,
jie
Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
2759 W. 71st St., Chicago, HL kad JAV valdžia pageidautų t ar |
nepripažįsta Pabaltijo valstybių mo priežastis, rašo, jog pasirin
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centru
inkorporavimo į Sovietų Sąjun kimo tarp Vakarų ir Rytų nebu
tis su Helsinkio komiteto suda- |
RCPESUNGA? IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
ryta partija, ir tegul Kremlius
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
skelbia naujus rinkimus, pana307 W. 30th St, New York, NX 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
šiai kaip pasielgė Argentinos |
TeL (212) 563-2210
S rsL ryto iki 10 vaL vakaro,
karininkų valdžia, kuri nesugebėjo tarnauti tautai, panašiai

(Dirvos straipsnio ištraukos ir komentarai)
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IW4 m. metrišti*. Jame yra vertingi, niekuomet neseiutą, Vin«
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S trr Yni
F. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuaevičiaui Ir T
Meilaui straipsniai bei rtudijos, ūtustruotos nuotraukom Ir į
M-K. čiuriionio, M. ASrikio, V. K&šuboa, A. Rūkžtelėf ir A. yam
kūrybos poveikriaia. 365 pusk knyga kainuoja tik

Kalų Jokią pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie <4atm
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojsB
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim Ii
bd ufkuliaiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoji tl

For constipation relief tornorrc *'
Z reach forf X-LAXtonight «

• VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke rprsly
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausagyvenimo bruožų įpraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt«
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

Ex-Lax helps restore your system's own natural
> rhythm overnight. Gently, Dependably. Try it tonight
? You’ll like there!ief in the morning.
,
£ Chocolated orpills, Ex-Lax is
X**The OvemighfWondeti’
Read label and folkrr
directions.

pomlal pArrfyta rtudija apie RytprfiriuA, remianti* Pakalni* fr
Labguvos apskričių duomenimis. ApraiymaJ (domūs Hekvlenair
Hetuvltd. Leidinys Blurtrooto nuotraukom!*, pabaigoj* duodami
TltcrvardHg pavadlnlma^b Jų rertiniaJ | roklefių kalbą. Laba
gandingoje S35 poaL knygoje yra Rytprūsių tamėUpiL Katna H
• KĄ LAUMS8 Llim raiytojoe Petronėlė* OrtataftA* atT
mtn&nai Ir mlntya Apie asmenis tr vletaa ueprflL Lietuvoje Ir pb
maMala boBevfkų okuęndjos metai*. Knyga turi 254 pualapine
bet kainuoja tik $3.
t

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomas -- ----------------------------- ----- ---------------- $10.00
2. Prot Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl............................
$6.00
H dalis, .229 psl.--------------------------------------------- ---- ----- $6.00

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionieriuj nenpni
________ _
$5.00
tat tr klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje! tik B 3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL
Vergto Jalinsko knygoje apie JuHaua Janonio gyvenimą tr po* 4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl. $5.00
Dabar bfitų J| gaHma pavadinti kovotoju ui tmogaua Wear
5. Prof. P. Pakaridio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
Ksyo y^a fidaMo formato, 285 puslapiu, kainuoja
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.
___ $4.00

Ml
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada tr
bet fcnr, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Beturint
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir proL &
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
Keturių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir padarė mums toliau studijuoti.
Kaina pi Kieti rtrietUL

RADjrKNŪS

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

60 psL

$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608 snjskite čekj ir pridfikte vieną dolerį periiuntiino ifilaidoms.
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IfGN

8. Halsted St., B&icago, W (DBDB
I — NaiUtefioa, Chicago, S,
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dalyti Europą į įtakos sferas. Atvirkščiai, trijų galingų

valstybių (JAV, Sovietų Sąjungos ir Didžiosios Britani
jos) atstovai nutarė atstatyti pilną Europos valstybių
nepriklausomybę ir leisti visoms iš nacių išlaisvintoms
TH« LITHUANIAN DAILY N£W>
valstybėms pravesti laisvus ir demokratinius rinkimus
PublUhed Daily, Except Sunday, Monday and Holiday,
by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
tiems kraštams administruoti. Nėra jokio reikalo atleisti
,7>’ **• Halstad Straet, Chicago, IL 6060* Telephone 421-410®
nuo šių įsipareigojimų nė vienos Jaltoje buvusios valsty
bės. Sovietų Sąjunga nevykdo savo pažadų pravesti lais- j
’ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, ŪSPS 37494000
vus rinkimus ir pripažinti iš nacių išlaisvintai Europai į
Postmaster: Send address changes to Naujienos
pagrindines žmogaus teises, kaip tai ji pasižadėjo 1975 Į
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
metais Baigiamuose Helsinkio aktuose.
“Amerika yra pasiryžusi padėti Rytų Europos vals
As of January 1, 1930
metams
$40.00
Subscription Rates:
pusei metų_______________ $22.00 tybėms atsikratyti Maskvos primestą jungą, o aš dabar
trims mjnjttiamf _________ $12.00
Chicago $45-00 per year, $24.Q0 per
vienam meneaiui $4.00 prašau Kongresą paskirti 10 milijonų dolerių sunkion
-ix months,
per 3 months In
padėtin patekusiems Lenkijos ūkininkams.
other USA localities $40.00 p«- year,
$22.00 per six months, $12.00 per Kanadoje:
“Be to, aš skiriu aukščiausią medalį, kokį gali JAV
metams$45.00
^iree months. Canaria $45.00 per year;
pusei metų
$24.00 duoti valstybių žmonėms. Medaliai skiriami gen. Leo
*^her countries $48-00 Dex year.
vienam menesiui$5.00
poldui Okunickiui, gen. Tadui Bor-Komorovskiui ir gen.
25 cents per copy
Užsieniuose:
Steponui Roveckiui”, — baigė prezidentas Reaganas.
metams$48.00
Salėje pasigirdo lenkų šauksmai: “Tegyvuoja prezi
pusei metų
$28.00
Nuo sausio pirmo* dieno*
dentas šimtą metų”. Iš visų salėje buvusių lenkų vadų
Dienraščio kainos:
Naujienos
kja^ięn, išskiriant prezidentas paminėjo Alojizą A. Majevskį, Susivienijimo
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
Lenkų Amerikoje pirmininką.
metams$45.00 tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro
M. Šileikis
Gėlynuose. Aliejus
vė,
1739
So.
Halsted
Street,
Chicago
Prez. Reaganas išblaškė ne tiktai lenkų, bet ir ame
pusei metų------------------------- $24,00
IL
60608.
Telef.
421-6100.
trims menesiams
$15-00
rikiečių plepalus, kad Jaltoje buvo padalyta" Europa į Įta
vienam mėnesiui____ $5.00
L KLAUSEIKIŲ
kai įdomu mano korespondenci
Pinigus reikia siųsti pašto Monej kos sferas, kad Rytinė Europos dalis atiduota Sovietų
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
jas rinkti.
Įtakon. Nežiūrint, ką rašo amerikiečių spauda, ką tvir
Taip tad ir paaiškėjo, jog rin-«
Iš sovietinės ir kitokios rašliavos
tina
Į
amerikiečių
spaudą
sulindusieji
Maskvos
agentai.
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus
kėja iš “meilės” mano rašteMAŽEIKIUOSE TRŪKSTA VANDENS
.Jaltoje
visos
trys
valstybės
įsipareigojo
padėti
po
Ant

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai
-liamjs pasijuto lyg savąjį bėrėm
(Tęsinys)
rojo Pasaulinio karo iš nacių išlaisvintoms valstybėms
tokius bezbėnus apšviesti pasa kantį ir tai pats “girdėjęs” pakant kad laikiną savo nuosavy virto į “girdėjusi”.
atstatyti savo nepriklausomybę ir pripažinti pagrindines
Lietuviu fondas vaikams
Prezidentas Reaganas aiškina
Vienoj korespondencijoj ra
bę užrašysil Lietuvių Fondui”.
žmogaus teises.
gąsdinti baubas
šiau. jog Los Angeles Šv. Kazi
rusišką Jaltos apgaulę
Lenkija neturi savo vyriausybės. Jaruzelskio vyriau
Ką
jau
besakyti
Agentas
be

Prieš, kurį laiką losangeliškių
sybei Lenkijai primetė Sovietų valdžia. Dabartiniai Len ietuviu buvo sudarytas komi lė sirūpinąs kitų vaikų ^apšvieti- miero parapija galėtų pasekti
pavyzdžiu ir galėtų suor
Prieš 40 metų Jaltoje posėdžiavo prezidentas Frank kijos generolai vykdo Sovietų primestą politiką. Bet JAV tas, paraginimui lietuvių nusi 1 mu” patsai būsiąs besąs tikrai i kitų
ganizuoti knygų prekybą.
lin D. Rcoseveltas. Winston Churchillis ir J. V. Stalinas. vykdo Jaltoje padarytus nutarimus ir padės rusų pa pirkti Foret Lawn kapinėse šviesus žmogus, sugebąs <teskru Vietoj “šv. Kazimiero” laik
Karas dar buvo nebaigtas, bet jau buvo aišku, kad naciai vergtoms Rytų Europos valstybėms išsilaisvinti iš Krem mižiną nuosavybe.- -- palaido-1 džius”, bezmėnub” ir Lietuviui raštyje išspausdintą., “šv. KryI
*
''V/
Jimiui vietą ir tuo 4sudaryti lie- fondą į kapinių reklaminę ras- jj žiaus”. /faip tari ir 'Retina, jog
karą pralaimės. Kad nekiltų bereikalingu nesusipratimų liaus jungo.
liavą įregztL jt .
x
f tokį pakeitimą padaręs asmuo
tarp ;Europos išlaisvintojų, Jaltoje buvo- aptarti pagrin
Amerikoje yra-sudaryti komitetai Jaltos nutarimams uvišką kąntpelį.bęi sekciją.
Tokip. projekto. sumanytojai Kai svetimą raštą “įsisavina gyvena tik savos parapijos rūpės
dini?! klausimai, kaip bus administruojama išlaisvintoji naikinti. Jų panaikinimas būtų naudingai tiktai rusams,
' rado nemažai pritarėjų, lietu
čials, nes juk yra čikagieči^Jhi-Rytų ir Vakarų Europa.
Jalta Įpareigojo rusus pravesti laisvus ir demokratinius vių sekcija tose kapinėse yra ir
Sapurios klaidos kartais juo-i .
. . ,
.
'
,
,
-n
i
'ne tikisi kaip, nors sv/'krvziaiis
Jaltoje buvo sutarta, kad nė viena iš didžiųjų vals rinkimus Lenkijoj. Tokių rinkimų nenori rusų primestoji jau nemažas< būrelis ten palai ka sukelia, kartais nemalonumų
.. .
• -i- ,N.
;
parapijoj nors trupinėlį lietuviš
tybių negrobs buvusių Europos valstybių žemių. Kiek Jaruzelskio valdžia. Jų nepravedė :ir anksčiau buvusios dotas. Vienas kapinėms agenkumo palaikyti.
Karta viename mano rašinyvienoje išlaisvintoje valstybėje bus pravesti demokrati lenkų valdžios.
tauti pasišovęs tautietis kartas
nyje buvo sakinys: “Dar nieką
niai rinkimai, o išlaisvintą kraštą administruos žmonių
Jaltoje buvo aptarta daug dalykų. Karo vadai reika nuo karto dar vis spausdintais da nebuvau girdėjęs hikios ne- i — Cabfomijos Universiteto
daugumos išrinkta vyriausybė.
lavo gauti Sovietų valdžios pažadą, kad rusai siųs savo laiškeliais primena reikalą pirk vykusios prakalbos”, bet vietoj ' ^chemikai mano, kad šlaputi tose kapinėse, sklypą.
a rūgštis labai padeda orga“girdėjęs” išspausdinta “girdė- j
Jau minėjome, kad lenkų vyriausybė atsiuntė prezi karo jėgas Į Rytus, kai Europoje naciai bus sumušti. Ru
ui giihis nuo vėžio, taip
Štai ištrauka iš tokio rašto:
jusi
”
sai
neskubėjo.
Jaltoje
Stalinas
norėjo
išsiderėti
Rusijai
dentui Reaganui raštą, kuriame dėsto, kad JAV, prieš tre
rra ilgaamžiškumo veiks“Paraginki! draugus jei nu-i
jus metus paskelbdama sankcijas Lenkijai, kišosi i Len didesnės Įtakos Balkanų pusiasalyje, rusai savo raidyną matote kurie nėra skradžiai be- Kaip tokia “koreklūiDs” kail- i n.Y' Jungdamasis su deguonįinai trukdo pastarajam ska
kijos vidaus reikalus ir turinti atlyginti už lenkams pa gavę iš bulgarų, bet Churchillis pasipriešino Stalinui, ne i sigaili/itys aprūpinti savo šiemą Į da galėjo atsitikti? Po kuriol
^ organizme chemines reakdarytus nuostolius. Lenkai norėtų galimai greičiau tartis sutikdamas duoti rusams specialių privilegijų Bulgari būtiniausia ir J amžina nuosavy- laiko susipažinau su motferim «' ct'injas,
kurių metu randasi kandėl sankcijų panaikinimo, bet jie nori ir kitais reikalais joj, nes pagrindinis Jaltos nutarimas sakė, kad vietos be. Kai kas nusiskundžia jogl raidžių rinkėja ū* ji pradėjo man • cerogenai arba įvairios kitokios
tartis. Lenkų rašte yra 4,000 žodžių, kuriame dabartinė gyventojai demokratiniu būdu privalo sudaryti vyriau kai tam priešinasi. Labai lengva komplimentus berti mes esą la į medžiagos, nuo kurių gali prisybes.
Jaruzelskio valdžia dėsto savo reikalavimus.
Į klausyti ląstelių senėjimas. TyValstybės departamento atstovas Charles E. Bohlen, dien iškelia balsą prieš Jaltą ir Helsinkio aktus.
. . ■ ’ rinėtojai pabrėži-a, kad per
Praeitą penktadieni prezidentas buvo sukvietęs Į Bal dalyvavęs Jaltoje, pirmas iškėlė Sovietų pavojų. Jis ži
evGiiūcją
rūgšties
Net respublikonų partijos vadovybė buvo pasisakiusi J c
" .. šlapumo
’ .
L” ’ žrr.o
tuosius Rūnjus Įtakingiausius lenkų veikėjus Amerikoje nojo, kad, užėjus Sovietų karo jėgoms, žmonės neturės prieš Jaltos nutarimus. Prez. Reaganas tai žinojo ir pri- j n’M organizme padaugėjo 10
ir aiškiai išdėstė Amerikos pažiūrą ne tiktai dabartinės jokių teisių.
minė. Jis pasakė, jog tai buvo padalyta rinkiminiais su- j ■karty’Paly?inti su pirmykščiais
| žinduoliais- Kartu žmonės dabar
Lenkijos, bet ir Jaltos reikalu. Baltuose Rūmuose buvo
Naujienų redakcijai buvo žinomi Jaltos nutarimai, metimais. Respublikonai kaltino demokratus dėl Jaltos ji tižiausias! ir ilgiausia iš vsų žin
apie 125 žmonės. Daugumą sudarė lenkai, bet ten buvo i užtat Naujienos niekad nekritikavo Jaltos nutarimų. Jie sutarties. Bet sukviestiems lenkams jis aiškiai pasakė, i f
duoliu ?wenimo ilcumu.
ir atsakingų Kongreso ir Valstybės departamento parei Įsakė rusams trauktis iš Europos Į prieš karą buvusias kad Jalta stojo už laisvą ir demokratinę Europą. Ne tikgūnų. Lenkų tarpe daugumą sudarė respublikonai, bet Soviet’ų sienas. Jeigu Sovietų karo jėgos būtų išvestos iš tai laisvą Vakarų Europą, bet ir Rytų Europą. Rusai turi
Manoma, kad darbieeial
jų tarpe buvo ir lenkų demokratų.
Lietuvos, tai lietuviai tuojau atgautų savo nepriklauso-. grįžti Į buvusias savo sienas. Jie privalo atiduoti pagrob- į bandys sudalyti savo kabinetą,
nes negali susitarti su šamiio
— Amerika atmeta skleidžiamas žinias, kad Jaltoje mybę ir gintųsi nuo lenkų,, kurie žinojo apie Jaltos nuta- tas ir Į Sovietų Sąjungą Įjungtas sritis.
vadovaujama partija.
Europa buvo padalyta Į Įtakos sferas, — pareiškė susi rimus ir taikėsi Įkelti koją Į Lietuvos žemes.
i
Jaltos nutarimų panaikinimas būtų naudingiausias ■
rinkusiems prez. Reaganas. — Amerika atmeta bet kokią
To negalima sakyti apie Draugą, nes jų tarpe visą rusams. Jie privalo atiduoti visas pagrobtas Rytų Euro- j _ Pirmadienį aukso uncija
Jaltos sutarimų interpretaciją, kad būk ten sutarta pa- laiką buvo kitaip galvojančių žmonių. Jie dar ir šian- pos žemes ir tautas.
kainavo .<348.
ALEKSANDRA vAlSICNIENĖ

nuodus ir puvėsius, maitindamiesi atitinkamu ir
sveiku maistu, — išlaisvinsime mūsų organizmą
VEGETARIŠKA MITYBA
iš visų ligų negerovių. Tuo pasieksime sveika
IR SVEIKATA
tingumo stebuklą”.
Kitas mokslininkas von Brahmer, vokiečių
Venezuela, Caracas, 1982 metai
. kilmės, Medicinos akademijos narys, atlikdamas
(Tęsinys)
i ilgų metų studijas Berlyne ir Paryžiuje, nurodė,
Kiekvienas auglys, koks jis bebūtų, rodo, kad kad “...tik nešvarus kraujas išprovokuoja susir
mūsų organizmas, maitinamas netikusiais, nena gimą vėžiu. O šiandieninė mokslinė medicina nė
tūraliais maisto produktais, blogai funkcionuoja. ra pajėgi išgydyti vėžio liga seragntį, kadangi' la
Auglys pradeda susikrauti tarp žmogaus kū boratoriniais vaistais neįstengia išvalyti nešva
no ląstelių, čia palaipsniui didėdamas. Žmogaus rų ir apnuodytą kraują”.
prigimtinės pajėgos stengiasi kovoti su besiple
Ilgametis natūristinės medicinos praktikuočiančiu augliu, nori jį išjungti ir pašalinti, tačiau tojas Čilėje — kunigas ir gydytojas Tadeo tvir
neturi tinkamos jėgos tai kovai. To pasėkoje kū tina, kad “...vėžio auglio pašalinimas iš organiz
no ląstelėse uždegimai plečiasi, apnuodindami mo operacijos būdu, nors ir nėra kenksmingas,
kraują. Jis apnuodintas nusilpnina visus kitus tačiau visai nereikalingas. Reikia išvalyti krau
kūno organus ir žmogus miršta.
ją, bet nepašalinti organizme Įsiveisus} auglį.
Moderni medicina šiais laikais dane kur yra Švarus kraujas pats yra pajėgus ištirpinti if is
nepajėgi anksčiau minėtas ligas išgydyti, nes ne organizmo pašalinti kenkmingą auglį. Auglio
pakankamai bendrauja su augaline medicina, pašalinimas operacijos būdu yra savo tikslo ‘nekuri turi priemonių ir pajėgu sustiprinti krau;a pasiekianti priemonė. O dar labiau nesėkmingas
ir pašalinti iš jo visus nešvarumus. Daktaras W. i vėžio ligos gydymas radium, šis gydymo badas
Arbuthnot Lane, autoritetas pasaulinėje medici |būna kenksmingas ne vien ligoniui, bet ir gydy
noje, savo veikale apie vėžį šitaip yra išsitaręs: tojui tą gydymo priemonę naudojapčiam: kaiti
to, kad studijuoti mayjto.^sudetį-ir or- nimas arba švytmimaS radium vėžiu sergantį li
ganizmo c^ rtoksidaciją (savęs apsinuodijimo gonį tik laikinai sumažina ligonio skausmus ir
priežastis) žnmg?us Kūne, mes studijavome mik šiek tiek atitolina jo neišvengiamą mirtį, d^tuo
robus. Pasauline medicina yra pasirinkusi klai- pačiu to kaitinimo metu radius nusvylina tą pro
dipgs kelią. Pašalinkime iš žmogaus organizmo cesą vykdančio gydytojo kaikurias kūno laTis,

kurias, pvz. pirštus prisieina operuoti arba visai nis nori ir juo pasisotina. Virškinimui susitvar
amputuoti. Dviguba nelaimė, Įrodyta daugeliu kius, maisto paįvairinimui, ligoniui galima pai teikti virtų daržovių. Tuo pačiu laiku ant atitinfaktų”.
Kodėl visi vegetarai, maitindamiesi augali i karnų kūno dalių dėti šiltus, kompresus, kuriems
niu maistu, niekada nesuserga, kaip yra Įrodyta panaudoti lietuvių mergaičių mylimiausios gėlės
statistika, vėžio liga.? Atsakymas: dėl to. kad i— rūtos žiedus. Yra ištirta, kad rūta suminkštiaugalinis maistas kasdien išvalo tuos natūralius i na kūno auglius ir pagelbsti juos eliminuoti iš crI ganizmo.
maisto produktus naudojančių kraują.
Gydytojas Manuel Lazaeta vėžio liga sergan
Vėžio liga, kaip ištirta, dažniausia ir daugiausiai suserga vyresnio amžiaus žmonės.
Juose
tiems pateikia tokius patarimus:
1- Rytą, prieš pusryčius, paimti iš vakaro iš : skrandžio vėžys dažniausiai pasireiškia dėl netinmirkytų sėmenų šaukštą.- Tame mirkinyje turi į karnos tos kūno dalies priežiūros ir visokių mais'būti Įdėtos šešios slyvos. Jeigu po to viduriai j to produktų prikimšimo į jį. Lygia greta skranį džiui labai kenkia šalti ir šilti gėrimai, ypatingai
pasilieka užkietėję. — padaryti klizmą.
2. Kiekvieną dieną, po pietų, pasišutinti, iki į tie, kuriuose primaišyta alkoholinių priedų.
(Bus daugiau)
oy^įaujo apsemtoje kūną vonioje nuo 20 iki 40
minučių.
I
3. Kiekvieną dieną prięš pietus kaitintis karš
to vandens garais ,b vasaros metu — kaitintis
4. Naktį, atsigulus miegoti, užsidėti ant pil
vo — vidurių šiką mdfio kompresą. Toks kom
presas Nutraukia viduriuose esantį karštį ir su
mažina juose esantį uždegimą.
5 Esant palankioms apystovoms^ reikalingai
pajaudinimo reakcijai iššaukti, išplūkti ligonį dil
gėlių Šakomis.
6. Tokių ligonių maistas: vien daržovių ir
vaistų produktai, kuriuose nėra druskos. Tokį
mairtą g^lbna valgyti neribotai — kiek jo ligo

— Stok!—surikau, taikydamas
į pirmąjį bėgantį. Daugiau nie
ko nebeatsimenu, kas įvyko.
Kai atsipeikėjau, aš ir Kera
tis gulėjova ligoninėj. Keratis
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
buvo apraiš.otas ir atrodė la
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
biau panašus į lėlę, kaip į vyrą.
Jis buvo labai sujudęs ir vos tik
tokiu adresu:
mane pamatė mirksint, pradėjo
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
sakyti: — Tai išsimiegojai?'Pa
galiau. Miegai.s. O kiek šau
■I1M
kiau — kelk, kelk! Na, ir pirtį
turėjova. Po velnių ir šiandien
negaliu sau dovanoti, kad mane
ILGAAMŽIS KARYS
DR. PAUL V. DARGIS
seną kareivį taip be vieno šūvio!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Žanas Tielis gimė Dijone,
lai gėda, lai stačiai kiaulystė ...”
Prancūzijoje. Jis tarnavo ka
Westchester Community klinikos
— Kas nutiko? — klausiau
riuomenėje
nuo
XVII
iki
XIX
jo nustebęs.
Medicinos direktorius
amžiaus.
— Dėho klausyk, o ne mie
1933 S. Manheim Rd., Westchester, III.
Gimė jis 1684 metais, o į ar
gok. Man jau senai liežuvis
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis miją' išėjo 1.699 metais. Daly
tau papasakoti, ir noriu pama
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
vavo daugiau kaip 100 kovų.
tyti, kokį tu po to turėsi veidą.
1777metais karalius Liudvi
TeL: 562-2727 arba 562-2728
Dar kartą turėjau jį paakin
kas XV pakėlė 93 metų vetera
ti į tai, kad greičiau j>ąpasakolų,
ną
į
kapitonus
ir
paleido
i
at

TEL. 233-8553
Kas nutiko.
sargą. Tačiau senasis kareivis
.— Kas nutiko. Tave pakorė
1w
Service 461-8200, Page 06058 nebuvo reguliarios armijos są
lyg veršį už kaklo, mane, lyg j
rašuose ir gyveno kareivinėse
katiną įmovė į maišą! — nega
Paryžiuje. 1802‘m. Napoleonas,
lėjo ramiai kalbėti Keratis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
išgirdęs apie 118 metų veterą— Kalbėk aiškiau, — prašiau
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
ną, paskyrė jam 1,500 frankų
jo.
3921 West 103rd Street
premiją. .
— Jei tau dar neaišku, tai aš
Valandos pagal Rysi ta rimą
Tas kapitonas mirė 1827 me
aiškiau nebemoku, — pradėjo j
tais, turėdamas 143 metus.
jis pykti: rodos lietuviškai kalj
bu. Atsimeni, kaip tau ant kak
Margio
pėdom
i
Dail. Jurgis Juodis
DR. FRANK PLECKAS
PIRKITE JAV TAUPYMO oONU-c
lo užmetė arkaną?
OPTOMETRISTAS
— Ne, sakau, neatsimenu.
JUOZAS PRONSKUS
— O kaip aš tave užguliau,
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Į atsimeni ?
Tikrina akis. Pritaiko akiniu?
I — Nieko panašaus! Kaip, ka
ir “contact lenses”.
nejau- da, kodėl? — klausinėjau nie
(Tęsinys)
kiai plasnojo vėjo antpuolių tą- ko nenuvokdamas,
Ties Besotės savo trečiąjį' tal
— Tu man pasakyk, kodėl? I
somi ir draskomi.
Dr. LEONAS SEIBUTIS
kininką visai panietėva iš akių.
— Ar beverta toiiau, tariau, — nutraukė Keratis: vos tik tu ■
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Nuėjova vienu du toliau. Neuž
be to, ką mudu du darysiva, jei. sušukai “stok”, kaip išvirtai I
PRpSTATOS CHIRURGIJA
ilgo buvo jau po pusiaunakčių.
tą visą gaują pasitiktuva, pa- aukštielninkas ir Ivs kokios ne- '
2656 West 63rd Street
Vėjas kilo, kaukimas jūroj išsi
abej ojąu<- ;
c 1 matomos pajėgos traukiamas
Valandos: antrad. 1—4 popiet.
tiesė stačiai iš vakarų. Kažkas
— Dfefysiva visa, ką galėsiva, kriokdamas ėmei ropoti nž ko
lyg klegėjo jūros verdenėj', pro
kareivis neprivalo abejoti — pos. Nespėjau į tave dirstelti, j
:
Ofiso telefonas: 776-2880,
tarpiais iš smalinės erdvės skriįtikinov mane Keratis: be te til kaip šlapios burės užkrito man
Rezidencijos telef.: 448-5545
do koks tai kvatojimas, lyg dėjo- \
nm paskubėti, nes vejas prade ant galvos ir keli smūgiai iškir
nė. Mane nepratusi ėmė nepa
da varyti padvigubintu smarku to iš .kojų. Apie mirksny tapau
žįstamas šiurpas. Pasivijau Kemu ir jie bus mudu toli pralen lyg kūdikis suvyniotas į vystyk
ratį.
lus. Paskiau mane pakėlė, kaž
kę.
Palei senosios sienos užsibn- i
Nereikėjo beeiti toliau: čia kur nešė; numetė, vėl nešė, bar- 1
tom brante didelę valtį, pasiruo J
pakrūmėj suprunkštė ark* damies savo tarpe. “Mest į jū-’l
šilsią eiti į jūrą ar jau grįžusią, lys.
Ausis pastate pradėjcva ra” girdėjau to rudojo pirklio J
balsą.
sunku buvo , tamsoj iš karto at-j dairytis į tamsą?
Prostatos, inkstų ir šlapumo
^Kvailas esi”, — atsakė raudo
skirti. Juodos* burės, lyg pasataku chirurgija.
Pasirodė, tartum palei valtį
nojo žvejo balsas: “jūra išmes
čia pat kažkas tepėjo, ir akimir
atgal, o tada dar bėdos mums
!
koj sumečiau pasimetusius ke
bus’". Jūra keršijįa, už vieną
St. Petersburg, Fla. 33710
letą žmogysčių, kurios atidžiai įmestą ji pati septynis įtraukia“.
The American Dream *
TeL (813) 321-4200
sekė mudviejų judesius. Juos
— Kvailas esi burtininkas, —
užklupti nebuvo jokios galimy
sušuko rudasis barzdočius: Kur
bes.
Beliko
žiūrėti,
kad
pačių
h
tad aš juos dėsiu?
neužkluptų.
(Bus daugiau)
Apdraustas perkraustymas
•Keraciui atėjo į galvą juos
iš iveiriy atstumy.
ištirti ir jis balsiai prišaukė:
ANTANAS VILIMAS
— Gero valkčio, vyrai!
TeL 376-1882 ar 376-599$
Susitarti dėl plano nebebuvo
laiko, toidėl atsargumo dėliai lai
kiausi rezerve, pasiruošęs kiek
-----vieną akies mirksnį stvertis re
PERKRAUSTYMAl
volverio.
j— Dėkui, dėkui. O jūs ką pa
Leidimai — Pilna apdraudė
sakysit? — atsiliepė balsas iš
ŽEMA KAINA
už valties. Pažinau barzdoto
Priimam Master Charge
jo pirklio balsą. Nebebuvo joir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063
j kios abejonės. Reikėjo veikti,
creator Joe Kelly and Col
i kol nevėlu.
I
ATLANTA, QA—Joe Kelly
— O jūs ką čia veikiate?
hute the gama.
mmt have remembered his
griežtai paklausė Keratis.
SERVE WITH PRIDE IN
childhood trip to the nation’s
SOPHIE BARČUS
capitol where he learned there
Kontrabandirrnkai nieko ne
THE NATIONAL GUARD
aly back idea
was an American dream avail
atsakė.
Tik
pamačiau,
kaip
keli
its
from
indi
for
aew
pre
able to anyone willing to
RADIJO t SIMO J VALANDOJ
a a million-M
so I
Į prisilenkę spruko įsenus, o kili
accept a challenge.

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitia

(312) 226-13

I

DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

I
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JŪRŲ KONTRABANDA

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1? lorida

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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| He Invented, Now Own f.
?■ 'A

SežUdienlalf ii sekzuJienlaii
Stotie. WOPA - 1490 AM
trantliuolftfMf bv mvey
7 Marquette Parte.

VtM5e|< — AlOone Davtee

FalMa 77I-IM1
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Į

j®

"‘Lietuvos Aidai'
■LAZ1 BRAZDXfONYTir

KmUm qm pdnaadMeia

IM paak
tadlenio 8JO vaL vatan
Vtooa laid* tf WCEV atvMaa.

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
his dream he was able to
acquire rights to the closely
guarded trademark* of 20
major UJB. corporations. He
then acquired the registered
trademark on the phrase ’The

But to Joe Kelly It b
been just one great big ga
Game? That’s exact!
The American Dn
a. new board gar
the American free
> aystem.
"America Is reac
•80s, the country is
now for the first time
the fulfillment of my dr<
—- all this is taking pl
the same tiine!”'said
now an Atlanta reaiden
One man from j
peach seed 150 («nec,
out an eotfre stere's 1
A savings and teen co
purchased 6,000 gan
use as a promotion I
customers.

one shot ti
would aven be
Milton Bradley.
Why did Ameri

1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245
įl KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1NI

Aikštes automobiliams pastatyti

—

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

Teh 974-4410

Herts, Solid
Kentą
FootbiH I
St>

VASAITIS-BUTKUS
UUDUTUVIV DIREKTORIAI

t>gg. Walt
m go on and on.
tch game include

1446 South 50th Avenue \
Cicero, Illinois
J,

Telefonas — 652-1003 \
t

3

i

Milk.

TeteCJ

and game oot<pi&y9 j
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KO VERKIA DIEVO MOTINA?

Jau keturi metai praėjo, u Ru
sija tebekariauja Afgarrstai.e
ir tęsia nežmoniškas žudynes po
šiai dienai. Nebent Kremlius sa
vo noru nutrauks afgunistar.o
invaz’ją, tai žudynės k n tebesi
tęs ir H>88 meta s ,k-d sekančio
ji olimpiada bus laikoma Senu
le, Pietų Korėjoj. Į tą irgi So
vietai, jei turi bent kiek gėdos
jausmo, nevyks, Pietų korėjie
čiai nėra užmiršę Sovietų barbaris ko nušovimo jų civilinio
’ėktuvo su netoli 3(111 keleivių.

Garsus ir niekam nežinomas lyje buvo gražūs namai, o kaip
cft sorius Leonardas Gogelis šiandien jie atrodo? Tiesiog yra
gaila į juos žiūrėt', išdaužyti lan
kad
jnotinos statuĮa gai, užkaišioti skudurais, langų
g
Sh^- užuolaidos plevėsuoja pro at
?^yč*oje, kad ife- darus langus, kurie per penkio
tlAL fcSTATI FOR iALi
| •
«AL MTAT1 FOR lALi
Isistųjė Marquette Parko Nanių lika metų nėra ir/ate muilo ar
(Savininkų organizacija šaukia ba vandens. Gal nereikėtų jiems
lietuvius į kovą prieš juodųjų ir vienų metų Marquette Parką
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
taiVplūdįi ir kad jam yra daug padaryti tokiu kaip dabar atro
3 HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMAI1.
simpatiškesni juodžiai (š’auri- do jų gyvenamos vietos. Jie tik
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
įnėje Chicagos dalyje gražiai su* moka labai gars ai rėkti, kad jie
gyvena su baltaisiais) už Mor v ra lab.:i nuskriausti, nors ir dis*<UTUAL FEDERAL SAVINGS
Kaip m’nėjcm e ra d ioj, Šio
quette Parko rasistus'’.
n ir u oja m i. Ne venos taurašinį, Los Angeles OI injiiada
j Kiekvienoj tautoj yra įsigimė les žmonės neturi tokių pirmeChicago, HL
TeL 847-7743
neturėjo jokios svarbios reikš1 ų, turinčių labai lakią vaizduo nybių kaip jie kad turi, bet jiems ’
mes. Jei sovietai biTų daly va
*tę, nors ir kvaila. Ta p ir čia. to dar permažai?
tai jie būtų prijungę savo
BUTŲ NUOMAVIMAS
Pagal šventa rasta velniai f sportinė) delegacijoj ir geriau
tris pėdas, nori kitiems rodyti yra buvę aniuolais, bet už jų
C MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
sius pavergtųjų lietuvių spor
kelią, matantiems daug toliau nusikaltimus buvo ištremti į pra tininkus. Bet būtų jie kovėsi
® NOTARIATAS • VERTIMAI.
už jį. Pasivaikščiodamas porą garą. Ar -tas nebuvo diskrimi po neapkenčiamos okupanto vė
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
valandų po juodaodžių parką ir nacija? Juk aniuolai nenorėjo
liavos spalvomis. Bet vistiek ir
kad jam nieko neatsitiko tame gyventi kartu su velniais. Tai Los An'geles varžytynėse buvo,
J. BACEVIČIUS — BEIJL REALT3
parke, daro sprendimą, kad juo-, kodėl Marquette Parko gyven
kad ir netiesioginio indėlio. Pa
INCOME TAX SERVICE ? •š •/
.džiai yra daug geresni už Mar- tojai turi gyventi?
vyzdžiui, olimpiados atidarymo
(Juette “Parko rasistus.
į
1529 So. Kedzie Avė. — 778-2231
-------------Vladas Bražionis- iškilmėse pirmieji muzikos gar-!
t
sai buvo Amerikos garsiausio :
—
Turbūt jis nežino arba neno- j
lietuviškos skautybes reikšmę
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Y 2 ii M D £ >
Il.EKTROS ĮRENGIMAI
, ad dau^, baltųjų zmx : PAVERGTOJI LIETUVA... tebegyvenančio Azron Copelan-1 .
ir mūsų atsakomybę prieš atei-i
PATAISYMAI
d’o kūrybos. Kompozitoriaus; ____ _
__
mų. kurie bandė juodaodžių už-į
ČIA GERIAUSIA VIETA
nančias karias, stiprinsime sa
Turiv Chicago miešta
abu tėvai gimė ir augo Lietuvoj.
*
plūstuose rajonuose gyventi il-| (Atkelta iš trečio puslapio)
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, frsJt
ve naujais pasiryžimais ir toliau
Kitas
lietuvių
indėlis
galima
’
MTintuotai tr s^žiningri;
giau ir nesiskubino parduoti sa ; tuoja, kad “Kariesas” jiems pabekompromisiniai budėti save
KLAUDIJUS PUMP UTĮV
Chicago.? Lietuvių Žuvauvo nuosavybių, turėjo jas pa ; sakė: “Jūs, pagal spaudos ženk- atrasti krepšinio žaidynėse. Is-J
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Ava.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
TeL 927-3559
likti visai veltui negaudami ūži lus maĮau> rusai? Gaila> kad mū. panijos komanda susitiko sujoju, Medžiotojų klubas rengia
Todėl kviečiame visas ir vi tavimas.
Jungtinių
Valstijų
krepšiniu’
šių
metų
rugpiūčio
26
jas net vieno cento.
sus, kurie sielojasi mūsų skauĮ sų valdžia žaidynes privedė prie
12 vai. Vyčių salėje, 2455 tybėje, skaitlingai suvažiavime 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Baltieji bėga nuo jų ir neno-1i to, kad taiybinės komandos čda kais finale ir laimėjo antrąją
pirkinys.
47 gatvė. Gros Evaldo Knoll
DĖMESIO
ri su jais kartu gyventi ne dėl ! nėra. Perduokite saviškiams: vietą ,sidabro medalius. Ispani-i
dalyvauti. Suvažiavimo regist
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
gražiai įrengtas bungalow.
jų juodos spalvos, bet dėl jų el i Amerika tai ne politikai ir ne I joj krepšinio tėvu buvo Chics-! 01 kestras. Veiks virtuvė ir ba- racijos informacija bus skelbia Didelis,
Tiktai
$126
pusmečiui
automobiliu
Nebrangus.
;
gos
lietuvis
Mikas
R
užgis,
ku’
ras
V^suouienė
kviečiama
atliability
draudimas
pensininkans.
gesio. Kur beveik visas kri Reagnas ,o mes — paprasti žmo
ma spaudoje.
Kreiptis: A. LAURAITIS
ris
1938
metais
buvo
nuvykęs
silanlkyti.
minalas yra jų rankose ir visur nes. Mes laikome jūsų vaikinus
‘
4651 S. Ashland Avs^
Budėkime drauge skautiško j ŠIMAITIS REALTY i
Chicago, III.
jie pirmauja. Nėra tos srities, tikrais sportininkais. Be jų žai Lietuvon su Amerikos sportiniu j
darbo kely!
Tel.
523-8775
arba 523-9191
INSURANCE — INCOME TAX
kur jų nebūtų. Pašte ir laiška-Į dynės, kaip pyragas be įdaro”. kų delegacija. Jis buvo itin pui- į
K V I -E TIMAS
ps. t. n. M- Natsvyiienė,
2951 W. 63rd St
kus krepšininkas ir Lietuva jį •
nėšiai yra beveik visi juodžiai.:
SkauLininkių skyr. vadovė
CTA ir nerasi tokios įstaigos! Negalima tų sovietų fc>žurna- pasiliko mokyti lietuvių jauni-! Vasaros liksmybėms pasibai
j. s. K. Miesevičius,
gus, sugrįžus iš atostogų ir sto-1
’i lįstų“ ” ,kaltinti už bereikalinga
kur nebūtų jų dauguma.
v * ir mo krepšinio. Jis su lietuvių ’&vykių, sesės skautininkės, bro
Skautininku skyr. vadovas
Prie Michigano ežero pačioj ’apgaulingą raportažą. Tokia yra čempiojonine komanda žaidė
tuo jame ir esame apdrausl
RENTING IN GENERAL
gražiausioj Chicagos miesto dai-! visa ovietų (ir jos pavergtų ša- po visą Europą ir Ruzgis pasi liai skautininkai bei vyr. skau
Nuomos
; lių) spauda. Paprastai rapor- darė gerai žinomas ir gerbia tės židinietės, yra kviečiami į
ARVYDASKIELA
— Manoma, kad Amerika, gaus
j tašus, kurie perduotų “faktus” mas. Po karo Ispanija pasikvie suvažiavimą, kuris įvyks š. m. iš Ženevos 30 milijonų dolerių
6557 S. Talman Avenue
spalio
mėn.
6
—
7
dienomis
CleSuaugusi
moteris
ieško
mo

•Kremliui pageidaujamoj for- tė jį krepšinio treneriu. Po ke
su nuošimčiais, kurią praeitais
velande,
Ohio.
ters norinčios gyventi dideliame
i moj, galima parašyti nekeliant lių metų po Ruzgio treniravimo,
metais nebuvo išleisti.
Dienotvarkėj
bus
.
svarstomos
bute su šeimininke. Skambinti
j kojos iš Maskvos.
Ispanijos komanda pasiekė tarp-1
733-1283.
i
skautiškos
temos,
Nagrinėsime
Kremlius boikotavo olimpia- fautinio pripažinimo.
Ir štai*
Du broliukai gėrėjosi žirafo
‘ dą del to .kad jie buvo labai už- Los Angeles olimpiadoj pereitą j esminius skautybes klausimus, mis žvėryne.
! gauti. kada 1980 metais Ame- savaitę ji tapo antrąja geriau-’ paliesime išeivijoje, nuolat, au— Pasakyk, Joneli, -^kreipė
Išnuomojamas 5 kamb. bu
Į gančius veiklos rūpesčius ir me
M. ŠIMKUS
. ; rika i kai kur’e kiti Laisvieji šia pasaulio komanda.
si 5-metis Petriukas į savo 8-me- tas, 2 miegamieji. 71 g-vės ir
. | sime atvirą žvilgsnį į save. Ere
boikotavo Maskvos žaiNotary Public
J. Bagdonas. legentų minčių ir patarimų ve .tį broliuką. — ar žirafos gauna Mozart apylinkėje. Pirmas aukš
Gvncs pre testuoti ami Maskvos
gerklės patinimą, jei jos sušlam- tas, tiktai suaugusiems. Nau
INCOME TAX SERV1CB
dami, ieškosime mūsų veiklos
smjm'tinį įsiveržimą į Afganis ’— Pliuškis rėdos nepaisyda
jai išdekoruotas, labai švarus.- 4259 S. Maplewcod, Tek 254-7450
būdu ir metodu .pasitobulini
taną ir žudymą nekaltų žmonių. ma gėdos.
—
Žinoma,
—
neabejodamas.;
Telefonuoti tik po 5 vai. vakaro
mo.
Taip pat daromi vertimai, giminiu
atsakė Petriukas,—tikmaž<feug 585-6481.
į iškvietimai, pildomi pilietybės pra
Atidžiai išanalizavę išeivijoj savaitę vėliau, negu mes.
šymai ir kitokie blankai.
'■
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Miko Šileikio apsakymų knygą
“Liucija” jau atspausdinta.

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

passbook

sse us fcr
financing.

SAVINGS...

tin Jas wsyts

AT 0UI LOW UTS

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNU LIKIMĄMinkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

Interest Rates

pa>d on Savings
Interest Compounded

‘

■*

•

Mutual Federal
Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

SOUlSt Jton.Tua.Frl.>-4 Thur.>-> Sat. S-l

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

SERVING CHICACOLAND SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Homeowners Insurance
: Good servięę/Good price

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
□apuosta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos"
kleista knyga su legališkomis
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.95 (su petsiutimu).

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

H

Daily and Paid Quarterly

*

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

U

-

F. Zapolis, Agent
3208% W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

r?.TO,.A '

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: ooe
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro.
Seštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, D! 60621

advokatų draugija
V. BYLAHIS
k V. BRIZGYS
Darbo valandor
Nuo 9 ryto iki 5 vai popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.
Chicago, Ilk 60629

Naujienose galima gauti nepaprastai {domina gydytojo1 Tifuomtuiė^ veikėjo ir rašytojo sUtminimua.

A. Gumbo — MINTYS DR DARBAI, 259 pak, liečis 1906
meftj
Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA *— $17. '(Persiuntiirui pridėti $1J
Slysti čeki:
'

Dr. A. J. Guotui — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
Sroiin. Kietais viršeliais
MinHtais vlrieliais, tik

Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik -___

Ge&na taip pat užsakyti pažtn, atahmtiu ė«k| ar
DMBey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI parainnthno Uaidaina.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
luiraat 21.1914

