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Aquino nušovė kariai, tvirtina komisija
Komisijos narys Dante Santos pranešė 

San Francisco dienraščiui
FRANCISCO, Gal. — norėtų nukentėjusieins padėti,

Teisėjo Corazon Agrave vado
vaujama komisija priėjo išva
dos, kad Filipinų kariai, atlydė
ję Benigno Aquino' iš Aliaskos į 
Manilą, jį nušovė lipanti iš lėk
tuvo. ~ - . . . j

(Komisijos narys Dante San
tos iŠ Mąnilos pranešė San Fran
cisco mieste gyvenančiam ka
riui liudijusiam komisijai apie; 
Aquino nužudymą. Žinia taip j 
pat pranešta San Francisco Exa 
miner. ’ ■ . . •

Patys filipiniečiai šios žinios 
dar nežino. Filipinų salose ko
misijos pranešimas bus paskelb 
tas tiktai spalio men. 1 d. Filipi
nų saTų -prėadėntas Ferdinando 
Marcos ‘ neįveltas Į buvusio se
natoriaus riužudvma. Praneši
mai ilgas, jame trumpai pami
nėti- veik visų liudininkų liudiji
mai; '

San Francisco dienraštis kelia 
naują klausimą. Kariai nušovė 
ne yien Aquino, bet ten pat jie 
nušbvė ir Rolando Galman. Tu
rės būti -keliamos dvi bylos apie 
žmogių žudyneSyC -'

i
IKkriai 

šauto Roįa^dą^ntJf^;^ 
tina;' W

ir pįįąt
Bus'' sunku 

man,' nes jie

bet ekonominiai sunkumai dar 
labiau apsunkina, ne tik audros 
paliestus, bet ir kitas sritis. Jis 
tvirtina, kad filrpiniečiams rei- 

j kės susiveržti diržus ir gerokai 
{ padirbėti, kad galėtų sutvarkyti 

ekonominį, gyvenimą .

IRANIEČIAI PAGROBĖ 
IRANO LĖKTUVĄ

įKAIRAS, Iranas. — šeštadie
nį keleivinis Irano lėktuvas pa-1 
kilo iš Bandor Abas aerodromo 
ir. ruošėsi skristi i Teheraną, bet 
lėktuvo grobikai, iraniečiai, pa
grobė lėktuvą ir įsakė skristi 
tiesiai į nedidelį Emirato aero- j 
dromą. Ten lėktuvo kapitonas 
bandė pasipriešinti, jis nenorė
jo skristi į Kairą, bet grobikai 
jį sužeidė, o jo padėjėjui įsakė 
skristi tiesiai į Kairą.
.. Nusileidus lėktuvui, grobikai 
įsakė paimti vieną sužeistą per
są. Lėktuvo durys buvo atida* 
.rytos, laipteliai pristumti, kad 
galętų išnešti, sužeistą kapitoną. 
Dvi keleivių grupės pasinaudo-

|ir. <^1^0 bė^^^^Hso pabėgo 52. ke- 
fe mo iTeivia^^^
£pTfk} Pal^tiiS^O^&tieciai^ojau 

siisod^ j^t^^^^vežėĄ aėro- 
visus j

B Kaife spaėme degalų.

štalįęo. viršininkas'. : •/'

Marcos aplankė Gebu Salą

Pirezidentas Ferdinandas .Mar. 
co$. šiomis dienomis aplankė dvi 
CebU-lsĮlos*; provincijas labiau-. 
s*ai nukentėjusias baisios audros" 
metų*: Jis nustatėm kad praūžęs 
tifūn^s nužudė 1,450 žmonių.

Prezidentas pridėjo, kad fili
piniečius tarpusavės kovos ir žu
dynės dar labiau apsunkina eko
nominį salos gyvenimą. Valdžia

ka.

Bininkai tik 37. Manoma, kad dabar Likudo pa 
nebus,.

loakas Šamiras parlamente-trlri 41 atstovą, o 
tijos yadss bus pakviestas naujai.

LABAI PABLOGĖJO
— Simon Perez paske’bė.kad. 

va- 
Jis

TURĖJO 44 ATSTOVUS, 0 DABAR 
LIKO TIK 37

JERUZALf

Ko] Peres tarėsi, šamiro rabinai įtikino 
Mapam partiją atskilti.

Izraelio
i Darbo partijos pirmininkas Si

monas Peres jau antras mėnuo 
tariasi su Icako šamiro vadovau 
jam;! Likudo partija, kad nuo 
darbiečių atskilo Mapam partija.

Mapam partijos vadovybė la
bai atidžiai sekė Simano Peres

1 pasitarimus su Likudo partijos!

kad 
atsar- 

gen, jeigu gen. šaronas bus ka
ro minsi tens.

Mapam yra įsitikinusi, 
iugel’s karininkų išeis

POPIEŽIUS ATSKRIDO 
I KANADĄ

KVEBEKAS, Can. — Popie
žius Jonas II atskrido į Kana-

vadu Icaku šamiru. Jie pssle- dą 11 dienų vizitui. Jis planavo 
bėjo, kad Peres visą laiką daro aplankyti svarbesnius miestus ir 
nuolaidas Izraelio rabinams. Jis susitikti su atsakingais bažny- 
tvirtina, kad netrukus pavyks su- čios ir valstybės pareigūnais.

Sekmadienį jis atskrido į 
Kvebeką. Aplankys Montreal^ 
rugsėjo 1446 dienomis bus To
ronte, rugs. 16 d. vakare pa- 

“ sieks Winnipega, rugs. 18 die
ną bus Edmontone ,o rugs. 19 d. 
bus Vancouveryje.

Kanados vyskupai buvo suva- 
Jie iš- 

patariantį

■’-Sovietų valdžia kaltina JAV, bet rusų atstovai 
nevažiuoja į pasitarimus ir visai nenori kalbėti

LiONDON, Angį. —’Patyrę būtų norėję, kad amerikiečiai 
diplomatai tvirtina, kad paskų- būtų suėmę grįžti nenorinčius

-Šią 2inią užgirdo Izraelio' tiniomis savaitėmis Amerikos ir 
radijo klausytojai. Jie girdėjo, [ Rusijos santykiai eina blogyn ir 
kaip Trano lakūnas’ informavo ’ tuo tarpu nesimato jokios vii- 
Kairo aerodromą, kad iš Kairo > ties tiems santykiams pagerinti.

•jie tuojau skris tiesiai 'į Iraką

— Nuo Naujų Metų atvirukas 
pasiųsti paštu ‘kainuos 14 centų. 
Paštas jau spausdina ženklus.

Sovietų valdžia ėmėsi pirmo 
žingsnio tiems santykiams tai
syti. Ji nušalino nuars. Ogorko- 
bą, kuris jau kelintas metas 
kurstė. Įtampą eina stipryn, o

, ...... jokio pagerėjimo nesimato. ^Nė-— Chicagos korejieciai suren- J ,.... v x mt ra beveik jokios prekybos, jei-ge labai gražiai savo šventę. W. t , *. .5 . _v. ■ „
La wren gatvėi ‘^ll ne'ai^>^ sovietų valdžios uz-

sakytus Amerikoje javus Rusi- 
| joje, kur išaugo rugiai, tai lie
ptus išklojo ir baigia pūdyti.
Į
Į Tikisi pasimatyti su Gromyka 
i

Nėra jokių minčių pasikeiti
mo kultūros, meno ar muzikos 
reikalais. Jų beveik ir nebuvo 
anksčiau. Bet atvažiavę rusai 

! bent pagrodavo kelis išmoktus 
j Adykus. Bet keli atvažiavusie- 
I ji nebegrįžo, tai patys rusai vis- 
! ką su fjvbde. Galimas daiktas, 

kad palys rusai, pasalindami 
Į marš. Ogorkovą ,norėjo imtis

rinti. Negalima laukti geresnių 
santykių, k*da pati vadovybė lie 
pia amerikiečių nekęsti. Rusai

KALENDORftLIS

i atskrido sek- 
o plačioje get”

Kvebeke popiežių pasitiko tūkstantinė 
rqadieru ir atvyko į miesto centrą. Jo 

sustoję didžiausios minios žmonių.

I Rug-ėjo 11:
Gintautas, Sungailė

Saulė teka 6:24, leidžiasi

I šiltas, tvankus, lis.

negali susitarti su šamiro 
oovaujama Likudo partij; 

:,baigė su ra pasitarimus.

— Prez. Herzog tuojau įga
liojo Simoną Perez sudaryti .ko
alicinę vyriausybę su kitomis 
mažomis politinėmis grupė
mis.šokėjus.ir muzikus ir grąžintų 

rusams, bet tuo tarpu amerikie* ■ 
čiai nesirengia imtis. ... .

Vienintelė viltis rūgs. 26 die- ■
na sekretoriaus-ShųltzVpa&ikal-. nės veikėjas J. šarapnickas. Pir-

— Chicagon atvyko v’sucme.

bėjimas su ministeriu Gromyka, 
jis atvyks į Jungtines Tau- 
N. York c.

kai 
tas

miausįa jis susitiks su savai
siais? savo apylinkės žmonėmis, 
o vėliau kiek laikas jam leis, su
sitiks su Chicagos atstovais!.

sitarti. Kai susitaria vienu klau
simu, tai sekančią dieną buvo 
keliamas kitas klausimas.

iMapain partija buvo darbo 
partijos pagrindas. Ji tvarkėsi 
demokratiniais pagrindais ir da
bojo, kad pagrindai! būtų padė
ta demokratija. Kai Mapam par! 
tijos seni vadai, vadovaujama,\ žiavę praeitą savaitgalį, 
padarė labai dideles nuolaidas,! leido atsišaukimą, 
nieko pagrindinio joje nebeliko. į vyriausybei siekti taikos pašau*

Pasitraukus iš* darbo partijos lyje, .
.7 Mapam partijos .seniams, liko į 
tiktai 37 darbiečiai parlamente. ’ 
šamiras dabar tufi daugiau na
rių, negu- darbieciai. Manoma, 
kad dabar prezidentas pakvies 
Šamirą sudaryti naują kabinetą.

Praeitą savaitgalį Peres pas
kelbė; kad darbiečiams jau pa
rvyko vsiLsitarti. ‘ Bet nepavyko 
susitarti, dėl Ariel šarono, bu
vusio Izraelio karo minislerio. 
šamiras reikalavo, kad Likudo 
grupei būtų atiduoda Izraelio ka
ro ministerija. Peres sutiko ati
duoti krašto apsaugos ministe- riuomenę.

Sovietų karo jėgos traukiasi 
iš Pandžiušo slėnio, nes kovo
tojai

AFGANISTANE BUS 
VIENINGA VADOVYBĖ

PEšAVARAS, Pakistanas. — 
Sujungus dviejų sovietų pro
vincijų Afganistano ksro jėgas, 
einama prie vienos kariuome
nės, kovojančios prieš įsiveržu
sius rusų karo jėg?s. Ko
vojantieji af ganiečiai yra įsitiki
nę, kad krašto laisvė greičiau 
pasieks, jeigu visame krašte ap
jungs visus kovotojus į vieną 
gerai organizuotą kovotojų ka-

ĮSAKĖ ŠAUTI 
Į MAIŠTININKUS

NEW DEIILI, In<i. — Indijos 
vyriausybė paskelbė karo stovį 
Hyderabs.de .nes prasidėjo kru
vinos peštynės tarp musulmo
nų ir indų. Kariai patruliuoja 
visas strategines sankryžas, ko
vojančius priešų centrus. Kariai 
paskelbė apgulos stovį. Nuo 10 
valandos vakaro gyventojams 
uždrausta išeiti į gatvę. Jei kas 
vis dėlto išeina, tai kariams įsa
kyta šauti nieko neatsiklausus. 
Visa- eilė nukentėjusių žmonių iš
vežta į ligonines.

Šiek tiek aprimo Pakistano 
pasienis. A m near mieste va-

— Sen. Alan Dixon stengia
si pravesti įstatymą, skiriant* 
daugiau pinigų Illinois valsti
jai.

— N. Carolina pakrančių gy
ventojams įsakyta trauktis nuo 
pakrančių. Pradėjo pusti labai 
stiprus vėjas .

— Pcpežius Irbai patenkin
tas sutikimu Kvebeke. Jis pra
neša. kad atvyks į Amerikos 
vakarus ir pietus, kur jis ners 
buvęs.

j žingsnių tiems santykiams ge-i kar buvo 6,000 žmonių, bet jie 
buvo priversti skirstytis. Sieliai 
bijojo, kad jų nenuvežtų j Auk
so šventovę.

— Italų lakūnai šventės me
tu buvo iskr dę į Šveicariją. Ita
lų lėktuvai leido kitokie* spal
vos dūmus.

— Tvirtina, kad Edwin Meese 
Jr. gali būti išteisintas. Kongre- 

šv. Protas Regulė so komitetas <pręs tiktai po pre
zidento rinkinių. Prez. Reaganas

- pareiškė, kad jis ir vėl nomi“ 
nuos Meese prokuroro parei
goms.

— Artėja prie Georgia pakran 
čių uraganas Diana, žmonėms 
įsakyta trauktis nuo krantų, kad 
nenukentėtų.

— Edwin Meese Jr., kaibėda- Į 
mas su 1 a* kraiti mokais, pareis-j 
kė, kad prezidentas rengiasi su
mažinti ocialinę apdraudą. BaL 
tųjų Rūmu tarnautojos jį nu. j 
traukė nuo scenos, kad neple
pėtų, ko nežino.

— Irano valdovas Chomeini pa
reiškė, kad jis nedarys jokio 
kompromiso su Irako valdyto
jais.. Jis yra pasiryžęs Irake ka
riuomenę sumušti ir dabartinį 
prežidentą nuversti.

riją Likudo grupei, liet kai ša
miras Įiareikalavo ministeriją 
leisti valdyti šafranui, tai Ma
pam pasipriešino. Gen. šaronas 
buvo darbietis. Jis norėjo sa
vo partiją organizuoti, o vėliau 
perėjo į Likudo part*ją, kad ga
lėtų vadovauti Izraelio karo jė
goms.

rusus stumia iš pašlaičių.

— Chicagos mokytojų vado
vybės atstovai penktadienį ne
susitarė su miesto atstovais dėl 
didesnių algų.

4=

Earthquakes 
since 1850:
jčf“ major
• minor

f------ —• Main faults

Francisco

—PACIFIC 
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~~Santa Bari

Vakar Kalifornijos pakraščiuose sunkiai sudrebėjo žemė.

Hyderabs.de


I TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių nioks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS mDOMAVICIUS. M. D.

BURNOS IR LŪPŲ ŽAIZDELĖS

išmokime tvarkytis su skausmingomi 
lūpų ir burnos žaizdelėmis; ne tik sau 
bet ir

i

Dr. Jonas Adomavičius

Žkam galėsime geriau padėti.

(Mediciniškas raginimas) i 

priež isties ar po sužeidimo: at- 
’dtSklinai sukandus burnos glei
vinę bei liežuvį. Tai skausmin
gos žaizdelės (canker sores). | 
Pagaliau ir jos savaime susi-

Visi žinome lūpų bei burnos 
gleivines žaizdelėmis išsi verti
mą. Tai virusų sukeliama nege
rovė (angliškai Fever blisters ar 
cold sores vadinama). Tas viru
sas vadmaifras HERPES VI
RUS. Žaizdelės, paprastai, atsi
randa ant lūpų, kartais jos bur 
nos viduje pasitaiko. Dažnai 
pūslelės trūksta ir likusią žaiz
delę matome. Karštis ne visada 
esti. Virusas kūne gali rastis 
per metų metus ir nesukelti ne
gerovių tol. kol pasilpšta orga
nizmas, kurią kitokią negerovę 
gavęs bei Jcafščio susilaukęs. Pa
prastai trs karščio sukeltos lū‘.
pų-burnos pūslelės-žaizdelės pa-, 
čios savaime išnyksta karščiui,’ 
pranykus.

(Kitokios rūšies žaizdelės b u r-skausmingos.
noje gali atsirasti be malonios Gali sifilis žaizdomis rodytis

kvarko.
Pas vaikus kitoks virusas 

(Coxakie virus) gali sukelti 
burnoje žaizdeles, kartu ant

Natiurmortas. Aliejus. Poceviėiutė

burnoje, kai nenormaliai atlieka 
mi intymūs santykiai. Taip pat 

plaštakų ir pėdų dėmeles. Todėl ir sifilio žaizdos neskausmingos, 
ta negerovė vadinama "rankų - r>ar daugiau priežasčių gali 
kojų ir burnos sindromu”. Sin- sugelti burnoje žaizdas, bet tais 
dromas yra rinkinys nusiskundi- atvejais esti dažnai paliestos 

, 1 _ trikys, sąnariai bei kiti organai.

Naminis lūpų-burnos 
žaizdelių gydymas

iEurnos-lūpų žaizdelės, virusų 
sukeltos, sugyja pačios. Gydan-1 
tis stengiamasi sumažinti karštį, Į 
palengvinti skausmus ir ganėti
nai gerti skysčių, šituo reikalu 1 
beveik kiekvienas apsileidžia. I 
■Jei negali kramtyti, tai ir riege- { 
ria. Šitos mediciniškos nuodė
mės daugiau nė vienas lietuvis j to, dar kiek tirštesnį maistą. Tai

mų ir apsireiškimų, negaluojant 
kokia nors negerove. Tais atve
jais vaikas jaučiasi gerai ir ne- 
karščiuoja. Ir ta negerovė pra
eina pati savaime.

Alerginė (įsijautrinimo) re
akcija j vartojamus vaistus gali 
skelti burnoje žaizdas. Tuo at
veju taip pat ir ant odos įvai
riose kūno dalyse gali išbėrimas 
gautis. Tais atvejais nieko nelau
kiant reikia kreiptis į gydytoja, 

ant lūpos pradėti augti 
ir žaizdele atsiverti. Taip 
ant dantų smegenų gali 

ys pradėti augti. Yp^^gW- 
taip dažniau pasKatko. 

demes (ar balzga-

vėžys
pat ir
vėžys

■ riams
i Ypač ballas

nedarykime. Del skausmų nega 
■ėdami maisto kramtyti, nieko 
dar taip daug blogo saro kūnui 
nepadarysime per keletą dienų, 
jei tik PAKANKAMAI daug 

-as) pastebėję burnoje, kreip- Į naudingų skysčių gersime. Čia 
kites pa^ dantų ar kitokį gydy- Į tinka sriubos, pienas, atskiestos
^oją, nes tokios dėmes yra vėžio 
pranašai. Vėžiškos žaizdos ne-

ar grynos vaisių sultys, skystos 
košelės, skystas kiaušinio balty
mas ir pan. Ypač pensininkams 
ir vaikams labai svarbu pakan-

tolo ne-

priėmi- 
turimą 

šlapimo

kamai naudoti skysto maisto, ria tįsiai naudoti irgi be recepto 
Mat, jie jau ir taip dažnai užsi
spiria nevalgyti, o jau bent kiek 
suskaudus bumą, nė iš 
priima kieto maisto.

Pakankamas skysčių 
mas vertinamas pagal 
dvylikos (12) valandų
kiekį. Mažiausiai dvi kvortas per 
dvyliką valandų šlapimo žmo
gus turi paday'J. Tik tada jo 
išgerto-n uryto skysčio kiekis bus 
pakankamas. Prisieina nege
riantiems matuoti šlapimo kie
kis. Tada ligonis ir artimieji ži
nos, kaip stipriai reikia versti ar 
verstis skysčiu naudojime.

Geriausiai naudoti, šalia skys-

geriausias gydymas. Lietuvoje 
tokiems duodavo ramunėlių ar 
aviečių arbatos su medumi. Me
dus buvo dažninusiai tik ligo- 
niams ir bitininkams tada priei
namas. Jis frttvo skanėstas ir 
daug rečiau kam. prieinamas, 
palyginti su čioryksfėmis sąly
gomis. šaltas maistas ir tokie 
skysčiai labiausiai priimtini tu
rint burnoje 'žaizdeles. Todėl le
dines vaisiu Tšdllis^ tokie ligoniai 
labai noriai priima.

.Skausmą mažinant ant lūpų
• ir burnoje turint žaizdeles (vi- 
■ rusų sukeltas) geriausiai naudo- 
; ti kamforinį alkoholi (CAM- 
j PHO-PHENIQJ^E): Jo‘ kiekvie- 
! nas dabar ntisipirkitė iš' vaisti- 
! nes be recepto. Pirkite didesnę 
i bon.kutę, jis pigus. Visada jo tu- 
I rėkite namuose, nes nežinai ka-
* da pradės lūpas bei burną berti. 
į 0 toks gydymas yra labai veik- 
į lūs, jei pradedama TUČTUOJAU 
Į gydytis, teptis vos pajutus ne- 
’ gerumą ant lūpos. Pradžioj esti

skausmelis ir nedidelis paraudi
mas bei gumbuoti patinimas 
Tada su minėtu Tcamforiniu ai

1 koholiu nuolat reikia liguistą lū
pų vietą tepti, nuolat tuo alko
holiu drėgną lūpą laikyti. Taip 
elgiantis, dažnai sustabdomas 
žaizdelių abimdimas. Taip el
giamasi su virusinėmis žaizde
lėmis ant LUPOS.

|. O kai žaizdelės ima-rastis VI-

muu* (freem tw jnfnmt th* Payroll

V*<ur AaMHtok

virš minėtų 
salima nau-

gaunamą vais.ą ORABASE. Tą 
vaistą irgi visi turėkime namuo
se, nes ankstyvas gydymas yra 
sėkmingiausias.

Dėl vadinamų 
SORES (.kaip ir 
ŠALČIO žaizdelių)
dotr minėtą kamforinį spiritą 
(campho-phenique) ar phenolo 
gaminį (BLISTEX).

Pasitaikys visokių jautruolių. 
Vos uždėjus minėtus vaistus ant 
žaizdelės gali jaustis lengvas de
ginimas — tai taip turi ir būti 
Tik jei darosi vis didesnis sujau
dinimas liguistos vietos, liaukis 
toliau tuos vaistus naudojęs.

Kai išorinės, ant lūpos žaizde
lės (jų sekretas) sukrekėjo, tai 
prisieina ’ŠALTĄ kompresą už- 
(feti ir tada jos esti prašalina
mos. Galima ir minėtą kamfo
rinį spiritą laikyti nuolat (vatoje 
ar rpedžiagoje), ilgesnį laiką.

Burnoje žaizdelės, paprastai, 
pranyksta per savaitę, antrą. 
Jei ilgiau negu trys savaitės bur
noje žaizdelės laikosi, kreipkis 
pas gydytoją.

Ką galės gydytojas padėti 
minėtu atveju

Gydytojas nuodugniai apžiū
rės bumą. Jei burnoje bus pri
augę MIELIŲ grybelių (angliš
kai tokia’ "negerovė vadinama 
THRUSH), tai jis prirašys vais- 
ą NYSTATIN. Tai priemonė 
prieš mielių įsiveisimą burnoje. 1 
Viat,* ir ‘ ' 
?als palinkusį karklą, 

apleistą ir apsileidusį pensinin
ką, kuris nesimaitina, negeria 
pakankamai naudingų skysčių. 
Dabar -stemplėje tokie mielių 
grybeliai • jsivęisia NETEKU
SIEMS ATSPARUMO ŽMO-' 
\bMS. Tai mirtina negerovė, 
pasitaikanti ištvirkėliams, musil- 

-pusiems, natūralaus atsparumo 
netekusiems žmonėms. Ta liga' 
vadinasi AIDS (Acquired Im
lume Deficiency Syndrome). 
Todėl visi visada atsiminkime, 
tad žmogaus turimas iš prigim
ties atsparumas įvairioms li-

MfcftTU ir GftRIMU Ypač visi 
PAGYVENUSIEJI (pens min
kai) gerai šitą tiesą įsidėmėkime 
ir visomis jėgomis stenkimės 
gerai maitintis ir pakankamai 
naudingų skysčių naudoti. Mat, 
net jauniausi žmonės, atletai, kai 
jie netenka minėto prigimto at 
sparumo, jie visi laike trijų me
tų MIRŠTA. Čia žmonėms vis 
daugiau į niekus virstant, ta 
AIDS vis plinta, žmonės, susir
gę ta liga, labai nusimena, nes 

. žino artėjantį net gražiausio, 
jauniausio, stipriausio gyvefnmc

Į galą. Kiekviena^ mūsiškis turi 
; būtinai išvengti tokios negero- 
! vės per susitvarkymą savo elg 
i senos, valgio ir gėrimo.

Gydytojas dėl VIRUSINĖS 
kilmės žaizdelių nieko daugiau 
negalės padėti. Todėl prisieis 
jas gydyti minėtu kamforiniu 
alkoholiu. Tik čia reikia visus 
(>erspėti nenaudoti skausmą ra
minančio vaisto XYLOCAINE, 
kurį, pataikaudami pacientams, 
mėgina kai kas naudoti. Ypač 
vaikams tas vaistas nenaudoti- 
nas burnoje esamoms skausmin
goms žaizdelėms. Tas vaistas 
gali trukdyti ryti, tada gali leng
vai maistas patekti i rėklę ir į 
plaučius.

Išvada. Jei negerumas atsira
do pradėjus vaistus dėl kurios 
kitos negerovės naudoti, pasi
tark su gydytoju, pirm negu 
naudosi kitą to vaisto dozę.

Jeigu pastebėjai burnoje, jos 
viršuje — ant gomurio dideles 
baltas dėmes (įtark atsiradusį 
THRUSH), šaukis gydytojo.

Kai negerumas prasideda ma
žomis pūslelėmis, po to pasikei
čia mažomis baltomis žaizdelė
mis, apsuptomis paraudimo ant 
lūpų, o taip pat ir dantų smege
nų, įtark/salčio sukeltas žaizde
les (herpes, cold, fever sores) ir 
tučtuojau pradėk namuose gy
dytis minėtu kamforiniu spiritu.-

Kai vaikas gerai jaučiasi ir 
pas jį atsiranda ant. lūpų (ar 
burnoje) žaizdelės ir kartu dė
mes ant plaštakų bei pėdų, įtark 
rankų, kcjų, burnos negerumų 
sindromą ir gydyk tokį vaiką uja
muose kaip virš minėta. Jek be 
tų dėmių, vaikas gauna burnoje 
žaizdeles, šaukis gydytoją.

Pasiskaityti. Donald M. Vic
kery, M.D. Take Care of Your
self. Addison-Wesley Publish
ing Co.
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~7‘ Ą, i STENKIMĖS GERU PATA- tokiu nieku atsiranda j
įkūsį 'karklą, pas visu RIMU PASINAUDOTI

DUJE burnos (ant lūpos vidaus gdihs turi būti PALAIKOMAS 
ar ant dantų smegenų), tada ge- N O R M A L I U GYVENIMU,

LIETUVA

Tu — man kaip žydintis gėlynas, 
Kaip pasaka gyva esi, 
Šventuosius tavo ąžuolynus 
Lankiu svajonių ilgesy.

Tavtj žydrių akių žvelgimas 
Svėres man gtįpfiha galias. 
Tu džiaugsmui, gėriui, laimei gimus, 
0 slegia vis pikta dalia.

Matfcū tavfe, kaip auft*ą 'skiate^, 
Gintarų nuostabių saite. 
Buvai ir būsi Žemė aisčių 
Ir nieks tavęs nenugalės!

iėiftčiugas ;
„ •; moilife Ir kovos, —»

Žafigbrft ttftrehrs ąžuolynai . 
Tėvynės rfiūsų Lietuvos!

* • Petras feabickas

KAI INKSTŲ AKMENYS 
SUKELIA PŪLIAVLMĄ, 

KAS DARYTI?

Klausimas. Mano giminaitė 
Lietuvoje atsiuntė laiške prašy
mą vaistų nuo inkstų akmenų. 
Jos šlapime rasta daug baltųjų 
kraujo kūnelių. Kuo galiu aš jai 
padėti, patark man kuo grei
čiausiai, Tamsta. TJaktare. Ačiū.

Atsakymas. Moteriškės daž
nai gauna pūslės uždegimą, nes

jų šlapimo kanalas, išeinąs iŠ 
pūslės yra trumpas — vos pusės 
colio ilgio. Todėl reikia vengti 
užkrėtimų, kurie dažniausiai at
siranda tuštinantis. Ji tegul va
losi po vidurių išsituštinimo iš 
PRIEKIO į užpakalį, o ne prie
šingai, kaip dažniausiai daroma.

Antras dalykas: ji turi gerti 
naudingo skysčio (vandens) la
bai daug: pirmomis dienomis 
PO KELETĄ GALIONŲ (GA
LIONAS — KETURIOS KVOR
TOS) per parą (24 vai.). Žinau, 
kad akis pastatysi, šitą tiesą iš
girdus: taip po KELETĄ GA
LIONŲ skysčių PER PARĄ.

Trečias dalykas: tegul pada- 
o šlapimo tyrimą BAKTERIO- 

^OGIšKAI ir JAUTRUMO tų 
bakterijų tyrimą (culture and 
ensilivily test). Tada žinosime, 
kokiais vaisiais kovoti su tuo 
L: krėtimu.

[Jai užkrėtimą pradėjo kom
plikacija inkstų akmenų.

Nuo inkstų aKinenų nėra vais
tų, yra tik gydymasis dieta ir 
ATSAKANČIŲ skysčių gėrimas. 
Tuojau sužinok (gydytojas te
gul parašo vardą tų druskų, iš 
Kurių susideda tie akmenys). 
Tada bus galima patarti, kokius 
skysčius naudoti, kaip minėta, 
GALIONAIS.

Jei tai bus URATAI (šlapimo 
rūgšties druskos), reikės ŠAR- 
M1NTI šlapimą geriant galionais 
citrininius skysčius (jie burnoje 
rūgštus, o šlapumas dėl jų da
rosi ŠARMINIS). Uratus galima 
pažinti iš akies: atšaldytas šla
pimas darosi drumzlinąs ir kaip 
raudonas plytos spalvos.

Jei inkstuose akmenys yra uo
los — KALKIŲ kilmės,-jada rei
kės šlapimą RŪGŠTINTI geriant 
galionais SPANGUOLIŲ* (Cran
berry) sunkos, atskiestos su 
vandeniu. Tada reikės nevalgyti 
pieno gaminių — varškės, sūrio 
ir jo negerti. Spanguolės turi 
natūralų antibiotiką. Mūsiškiai 
gali' gerti ir bruknes. Jos irgi 
rūgština šlapimą.

Visi giminių turintieji Lietu
voje .praneškite jiems, kad neį 
vaistų jie prašytų, bet TIKR£ 
ligos diagnozę (su gydytojo pa
galba apturėtą) čia praneštų. 
Tik tada mes galėsime jiems 
tinkamai ii* sėkmingai padėti.

SERVE WITH FRIDE tfl 
THE NATIONAL GUARD' t
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nutarėm padėti gabiausiam
f ■ RATELIO NARIUI

Rašo Vladas
Kai įsigijome instrumentus, 
stygų orkestro nariai rinkda- 

Yt>n>ės antradieniais ir penkta- 
kad 
mes

dieniais. Aš jau minėjau, 
įiitaą antradienio pamoką 
praplepėjome.
j Daugiausia kalbėjo mūsų 
Rytojas, muzikas Is-lčika?.

Rasčiauskas
sų apsiskaitęs, tai geriausi re
žisieria ns pareigoms ir tiko. Ku- • 
nigas Karečka neateidavo į re
peticijas ir netekom režisieriaus. 
Visi įsivaizdavam, kad savo ro
les mes žinome, bet kai reikia 
vaidinti, tai pradėjome abejoti.

Petraitis buvo gabiausias vai
dintojas, tai kažkam kilo mintis 
pasiūlyti jam režisūrą. Jis neat
sisakė. Netrukus visi įsitikino- 
me, kad jis buvo gabus režisie
rius, Sekančiame susirinkime pa
siūliau Petraitį paskirti režisie
rium. Visi sutiko. Džiaugėmės, 
nes pajutom^ kad jis gali mums

mo-
Kad 

berėjkalingai hikas nebūtų lei
džiamas, jis nustatė tvarką, ką 
kiekvienas iš mūsų painokos 
taptų turime daryti. A.ntra pa
moka buvo daug naudingesnė 
negu pirmoji, bet visi pripažino- 
nte, kad ,įr pirmoji pamoka bu
vo naudinga.

Nepastūbėjdme, k-;ip greitai! daugiau padėti, negu kun. Ka- 
praėjo ir penktadienio pamoka, j rėčka. • -
Mokytojas Isilčikas, prieš išei- 
damša, visiems pasykė:- 
i — Kitai pamokai- pasiruoški
te, kad.-žengtume pirmyn spar
tesniais žingsniais.

•Mes jau buvome pasirinkę 
tastrumentus ir' žinojome, kas 
kuo grosime. Mes jau mokėjome 
ir instrumentus nustatyti. Kiek
viena^ savo instrumentus jau 
mokėjome nustatyti, bet kai se
kantį kartą priderinome instru
mentus vieną-su kitįį, tai visus 
paiįetė. džiaugsmo banga, nes 
pinyią kartą, išgirdome’ kaip su
ūžė' visos ’ stygos šūdėrintu bal
su. jis’buvo stiprus,’ ir garsus:

•j Stasys, Petraitis .pasirinko 
startuką. Jq sfyga būvo, garsi, bet 
suderinta sū kitais mstrumen- 
taiš.i. Jis pats apsidžiaugė, bet 
pastebėjo, kad norėtų pramokti

Suruošėm trečią vaidinimą. į 
Jis Jjuvo sėkmingas 
gas. Petraitis vaidino ir režisa
vo. Praeitame straipsnelyje bu-į 
vo paminėta, kad stygų orkest-1 
ras jau grojo scenoje. 1 ai buvo Į 
klaida. Stygų orkestras dar neį
galėjo groti, nes muzikantai dar 
negalėjo groti. Grojo mums jau 
žinomas dūdų" orkestras. Būg
nai skambėjo pro atdarus lan
gus,, nes stygų orkestrui dar rei-

ir naudinr

Vladas Rasčiauskas savo 78 metų sukakti minėjo Kinijoj, Pekine, naujai pastatytame 
viešbutyje. Jį sveikina tuometinio Pekino meras ir kiti Pekino pareigūnai.

Lietuvoje keturi tūkstančiai
MAŽDAUG TRIS KART TIEK JŲ YRA JAU MIRŲ

Seniau ežerų Lietuvoje buvo lyti Varėnos rajone Kampio 
J žymiai daugiau, šiuo melu tu- Pilvingio ežerus, kuriuose sau-

ir

rime apie dvidešimt tūl 
pelkių, užimančių apie penkis 
širatus tūkstančių ha. Manoma, 
kad; daugiau kaip du trečdaliai 
pelkių yra užžėlę ežerai. Sta-- 

j tistika gana liūdna — mes nete- 
‘ Į korr.e maždaug tris'kartus tiek 

ežerų, kiek jų turime šiandien.
Nemaža mūsų ežerėlių buvo 

sunaikinta ankstyvesniais' lai
kais, sausinant pelkes. Teko ma

nusiurbtų iš 
sausinamos kanalų tinklo.

Sausinimo kanalo, pylimų bei 
vandens kėlimo stočių statyba 

mai, o kai Kana is rsi miestai, brangi ir sudėtinga .reikalauja 
pagerinama, panaujinama visa* daug darbo jėgos, 
a’.-linka. Tiems darbams išleis
tos lėšos dažniausiai įtraukia-

■ mos į objekto statybos kainą, 
. ir jas ekonomiškai pateisina tik 
! šio objekto rentabilumas.

Man atrodo, panaši palietis) masyvus. Tačiau prie ežerų daž 
yru. ir su ežerų pavalymu bei nai būna nedidebų pelkių. Tad 

ką gi daryti su jomis?
pavalyn o, iškilo sumanymas tekių 

pelkių ar kitų esančių, netoli eze 
rų drėgnų plotų melioravimui 
panaudoti iš ežero dugno iŠka-' 
s^rmą gruntą, kartu pavalant

Statant Let kurį objektą, ypač leklrų visą laiką 
stamkesnį, dažniausiai pageri- 
r;jni arba naujai nujesiami ke
liai, pastatomi gyvenamieji na

ci kai kada iš'.isi
Be to, van 

<fens kėlimo stotims išlaikyti, 
sausinimo sistemajus eksploa
tuoti, visą laiką reikės nemaža 
lėšų ir energijos. Todėl visa tai 
apsimoka ,tik sausinant didelius

Penktadienio vakarą pradė
jom nuo gaidų. Porą kartą pa- 
tempėm visas orkestro stygas. 
Juo garsiau, tuo buvo gražiau.

Tuoj au past ebėjom, kad ga
biausias iš mūsų visų buvo Sta
sys Petraitis.
; Artistų jmylėtojų,. kaip tada 
Vadmoihės, ratelis ne tik turėjo 
iriųzikąntų, - bet buvo ir vaidin- 
tojų. . Mes rengėmės pastatyti 
rgiyą veikalą. Dabar aš nebe- 
prisįmęnų-, ką mes . vaidinom. 
be.t žinau, kad Petraičiui ■įeko ir 
ėją. pasitempti. Jis buvo- vaidui* 
ioją$-.-..yisi;,pastebėjome, kad jis 
buvo geras,, ? ’ ’ • ■' '
. • >Ptai^j(MH ruoštis^ nąjam vai- 
diriimui, Bet čia ir?vėl' mums at- 
^įtiko 'nauja nelaime. Ikrto me- 
.to Riįsų režisieriirm buvo kuni-

.Oręčka. Jis daugiau iš mū

Tą rudenį suruošėm .kelis vai
dinimus, buvo . šokiai ir baras. 
Vaidinimas atnešė mums litų. 
Kiek atsimenu, tai užhiokėjom 
Kacui -už instrumentus keliom 
savaitėm anksčiau, negu turėjo
me mokėti. Artėjant metams 
prie galo (tai buvo 1925 metų j 
pabaiga), teko rimtai pasikalbėti į visi žino; Pasaįysiu> kad 
su Petraičiu. | gabiausias: ūv talentingiausias.
.~ ,Pane^yS., "T. .?atl^-a’ 1 Pasakysima tavo didžiaustas 

m į nidi-, pageįdavį^1^..yra įstoti- į Klaiy 
“ sa °; pėdos konservatoriją, bet prie- 

Aš labai mėgs- j ^.bartini-ri gyvenimo sąlygų jo-

bet aš norėčiau išvažiuoti j Klai
pėdos konservatoriją, -----
man Petraitis. •
tu muziką, man pataika menas, 
bet aš jokiu būdu negaliu išvo
kuoti, kaip man patekti į konser
vatoriją. Ten viskas brangiai 
kainuoja, man reikia pinigų, o 
aš jų neturiu.

Aš jam atsakiau, ka-d ir aš jų 
neturiu. Ir, atsimenu, jam pri
dėjau:

•— Tu nenusimink. Pasaulyje 
nėra to, ko negalima. Aš bandy
siu tau padėti. Pasistengsiu tavo 
pageidavimą išpildyti.

Tada aš jam patariau j sekan
tį ratelio susirinkimą neateiti. 
Susirinkusiems' aš pasakysiu, 
kad turi talentą.-.Gali groti, vai
dinti ir dainuoti. Priminsiu, ką

*;Ii : LUnkATCKA, Hetuvfa Htaatūros, meno br 
fW4jn. thetraftis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą. Vines 
SrMs, Igno fiapeHo, Vinco Maciūno, R Joniko, V. Stake*

Įfc.*»Crariionio, M. ifleUdo, V. Kaiuboe, A. Rūkitelėe Ir A. Varas 
kūrybos poveflahia. 865 puaL knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ 1VENTES LAUKUOSE, poetės, ratytojoa !r ta*

ttewA fėrintii autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim*

- / > VIENIŠO ŽMOGAUS GFV 
faosD Adomaičio — Dėdės &

fatftrisi rtudlji

SNMAS, Antano Rūke apraij 
mo gyvenimas. Tai ne sausa 
tfltali to takotarpto buftiea Kt»

Pakalai k

?* “fa --taria! J rotaežfa fcaftsą. Laba 
3^ pušį knygoje jra Ryt^rūafa Kaina f*

i*- ’ T-ii‘ “T. —l

h r-?
*Y" —/-‘■r r t---t —

Ihdhiiiiojt tfk H. _ iw •»>•

hr kiaidtag** • r— r' '< ‘r.k t
Jalfaakr »? T U.:’;?”.’' —

□abar būt- Ji r——-į r—
■JjSTP r^i forrnz’-c. r®M.

> KATTTHN® M. J.
(ML. tBYfefe rr» p

60 psl -------------------------- -- ---------------------- $2.00
I NAUJIENOS, 1739 So. H&teted St., Chicago, Ill. 60608 
klte čekj ir pridėkit vieną dolerį perdantimo Klaidom*.

I

; pagilinamu. Čia irgi reikėtų ies 
i koti . ise Irs. Kxerų
i svarbą reikia vertinti ne tiesio-1 
‘ gini, l>et kaip papildomą naudą, 

o tiesioginės ekonominės nau- 
j dc> ieškoti kitur. Ją rasti ne- 
Į sunku. Ežerų nuosėdos, sapro- 
’ pelis, o taip pat durpės, yra ver- 
| ingos organinės trasos, žaliava4 
j pramonei. Vadinas, iškastas sa-’ 
i propelis, durpės gali duoti kon
krečia ekonomine nauda ir tuo . *. €• 4r
pateisinti ežerų pavalymą.

Sapropeliai ypač vertingi kaip 
ų per valandą, o grun-1 trąša. Jų sudėtyje yra beveik 

atstumas; visų augalams reikalingų mais
to medžiagų. Be azoto, fosforo, 
kalio, sopropeliai turi labai re
tu mikroelementu — rnolibde- 

V fcr

no, boro, kobalto.
,Lš ežero dugno kasamą grun

tą galima panaudoti ne vien lau 
kams tręšti, bet ir jiems melio- 
riuoti. Paprastai aplink užže
liantį ežerą susidaro didesnė ar 
mažesnė pelkė. Ji būna nenau
dojama ,o ją nusausinti savita- 
kes būdu dažnai neįmanoma, 
nes ežero vandens horizontas su
siformavusios pelkės paviršiaus 
atžvilgiu būna pernelyg aukštas. 
Tokias pelkes galima nusausinti, 
tik atskyrus jas nuo ežero pyli
mais ir pastačius vandens kėli* --

mo stotis,- kurios vandens peš - 3

rių našumas siekia 1000 kūbi-Į 
nių me 
to transportavimo 
puipovamzdžiais siekia 3.5 km. i 
Tokio transportavimo a 15. ūmo! 
pakanka pavalyti bet kumriamj 
krašto ežerui, o 15 metrų gylio j 
(iki kurio gali, iškasti žemsiur-' 
bes) gali pavydėti ne vienas mū Į

tsnčįų sinant didelį .pelkių masyvą
.Straujos upelio baseine, van
dens lygis pažemintas apie du
metrus. Ekonomiškai tai patei-!sų didžiųjų ežerų (Dysnų ežero, 

padaryta sakvsime. didžiausias gvlis šitiesinama, bet ežerams 
didelė žala. Ypač Pilringio eže
rui,, kuriame šiuo metu vanduo 
nuseko iki dviejų metrų. Tokio Iškasti vieną kubinį metrą žerų-

metu 6 metrai. Rekyvos — 7 
metrai, Žuvinto — 3.4 metro).

Ikonas Katkevičius

s Chicagos. O’Hare aero
dromas yra vienas iš didžiausių 
aerodromų Amerikoje.

• Baltimore buvo pirmasis 
.miestas, kuris buvo apšviesta* 
1817 metais.

kiu būdų ten negali patekti. 
Mums visįems gaila prarasti ga
biausią ratelio narį, bet,*gerbia
mieji. tai yra jo ateitis; Tuo-' pa
čiumteu itai bus ir mūsų garbė, 
-ka-d jis buvo musų ratelio narys.

Pasiūliau padaryti ’ rinkliavą. 
Visi pridarė ir stojome prie 
darbo. •

KB'us daugiau)

gylio ežeras netruks užželti. Jo 
vietoje liks niekam nenaudinga 
pelkė, nes jai įrengtas sausini
mo tinklas bus perseklus.

- Pastaruoju melu ežerų ąpsauj 
ga susirūpinta. Uždrausta paže
minti bet kurio ežero^. vandens 
lygį be Ganlt-os'ap^ūg^s komi
teto žinios,, .daroųig^iri kitokių 

-žygių patiems ežėiį^šte Žr jų gy
vūnijai išsaugotu. Tai r^arai. Ta
čiau tuo toli gražu dar šesustab j 
dom iėžerų nykimo, jų |natūra- - 
lauš užžėlimo. Kovai su ežerų 
užžėlimu reikia žyiruai - efektin
gesnių priemonių. j. Veiksmin
giausia iš jų — pavalyti ežerus 
n.uo dumblo ir. van

I rijos. ’ Techniškai 
nęsitakiai įvykdoma 
turinio galingų že

siurbemis ir jį transportuoti 
kaštuotu apie 16 centu, vadina- 
si, ne taip jau brangiai. O pava
lyti kai kuriuos mūsų ežerus 
(Žuvinto, Biržė ir kt.) reikia bū-' 
tinai ir nedelsiant.

Hidromechanizącijos priemo
nėmis (žemsiurbėmis ir hidrc- 
monitoriais) galimą ne tik pa
valyti esamus ežerus ,bet ir at-. 

! kurti užžėlusiuosius. Tam reik-, 
j tų tik iškasti iš ežerviečių dur

metu

2759 W. 71st St, Chicag-o, TU.
RCPESTIN'GAT (SPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo

peš bei sapropeli. Kol kas dar, 
apie tai galime tik svajoti, nes 
vargu ar bus ryžtasi tokio mas
to darbams artimiausią dešimt 
mėtį. Taėiau kai ką galima pa
daryti jau šiandien.

Ežerus pavalyti šiuo metu 
kliudo ne terhnines priemones 
(jų yra pakankamai), bet siu 
darbų ekonomika. Visi supran
tame kad, pavalę ir pagilinę 
ežerą, sustabdytume jo užžėli
mą, išsaugotume grožį, padidin
tume žuvų prieauglį. Tai ge
rai, tačiau, kokią konkrečią nau 
dą duos šie darbai, per kiek me
tų kompen>uosis įdėtos lėšos, 
dar nežinome.

Šią problemą galime palygin
ti su kokio nors pramoninio ar 
kitos paskirties objekto statyba.

SĖROiTH PRIDE IN
JtCOTONALSIJARD

’—-*—■—— ■ - - —

SUSIVIENIJIMAS RIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir ■ turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams' ištikimai 'tarnaujanti Jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius' darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tux 
darbus dirba, • r

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. .. ’S ? *• V

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis-SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
Kiekvienas lietumis ir lietuviu ’draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. v

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui;., siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jųVgyvsnimo pradžiai;- , 

gi.A — vaikus apdraudžia pigia?terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka ti£ $&0Q getams.

~ *r ■ ~ i c •**"* - -**V

SLA —kuopų yra visose liftįyių kolonijose.' ; U; 1’ 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai naselbės Į SLA'įsirašyti.-

Galite .kreiptis ir lesiai i SA- Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, NX 10001 

Tel (212) 563-2210, .

■'®SZS>>>

I
■ I
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For constipation relief tomorrow

t reach for EX-LAX’tonight •
Ex-Lax helps restore your system's own natural 

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning. j
Chocolated or pills, Ex-Lax is '
“The Overnight Wonder?’ ;
Read label and follow fe '

directions. Ini UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
H tomas - - ----- ......... .. I I II I nu .» 110.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL .....................   56.00
II dalis, 229 psl.............. .... ............... ............................... $6.00

3. Miko šiteikio, LIUCIJA, proza. 178 psL...............$5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA Atiminimai 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakaridio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. |4.00

>l.<

parašė 700 puslapių knygą, kurion audėjo viskį, kaa bet kad* te 
feet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie lietuvi, lietuviai 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jauninsi ir protf. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarfe 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertiniui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

pu. PI IM rtMUL rwu.R J
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Atrodo, kad rusai vis dėlto nesiverš 
Į Vakarų Vokietiją

Sekretoriaus patarėjo Cox 4xųeb4>ino Ameri
kos moksHninkų sąjungos vadovybę. Mokslininkai ne
iškentė ir pradėjo savo nuomonę -tuo klausimu skelbti 
spaudai ir radijo žurnalistams. To nežinojo Helga Zepp 
ir didelė amerikiečių dauguma.

Patarėjo Cox laiško teksto neturime, bet iš paskelbto 
pareiškimo, kartojamo radijo bangomis ir Washingtono 
spaudoje, jis mokslininkams aiškiai pasakė, kad vartos 
visas turimas jėgas sustabdyti rusų karo jėgų įsiverži- 
mą į V. Vokietiją. Naudos visas Vokietijoje esančias 
Amerikos karo jėgas, kurios yra paruoštos rusams pasi
priešinti. Pasipriešins ir vokiečių kariuomenės daliniai. 
Vokiečių karo vadovybė yra informuot apie galimą so
vietų karo jėgų įsiveržimą.

Antras patarėjo Cox sakinys buvo trupesnis, bet 
aiškesnis. Jis sako, kad Amerikos karo vadovybė nau
dos visus savo galioje turimas jėgąs, būtent: įprastus 
kariuomenės turimus ginklus, nestrateginius (gynibosi), 
atomo ginklus ir strateginius atomo ginklu5- Jeigu so
vietų karo jėgos įsiverš į Vakarų Vokietiją, tai ameri
kiečiai naudos dabar Vokietijoje turimus strateginius 
atomo ginklus sovietų karo jėgoms sustabdyti, bet nau
dos ir turimus vidutinės galios ginklus.

Ponas Cox laiške pažymėjo, kad Amerikos karo va
dovybė atomo ginklais sustabdė sovietų, karo jėgas nuo 
veržimosi į vakarus jau ištisą 30 metų. Rusai turi ištisą 
milijoną karių Rytų Europoje. Tuo tarpu amerikiečiai 
ten turi tiktai 200,000. Kaip amerikiečiai, taip ir rusai 
žino, kad amerikiečiai būtų naudoję atomo ginklus prieš 
sovietų karo jėgas, jeigu jos būtų bandžiusios veržtis į 
vakarus.

Sovietų karo vadovybė laiko nepaprastai daug kainų 
Rytu Europoje. Jiems tie kariai reikalingi gyventojams 
malšinti, jeigu jie bandytų pasipriešinti sovietų karo jė-

Šuvos tiek Vilniaus lenkų vei-
I kpjai griebėsi visokių prienio- 
I 'iių mūsų darbui trukdyti; skie - 

<ė apie gaus šiauriausius prasi 
manymus,veikė vokiečius prieš 
jrieš mus, viliojo mus federac.- 
iomis, baidė Vihmus krašto at
kyrimą nuo Lietuvos ir t. t.

1918 mėty rudenį pats Pil- 
mdskis įspėjo Varšuvos lietu
sius atimsiąs iš Lietuvos Vil
niaus kraštą.

1918 m. vasary ir rudenį ėmė 
grįžti iš Rusijos Dcvbor - Mus- 
nickio lenkiškų pulkų ir kitų 
būriu kariniukai ir kareiviai.Ki- 
ti jųjų gn^o jau susiorganizavę, 
bet ir palaidieji drauge su jais 
1918. 1%. 10 Vilniuje susibūrė 
lenkų karių sąjungon, kuriai, 
vietoje nesant išrinko vado pulk 

I L. Želigovskio, vadovavo prieš
karinis Vilniaus gundytojas, o 
dabar grįžęs iš karo kapitonas 
Bobiatinskis.

Vilniaus lenkų komitetas iš- 
E skyrė iš savo tarpo karinę ko-

ttataiumlos menimnxo Jordi Bonas nupieštas Viduržemięi juro* uof*o vaizdas

IŠ 1919-1920 METU VILNIAUS 
DARBO ATSLMINIMŲ

misiją, o pati sąjunga ėmė or
ganizuoti grįžusius karius ir pro
vincijoje.

Gabi Vakarų Vokietijos žurnalistė Helga Zepp La- 
Rouche užsiminė, kad sovietų karo vadai, pasinaudodanf 
Amerikos prezidento rinkimais ir amerikiečių tarpusa- 
vėmis kovoms, gali surizikuoti ir įsiveržti į Vokietiją 
bet kažin ar jie drįs rizikuoti.; H •'' r

Liepos mėnesį rusų karo7 vadai sutraukė milijoną 
gerai ginkluotų karių į Vokietijos pakraščius, kai pa
skelbtas gen. Rogers žodis gali priversti rusus tuo rei
kalu gerai pagalvoti.

Sovietų karo vadai turi galvoje ir^prėzidento Rea- 
gano juokais padarytą pareiškimą. Jeigu rusai paban
dytų veržtis Į Vakarų Vokietiją, tai amerikiečiai už pus
valandžio bombarduotų Maskvą, besi juokaudamas pa
sakė prezidentas. Sovietų spauda keliais atvejais labai 
aštriai kritikavo prezidentą ir Ameriką. Jie dar ir šian
dien neduoda jam ramumo.

Praeitą šeštadienį Washingtone paskelbtas prane 
Šimas dar didesnio rūpesčio sukėlė sovietų karo vadų 
tarpe. Amerikos mokslininkų federacijos direktorius 
Jeremy J. Stone pasiuntė krašto apsaugos sekretoriui 
Caspar Weinbergeriui laišką, užklausdamas, ką Amerika 
darytų, jeigu sovietų karo jėgos bet kurią dieną pradėtų 
veržtis į Vakarų Vokietiją. Sekretorius Weinbergeris, 
užimtas įvairiais svarbiais darbais, mokslininkams ne
turėjo laiko atsakyti, bet jis įpareigojo Chapman B. Cox 
atsakyti į mokslininkų laišką. Ponas Cox yra vyriausias 
Krašto apsaugos departamento patarėjas. Jam yra gerai 
žinoma Amerikos pozicija šiuo reikalu. Reikia manyti, 
kad ir sekretorius Weinberger permetė akį į pono Cox 
laišką, kai jis buvo paruoštas išsiųsti.

goms.
Amerikos mokslininkų sąjungos ^vadovybė buvo įsi

vaizdavusi, kad krašto prezidentas gali naudoti atomo 
raketas tiktai tuo atveju, jeigu Į Ameriką buvo paleistos 
atomo raketos, bet patarėjas Gox -jgįįns pravėrė ausis.. 
Jie -aiškiai pasakė, kad prezidentui Reag'anui nėra jokio 
reikalo prašyti kongreso leidimo atomo raketoms nau
doti. Kada buvo pasirašyta šiaurės Atlanto valstybių 
gynybos sutartis, tai amerikiečiai pasižadėjo naudoti ato
mo raketas Atlanto sąjungos nariams ginti. Europos 
valstybės žino, kad Amerikos kariai Europoje nepajėgtų 
apginti visų Atlanto sąjungos valstybių. Vokiečiai, bri
tai, prancūzai, belgai, italai ir kitos valstybės žinojo, kad 
amerikiečiai naudos atomo ginklus, Jeigu rusai juos 
pultų.

— Amerikos prezidentas nėra .mūsų karalius, o.mūsų 
valstybė nėra jo karalija, jis neturi teisės mus -įtraukti 
Į karą, — paskelbė Amerikos mokslininkų sąjungos di
rektorius Stone.

Jam buvo atsakyta, kad Amerikos kongresas, tvir
tindamas Šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių gynybos 
sutartį, Įgaliojo Amerikos prezidentą ginti minėtas vals
tybes turimais ginklais. Ta sutartis įpareigoja ameri- 

i kiečius naudoti atomo ginklus Šiaurės Atlanto valsty
bėms ginti. Dabartiniu metu tų valstybių karo jėgų vy
riausias vadas yra JAV gen. Rogers. Jis savo štabo pa
tariamas, įsakys, kada ir kur naudoti Amerikos atomo 
galią. Kas atsitiktų, jeigu reikėtų kreiptis į kongresą 
leidimo atomo bomboms naudoti? Į kelias dienas rusai 
Vakarų Europą užimtų, o kongrese dar tebeeitų debatai 

dėl atomo raketų naudojimo.

(Tęsinys)

Man pačiam teko sueiti su 
e:am tuo metu teke .sueiti su 
kvailoku ^Sokolo” nariu, kuris 
darbininku susirinkimėlyje aiš
kino sokolus kariausiant su "Die 
vo ir tėvynės priešu” - toto
riais... Maždaug tuo pat laiku, 
1906-1907 metais, jau P. P. S. re
voliucinės frakcijos, kovoįan- 
čios už Lenkijos neprikiausomy 
be, įtakoję Vilniuje, ėmė burtis 
Pažangioji lenkų nepriklaūso- 
zęięcių ^moksleivija/ tiesa, ilgai 
nieko ne]>asireįksdama.bet 1910 
m. iš Galicijos atsiusto informa
toriaus .patyrusi apie J. Pilsud
skio veikimą būsimajai gink
luotai kovai už Lenkijos nępri- 
klausomvbe ir su juo susirišusi, 
.1912 —1913 m. jau ėmė kariškai 
.ipankšt-yti '"Sokąlo” salėįe ir 
virto vadin. Veiklios koyos są
junga..o 1913 m. net gąvo Gali- 

Keiįos instrukciją rengtis busi
majam Rusijos — Austrijos ka
rui ir iš anksto sprogdinti ge
ležinkelį. gadinti telefono lini
jas ir t. t. 1911 m. nepriklauso
mai dar ėmė ėmė skautai orga
nizuotis.

Didžiajam karui prasidėjus, 
dar 1914 m. rudenį Pilsudskio 
atsiustasis karininkas E. Doba- 
čevskis sujungė Vilniaus ir kitų

Lietuvos centru lenku kovos or- 
ganizacijas(jų tarpe Kaune vie 
na. Panevėžyje vieną ir Šiau
liuose net dvi) vienon F.O.W. 
(lenkų karo organizacija) apy- 
gardon, kuri priklausė P. O. W- 
Varšuvos vadovybės.

Ligi rusams iš Vilniaus išė- 
jus retas kuris vilnietis teišėjo 
i tolimus ir sunkai pasiekiamus 
PrĮsūtjskio legionus, >vokiečių 
okupacijos metu ir ne per dau- 
giattšiąl nors kurį laiką vokie
čių buvo leista viešai Į ra
šytis ir ragintojų (kunigu ir'jkL 
tų) netrūko, bet ypačiai Iškal
bingas ragintojas buvo badas. 
Net santykių su legionais, ku
rių kiti radlosi Gudijoje, netrū
ko (pvz. Vilniun buvo atvykęs 
praporčikas Bekas, dabartinis 
Varšuvos užsienio reikalų mini- 
steris, bet ir kiti, .bet šiajp jau 
jaunimas gavo tohaus slaptai | 
mankštytis tik vietiniiuomeP.O. 
W. būriuose.

Siekdama Lietuvos sujungi
mo su Lenkija, Vilniaus lenkų 
vadovybė nesiklausė, žinoma, 
nei lietuvių, nei gudų nusista
tymo. Lietuviams vis aiškiau 
siekiant Lietuvos nepriklauso
mybės ir ypačiai susidarius Lie
tuvos valstybės tarybai, nepra
tę su lietuviais tartis tiek Var-

Vokiečiai žinojo, kad Amerikos kariai panaudotų 
atomo raketas, jeigu rusai bandytų įsiveržti Į Vakarų 
Vokietiją, todėl nekreipė didelio dėmesio į sovietų karo 
manievrus.

Vokiečių revoliucija tik pa- 
’engvino tą darbą, iškeldama 
raudonąjį pavojų, tad ir patogų 
gynimosi šūkį militariškai or
ganizuotis.

Varšuva pastatė gen. Vladą 
♦Vcitką vadovauti Lietuvos ir 
Gudijos karinėms lenku pajė
goms, pavadintoms Samoobro- 
na. Pilsudskis, be to; suragin
tas subėgusių Varšuvon Lietu
vos ir ypačiai Gudijos, dvarinin
kų. ^ųdpriusių savąjį Rytų pa- 
krįiŠčsįų ((tikriau dvarų) gyni
mo komitetą (Komitet obrony 
'kres^w wschodnich), 'leiido^geii. 
Ivaškevičiui kurti ^tskiią TLie- 
'uvoįs — Gudi|ės ■Žfvizįą, ku- 
rioshiždavinys buvb užimti Lie
tuvą.

Tačiau nors Pilsudskis reika
lavo iš vokiečių praleisti Lietu
von jo kariuomenę, Kauno Obo- 
sfas nesutiko, kad ir Pilsud’skis 
buvo mėginęs jį per Santarvę 
paverkti. Taip pat niekais" pasi
baigė jo mėginimai susiprasti 
su laikimąja Lietuvos vyriau
sybe (A. Voldemaru, St. Šilin
gu) dėl bendro veikimo prieš 
raudonųjų rusų armiją. Veng
damas pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę su Vilniaus sos
tine, jis tesukėlė pagrįstą lietu
vių baimę, kad “bendrai vel
kant” atsiųstai iš Varšuvos len
ku ir dar nesamai lietuviu ka
riuomenei tiek Vilniaus kraš
tas, tiek gal ir visa Lietuva at
sidurs lenkų rankose.

Mykolas Biržiška 
(Bus daugiau)

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo <344.

— i ............................................................     w

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

, VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai 
(Tęsinys)

terys vandenynus perplaukdavo, atvažiuodamos STORUMAS — PATS DIDŽIAUSIAS MOTERS 
pas mane grožio receptų ieškoti. Mane vadindavo 
(“grožio meisteriu” nes cheminėmis priemonėmis 
! pagaminti kosmetiniai kremai užteršia tik odos 
porus, kurių pasėkoje oda darosi Skylėta ir geriau 
.tokių kremų nenaudoti, norint išvengti katastro
fos. Geriausi kremai veido priežiūrai — tai pa-

Matydami moterį pageltusia veido spalvą,-pats 
veidas suvytęs, akys apsitraukusios, be jokio .bliz
gesio, akių baltymai gelsvi, suprasime,’•'kad ji kuo 
nors serga ir kenčia. Kančia ir rūpestis yra ta
rytum dvyniai, kurie eina kartu viena linkme.

Maurice Messegue, kol priėjo iki šių požy<- 
mių paskelbimo savo knygose, turėjo įsigyti daug 
praktiškų žinių. Kaip jas .įsigijo? Ogi samdyda
vo moteris pienas, storas, spuogais išbertais .vei
dais, egzema, senas, raukšlėtas ir pnš. Jas ap
gyvendindavo, duodavo pilną jšlaUy1111^’ laiky
davo personalą joms aptarnauti, mąsažistas, ap
mokėdamas sutartą atlyginimą. Kasdieną duoda 
vo savo nurodymus ir stebėdavo mėnesiais to dar
bo eigą, rezultatus ir pasikeitimus. Tai, tur būt, 
vienintelis mokslininkas pasaulyje su tokiomis 
neišsemiamomis žiniomis rrloters grožiui palai
kyti. Jis žinojo, kad moters grožis priklauso ne 
tik iš išorės, bet taip pat svarbus ir vidujinis gro
žis T'k sveiką organizmą turinčios-moterys bū
na gražios.
. VISI GROŽIO PALAIKYMO PRODUKTAI 

BUVO JO PATIES GAMYBOS

Maurice Messegue pats spausdavo iš visokių 
augalų alyvas, gamindavo tepalus, kremus, mui
lą, kvepalus, dantų pastas ir kitus kosmetikos 
produktus. Jo motina labai domėjosi kvepalais. 
Iš pradžių pagamindavo tik mažą kiekį savo ar
timų gerbėjų rateliui. Namas būdavo pilnas pri
statytas butelių, .buteliukų, statinių, puodų, bliū-
dų, jš kuiių plaukė aromatiškas kvapas, kuten- teius gamtos išauginti augalai, kurie tikrai duoda 
damas moterų .uoslę. Jis sako: “Mes visi nuo jau- 

Įnystės jau buvome kvapų “ligoniai”. Tėvas gar
bino žibučių kvapą, motina lavendos kvapą, o -sš, 
rūpindamasis rožėmis, kvepėdavau rožėmis. Yxa 

! augalų, kurie praėjus kvepėjimo galiai, visuomet 
palieka savo pėdsakus. Pvz., česnakas palieka 

[nelabai “poetišką” kvapą, nors aš jį labai gerb
davau”. i 
COsLIBRI, MAURICE ARKLYS, TAIP PAT

SAVO KVAPĄ TURĖJO < -
“Mūsų arklys Colibri ir tas savo kvapą Jįp- 

rėjo. Baltas kaip sniegas, visuomet gražiai iš
šukuotas, plaukai blizgantys. Colibri atlikdavo 
didelius darbus, bet nežiūrint to, Jis visuomet 
gražiai atrodė. Tarytum lenktynių žirgas, nes jMigdcrtų alyva mirti 
mano tėvas, gamindamas plaukų plovimui ganfi-

gerus rezultatus ir nekenkia veido odai”.

VJ3DO ODĄ TURIME DYGIAI TAIP PAT 
MAITINTI, KAIP IR SAVO KĄNĄ

Kiekviena moteris, kasdien besidarbuodama

-tnesugąįš^int flaųg Ištiko), ^ąirįe yna paprasti ir 
nekomplikuoti. Ogi tepti savo veidą su bet kokia 

Tj raiiką pąkUū.YUSią dariįave. Ar tai pomidoro 
' riekute, agurko, citrinos, vaisių 4r ,uqgų gabaliu- 
* kais. Taip tepdamos savo veidą kasdien, po kft- 
11ių mėnesių pastd>ėrime, kokią AVčJAi pasidaro 
' veido oda. O vakarė patepkite ^eido odą su mig- 
' dolų alyva, kuri vaistinėje tik centus tekaštuoja. 

kština ir maitina veido oda.F

Apylinkės ^kjninkaį. labai, payydėdayo . Cojihri l°<lą yįg 
grožio ar klausdavų pas mano tėvą recepto”.
MOTERYS, IEŠKODAMOS GROŽIO RECEPTŲ,
LAIVAIS PERPLAUKDAVO VANWWMIS

“Koketės, jaunos, gražios, senos, turtingos mo- Maunce gamlndavė iš augų ir* vaisių.IC

T<ip ,pąt patepus

į kuris
tik centus kaštavo. 7ai galite paaid^ryti pačios 
namųpse prieš ęįnaot J Ąveįjms j v«<io

GRAŽUMO PRIEŠAS
Storumo priežastis sunku nustatyti. Gali bū

ti labai daug priežasčių. Visais atvejais pusiaus
vyros nustatymas ir geras organizmo veikimlas 
'turi savo reikalavimus: kaipo pagrindus reika
lingas pakankamas miegojimas ir gera dieta. 
Maitinantis daržovėmis, šlapimo pagalba yra ma
žinamas svoris. Iš tų daržovių paminėtinos svo
gūnai, salierai, petruškos, žemuogės ir įvairios 
arbatos (vyšnių kauliukų arbata, obuolių žievių 
arbata ir pnš.). Visos žalios daržovės ir vaisiai 
tinka svoriui numesti. Nenaudoti balto cukraus, 
bet rudą; uogienių, saldžių kepsnių, baltos duo
nos, makaronų, ^pyragaičių ir dideliame kiekyje 
riebalų (jei ir naudojapie ,tai tik augalinius rie
balus ar aliejus). Vietoje acto — citriną, mažai 
druskos ir kitų aštrių prieskonių. Naudoti citri
ną, Ąrapus, petruškas, vietoje kavos — cigoriją, 
vietoje vyno — mpneralinį vandenį ir vaisių sultis. 
Tai yra visos natūralinio maitinimosi priemonės, 
kurios turi atstatyti mūsų paslijusio organizmo 
tęsti mankštą — gimnastiką ir laikytis dietos. 
Kaip kraujo valytojos yra Endiviant salotos, dil
gynės (kurios mus, vaikus, taip skaudžiai kąs- 
davo), svogūnai, o iš vaisių — vynuogės.

■ ■ (Bus daugiau)

PATS SKAITYK I*
SKAITYTI DIENRAŠTI "MAUJUNOS**
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K VILLA VM

vakarų vejai
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WtstchesUr Community klinikai 

Medicinoj direktoriui

L9M S. Minheim Ri. Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

Tek: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

— Chicagos Lietuvių Našlių 
Našliukių ir Piavienų draugiško 
klubo susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugsėjo 14 d. 6 vai. vak., 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Ralys

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 2*26-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

į

I
■AM

a 1931 metais buvo išrasta 
pirmoji elektrinė skutimosi ma
šinėlė.

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. Tek 737-5149 

Tikri D a akis. Pritaiko akiniu 
ir “contact lenses”.

© Pirmosios signalų šviesos 
gatvėse buvo išrastos Detroito 
policininko W. L. Potts 1920 
metais.

Grenlandija — 
sena eskimu žemė
Į Grenlandiją šią vasarą iške

liavo Kopenhagos nacionalinio 
muziejaus etnografijos skyriaus 
ekspedicija, kurioje be kitų da
lyvauja žymus eskimų tyrinėto* 
jas amerikietis profesorius Ja
mes Louis Giddings ir kitas,

Douglas Anderson, h* grupė 
Grenlandijos ekspertų su arche
ologu Jen Rosing. Ekspedici
jos tikslas Stirti bent kelių es
kimų kultūrų pėdsakus, pirmo
je eilėje vadinamąją Sarquaq 
kultūrą, šioje šaltoje saloje “kle 
■stėjusią” apie 800 metais prieš 
krikščioniškąją erą. Ta Sar- 
quaq kultūra skaitoma atnešti
ne iš Aliaskos, kur ji “klestėju-

pravartu laiks nuo laiko patik
rinti bendrą sveikatos stovį, o 
ypatingai širdies veikimą.

Šiandien vargu ar bereikia 
kam priminti, kad širdis, susi
traukdama ir išsiplėsdama, vari
nėja po visą organizmą kraują, 
maitina jį deguonie (oksigenu). 
Ir jei širdies skilveliai nesusi- 
tn.uk'a, o tik virpa- žmogų iš
tinka mirtis!

GAIDAS -DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Floridar*

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

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Iš Įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

Tek 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO IE1MQS VALANDOS

ieštadienlaii fr setasaltenUlg 
nuo 8:30 iki 94d vaL ryta, 
Stotiee WOPA - 1499 AM 

truttliuo|am»c »

Y«de|e — Aldeaa Dv
ToMu 77MM?

7LS9 Se. MAPLEWOOD AVI.
CMKAGO. R.

Kūnas pasai vdtas Gfljbtins Funeral Home, 134 S. York 
St. Elmhurst, Ill. Galima lank/ti pirmadienį nuo 2 iki 9
vaL po p^ų

Antraifiertį. rngsejo 11 6. J:ŠO vai. bus lydimas iš kop- 
včios. ImmenArte Conception Church ir Elmhurst parapt-
□micro Lietuviu kapinėse.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

S3S

—

Medikė D. š

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

> Kukuruzines pypkės pra
dėtos gaminti 1869 metais Mon
tanos valstijoj.

REIKALINGA DAŽNIAU 
PATIKRINTI ŠIRDĮ

Senesnio amžiaus žmonėms

■ g Toasterį norint išlaikyti 
blizgantį ir gerai atrodantį, nau
dokite vahnnui “Club soda”.

i

1

o — NMflcBos, Chk*go, m. Tuesday, September 11, 1981

nuoširdžiai-*kviečiami ‘dah’vauti laidotuvėse ir suteiki 
fini patamSvilfiA i

X iHitidc

INŽ. JUOZAS GIBAITTS

Gyv. Chicago, Illinois

Staigiai mirė 1984 m rugsėjo 3 d., sulaukęs 72 m. amž.

Gimęs Lietuvoje, Alytuje.

Amerikoje išgyveno 35 metus. - .

Paliko nuliūdę: sūnus Jonas Gibailis. duktė Aldona 
Grigaliūnas, jos vyras Petras, 3 anūkai — Povilas, Rūta ir 
Petras Grigaliūnas, sūnėnas Mykolas Zizas bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Pensininkų Klubui, buvo steigėjas 
ir pirmas pirmininkas. Ilgus metus gyveno Brighton Parke.

Laidotuvės įvyko 1984 m., rugsėjo 5 d., šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse.

; Nuliūdę liko: sūnūs, duktė, anūkai, giminės.

DANIEL D. KUMSKIS
Nuo 1973 m. Floridoj. Seminole, o anksčiau Ciceroj. TU.

Mirė 1984 m. rugsėjo 8 dieną.
Gimęs Chicagoje, Illinois, Tarnavo policijoj, buvo po-

ūkininkas. Išėjęs atsargon, išvažiavo į Florida.
Paliko nuliūdę: žmona Gigą, gimusi Stanis; dvi duk

terys: Dannette McL&ugTilin, Shirley, vyrą Patrick I>aly.
2 anūkes ir 1 anūką; seserį Helen, jos vyrą Petrą Vilkelį ir 

mirusio EroEo KlBtsandro žmoną Fhilis, jų duktė
ir daug giminių, draugų bei pažįstamų.

i. DanieMb Kumskio giminės, draugai ir pažjs-

Btsisvf’kmrmą

si’, jau 2500 metais prieš Kriš-

Grenlandijoje toji. Sarquaq 
kifllūi-S' išsivystė į vėlesnes — 
Dorest kultūrą (Kristaus gmu- 
mo .laikais) ii1 Thule kultūrą 
apie 1200 metais po Kr., norve
gų _ islandiečiu kųlopifcs. u lai
kais. . ‘

. Kokia ta kultūra buvo, gali
ma spėti iš Jehs Rosingo tyri
nėjimų Godthaab f jarde prie 
Itivneros ir prie Nunguako, kur 
buvo atkasti prosenoviškų sody
bų palaikai, būtent briedžių kau 
lų ir juros vėplių (walrus) kau
tų, kėlios priešistorinės ugnia
vietės ir apskritos vietos, kur 
buvę-pastatytos ^palapinės. Bet 

. iki šiol nepavyko surasti jokio 
, žmogaus palaikų, kas rodo, jog 
eskimai tada savo mirusiuosius i 
palikdavo nelaidotus, kaip kad ' 
jie fr dabar dažnai daro. Seni 
žmonės, nebegalėdami patys pa 
sirūpinti maisto, išeina nakties 
metu į poliarinę audrą ir ne-

Tačiau virpėti kartais pradeda 
ir prieširdžiai.
Tačiau nenormalus širdies vei

kimas blogai atsiliepia darbingu 
mui ir žmogaus nuotaikai.

Negana to, bent kokie širdies 
negalavimai gali sukelti įvairių 

komplikacijų, sudaryti kraujo įj 
srovės nešiojamus krešulius, ku 
rie Įstrigę Į širdį, užkemša stam 
bu. kraujo indą.

Gydytojai tokį 
virpėjimą prašalina 
specialiu aparatu.

Yra dar -visa eilė ir kitokių 
kurie jei 

laiku pastebimi, būna išgydo
mi.

Atsiminkime, jog mūsų širdis 
dirba 24 valandas per parą ir 
per visą mūsų gyvenimą, todėl 
ji užsitarnauja ir kuo geriausios 
priežiūros.

'*■

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

prieširdžiu 
vaistais ir ,

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

i

I

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, IIL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

LACKAWICZ
ANNA SCHWAGER

Laidotuvių Direktoriai
Pagal* pirmą vyrą VeLIUS

Gyv. Brookfield. 111.

•Mirė 1984 m. rugsėjo 8 d., 11:30 vai. ryte, sulaukus 97 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 33 metus.

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Alfredas Vėlius ir Kurtas 
Vėlius, 3 anūkai — Jurgis, jo žmona Mareno. Eteanore ir 
Ruth bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2124 W. 
69th St.

ff’frmfcdiei'ų. 5XJD vaL p .p. kūnas buvo perkeltas į Lietu
vių Liuteronu Evangelikų Tėviškės parapijos bažnyčią, kur 
įvykt, budė-tuvės 7:00 vai. vak.

(Po laidotuvių pamaldų, kurios įvyks antradienį, rug
sėjo 11 d.. 10 00 vai. ryte, bus lydima j Lietuvių Tautines 
kapines.

B. Anna Schwager gimines, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse '.ir suteikti jai 
tarnavimą ir atsisveikinimą. ' J

lieka: srnūs, anūkai, giminės.

rektoriai S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1*213.

2424 West 69th Street — Tek RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
Tel 974-4410

VASAITIS-B UTKUS

MTJ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois \ 

Telefonas — 652-1003



ŠVENČIONĖLIAI

tokigp senos istorijos kaip jų kai 5 
niyįas Švenčionys, tačiau žmo-! 
nių šiose apylinkėse, matyt, gy 
venama nuo žilos senovės Sme- į 
1 nguose saUsašiliuosc yra ne
mažą mūsų eros pradžios pilka
pių. Penki kilometrai į p'etus

dabar niekas ueprisžmena.
Švenčionėliai šioje vietoje 

pradėjo augti po to, kai 1862 m. 
kairiuoju paže-meniu buvo nu
tiestas Peterburgo — Varšuvon 
geležinkelis. Taiti

į kiu, esančių netoli 
apskrities mie«>, 

nuo: mieste prie Sudutcs ežere-į gdežinkelb stotis.
Lentupio — P<anevėžio 
geležinkelį, Švenčionė- 
gekžinkelių 

t i tuo

Traukdamiesi vokiečiai 
sugriovė ir sudegino.

Švenčionėliai yra 
miestas. J

KAI ■ STATI K>t tAJLaUAL ISTATI fOM SALI

-f

i

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE;
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ES ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1B. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

ELEKTROS ĮRENGIMAI ’ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto I*W!jh, 
Dirbu Ir užmiesčiuose, srelf, 

garantuotai Ir sąžininsaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 Š. Talman Art,
r ,, Tai. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS 
n MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMA L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W> Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

mokyklų

Pirmoji lietuvių mokykla čia 
atsirado 1915 m. Šiuo melu čia 
yra dvi vidurinės mokyklos ir( 
vidurinė mokykla internatas.

Miegas dabar išaugęs, vyk
domos statybos. Yra apie 40 gat
vių gyveno apie 6,000 žmonių 
čia yra dvi ligoninės.

kryžkelė, j C. H.
metu nutęstas

ties Juodiš- 
švenčioniū € 

buvo Įkurta 
1899 m- MI

lio yra bene didžiausias Lietu
voje pilkapynas, kuriame pri-( 
skaičiuojama apie 160 pilkapiu.

Iš tų nepaliudytos senovės 
la ku ateina ir įdomūs šių apy-i 
linkių vietovardžai. Be Šven
čionių ir Švenčionėlių, čia yra 
gyvenvietė šventa. Švento eže
ras ir upelė švontelė Keli pa
našūs “šventi”’ vietcvaiidžiai jau 
yra išnykę iš šios apylinkės at-i 
minties.

Švenčionėliai rašytiniuose šal
tiniuose paminėti XVII a. pabai
goje. Minimas tuo vardu palu1 
varkas. su kuriuo daug kas ir 
mėgina seiti švenč’cnėlių pra
džią. Tačiau ana gyvenvietė yra 
visai kitoje vietofe. arčiau *Šven* 
čioniu.’

Dabartinio Švenčionėlių mies
to šiaurinėje dalyje nuo vidur
amžiu buvo Juodiškio palivar
kas ir kaimas. Kaimas dabar įei
na i miesto teritoriją ir sudaro 
gatvę, kuri yra vaidinama Juo- 
diškėliu. Juodiškio žymių be
veik nematyti. Išliko Švenčio
nių gatvės kampe įdomus akme
ninis to palivarko pastatas su 
kontraforsais. Jame ilga laika 
buvo kepykla Tai bene ir bus 
geniausias pastatas Švenčionė
liuose. Minimas XIX a. vidu
ryje dar buvęs kažkur prie Žei
menos mažas šlėktiškas palivar- 
kėlis Švenčionėlių vardu, kurio

; tiesus 
siaurąjį
Ii ai tapo
Apytikri;
?r švenčienniu — Utenos plen
tas. j

Pirmojo pasaulinio karo n e- 
tab= siaurasis geležmkelis buvo 
pr?.ilginta<: nuo Švenčionių jo 
atšaka ėjc Adutiškio miškų, o 
nuo Lentupio buvo pratęsta iki 
Taručio.

Švenčionėliai XIX amž. pa
baigoje ėmė smalkiai į d 
kūrėsi pramonė.

1894 m. pradėjo veikti g< 
žiu remonto depas. I-jc 
linio karo metais pastatyta 
ktrinė.

pasau- 
ele-'

— Praeik] penktadienį buvo 
žinutė apie Chicagos knygyno 
skyrių Marquette Parke. 1 as 
skyrius yra S. Kedzie ir 61 gat
vėj, o ne 82 kaip buvo pa“ 
rašyta. Be to žinute parašė Sta 
sys Jurkūnas, o ne Juškėnas, 
kaip išėjo laikraštyje.

RAŠINIŲ KONKURSAS
i 

Amerikos Lietuvių Tautinė
• Sąjunga- skelbia rašinių konkur- ‘ 
są jaunimui; Tema — Lietuvių 1 

. . tautinė sąmonė išeivijoje. Ame- j 
op mkinių LjetUvių Tautinė Sąjunga 

vezių..^ s]<a|jna vjsa lietuvišką jauni-i 
' (I® iki 35 metų amžiaus) a

’dalyvauti konkurse. Tema tu-’ 
. ri būti bent aštuonių (8) maši- 
1 nėle spausdintų puslapių. Litu
anistinių mokyklų mokytojai, 
bei įvairių organizacijų vado-

’ vai yra prašomi paskatinti jau-1 
anksčiau minėta I 

i

TKŲ RCŠlį DRAUDIMO AGENTOMA

BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE <7

6529 So. Kedzie Avą, — 778-2233

1924 m. pradėjo veikti degtu-* 
ku šiaudeliu fabiikas. !

Nuo 1886 m. iki 1914 1. čia bu 
vo vėžių supirkimo ir eksporto 
bazė. Per metus iš 
vandenų buvo išvežama 
už 120,000 rb. Švenčionėliuose 
jau mūsų amžiaus pradžioje 
dirbo keli šimtais darbinin
kų.

Švenčionėlių darbinmkai da
lyvavo 1905 m. streike. Spalio 
13 d. jie sulaikė traukinius.

Švenčionėlius ir apylinkes la
bai nusiaubė kaizeriniai oku- nim^ rašyti 
pantai I-jo pasaulinio karo me-^au^ne tema.- 
tais.

Iki 1939 m. Švenčionėliai bu
vo Lenkijos okupuoto Vilniaus 
krašto sudėt y j e. Tuo laikotarpiu 
čia kurdinosi nemaža geležin
kelio tarnautojų, statėsi na
mus. 1933 m. jau gyveno apie 
3,800 žmbnių. j

Palyginus per neilgą savo is-

— SLA 134-tos Moterų Kuo- @ Dešimtinė skaičiavimo 
]X)S susirinkimas jvyks ketvir- sterna buvo pradėta naudoti In~ 
tadienį, rugsėjo 13 d., 12:00 vai.,į dijoj devintame amžiuje. 
Great American Savings patai-1 

sv-

pose, 6201 S. Western Ave., Chi- 
cagoje.. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Bus vaišės. Valdyba

j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamosi 
I Dilelis butas savininkui. Geras invest 

tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow^ 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

z*w

— Politikuoti pradėjęs Erze-
dalyvaujantiems czax tvirtina^ kad politikai di- 

dvi premijos už nusikaltimo skaičių.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

ŽMOGUS KVĖPUOJA IR
PER ODĄ

Žmogaus oda apsidengia dul
kėmis, prakaitu ir nešvaru
mais.

Odbs paviršiuje susispiečia 
daugybė ligas sukeliančių bak
terijų.

Yra patirta, įog vienam kva- Į 
dratiniam centimetre esama’ 
apie 40,000 bakterijų.

Besimaudant, mes atsikratome National Cemetery. ;
nuo odos beveik 100 milijono Write to: Joan Mikalauskas,- 
bakterijų, nešvarumų, ■ abiejų- 2717 NW 9th Terr, Wilton Ma- 
aršių riebalu ir suteikiame ga
limybes odai lesgviau kvė
puoti.

INSURANCE — INCOME TAX 
‘ 2951 W. 63rS St 

TeL; 436-7878^
Dengiame ir taisome visų rfl^ 
šigvStoguš. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA !
6557 S. Tqlman Avenue 
.. .Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-171

Konkurse 
bus skiriamos 
geriausius rasinius — I premija 
— $500; II premija — $250.

Premijų, paskirstymui, jury 
komisija bus sudaryta, ir pa
skelbta vėliau.

| į
Konkurso rašiniai turi būti

i ”
CEMETERY LOTS FOR SALE 

Kapiniy sklypai pa rd.

nu.

3 Veneros planetoj saulė te
ka vakaruose, o leidžiasi rytuo
se.

g Kiekvienas bičių koris su
sideda' iš 50,000 kambariu. 7 v

— Chicagos miesto taryboje 
Wdroliakaš < tėbesigiilčija su mie 
sto meru Harold Washingtc-

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

wit h;« t

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SOVSSt Mon.Tua.tr 1.9-4 Thur.9-1 Sat. $-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

—Ta pati gegutė savo vardais 
išsikukavo (t. y. kitus išvadino 
jai • pačiai pritinkančiais var-

•

------- —

Sergeants
SENTRY* I 

F!ea»& Tick Collar

—

i

Voverė neSuri spalvų atski- 
toriją Švenčionėliai patyrė di- prisiųsti iki sausio mėn. 15 d. rimo, ji temato .tik juodą ir Lai
delių nelaimių 1800 m. miestas 1985 m. (pašto antspaudas) se-_ tą. 
.sudesė. Vokiečiu okupacijos kančių adresu: Amerikos Lietu-! 
metais (1941 m.) Švenčionių vių Tautinė Sąjunga, c/o Vida: 
miške, kitapus Žeimenos; bu- Jonušas, 12500 Pawnee Rd., Pa- 

i vo sušaudyta 3,726 žmonių, lbs Park, 1111. 60464

Naujienose galima gauti '
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie
PASSBOOK
SAVINGS

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA ►— $17. (Persiuntimui pridėti $1)’ 
Sfijsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, H. 60608 -

5»

Reduced to $325 — 1 grave 
■ under large tree, Sec. 6, Block.
9, Row A. Grave 19, Lithuanian:

nors, FL 33311. .

RENTING IN GENERAL
Nuomos

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

M

gee us for
financing

AT OUt LOW UTS
■

Intent Compounded
Dliy Krt Quarterly

Interest Rate* 
paid on Stvinp

į;

iFSLIC

Mutual Federal 
Savings and Loan

■MARQUETTE PARKE išnuo-’ 
mojamas 4 kambarių butas — 
šaldytuvas,', pečius, .vėsmtųvas< 
gesas virtuvei, vanduo ir kiti 
patogumai. Skambinti 160-7934.'

Miko šileikio apsakymų'knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
u T T TT O T T A »

Autorius pavaizduoja lietuviu 
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 

Avė., Chicagoj-IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
Daruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per- 
šutimu).

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowrierelnsuraike
F. Zapolis, Agent 

320814 W. 9Sth St 
Everg. Park, III. 

60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPSNA3 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d, 
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
8649 West 63rd Street 

Chicago, ŪL 60629
____ - - ----- -

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGTS 
Darbo valandoK 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarti^.

4 — Natijleno*, Chics

— Tai ėmė ir Įkalbėjo, 
sveikam ligį,.,

Triaminic® Syrup 
Triaminicm*Tablets 

or 
Triaminic-12* Tablets 

For Allergy Relief 
that’s noming to 

sn&Le at.

CM090, I1L 60629 
Tel: 778-8000

Mon.Tua.tr

