
'he First and Greatest 
uanian Daily in America

Over One Million Lithuanian
X In The United States Z

The Lithuanian Daily News
Pubis&bcd by The I uhuaaun Nevi Publishing Co., In

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Antradieni

GRAŽUS RUDENINIS NAUJIENŲ PIKNIKAS
Praeitą sekmadienį, rugs. 10> —- 1 ~ ~ -

dieną, Polonia sode įvyko ru- rinkta ir į pikniką atnešta daug 
/ . deninls Naujiemi piknikas. Die vertingų dovanų. Kai buvo 

na pasitaikė labai graži, šilta, traukti laimingi tiketdai, 
ajaus diena. Laimę, kad Nau- dovanas gavo 27 žmonės. Lai- 

' jienos turėjo šalto vokiško į mingy jų sąrašas ir dovanų du
alaus, tai jis labai tikp.

t Piktikas buvo gražus, nes pri- ; 
važiavo daug žmonių. Kai jie 
pradėjo rinktis, tai Adomai-

VISĄ SEKMADIENĮ MIESTO CENTRE IR PRIEMIESČIUOSE ĖJO KRUVINOS KOVOS
is- 
tai

vėjų vardai bus paskelbti šio
mis dienomis. Buvo pravestas 
Šokių kontestas. .Goriausius šo- 

-............... ... .. .................. Aėjus atrinko dr. Vytautas Dar 
tienė su Jasiūnaitiejie jau turėt gis, V. Semaška ir geias šokė
jo pagaminusios skanių lietu į jas Vladas Rasciauskas. Prie bu 

ro nuo pal pradžios dirbo Ur
šulė Dambrauskienė, Ray Ru 
dauskas, A. Martinkonis ir kiti 
-patyrę barienderiai.

Pavakare į pikniką atėjo M. 
Baronienė su Antanu ir Milda 
Vai vadais.

Sekmadienio vakare jau buvo 40 užmuštų, daug 
sužeistu, bet pirmadienį buvo tęsiamos kovos 
MANAGUA, Nikaragua. — Nespėjus Nikaraguos prezidentui 

Anastazijai Somozai baigti per radiją sakyti kalbą, kurioje jis 
pasigyrė, kad ateinantį sekmadienį bus baigtas visuotinas strei
kas, visame krašte bus atstatyta ramybė ir baigtos larpusavės ko
vos. kaJ pačiame didžiausiame Nikaraguos mieste, kilo didžiausi 
mūšiai i

viškų valgių. Netrukus ten at
sirado ir Pranskevičienė su sa
vo vyru ir visais vaikais.

Kiek pavėlavo Kristina Aus
tin, pikniko vedėja. Josios mo
tina, Jozefina Krišciūnjenė, taip 
norėjo atvykti į Naujienų pik-' 
Įtiką, kaip kiekvieną metą vis 
aįtažiuoja, bet šį karią, Kristi
nos motinai atsitiko .nelaimė 
Savame name įr besiruošiant į 
pikniką, ji lipdama / laipteliais 
žemyn, kažkaip pasuko koją ir 
nukrito. Nuo sutrenkimo skaus
mas buvo toks didelis, . kad 
apie pikniką jau negalėjo.būt? 
kalbos. Teko pakviesti ambu' 
lansą ir išvežti Kriščiūnienę ^ls^e Prezidentui sen. Roth 
• Michigan’ Citv lį^oųmę, kur ra^0’ ^adtą dauginilijoninį KSA 
tūojnn buyo pttfaWitirti pačiai 
S’“my traffics ' y{ėtnj]ČSA ...Services Admį-

Cristiriž tūrėj^"siwiijč- ™strac^^ nieko -riebus, < kaip 
ĘmĮ, Xad aišfaai 1—
mėli.

•Ofi pavėlavo, bet vis dėlto at-J

Naujas Watergate?
Senatorius William Roth (R. 

Del.) . pasiūlė, kad Prezidentas 
Carter paskirtų, .kaip Waterga
te, skandalui tirti panašios rū
šies specialų prosekutorių, skan 
dalais garsėjančiai General Ser
vices Administracijai ištirti.

Laiške Prezidentui sen. Roth

jau aiškiai piarodė praėjusio kovo 
mėHėšio‘įvykiai. ‘

Senato I)emokrafu lyderis Ro pctYVKivu, jjci vis uenu-ar.i, . , . .
■ ir. viskas' ‘nuėjo}1*11 C: ' (W. Wa.) • tokio in
- - - g Tmroialjhs-. vožias. 5 Vąrįkau Į vestigatbnaus paskyrimui yra 

v^tiyaęga^ai .muzikantai rtu.o-:?11^^33-
b traukti piknikines1 ~

mėl^įjasrir 'šokiui
p^^jpriihktis .iš paten-Saulės energijai gauti įrengi 
Spiij; Praeitą sekmadienį Chi^gį a^_
čBgoje buvo, visa eilė parengi: jau Raštuoją $36 milijo
ritu ir minėjimų, kuriuose tu-tna^ pagamina dar tik ma-. 
rėjo , dalyvauti naujiemečiai.Jkaip šimtinę dalį 
Jie dalyvavo kituose susirinki-1 (1/1OO) dalį vieno nuošimčio rei 
muose, bet jie skubėjo į ^au“ikalavimo ir kaip valdžios įstai-

• jienų pikniką; Apie trečią va-! — - - -- -
landą Polonia sode jau buvo 
tikras bičių avilys. Pirmiausia
dauguma užkando, vėliau troŠ- nepradės aiškią saulės energi-

žmonės Brangi saulės energija

i -
jgos aiškina, brangios išlaidos ne
1 mažės ir nauda nedidės, jei Jun 
gtinės Valstybės nesigriebs ir

kulį nuramino, o dar vėliau nu
ėjo šokti. ' ~ .

jos paolitiką. Nuo 1973 m. sau
lės energjos įvedimo ir išvysty-* y , _ į įvcuiiiiu ir įsvysuy-

. Sofija Adomaitienė pagamijmo reikalui išleista arti bilijono 
t: :no nepaprastai skoningu• V • - . — . - v... *■rų, išvrė kopūstų, paruošė bul- 
. vių, kugelio, kavos ir kitokie

maisto. Jai jau‘ kelintas metas 
padeda virėja, dirbusi keliosej 
maisto gaminimo įstaigose Ha-| 
liną Jasiūnaitienė šį kartą pa-į besistengdami “pasivyti ir pra- 
gamino tokių skanių koldunųųjlenkti” Jungtines Valstybes, ne- 
kad retas galėjo jų atsisakyti, j praleidžia net tokios progos kaip

A. Žakas, Zaraslškių klube j laidotuvės. Jie siunčia ten auk- 
valdybos narys, žmonos, Pet ;što rango palydovus, nepaisant 
kūriienės ir josios sesers pade’ar mirusim tai patinka ar ne. 
damas, virė skanius siurgnsj T .
kuriuos piknikautojaj jų no Į J
i iai sėšiojo po visą sodą ir val
go. Tuo pačiu metu po sodą 
pradėjo sukinėtis loterijos tike 
lėlių pardavinėtojos. Reikia pa 
sakyti ,kad šį kartą buvo su-

Sovietų viceprezidentė 
Kenyatto laidotuvėse

NAIROBI, Kenija. Sovietai,

žmpnės, bėgdami nuo šaltos žiemos, važiuoja į Floridą,kad galėtų šiltai žiemą praleisti.Bet ne- 
visudmet toje Floridoje oras toks geras. Dažnai Floridą užpuola uraganai, kurie visus suvaro į 
namus. Floridos pakraščius tada saugo paveiksle matomas sargas. Jis žingsniuoja ne vienn-. ’ v ; 
vedasi ištikimą, ir piktą šunį.RKHIDENTAS CARTERIS TEIRAVOSI PAS]ŠAI’IIA, KADA PASIBAIGS ŽUDYNĖSV "

Car-

Amerikos prezidentui rūpi, kad fanatikai 
nenuverstu šacho ir nenueitų su Maskva

TEHERANAS, Iranas. — Amerikos prezidentas Jimmy 
ter, patyręs, kad ir praeitą sekmadienį ginkluotos šacho jėgos
paleido šūvius į fanatiškas minias, pasiryžusias nuversti dabarti
nį šachą. Prieš tris dienas pradėtas maištas prieš dabartinį ša
chą buvo pats didžiausias. Maištingi musulmonai pradėjo savo 
reikalavimus šūkauti praeitą penktadienį. Jie tebešūkauja ir 
šiandien, rekalaudami, kad šachas pasitrauktų ir būtų panaikin
ta visa ielė veikiančių įstatymų.

Prezidentas pasibaisėjo 
tokiu maištu

Prezidentas Carteris, patyręs, 
kaip fanatiški musulmonai, žino
darni, kad kareiviams įsakyta tas Carteris žymiai ilgau tartiasi 
šauti į minią, vis dėlto neklauso 
kurių įsakymo skirstytis ir žy
giuoja pirmyn. Prezidentas, pa
tyręs, kad Worn miestelyje ša
cho kreviai ir vėl paleido šūvius 
į neklausnią minią, bijo, kad vi
sa tai gali pakenkti visai apsau
gos sistemai. Amerika yra davu 
si Iranui tas pačias jautriausias 
kad susidomėjo Irano įvykiais, 
ja apie artėjantį pavojų. Jeigu

Šachas informavo 
prezidentą apie jvykius 
Šachas padėkojo prezidentui, 

tas Carteris žymiai ilgiau tariasi 1 
Jis taip pat informavo preziden
tą apie paskutinių dienų įvykius, 
šachas tvirtina, kad Irano visos 
karo jėgos klauso šacho ir neno
ri grįžti prie fanatiškų praeities 
laikų. Prezidentas patarė ša
chui būt nuosaikiam, nekeršyti 
nežinantiems žmonėms ir dabo
ti, kad Irano apsaugos būtų sau 
gįps.

Prezidentas ilgai kalbasi 
su Beginu

KAIRAS, Egiptas. Preziden-

KALENDORfiLIS

lmo Kenyatto laidotuves, ku
rios įvyksta šį ketvirtadienį, so
vietai pasiuntė vieną iš savo vi- 

I ceprezidenčių Anna-nukhamed 
į Klyhchev atstovauti Sovietų 
Sąjungą. Tokio’aukšto rango as 
mens paskyrimas nemažai nuste

su Izraelio premjeru Beginu, ne 
gu su Egpto prezidentu. Prezi
dentui nėr jokio reikalo berei
kalingai leisti laiką su preziden 

F tu Sadatu, nes jiedu veik vieno
dai spuranta taikos sąlygas. Pre 
zidentas Carter turi įtikinėti Be 
giną, nes jis nenori suprasti tai
kos svarbos. Praeitą sekmadie
nį buvo padaryta derybų per- 

___ w__ c ________ o„ trauka. Prezidentas Carteris su 
šachas bus priverstas bėgti, tai I sisodino Sadatą su Beginu į au- 
nežinia, kas rūpinasi Irano ap
sauga, ar kartas fanatiški tiky- 
bininkai nesusidės su Maskva.

Filipinų Marcos neslepia 
kad nemėgsta disidentų

Adm. Kari Doenitz
— 85 metu

BONA, Vokietija. — Adm. 
Kari Doenitz šių metų rug. 16 
dieną minės savo 85 metų su
kaktį. Adm. Doenitz buvo pas
kutinis Vokietios Reicho prezi 
dentas. Hitleriui nusižudžius, na 

cių. Voketija liko be vado. Vo
kietijos karo, laivyno ir aviaci-’ 
jos likusieji vadai nutarė Vokie 
čių Reicho prezidentu paskirti 
adm. Doenitz. Visiems buvo aiš 
ku. kad karas buvo pralaimėtas. 
Adm. Doenitz nenorėjo patekti 
į sąjunininkų rankas, bet britų 
karys, apdairus leitenantas, vy
resnio amžiaus žmoguje įžiūrė
jęs adm. Doenitz, sulaikę ir 
perdavė savo viršininkams.

mų
— Nuo pasitarimų ir susitari- 

David vasarvietėje priklau 
karo metu išgriautas Egip-

tas.

tarp šių dviejų kraštų per kele
tą metų šalti.

Vašingtonas pasiuntė JAV 
{Aukščiausiojo Teismo teisėją 
ĮThurgood Marshmall, kuris yra

Rugsėjo 12: Ensvida, Valeri- pagelbėjęs Kenijai parašyti kon 
jonas, Maintminė, DievmedisJ stituciją. Kai kurie Kenijos ofi- 

i. < i i uxr -^cralai neslepia nepasitenkinimo, 
Sfcule teka 6:26, leidžias 7:07_... __į kodėl negalėjo dalyvauti vcepre 

' Debesuotas, vėsesnis, j zidentas Walter F. Mondale.

tomobilius ir išvežė pasižiūrėti 
į kovų laukus, kur amerikiečiai 
kovėsi pilietinio karo metu. Pre 
zidentas pasakė, kad konfedera
cijos karo vadovybė būtų galė
jusi panaudoti tokius karius,

MANNILA — Filipinų prezi- kaip Dajanas ir WTeizmanas, ku- 
dentas Ferdinand E. Marcos ne 
tiesioginiai-uzmaskuotai “užva
žiavo” Jungtinėms Valstybėms 
ir kitoms išsivysčiusioms vals 
tybėms, kad jos panaudojančios 
žmogaus teisių reikalą “naujos 
rūšies — moraliniam imperia
lizmui” pridengti.

Marcos, kuris visą laiką kri
tiškai žiūrėjo į Carterio admi-j matais. Beginąs bendradarbiau.
nistracijos laikyseną žmogaus |ja su Dajanu, bet jis bijo Weiz- to pareigoms. Jis įsitikino, kad 
teisių klausimu, neminėdamas | mano, kuris nepritaria premjero neturi jokios galimybės laimyti, 
vardo, kritikavo jo politiką. taikos politikai. Ji ’ ’’ ’* E

ne kartu važiavo apžiūrėti ko
vos lauko. Dajanas vadovavo 
visoms Izraelio karo jėgoms, o 
Weizmanas buvo Izraelio avia
cijos vadas. Abu suderino savo 
veiksmus ir laimėjo kovas prieš 
žymiai galingesnes jėgas. Abu 
Izraelio generolai šiandien ta
po svarbiausiais Izraelio diplo-

— Tokijo mieste teroristai 
pradėjo naikinti naujai pastaty
tą aerodromą, bet policija labai 
greitai juos nuginklavo ir suė
mė.

— Ronald Regan pareiškė, 
kad jis nekandidatuos preziden-

nenori be reikalo pinigų eikvoti.

Reikalauja uždrausti 
“nežmoniškus“ ginklus

GENEVA. — Tarptautinis Rau 
donasis Kryžius vėl judina rei
kalą, kad Jungtinės Tautos im
tųsi žygių visiškai uždrausti pro 
dukciją ir vartojimą tokių “kon 
vencinių" ginklų kaip napalma, 
žarstančios ir terminuotos 
bos ir (nustatomo greičio) 
kaus kalibro infanterijos 
niai.

bom- 
smul 
šovi

Ginklų “sužmoninimo” 
masis pradėjo reikalauti Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius, o 
kai kurioms neįsipareigojusioms 
valstybėms spaudžiant, 1977 me 
tų vasarą ir Genevos konferen-, 
cija įvykusi tikslu išplėsti ~hu- 
mąnū&rmes ■ teute- teises;- bet-tas-

7 w ‘T_ -■? j t.i* vu
klausimas tada buvo .atidėtas x •

> į ;

pasiūlius tam reikalui įšaukti 
specialią konferenciją įjr Jung

tinių Tautu visuotiname, susirin 
kime 1977 metų pabaigoje buvo 
nutarta, tokią specialią konfe 
renciją šaukti vėliausiai 1979, 
metais.

pir-

Potvynių pavojai Indijoj 
tebedidina nuostolius

NEW DELHI. — Pakilę Gan 
go upės vandenys, kuriuose jairIgu vaiiuenyb, auhuusc jau
žuvo žymiai daugiau kaip tūks 
tantis žmonių, sekmadienį apt
vindo dar didesnę dalį “švento
jo” Benares miesto ir išsilieda
ma per krantus gresia tirščiau
siai apgyventa j ai Indijos valsti
jai. Padėtis Uttar Pradės valsti 
jos rytinėje dalyje kitapus Bena 
res miesto skaitoma kritiška,! 
kur gyventojams patarta skubiai! 
pasitraukti į aukutesnes vietas.

Gango (Ganges) ir Jamuna 
patvinusi os upės atslūgdamos 
oaliks tūkstančių mylių plotuo
se nuniokotus miestelius ir ne
suskaitomus kaimus bei milijo
nus arktų sunaikntų ir derlin
gų pasėlių ir daržų New Delhi 
apylinkėse. Agrikultūros minis 
terija oficialiai paskelbė, kad 
Indijos rytų ir pietų potvyniuose 
žuvo 1,023 žmonės.

Sveikatos įstaigos privalės 
parodyti savo pajamas

Sveikatos, švietimo ir Gero
vės (HEW) departamento di
rektorius Joseph A. Califano pra 
nešė, kad pareikalauta iš visų 
ligoninių, slaugymo namų ir vi
sokių medicinos institucijų, ku
rios gauna federalinių fondų, 
pateikti tikslias ataskaitas pada 
rytų išlaidų ir turimos nuosavy 
bes. Potvarkio tikslas sudraustiJ 
suktybes, daromas įvairių Medi
care, Medicaid ir kt. mokesčiais 
remiamų sveikatos programų tie 
kėjų.

Maištininkai užėmė miesto 
centrą ir pastojo kelią į gatves 
žygiuojantiems Nikaraguos na
cionalinės gvardijos nariams. Jei 
gu Somoza būtų žinojęs apie pa
siruošimus,, tai jis tos kalbos ne 
būtų sakęs. Atrodo, kad maišti
ninkai kaip tyčia laukė kalbos 
pabaigos, o vėliau vienu metu pa 
sipylė Leono -gatvėse.

Sukilėliai paėmė pačias svar
biausias miesto strategines po
zicijas, užėmė centre ęsančias 
svarbiausias telefono, radijo ir 
kitas įstaigas. Jie bandė supti 
nacionalinės gvardijos kareivi
nes Leone, kai susiorganizavo 
kariai ir bandė prasiveržti į 
miesto centrą, bet jiems buvo 
pastotas keliąs- Kariai išsivilko 
is kareivinių vieną tanką, bet. 
toli luojtan^u jiej hesjiaužė. Prieš 

^tanlęą buvo palėki‘.keli degan
tieji buteliai,.!<une ^uganino*vL 

.są^ šliaužimo mechanizmą. U
Niekas užmuštų, ir sužeistų 

Jnėįk aicia vo, bet/ m a i š t i n i n k ų 
tarjie' vyrau ja įsitikinimas, kad 
Leono kovų metu sekmadienį 
gyvybės abiejose pusėse neteko 
apie 40 vyrų. Visiems aišku, 
kad įyyko susirėmimai įir. ki
tuose penkiuose Nikaraguos 
miestuose. Sekmadienio vaka
re Raudonojo Kryžiaus perso
nalui jau buvo žinomi 30 už
muštų vardai. Be Leono, sek
madieni susišaudvmas su na
cionalinės gvardijos kariais’ėjo 
Madajoje, činandangoje, Gra
nadoj ir kitur.

Oficialiai paskelbta, kad sek
madienio maištui vadovavo~va 
dinami sanfinintai. Tai Kubos 
diktatoriaus finansuojama maiš 
tininkų grupė, kuri nori pa
imti valdžią į savo rankas. 
Prieš diktatorių paskelbė strei 
ką krašto biznieriai, b^t jie 
nieko bendro neturi su sadi- 
nistais. Biznieriai nepatenkinti 
labai dideliu diktatoriaus švel 
nuinu teroristams. Jie reikalau 
ja, kad būtų padarytos pakai
tos dabartinėje netvarkoje 
Tvirtinsima, kad dalis naciona- 
lin’s gvardijos nepritaria to
kiam dideliam diktatoriaus už 
sisph’rimui pasilakti vyriausy
bės priešakyje.

Leone sekmadienio popietę 
buvo paskelbta vienos valan 
dos paliautais, kad įmesto gy
ventojai be pavojaus galėtų nn 
s įpirkti maisto. Mašajoje nuo 
pirmų šūvių kilo dideli gaiš 
rai. Iš tolo buvo matyti, kad 
kovų metu užsidegė keli na 
mai, kuriuos liepsnos surijo.

— Beirute Sirijos 
šaudė krikščionių 
centrą, sužeisdami 
nes.

kariai ap- 
falangistų 
kelis žm<H



tarp savęs <tef|W 
nį privatelaikytis 
jos, kad išvengtų

kosi 
žiaLs

tins. Visada būkime gydytojo ži 
moję.

Šitaip užsilaikant, geras daly
ką* bus priiminėti dar naują

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir javsrpŲ damos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus pert^ftimM 

AS AIK>MAVIčWS, M- D.____

REIKALAI
Švieskimės dabartinio mokslo išviesa-mažiau be 

reikalo kentėsime praeity laikų mediciniškoje tam
sybėje besirasdami. Dabartinės medicinos raginimas

Naujienų skaitytojas rašo: — 
Prašau, Daktare, patarti per 

- Naujienas, kas, bus naudinga ži
noti kitiems. Kokius vaistus var 
toti ir kaip laikytis turint skran

no giminaitis t dabartinėje Lie
tuvoje prašo nuo gastrio ulcer 
vaistų: Proban thine. Iš anksto 
nuoširdžai dėkoju. Su pagarba.

Vaistas Probanthine tabletė
se ir skystyje injekcijomis su
mažina skrandžio-žamų jude
sius ir sumažina skrandyje rūgs 
ties pasigamin imą. šis vaistas 
yra priedas prie visapusiško 
skrandyje žaizdos gydymo, ši
to negali vartoti sekantieji as
menys: I. Glaukomą turintieji, 
nes dar būtų labiau susiaurinta 
lėliukė-o tai glaukomai stiprus 
pakenkimas. 2 Susiaurėjus skran 
džio ir žarnų kanalui bei išeina 
iriosioms angoms. Taip pat sus
tojus žarnų judesiams, kas at
sitinka turint suparalyžuotas 
žarnas (paralytic ileus ir pan.). 
3. Turį padidintą prostatą ir dėl 
to susiaurėjimą šlapimo kanalo 
(prostatismą). 4. Seniems ir nu
stipusiems turint suglebimą (ato 
nia) žarnų. 5. Turint išsiplėtu
sią galinę storosios žarnos dalį 
(toxix megacolon) ir storosios 
žarnos išopėjimą (ulcerative co
litis). 6. Turint dangos ((diafrag 
mos) išvaržą (hemią) ir dėl to 
atsiradusį • stemplės suerzinimą 
(reflux esophagitis), šviežiai 
kraujuojant ir dėl to gavus ne
pakankamą širdies veikimą.

Taigi, ar žinai, kad tas lietu
vis tenai viso šito neturi, kad 
rengiesi jam tuos vaistus siųs
ti? Bendrai, mes visi dabar dar 
gyvename prietarų, burtų, tam 
sybės apsupti. Kreipiame į nie
kus, o svarbiuose reikaluose ap- 
sileidžiame. Kad ir dabartiniai 
vadai Izraelio ir Agipto suvažia
vę pas šio krašto prezidentą. Jie 
vieni nedirbs penktadienį, kiti 
nesidarbuos šeštadienį, o pra- 
zidentas sekmadienį. Matot ko
kie veidmainiai yra *ie svečiai: 
jie melsis, kad Dievas, duotų tai 
ką, jie patys ardytų ją. Jeigu 
tu Izraelį pagrobei svetimas že- 
mes-atiduok jas kam jos prik
lauso ir bus taika, dargi pavyz
dys bedieviams atiduot užgrob 
tas žemes dėl ir mes lietuviai 
kenčiame. Per daug mes turime 
aukštose vietose veidaminių-tar 
tiufų, todėl visas pasaulis eina 
bedugnėn. Ir vien tik per žmo
gaus dar netapimą žmogumi nu
siduoda.

Ne kitokie reikalai dedasi ir 
medicinos srityje, mums esant 
apsuptiems burtų — prietarų. 
“Duok tabletę nuo skrandžio 
žaizdos’ — vienas prašo. Ki
tas — ” Duok Dieve taiką mūsų 
tarpe... ‘ “Vis tai baisus apaki
mas, nežinojimas kas daryti vi
sose srityse. Už tai švieskimės 
ir žmoniškėkime-tik tada pajė
gsime reikiami gydytis ir tinka
mai melstis.

Nė viena tabletė, kad ‘.ir kažin 
kokia ji būtų skrandžio. žaisdos

Restorane DaiJ. J. Pautienius

nė vienam nepagydė, čia reikia ją ir taip visą jaunimą galutinai 
visapusiško gydymo, apie kurį 
pakalbėsime, nors jau buvo pa- 
kartitinai ir kalbėta. Bet mū
siškis kaip anas rusų mužikas 
— tik tada žegnojas, kai sudun
da perkūnas. Iš anksto nė vie
nas nesirengia išvengimui skran 
dyje žaizdos, o ją gavęs. Nė vie
nas nenori keisti savo gyveni
mo eigos geresne-nenori tvarky 
tis, nesiryžta mesti nesveikus 
įpročius.

tų skysčio kas dvi valandos, ir bežinau,

kio atrodo, kad

žydai
iš

tarp 
po$a- 

griež- 
nepar

ir lietuviai, 
kokj biz- 

griežb'S tinr 
bereikalingo

CIMETIDINE Mažesnė to 
vaisto dozės tiek pat gerai vei
kia, kai ir didelės, tik mažesnes 
dozes vartojant mažiau pakenkia 
ma žmogui. Ypač gerai gyja dvy 
likpirštės žarnos žaizdos tuo vais 
tu, šalia virš minėto elgesio, gy 
dantis. Pusę metu tuo vaistu rei 
kia gydytis imant du kartus per 
dieną: rytą 400 mg. ir einant 
gulti tiek pat. “O/ė (penktdalis) 
pacientų atkrinta-vėl gauna ty
lias tik žaizdas. Visiems dvylik
pirštės žarnos žaizdininkams rei 
kia tas vaistas duoti, nežiūrint 
žaizdos dydžio, senumo ir jų kie 
kio.
Duodant šį vaistą (Cimetidine) 

galima minėtą Meanox skysto
je formoje duoti tris kartus pa
roje. Kai nėra daug rūgšties 

; skrandyje, kartais ir be Maalox

nervų petupinw.
Pazydžitii, ai šiemet 'nuta

riau uždengti stogą ir užd.ti 
naujas r y iras namui, Ir krei
piausi į lietuvius kontatorius. 
su vienu sutarėm.

Mums susitarus, jis jau io- 
rėjo ir važiuoti, bet papra
šiau parašyti sutartį ir nuredy i 
laiką, kada bus uždengtas s.ei
gas. Jis buvo labai nepatenki;;’ 
tas ir Išsireiškė: aš-jum s pasi
tikiu, tai kodėl jūs nepasitik te 
manimi?" Sutartis buvo paruo
šta 1978 m. birželio men. 28 d.

Bet sutartyje buvo nurody
tą, kad stogas bus uždengtas iki 
1978 m. liepos mėn. 28 d. Pra
ėjus nurodytom laikui, aš . 
šnriau teirautis, 
ėmiau teirautis, 
dar nebengtas? Viętoje atsaky
mas prakiuro, ir žadėjo “šią sa
vaitę” uždengti. r

Bet praėjo visas mėnuo, o « 
stogas dar neuždenbtas. Tad pa 
skambinau ir pagrąsinau, kad: 
ieškosiu kitą kon t rak torių, tuo 
met kitą dieną atvyko darbinių 
kai ir uždėjo “rynas’’. Praėjo’ 
savaitė, bet stogas sebuvo ūž¥ 

‘dengtas. ‘ ’
Tuomet vėl paskambčiau te

lefonu ir gavau atsakymą, kad 
kontraktorius yra išvykęs ato
stogų i Lietuvą ir reikia laukti 
po Darbo dienos šventės.

Kadangi jis daugmZ darbų 
apsiima, negu gali padaryti; tuo 
met ir sutartis be pabaudos nie 

VjšhomeĮ reikia 
rašyti pabaudą už Jtfekvfeiią 
na, įįei darbas 5 nebiK atliktas? 

ziki nurodytos datos?.- " į/ '
.0 dabar ^utartiš-yta" bevertį 

nfe jFyra bę pabaudos7ir be pag 
ršso^onfraStoj^y parašė sulag 
Čl, %;bet!4$Eėdayąs^agį> |to®r?žyti|’ 
irjųj&ts nepeširašt^Of kadangi 
jatf

feJV

kodėl stogas
kodėl stogas

tęs, visokius skysčius. Viskas tas 
naudos neatneša, nes pagrindų japseinama. 
dabartinnio gydymosi neprisilai 
koma.

Skrandžio žaizdos gydymo
, pagrindai K
Nereikia įvairiopai jaudinti 

skrandžio Todėl nevalgytina kep

iš bažnyčios prašalins. Dabarti
nis jaunimas reikalauja atiduoti 
kitam, kas yra tau brangiausia. 
Jis neina bažnyčion nes ten nie 
ko negauna,’dargi piniginiai da 
lykai juos smaugte smaugia. Tik 
pasižiūrėkite prie bažnyčių di
deles iškabas skelbiančias Bin
go-juk tai piniginis lošimas.

Taigi, visi turime atgimti tei
singam elgesiui tiek medicinoje, 
tiek religijoje, tiek visose kito
se srityse. O atgimimas galimas 

nuo mažens 
žmogaus auklėjimą. Jis turi bū. 
ti nei lietuviškas, nei katalikiš-

I kas, nei arabiškas bei izraelitiš- 
kas: auklėjimas turi būti žmo
niškas. O jis bus toks tik tada, 
kai tėvai išpildys tris1 pagrindi
nius reikalavimus taikingo-žmo 
niško asmens mūsų tarpe atsira
dimui. I. Tėvai turi negimdyti, 
arba pajėgti pagimdytąjį žmo
niškai mylėti. 2. Tėvai turi vai
kų neturėti, jei jie nepajėgia vai 
ko elgesius riboti. 3. Tėvai turi 
niekad vaikų nematyti, jei jie ne 
moka -jiems leisti normaliai vys 
tytis. t .?x. - *

Tik taip ėlgi^ntiš* tėvams ater. 
n an čib ji karto bus pajėgi reikia 
mai gydytis ;ir tinkamai Dievą 
garbinti.

Daugumas tik netekę svei
katos mėgivoL gydytis

Gana mums būti minėtais ru
siškai mužikais: mes turime sa
vo gyvenimą tvarkyti per visą 
laiką, o ne tik tada, kai perkū
nas sudunda, kai per abu galu 
imama kraujuoti dėl atsiradu
sios skrandyje žaizdos. Žinoki
me, kad sveikata atsiranda kai 
žmogus ima pajėgti sveikai elg
tis. Sveikata atsiranda tik iš 
anksto jąja rūpinantis: stengiau 
tis taip gyventi, dirbti, valgyti, 
gerti ir jaustų kad sveikata bu
jotų, ,o ne tiyktii.

Skrandžo žaizdos reikalai

Tas pats dedas ir religinijos tik per tinkamą 
n/V Ala Tn n *^» w% ilrrvr*tyje. Nė vienam Dievas taikos 

nedavė ir neduos, nes jis nega
li taikos suteikti tai, kaip per 
galvą kelnes užsimauti: žmogus 
pats turi savo asmenybe taikin
gu rastis. Tada jis galės Dievo 
suteiktomis kiekvienam iš mū 
sų priemonėmis ..pasinaudojant, 
taikiai su visais sugyventi. Jau 
dabartinis popiežius pradėjo vė
dinti pripelėjusius šventyklos' 
atstovus ir jų elgesius, žiūrėsi
me tik, ar jis nepasineš į magi-

Cold war.

>< r"**

It was bad enough we bad to fight the British
turned ouc

Nowadays, people are still helping America My 
- Mrong and self-sufficient. And they’re helping tim*

pockets of new Americans.

^xounition.
k was an army long on courage, 

bet short on money.
And then the money came.

thecnld.

America with the Payroll Savings Basu 
Buy United Stares Savings Boodk

6\ tnft-rrv wSm VW to ii»u^F

merica

Yra patariančių Cimetidine 
vartoti vieną gramą per dieną 
per du mėnesius. Po to vienus' 
metus nakčiai imti 400 mg. Taip 
gydant net 40% mažiau priseina 
tokių žaizdininkų operuoti. Ži
noma, žaizdos gyjimą reikia, pa 
tikrint minėtu gastroskopu.

Ir šis vaistas gali sukelti ne
gerumų. 1% taip gydytų žmo
nių apturi kepenų pakenkimą 
oasireiškiantį taip vadinamos 
transsaminases pagausėjimu.'

Ypač tai nusiduoda širdinin
kams turintiems nepakankamą

■ širdies veikimą. cukrininin- 
kams, alkoholikams, ir kitaip tu. k0 nereiškia;
ūntiems susirgusias kepenis. To 
kio kraują reikia dažnai tikrinti' 
dėl minėtos transsamingose pa 
gausėjimo. Ypač jauni žmonės, 
Cometidine gerai pakelto-jų ke
penys dažnai esti dar nepfager-" 
tOS. _ .

■ IŠVADA.' Kaip sunku "dvasi-' 
mnkui nuo prietarų ištrūktį jp 
imti reikamai Dievas r g^rbtoti^ 
kaip sunku polibkieriu& nusfcrtil r.
melavus ners -ir 'mandagioje for 
moję, taip sunku mūsifkiu^ntfo r 
nesenai <va^ptų^p^^p^ggp *____ __ _____
eiti šių
mu gydymosi .skrandžp, ip. jįvyc. ' - — ----- -  3

žaizda dvylikpzrstėje žarnoje Į likpirštės -žaizdos. Bet -viš-ikl
!

Ji gydoma taip, kaip ir skran
džio žaizda, tik pastaroji beveik 
niekada nevirsta į vėžį. Todėl 
niekada neimama iš jos gabalė
lis ištyrimui, ar ji nėra vėžiška. 
Ne visada X-Ray nurodo esant 
žaizdą. Todėl dabar kiekvienas 
nusiskundžiąs viršutinės pilvo da 
lies skausmais bei nemalonu
mais, turi būti gastroskopu pati
krintas. Taip tiriant kaip ant 
delno matosi stemplės sienelės, 
skrandžio ir dvylikpirštės žar
nos vidus. Net mažiausi pakiti
mai ir žaizdos randamos, kurių 
X-Ray nekonstatuoja. Taip mes 
negalime dabar gydytis vidurius 
gumbažolėmis, taip skrandžio- 
dvylikpistės žarnos dabar nega 
Įima gydyti net pakartotinai ne
padarius gastroskopijos. Tai nes 
kausminga prosedūra, tik kiek 
nepatogi kol pacientas nuryja 
žarnelę. Tai ir viskas. Toliau jis 
gali miegoti-tyrimas toks neken 
kiantis. Nereikia žmogaus užmig 
dyti ir nereikia iš jo pusę tūks
tančio dolerių paimti. Duodama 
tik adata (injekcija atropino ir- 
kartais demerolio) ir išpurškia- 
ma burnos vidus, kad nežiauk- 
čiotų pacientas. Kartais alkoho
likams ir neramiems priseina 
duoti į vieną valium.

Praktiškas žaizdos gydymas

Ramiai kūnu ir jausmais užsi
laikant, visokių minėtų aštrumų 
vengiant reikia gydyti skrandy
je gerybinę ir dvylikpirštės žar
nos žaizdą/sekančiai. Gerti balty 
minio skysčio (jis riša rūgštis): 
pieno, pasukų įnutukėltoi) po 
keturis gurkšnius kas pusė va
landos, ar kas valanda be per- 
traukos-dieną-naktį. Imti reikia 
prieš rūgštis kokių tinkamesnių 
vstotų. Jų begalybei Lietuviai

ItoL Treti perka visokias -table- imkim* Maalox, po porą šaukš-

arbata, garstyčios, krienai, čili 
sosas, degtinė Jaboba... Reikia 
pasirinkti sau per žmoną tinka
mą asmenį (o žmonai vyrą) — 
tada bus dvasinė ramybė kiek
vieno širdyje. Reikia darbuotis 
nuolat su pasilsėjimu-taip elg
tis reikia iki Dievas mums akis 
užmerks. Jaudinimasis dėl supu 
vusio pamidoro kenkia žmogui 
ir skatina skrandyje žaizdos at
siradimą. Jaunieji nesveikai da
ro rūkypdami 'marijuaną ir im
dami kitokius narkotikus. Mes 
vyresnieji juos taip išauginome, 
kad jie ima "dabar reikalauti le 
galizavimo blogo elgesio • (ma- 
rijuanos rūkymo). Nesistebėkite 
jaunųjų tokiu elgesiu, kada vy
resnieji pavyzdžiu juos mokome 
nžmoniškumo. čia suaugusieji 
visi, visų profesijų asmenys, 
ypač dvasiškiai, gydytojai ir mo 
kytojai turi pirmieji išeiti/savu 
pavyzdžiu rodyti jaunimui svei 
kesnio gyvenimo kelius.

Dėl pagausinto druskos rūgš
ties skrandyje, kiekio .ir kitų 
(dar ir nežinomų) priežasčių at;
siranda skrandyje žaizda. Ji gali 
neskaudėt ir ilgai-skrandyje bū
ti, plėstis, randėti ir imti krau
juoti. Tada žmogus-sukrunta gy 
dytis.

Taip užleista skrandyje žaiz
da dvejopą blogį ligoniui sutei
kia: I. Ji tampa, vaistais nepa- 
gydoma-priseina - o^eruoti-išpau 
ti didesnę, ar mažesnę skrandžio 
daįį. Skrandyje žaizda dažnai 
virsta vėžiu. Tada joks gydymas 
esti pavėluotas. Už tai skrandy 
je žaizdos negalima gydyti vais 
tais, pirm neaustatančius tos 
žaizdos pobūdžio^ ji- vėžinė, ar 
gerybinė. Tas -nustatoma specia 
lių aparatu (gastroskopu) išti
riant skrandį ir nugnybąųt ke 
lis tos žaizdos gabaliukus mik' 
roskopintom.ištyrimui (biopsy)

Bet kuris mūsiškis pasinaudoja 
tokia dabartinėm. medic.nos pa
žanga? Kur tau-- rpūsiškiai dar 
gydosi senoviškai: vieni vartoja 
gumba žoles (vyrai vyriškas, mo' 
teriškės.) kiti gerto valgomąją

1S<
uviu, tai 

pareikštas: r^Aš jum:

mu

vienam jau šiandien turime kel 
tis iš visokio apsdedamo -baloš- 
nors ji patogi iki šiol ne viėnafc 

Jbuvo-jei nenorime dar savo am 
žiuje susilaukti didžių negerovių 
visose srityse

PASISKAITYTI. Internal Me 
dicine News, Vol. II, No. T.7 
Septembent 1,1978.

'atostogų',1' BeT liefaukTanl “ stogą 
uždengimo, visus pianus teką 
nutraukti ir visa vasara praėjų 
ženkle vis kitą savaitę. Jau nc£ 
karto spaudoje buvo rašyta| 
kaip nesis lai loma suv kitu lam 
ku. ’

>■ Aaūhas Marina

•* Dainininkas'Tešry Gemoj

S A VI P A S S A.V U S...

Toks yra lietuvių posakis^ 
kad darytumėm biznį daugiau 
tarp savųjų ir reni tumėm tuos 
biznierius, kurie skelbiasi lie-< 'i 
tuviškoje spaudoje, ar pe radi
ją. Taip ir turėtų būti, bet rei
kia nepamiršti posakio: “gy-1 
venkime kaip broliai^ rokuoki- vūnasr einąs gulti; 
mės kaip žydai”. miego ir keliasi jo

televizijos programoje^ m. 
iš?NBC-TV. užketuzis po vieną '

jis gavo 5 mi#jo»Uę doterių, ta? 
gi po. $20,333 už kiekvieną mi 
nuie. -

AOteMKX)^ MTWW 
THUMWS OFfAMOX 
WSQ1 KlUIOBYMOTCa 
VOMC1XS •< TMt Ui 
CMAJKSS M. MAYn^ 

OFTMtcMiCMt
MCTOQ CWS, 
TO M npf CUUY

SCHOOL IS M MSSACH 
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4IHAMĄI78 PRAĖJUS

' (Tęsinys)* .

| Progtąmaf pasibaigus j:s veš 
inus ųamo. vakarienės, kurią ma 

žniopėlp jąu i$ anksto paruo

tuviu klube? Į tai Charlis atsa 
kė: “Dabar aš jų nebebijau, o 

[klubo iie iš mūsų nebegali atim 
ti, o Vincelį Janušką vėl įrašy
siu klubo nariu, nes jis jau per-

□ąu neį^enųgirsfų ir nebegaliu ra pasibaigė pokalbis su B-nės pre
___JL • _ 1 - • x W1 ** • - **' * • % • v* ▼ VT___ __  •^yti įe kitu pagalbos”. Ta jr sa 

įkąu, jam." “CJiąriL £ene jau į from ------------------ ----------------
’įmintus įsirašei, o anksčiau sa- šiai prasidėjo karališkas sveiki- 
Įei, ka4 t:e į1į^deniaiM iš tavęs n irų as (Royal Salute), kurį atli 
letuvių klu^ę-porėjo atimt’’/Jis ko Lieutenant-Governor Jobin ir

4^ąįp/|ai buvo, bet šian jbuvo sugiedoti Kanados ir ka-

zidento V. Januškos reporteriu.
Dabar einame sale. Pirmiau

dį| ręikia viską užmiršti, kurie 
Ųiaišmūsų kųmūnįstai? Vienas 

kąd ir47buvo, bet jų jau 
neįeŲ'įo. Tięsą^ bavąų užsisakęs 
5ų. <ffrontjųįnkų'’ laikrašti “Pa 
jjaųįip jjį^Yis”, už kurį sumo 

‘3 Vbet paskaitęs ja- r 
fįmęj nieko—g^o’neradau apart 
0aidps, -Barzduko ir kitų jų gen 
įĮ^lėjdžiąh^s šmeižtus, tad pa-[Flok Art Council of Winnipeg 
įražiaur kadvnįm tokio laikraš-]ir kiti.
^fo.riė^iuELtinėtu, bėt kur tau,* 
Jįe ^s snĮričįą lf siunčia, tad sa- 

nėrnatė, tegu siunčia, 
Ą&j‘Pįhįgų : jaų daugiau nebe- 

Ta<Į sakau, “blogas 
jįą ^Ąiininkasn, o be to 

j^l^ūi^^-kąd:taip-su Vin

ralienės himnai.
Po to, buvo iškviesti garbės 

svečiaii: Honourable Bud Sher
man, Minister of Health, Mr.

w»nn.pego ‘heruviy šy. Kašimiero bažnyčia

išėję publikai žemai nusilenkė, na patraukliai nuteikė žiūrovus.
Jean Trudeau, Regional Direc-[kiti padarė rankų judesiais ges-| Priešais jų rikuotę iššaukiami 
tor, Secretary of State, Souncil-I tus. o ----m— h ~ ......
lor Anne Jorowski (pavadavo 
miesto majorą), Mr. Agnus Bra 
madat, President; Community

I Dabar prasidėjo garbės svečių 
trumpos kalbos, o po jų sekė ats 
kirų tautybių trumpi meniniai 
pasirodymai. Pasibaigus pasiro
dymams į sceną buvo iškviestos 
kandidatės į karalaites ir pavil- 

į jonų majorai. Į sceną subėgo ei-
• nesijuoks j iė -mažų mergyčių, kurios kandi

gyvenę Win dates į karalaites apdovanojo gė
-.ę?ariČ^kohas kun. Jur- j

įgisčinga, ; ________ =_________
’fepąš Sfe&ys įr kiti,--su kuriais šaukiami iš eilės prisistatyti pubj 
^fadaise kėlėte “revoliuciją” lie likai. Vieni iš savo eilės į prieki!

o Indijos paviljono atsto-: karalaitės rinkimo 7-ni teisėjai 
vai, taip maloniai rankutes su- ir praeitų metu karalaitė Chris 
sidėje lyg maldai staigiu galvos etine Stowski (lenktitė). Vle. 
linktelėjimu išreiškė pagarbą'nas iš teisėjų skeibi?. kad Miss 
miniai ir taip visi 34-rių pavil-Folklorams 78 arba teisingiau 
jonų merai ir kandidatės į ka_ pasakius nauja Folkloramos ka 
ralaites įvairiais pagarbos jude 
siais prisistatė publikai ir vėl ap 
leido sceną.

Dabar scenoje pasirodė su sa
vo dainomis ir šokiais Red Ri
ver Folklore su 57-niais nariais,' 
kurie yra persiformavę į Com 
monwealth Games. Čia matėsi 
įvairių tautybių šokiai ir daini-

BAR APIE KRITIKĄ IR TIKROVĘ

1 pe i : 
i Nauji

1 niai t ei:
I iam kli

tikis Naujienose, rirž 
< pos 8 ir Wdd.. atsilie- 

!o gegužės 27 ir d. 
s išspausdintą strapisnį 
ir fk'ovė”, savo ra:i_ 
apie laikiną vyriausybę

Įstatymu ir laik. Vyriausybės tei 
singumo rrinisteįio sute’kta leng 
vata: Reiškia, įstatymai veikė, 

ir J. Klauseikis - na t.s jais pa
sinaudojo ir pi adėo apvilkės 

jera
Tk’j Kaleinloriaus’,

ikis savo rašiny kar- 
a tuos pačius nega-

visą laiką spąusama- 
letuvoj. matome kad 
v. mano arešto me-

Iš “Teisi 
kuris buvo 
mas ir N. L 

tcndenc'ngus teigimus. 1943 m., t.
i nuvertinti, suniekinti tu, Lietuvoje veikė:

i lietuvių tautos politi-1
’ ę padėti. Ir tas, atrodo baudž. ir ypatinguoju skyrumi 

ado kiek blaiviau ir

Apeliaciniai Rūmai su

i- i Taip pat Teisėjų Egzaminams 
‘laikyti komisija, kurių egzami- 

. i nu, berods, J. Klauseikis — dėl i
susidariusių aplinkybių, . išven
gė. Veikė, pilname sąstate, pen

i ki Apygardos teismai, kaip N. 
^7 Lietuvoj, su civ. ir baudž. sky

riais ir prie jų Prokuratūros. 
Veikė 604is apylinkės teismų ir 
prie jų apylinkės tardytojai, ku 
rių tarpe buvo ir J. Klauseikis. 
Veikė 78 notanatai, Advokatų 
Taryba, kaip N. Lietuvoj, ir prie 
teismų dirbo virš 200 atvokatų.

Kartu su administraciniu apa 
ratu Teisingumo srity dirbo virš 
900 kvalifikuotų žmonių, lietu
vių. Paga] J. Klauseikį. — jie vi 
si buvo užimti,’vertėsi N. Lietu
vos teisės ir tvarkos šmeižimu. 
Jų tarpe buvo ir pats J. Kau- 
seikis.

L Klauseikis — Laik. Vyriau 
sybės šešių savaičių veiklą su
plaka su vokiečių okupacinio ei 
vilvervaltungo laikotarpiu.

Rėkia suprasti, kad spontaniš 
ko sukilimo pasekmėje susida
riusi Laik. vyriausybė stengėsi 
atstatyti bolševikų sugriautą lie 

(Nukelta į 5-tą psl.)

tei-Paliesiu lik vieną kitą jo 
| girną bei samprotavimą.

,! Tie: 
paviljoną, šio rašinio autoriui ir pas 
ji daug padėjo tvarkant 1977 Kazys Januta. Puiku, pažanga!

. J. Klauseikis rašo: “bet per 
j šešių savaičių Laik. Vyriausybės 

Anglškoji spauda rašo, kad! egzistavimo laikotarpi nei ji pa- 
šiais metais Fojkloramos pavil-1 nei teismai Lietuvos valdyme 
jonus aplankė virš milijonas vi- ’ -iokios gal*s neturėjo. Lietuvoje 
zitoriu būtent: “We estimate buvo didžiausia teisinę tvarką pa 
abaut 3,000 visits are being ma į žeidžianti anarchija: žmones be 
de to each pavilion a night.” BeUe^o sprendimo buvo kalina
te, nusakoma, kad Folklorama'mi * šaudomi, n^ tokią tvar- 
78 yra didžiausias parengimas!
visoje Kanadoje, kur dainos ir

metų lietuvių Fclkloramos pa
viljono reikalus.

Anglškoji spauda rašo,

is nusiėmė pseudonimą 
kė. kad J. Klauseikis yra ’

ralaitė 1978 metams išrinkta Yo
landa Jasnic, 18 kos metų am
žiaus, kuri reprezentavo Slove- 
nija-Ljubljana paviljoną. Prasi
dėjo naujos karalaitės sveikini- 

j mai ir bučkiai, o po to, pasakė 
i kalbas pereitų metų karalaitė ir 
naujai išrinkta Yolanda Jasnic. 

i Naujai išrinkta karalaitė gauna 
i $850.00 čekį ir veltui kelionę į 
, Bahamas.

Pirmoji princesė išrinkta Li- 
lita Klavinš, kuri reprezentavo 
latvių paviljoną Rygą. Ji pasi
rodė labai apsukri, greit išbu
čiavo visus teisėjus pareikšda
ma: “This is just what I nee
ded”, ji gavo $450.00 čeki ir pa
sakė: “I’m going back to the 

Dabar jau artinasi * rinkimai University of Manitoba and 
Miss Folklorama 78. Kandidatės they’ll be very glad to see this”, 
į karalaites ir paviljonų majo
rai vėl iššaukiami į sceną, kur 
kiekvieno paviljono majoras at 
lydėjęs kandidatę į eilę aplei-

lėmis. Po to, poviljonų majorai ninkai; kurie savQ taientais en_ 
ir kandidatės į karalaites buvo {tuziastingai įsijungė j gru_ 

jpę. Čia jie visus stebino įvairių 
į tautybių šokiais ir tautiškais 
'įvairių spalvų išmargintais rū
bais. Tai buvo gražus daininin
kų ir šokių lydinys, kurie įvail^ 
riausiais savo rankų judesiais ir J 
kitais gestais stebino žiūrovus.

■ A)fFĄNb j, GŪŠĘNO RAŠTAI
SĄįlŲ NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

WHLMO JR RA1YTOJO ATSlMInlMUS
Štiš IR DA£6Ai, 259 pa., liečiančius 1905 

ir lotpraičio jaunas dienas ir susl-

: .ft Priežiūra, sveikata ir
dabar tik_________

• > ./
$3.06

— ŽIAURUS ŽMONĖS.
įspfcdžTri. Dabar tik__________$2,0C

čeki arba money orderį, prie 
30c. penluntlmo liUldomt,

CHICAGO, ILL. 10608

; ką, tokią teisę atnešė vokiška
sis okupantas (iki civilvervaltun

šokiai patys už sav- triumfavo g° įvedimo, vermachtas jokios
šeštadienį pa vili j onus užda
rant.

santvarkinės teisės neatnešė, m. 
past.) O rašyti, kad tuo metu 

i veikė L. Vyriausybės atstatyta 
nepriklausomos Lietuvos teisė, 

Per yra ne tik pasakų pasakojimas, 
J bet ir tiesiog šmeižimas nepri
klausomos Lietuvos teisės ir tei

NAUJ

Tenka pastebėti, kad mūsų 
brolių latvių paviljonai yra la
bai laimingi, nes laike 8-nių me

džia sceną. Ir taip 34-rių pavil- tli Jau Sauna Išėjimą,
jonų karalaitės- išsirikiuoja see 
noje, visos atrodė vikrios ir ap
sukrios, o ypatingai savo jude
siais, gestais ir savo šilta šypse-

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

PAMINĖTI

Sekmadienį, š. m. spalio 29 dieną

inique Restorane
Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

nors nevisais metais dalyvavo. 
1972 metas (lietuviai tada pavil 
jono neturėjo-nedalyvavo) lat
vių paviljonas Ryga, kurią atsto 
vavo latvaitė Christina Stafec- 
kis buvo išrinkta Folklorama 
1972 metų karalate.

1978 metų Il-sios princesės var 
, dą gavo lenkaitė Yvonne Swide- 
rek, kuri reprezentavo Poland- 
Krakow paviljoną. Ji, taip pat, 
gavo $450.00 čekį.

Lenkų paviljonai irgi laimin
gi, nes laike 8-nių metų sušilau 
kė irgi antro laimėjimo. 1977 me 
tais’Christine Stowski, kuri re
prezentavo lenkų paviljoną Po
land-Warsaw buvo šrinkta For 
loklorama 1977 metų karalaite. 
Tais metais Folk Art Council of 
Winnipeg presidentu buvo Hen 
ryk Lorenc (lenkas).

Dar iš 34 paviljonų karalai
čių gavo atatinkamą (Miss Con 
geniality), tos pačios rūšies, pi 
ruginę dovaną $2500.00 čekį 
Shauna McGregor, kuri repre
zentavo Scotland paviljoną. Jos 
mamytė Allister McGregor jau 
eilė metų kaip dirba Folklorama 
organizaciniame komitete ir pe 
reitais metais ji aplankė mūsų

— Lietuvių kilmės teatralės at
sižymi New Yorko teatre. 1 . 
New Yorko televiziją, radiją, 
naujai atsiradusius laikraščius 
streiko metu pilna reklamų sinės santvarkos (m.p.) 
apie nusisekusį vaidinimą Ru- ’ -
naways (Pabėgę vaikai), kuris 'paskirtas jau vokiečių civibver- 
buvo parašytas, sukomponuo- į valtungo metu, vadovaujantis 
tas ir surežisuotas lietuvių kil
mės žydaitės Elizabeth Swados. 
Visur ji pasisako, jog jos tėvai 
iš Lietuvos. Praeitą sezoną čia 
pagarsėjo Jo Anne Akalaitis iš 
Chicagos, kuri irgi parašg, su- 
konrpanavo, surežisavo vaidini
mą Dressed Like An Egg (Apsi 
taisęs kaip kiaušinis). Tai var^ 
dai, kurie yra pilnateisiai Ame
rikos teatre.

Saulius šimoliūnas

o Apskaičiuoja, kad 1972 m. 
Olimpiadą Miunchene per TV 
stebėjo apie 1000 milijonų žmo- 
nių visame pasaulyje.

J. Klauseikis tardytoju buvo

N. Lietuvos teismų santvarkos

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JumlM*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir tatvmin nuotykiu 

įprašynud, paimti i* gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr, Juozas S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorijos 
rantrauka nuo pat *enųju amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
:>sL, kainuoja $2.00. - ’ * <

Dr. Juozas 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istoriją. 
211 psl. KRinp. S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygų yra. tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas ir 
kitas knygas garinu įsigyti atsilankius i Naujienas arba atritintus čeki ai 
piniginę perlaidu.

173? South Halsted Street, CMėace, ffi. 60168

VAKARIENĖ
IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

ENAUJIENOS
; į Vietas prašome rezervuoti iš anksto
& HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

į ' : /? arba telefonu HA 1 - 6100 >

t VlBt LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
.. ................ —..... —

Tavpykite dabar

SAL
Chkago, III. 60608

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ^skaitot 
^eša

pas mus

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T*L 421-3070

UNIVE
1800 So. Halstad St

I — naujuko^ CUKA0O «, io, Tuesday, September 12, 1978

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

pitelrte 1923 m*t*l*.

Įrtaigo* pietuose hemu automobiliam* p*>t*tytL

ssujoml Jlsf 15* į 
ts*ki dideliai dirbo. Pirmi, Jie pa- į 
če<* Jum* pliekti įsmenižku* Jūrų 
užiimojlmu*. Antri, Jie padedi k- S 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpini fondus namams įsigyti, J

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie n>- 
ša iki

| , P—Z1

ENERGY
WISE į-'

Buy«earnol»ro«ror 
nore powerful than you 
naadL
Doni ba < Bom Loaarf
—------------- — - J
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lyvavo sovietinių tarybų organizavime ir nepriklausomo 
je Lietuvoje dirbęs agronomo darbą. Koks iš Petraičio 
buvo profesorius, kaip jis dėstė agronomijos dalykus, 
mums būtų sunku spręsti, nes jo paskaitų negirdėjome. 
Bet jo “seni pergyvenimai” gana įdomūs, kuriuose kar
tais atsispindi tuo metu buvus gyvenimą tikrovė Bim
ba, gavęs Petraičio rašinį iš pavergtos Lietuvoj giHau 
nepagalvojęs, Jį tuojanu paskelbė. Galvojimams jis galė
jo neturėti laiko. Jeigu jam atsiuntė rašinį iš Lietuvos,! 
tai jis negali būti-trefnas. Jis tą minėtą rankraštį davė 
rinkti ir atmušė artimiausiame Laisvės numeryje. Tu
rint galvoje, kad Petraitis savo laiku mokėsi ir dirbo Ru-Į 
sijoje ,o kai bolševikai sumanė panaudoti “darbininkų,

robti, tai vos 20 ūl peržengęs Petraitis tapo botševftmėšj 
Kursko tarybos, narys. Savo “senus pergyvenimus” Jis 
šitaip pradeda: ■ •

“1922 metų pavasarį grupė šiatdiečių antSderikahj 
jvarių politinių (nuo bolševikų iki liaudininkų) įvai-

1 rių profesijų nutarė keisti antiklerikalini jumoristi
ni žurnalą “Šaipoką”. Šaipoko -atspausdinome tik 
vieną numerį, bet ir jis neišvydo pasaulio; dar spaus

t tuvėje, policija jį konfiskavo ,0 apskrities viršinin
kas Šaipoką uždarė. Įvairių asmenų ir Įstaigų Šaipo-

; kui buvo iškeltos 7 bylos, bet teismas visas bylas at
metė. Į
“1928 metais, t. y. 6 metams nuo šaipoko uždarymo, 
praslinkus, žinomas provokotorius Aukštikalnis-Vy- 
sogorovas, su kuriuo aš turėjau reikalų jau 1916-1919 
metaisKurske, po fašistinio perversmo Lietuvoje ta
pęs didele figūra saugume, prisiminęs, kad Šapokas 
jpaminėjo ir Jį, sudarė man “pratekciją” Į Varnių 
koncentracijos stovyklą”. (Laisvė, 1978 m. rugs. 8 -d? 
4psL).
Bimba pagal visas komunistines taisykis šiudiį.'i4ųp 

pii-mus paragrafus turėjo nubraukta, ties Petraičio “se
ni pergyvenimai” būtų išėję toki patys ir:be jų. Tuo tar
pu, palikus šiuos paragrafus, gaunasi labai jau nešvand 
kūs kaltinimai visai sovietinei sistemai

Tik pagalvokime, esant Lietuvoje klerikalinei val
džiai, grupė antiklerikalų, nuo bolševikų iki liaudininkų 
sugalvoja tuometinėje Lietuvoje išleisti tą pačią valdžių 
ir klerikalus kritikuojantį Šaipoką. Nežinome koks tas 
Šaipokas buvo ir kaip Jis kritikavo, kitaip sakant, kaip; 
jis šaipėsi iš to meto valdžios, bet vis dėlto šaipokas buvo? 
atspausdintas. Netiksliai profesorius vartoja žodį “neiš
vydo pasaulio”, šaipokas pasaulį išvydo, jis buvo atspaife1 
dintas. Esame tikri, kad Šaipoko redaktorius ir jos redak

Ganykloje (Grafika)MAGDALENA STANKŪNIENĖ
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Padeda Bimbai prirašyti Laisvę
Chicagoje retkarčiais vis dar išeina Vilnis, o Brook- 

lyne — Laisvė. Abu šie laikraščiai buvo dienraščiai. Juos
1 abu nugyveno Jokubka ir Bimba. Jiedu gina okupacinę
2 rusų valdžią Lietuvoje, spausdina tos okupacinės valdžios 
Z pranešimus ir stengiasi paveikti savo skaitjAbjuš. Kaip 
: vienam, taip antram primesti labai sunkūs uždaviniai. Vi- 
> si, įskaitant ir komunistus, labai gerai žino, kas darosi
- Lietuvoje. Žino visa tai ir Amerikos lietuviai. Bimba arba 
: jckčfeka gali rašyri, kad Jiems patinką rašyti apie už-
- imXą Lietuvą, išet savo skaitytojų Jie neįtikins.

Į • įBimba dar gali, prisiskaitęs Amerikos lietuvių laik 
tašau, padarytį sovietinei imperijai naudingus kamen- 
tarus, bet Jokubka ir to negali. Jokubkai yra suorgani- 

2 -zūofe parama iš pavergtos Lietuvos. Jeigu jis paramos 
negautų, tai Vilnis išeitų labai sSpnutė. Jau dabar nėra 
kas joje skaityti, nes nėra kam parašyti. Jakubkai pade-

- da Vytautas Kazakevičius. Jis Vilnyje Įvedė net „Kultū- 
_ ros skyrių”. Jis parenka įdomesnių dalykų iš‘ lietuviško

.5-gyvenimjQ,-pakomentuoja apie vieną kitą, istorinį, dalyką 
--ir pasiunčia Jokubkai. Jis jam net nurodo; kaip-jo rasi-____ __________ _______________________ ________

^’^Qnvalp bppšupn^i ię .kaip jie feme''^ųltūr os’pus-ci/os .narfai turėjo' po egzeių^orrų.'Šaipoką rinkęsis
laĮĮyje.” pavalo atrodj^. Jokubkai' visą ta^ r^kįa. niiro- spausdinusi spaustuvė taip pat tratėjo ’tūrėti šaipoką, 'jei-, 

S dyti,nes jis apie gif^^ieturLjokios nuovokoš/žo spaudos' - - • -—....... i
l mėft^ jam’yfa visai' svetimas. Kazakeričius JoEubkai p?a-
? deda ir kitokiais.rašiniais. 2 f
j Iki šio mėto Bimba pajėgdavo per savaitę. prirašyti- 
» Laisvę? Bėt'pastarudjū metu ir'jam plunksna darosi sun- 
: kesnė. Kartais visai niekus, rašo, o kartais, neturi, ką duo- 
• ti rinkti. Jam pavyko susitarti su Justu Palėčkiū, kad pa- 
; rašytų bent kartą į mėnesi kokį raštų Laisvei. Paleckis,- 
I matyt, prižadėjo ir savo pareigas pildo. Atlyginimą jis

gauna iš Lietuvos iždo. Greičiausiai Paleckis dabar jau 
atsiskaito, per Praną PetronĮ. Bet be Paleckio, Bimba ga
vo dar vieną pensijonierių, kuris pradėjo siųsti Į Lietuvą 

. savo atšižffifimų pluoštelius. Tai agronomas' Juozas Pet-
raitis, praeito šimtmečio paskutiniais metais gimęs Ro- 

: kiškio apskrityje, agronomijos mokęsis caro Rusijoje, da-
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gu ten buvo gero jumoro, tai, laėk’viėngfe Yžnkėjas ir sįžat& 
tu vės vedėjas nusinešė namo po .^zėfū^liorių. Tai re£šj 
kia, kad Šaipokas išvydo pasaulį, nes-buvo žmonių, kūne* 
matė šaipoka ir jį skaitė.. Karo komendantas neleido jo 
platinti. / • ; l

Bet gražiausia yra ta vieta, ku!r Autorius sako, kad 
7 žmonėms buvo užvestos bylos už šaipoką, bet teismas 
nei vienos bylos nesvarstė. Įsivaizduokite, kdkia buvo 'ta- 
aklerikalinė valdžia, kuri patraukė teismai! 7 antiklė'ri- 
kalus, besišaipiančius iš tos valdžios, - o- teismas net nėra 
do reikalo sudarytų bylų svarstyti.

Ar galima toks atsitikimas “tarybų” lifetuvoje? Ar 
panaši grupė galėtų leisti panašų juTrioinstinj laikrašti

l. Venckus

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

šeštadiesį jau anksti išsirengiau į London Road 
stotį (dabar Piccadilly Station). Pranas mane palydi. 
Iš Salfordo važiuojame autobusu. Prašliaužąs Regėnt 
Road, autobusas pravažiuoja miesto skerdyklą, pasu
ka į dešinę ir sustoja prie Deansgate gatvės. Dar lai
ko turime, tad iš čia einame pėsčiomis. Deansgate gat
vėje privačių gyvenamųjų namų veik nėra. Tai pre
kybos rajonas. Didžiulių krautuvių vitrinos pilnos įvai
riausių prekių. Pradedant moterų moderniška apran 
ga ir baigiant automobiliais. Net ir galingieji Rolls 
Royce išblizginti pastatyti languose. Toliau Kendal 
Milne & Co. krautuvė, lai didžiausia ir brangiausia pre
kių krautuvė Manrhcštcryjc. Einant pro ją tuomet dar 
nenumaniau, kad ir man teks malonumas tarnauti ši
toje firmoje. Bet paskatinius dvejis metus prieš išvyks
tant iš Anglijos ten išdirbau pardavėju baldų skyriu
je. Įsukame į Market Street, čia taip pat tik įvairios 
parduotuvės, advokatų ofisai, biznio įstaigos. Tik čia 
visos lahržru susigrojusios viena prie kitos ir rrėržesnės, 
kaip Deansgate, Išskyrus didžiąją Lewis'o krautuvę’ 
prie Piccadilly aikštės.

Piccadilly, tai Manchesterio miesto centras. Aps
kritimo, fonuos sodelis. į kurį iš visų pusių veda laip
teliai. Per vasarų čia žydi įvairiausių spalvų bei ru
sių gėlės.\Aplinkui vienodais atstumais pastatyti par
ko suolai r kurių visuomet kas nors sėdi. Pietų pert- 
xuaikos metu, xpgu tik nelyja, čia sueina krautuvių ir 
įsiMgti tnrmruK :ai savo sumuštinių suvalgyti, karve
lius palesinti arba laikraštį ar knygų paskaityti.

Prieš Oidham o gatvės atsišakojimo, ant plataus

IGNAS PETRAUSKAS

Ir vėl nauja tirada J 
kurie pasisako prieš bendradar 
biavinią, prieš okupanto agen- 

; tus, Draugo puslapiuose vadi 
narni lygiai tais pačiais van 
dais, kaip “atplaiša” ii pana
šai, kaip ir okupanto skaudoje, 
Tarybų Lietuvoje, vadina Vik
torą Petkų. Aišku kodėl. Pet
kus pasisakė prieš okupantą ir 
jo agentų klapčiukus, kaip ir 
čia, išeivių spauda pneš agen
tus ir jų klapčiukus. Pagalvo
kit Draugo skaitytojai, ir pa 
matysfte kokia linkmė Drau j 
go redaktoriai eina.

O, kaip būtų gera,-kad red. 
kun. Garšva ar Kviklys 'duotų 
vedamąjį ir pąsąkyįų^ kokias 
i nstr ukcij as d raugas Kazake
vičius jiems davė? Tada nebe
reikėtų jums rašyti, kad kit 
agentų infiltruoti kaltina Drau

(Tęsinys)
Kol draugą redagavo ŠiniLH 

tis, Draugo redakcijoj nesflan- 
kė okupanto agentai. Tada dau 
guma išeivių ir .skaitė ir gerbė 
Draugą. Tik frontininkų idę 
jos žmonėms išstūmus Šimulį* 
4uoj pradėjo svečiuotis agen* 

Kazakevičius. Tada čia ra
ito šiltą užuovėją tie, kurtų tiks 
las buvo pažeminti mūsų veiks 
mus amerikiečių akyse. Altas, 
sudarytas iš visų patriotinių 
organizacijų, atstovavo, kalbč 
jo visų inūšų Vardu. Bendra 
darbiaulojai vieni pradėjo va 
žinoti Washingfonah, žinoma 
turėjo prisistatyti, kaip ■ vieniu- 
Yėliai, visų lietuvių afslovA 
(Tūriu vienų laišką> kariami 
federatiriės Valdžios atstovui ra 
šo, kad tik jie vieni atstoVad- 
ja lietuvius). Gatrte įs^vaizduo 
tiį ką pradėjo ’-galvoti apie Kę- 
fttviūfc valdžios žmbnęą,. kai 
fciėkvienas prardeda sakyti, kad 
•jie tastovauj a visos---lie tuvius 
li tas žino, kokius ticusrimjs 
ir pasiūlymas bendradarbi  a d 
toja5 jiefns pastato?

Ar ’nepagalvoja Draugo skaf 
tylėjai, kodėl Drauge visi tie,

taip ir Draugo redaktoriams 
Lietuva neokupuota).

Pirmiausia, charakteringas 
agentų išsireiškimas: “tėvą ar 
motiną nužudyti”. Lietuviai to 
kiems dalykams yra jautrūs. 
Mūsų spaudoje tokių išsireiš 
kimų nerasi. Tik kornportijos 
įskiepyta, kad ir ievą, ir moti
ną reikia išduoti likvidacijai 
jei prasikalto partijai. Turbūt 
tų agentų įtakoje ir Draugo re 
diktoriai pasidarė tokie jaut
rūs. Panašius išsireiškimus ii 
red. Kviklys naudoja. Vietoje, 
kad ^‘demonstruoja pne Jauni 

| nio centro”, jis rašo “užpuolė 
[Jaunimo centrą”. Arba kun. Ke 
žys rašo, kad jį “užpuolė prie 
altoriaus”. Išeitų, kad kaip kas 
Jaunimo Centrui išdaužę ir lan 
gus ir duris? o ?kun Kėzį'pri
mušė laikant mišfas._O; tikru
moje tie asmenys kal{>ėjosi su 
kunigu parpdų salėje. O ka* 
dėl važiavniib j^lčūpuotą. Lie- 

\Iuvą, tm\tegu Draugo reakto
riai nurodo bent- viėiią slraisnį.

Toliau Draugo redaktoriai būtų kaltinami įiė'lietu- 
cypia, kaip tos katės įkirptos. • 
uodegą. Vedamajame rašo

Jie šaukia .prieš tuos; kurie 
nuvažiuoja į Lietuvą aplankyti 
vergijoje esančio tėvo- ar mati- 
•nos, tarsi jie važiuotų tėvą ar 
'hiotihą iiuzūdyti...” (Kaip vi 
šiems agentij talkininkams,

i iaį , ^e v|i^^ 
sayd^aėtimųjju da
ro tie, kurieYTžKŽilltičS^i - dai 
pasiima^ ir ąafp Atikus. Jada 
jaunimas .Jįįrai.J^įyaują si 
jaunimų^. -^ąvP^ūsbroliais J kar 
du dainuoja, kaTld^ašok^a, kiek 
leidžiamos Lėlios_Jnnnpos-die
nos.' Tada jauwma^^painatc 
tikrą, ne oficialų? ne partijos 
parodytą gyvenimą. O visūo-

0 dėl paskutinio paragrafo galiine pasakyti, "kad vai 
džią pagrobusieji “fašistai” persėkiojo antiklerikalus, .- - ?
tuo tarpu Kursko “tarybinius” bolševikus persekiojo ne Late!l*įo
14 4. -*i • > i* x • V x J ' P pnes jaunimo £nintnna į pioL\V! Af S ’ ' sau^me aukst^ Arėjęs Vy- nierių Stovykla Į Viinians 

. T- . pr<^agandos jBnrtns, Ten jie
Bimba, matyt, neskaito, ką jam seni bolševikai-46 uta.-r yra -griežtoje įiariijos agentų 

_ _ _ _ . . - rybinės” Lietuvos pa&unčiaur špausdiia tokius pri^ta- pn^^oje, M .Išturi nei lai-
bartinėje Lietuvoje? Ar teismas galėtų iškėsti šėdarytšfe ravimus. Jis užmiršo ,’kad Zimanas viską seka. Jis parei-

sogorovas.

i

bylas?

Ei

šaligatvio stovi irūpozantiškas paminklas karalienės* 
Viktorijos garbei. Paminklo kitoje pusėje motinos'Ma-j 
tirta su iuažu kūdikiu ant rankų. Apačioje įskaitas nž*j' 
rasas: ?

“Let me birt bear your love į
I’ll bear yoėr cares”. j

žodžiai pasakyti Asglijos gyventojanis pačioj ka-' 
ralienės Viktorijos, Didžiosios Britanijos žy 
kais ją valdžiusios. Nuo Piccadilly sodelio, 6fieS Tink,* 
ant Ikampo, stovi Manchesterio seniausias vje^xutis1 
“Queens Hotel”. Vėliau, po daugelio nfėtų, khl jau pa
žinome ilgametę Škotijos lietuvių veikėją Joaną Sora- 
finaitę, teko tameviešbutyje lankytis. Atvažiuodama 
biznio reikalais į Maąchestcrį, Serafinaitė visuomet 
mus aplankydavo mulų namuose, kur ją nrieŠai JjrrJ 
imdavome. Kartą Joana, norėdama atsirevanšuoti, tini-! 
sų šeimą — žmoną Elytę ir mane (Vflboras tuo metin ’ 
rodos buvo Italijoje) pasikvietė į šį “savo” viešbutį ‘va-1 
karierit^ kaip savo svečius ir gražiai pavaišino.

Pagaliau ■’pasiekrame London Road stotį, žmonių 
nedaug. Susirandame reikiamą platformą. Iš tvarkaraš
čio paaiškėja, kad iš Crewe stoties Įtaikomas fik yie-’ 
nas traukinys ir tas apie pusvalandį vėGnasi. Tcirau-į 
juos prie infdrmacijos langelio. Pasirodo, kad mano' 
laiške pažymėti traukinių atiykimo laikai khndin 
Jie negalioja savaitgaliams, šiandien šeštadienis in 
pinnasis traukinys, turįs paprastomis dičhomis afvyk- 
ti .3.47 PM nukreiptas į kitą stotį, •— Manchester tx* 
change. Ta stotis randasi priešingoje miesto pusėje, lo, 
lokai nuo London Road. .Ką, dabar daryfi? Abietas čia 
laukti nčra tikslo. Laiške tpažymėta, kad šeima atvyks 
į London Road stotį, tai čia. Bet kaip dabar sužinojo
me, į šią stotį atvyks šiandien tik vienai tS
Crewe. Sutariame, kad Pranas nuvyks į ^Exchange sto
tį, aš pasilieku laukti čia, London įload Station. JLau-

kimas dflgina nervus. Kaip tik koks traukinys is kūr 
nors <atpu§ka, prieinu arčiau vartų ir ’išsirito'-' 
eitis. Jeigu pranešime sumaišė dienas ir laiką, kaip 
galin būti tikras, kad jie mano šeimą neįsodino į kr, 
tĄ traukinį? Pagaliau atvyksta traukinys iš Crewe. Nė- 
rim'stu. kš visį vagotai deniai fcėjaši ą Vieną žiūonrii 
srovę tekančią lidfc isė^iiūo. Aį)niėlū britais Visus. Bi-

. . _ _ ‘ savųjų.
Bet jeigu aš, būdamas vienas, nepastebėsiu jų, tai jie, 
būdami trys — žmona, sūnus ir'duktė vistiek turė
tų mane pamatyti, žmonių srovė pasibaigė, f Jaukia
mų jų nemačiau. Bet štai iš paskutinio vagono dar kaž
kas lipa. Geležinkelietis priima čemadanus. Išlipa vy
resnio amžiaus žmonės, vyras ir moteris. Jie paskuti
niai keleiviai. Daugiau tikrai nėra.

M^no nusivyliinas didžiausias. Kada pasibaigs 
faėdkftaas? Nejaugi ir vėl kas nors sutrugdė šeimos 
Aykhfrą? Kuktai jau kelintą cigaretę ir vaikštau 
stotį dar bent pusvalandį. Dar kartą įsitikinęs, k^d’ 
jšiandien daugiau traukinių iš tos pusės nebus, nesku
bėdamas ’apleidžiu stotį ir autobusu grįžtu į Solfordą.

Išlipęs ties uostu (Salford docks) skersai per kelią 
eitai nanio. Netoli jų matau grupelę žmonių. Iš tolo jų 
negaliu tapažinti. Arčiau priėjus iš tąs grupės ateis-, 
tiria berniukas, bėga į mane:,- t ’

— Tėveli! i
Atpažįstu savo sūnų Vilborg. Tik aAtiomų metu 

i
uių link. Ten kranas, gal apie-iavo (ris dukreles gak 
bodamas, už rinkos laiko mano 6 męltj; ttakfrpię Ėlj~ 
tę. šalia ir mado ilgakasė žmona Juzefą. ' ;

; —K)h Marti. ByfeH v • ' '. . ‘ . į
Mini šeiMfininkė, Mrs. Wihamson su dukra ir 

sūrrrtn stebi tnūsų susitikimo sceną: Be žodžių Ir 1>e 
šjvsuio. i ’y;,, t-'. : ' ■ .

d’limo kad spūstyje galiu nepamatyti
*“* Ue.1 jeJ«M i1 Iiri rl n m i o i'innoc .nn.Ar»x< i ..

tas 
al

po

jis, bet atrodo vyresnis. Susikibęraht/kdniis *Mgfenie na-1 ^Lsąvartrilufikicins.

ko, nei progos pasimatyti Su 
jsavo pusbroliais.

(Bus daugiau)

.> ' ' NAUJAKURIŲ VARGAI

Pirmomis dienomis po šeimos atvykimo, susitiki- 
l“2-.džiauS®nias’ kalbos ir svarstymai apie pūslių^

.. įkūrimą, užėmė visą mano laisvąjį laiką. Pirmąjį feek- 
■ rtadiejfb i^ą, po žmonos atvykimo', Šeimininkė mūs 

uustebiąp ą-rteStiama mums po puoduką ifrbinbfe ‘tturts 
dar neatsikėlus,' dar lovoje būnant. Ji mums ruoSė 
maistą, neleisdama mano žmonai virtuvėje neiupiršto 
prikišti. Iš pradžių tokiame jos- elgesvje ižfūrėiom'ė jds 
vaišingun»ą tr -palankumą. Bet greit paaiškėjo.'lead a b-

Prieš šeimos atvykimą Pianas ir aš Šeimininkei 
mokėjome po du svarus sinaitėje už butą ir jos gandi
namą maistą, šeimai atvykus (šnelių šeima atvyko 
porą savafeiū vėliau) aišku, įneš nebenorėjome kad 
anglės mums šehūininkaufii. žmona norėjo būti ’sava
rankiška ir pati gaminti maistą savo šeimai. Man tis 
paliko, nes'jau 4abai buvau pasiilgęs lietuvišku patie
kalų. Faciau Mrs. Williamson kitaip galvojo. Ji įsivaiz- 
davo, fcąd mano šeimaff nfvy-kns, ji-galės pasipelnvti. 
Tikėjosi ir toliau iš manęs gauti po du svarus kas sa- 
vailę, ti«kj*at arž žmoną ir klek mažiau už vaikus. Nors- 
buvome kalbėję, kad mano šeimai atvvkus mes būsi
me lik jos nuomininkai, be maisto. Juk mums buvo ne- 
jrtaMma inftfcėli < Savaitę šŠfe svarus. Tiek pinigu aš 
net •dettždirtidavau. Begyvenant įfovvklose jau buvo 
įgn>^ *veį?ųjŲ maistąs. B^bar atėjo laikas pasida-

Kaip anksčiau minėjau, Sirs. VVilliąmson buvo n«- 
t nrf>kyklą. ji pati kip pat 

fferdavo į darbą. Dirtd vaiky darželio rirįuvėje xuoi- 
dama va.kurta vriekpiečitu; - iuhėk. Ten Jpat ir 'oaH 
INI vą Įgydavo.- H

(Bus daugiau)
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FHc K. G, RALITKAS 
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
444$ So. Pulpakj Rd. (Crowford 

Medical Tot. LU 5-6446
Priima Mgmim pagal susitarimą.

Jei neaudžia, fkaatati 374-8001

DR. C. K. BOBELIS 
WHCTTV M KAPUMO TAKŲ 

CHUHMtGUA 
TH«f. 695-0533

DR. PAUL V, DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

WosfehooHr Community klinikos 
Medicinos dvroktoriM

Lf33 Sz Hanhoim Rd., Westchester, IL.
VALA'DOS: 3—41 darbo dienomi# ir 

kar astre Šeštadienį 8—3 vaL 
Tel s 3AJ-2727 ertu 562 7*28

,£L. — M 3-5893 '

PR. A. B. GLEVECKAS 
WTWTOJAS IR CHIRURGAS * 
SPSCIALYBt AKIŲ LIGOS 

2907 W»*t 103rd Str« J 
Valandos pagal guMt-amm^

DR. FRANK PLECKAS

kad sukilimo p rmomis die
nomis pasire^ce prieš okupan
tą ir jo talkinink atsiskaitymo 
aistros, į kurias įjungė ne tik t 
kriminalistinis el^nentas, bet ir 
per pirmąją bok* vikų okupaci- ’ 
ją užsiangažavę Maskvai komu 
nistai. Pasekmėj< buvo sauva
les apgaitėrinų r škinių.

Istorinė tikrovė yra tokia, kad 
suksimai, pervtsmai, revoliu
cijos retai išrenka sauvalės ir 
anarchijos. TokL > atvejais vei-

J. Klause ik is ir stengdamasis 
per fas et nefas suniekinti ne
tolimą praeitį, griebiasi net to
kių “rimtų” argumentų, esą, 
jam persikraustant 1942 m. į Vii 
kaviskį. štai kas atsitiko: “Ke
liavimas buvo tikromis karo me 
tų sąlygomis, o ne nepriklauso
mos Lietuvos teisei veikiant (m. 
p.),. iries geležinkeliuose buvo 
tiek daug vagysčių, kad ir mū 
su geležinkeliu siųstas asmeni
nis bagažas buvo išdraskytas ir

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

OPTOMETRISTAS 
KALBA UETUVISKAI 

Uli W. 71 St. TaL 737-5149
Tikrinu Pritaiko akinius ir

** “contact lenaea”’
Vai agal susitarimu uždaryta tree

MLLEONAS SEIBrJTIS 
INKSTŲ, POSLtS ?». 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VąL antrai. 1—4 popiat 
ketvirta. 5—7 vai. vak

/ Rtzidencilos faltfu 448-5545

IGNAS ŠLAPELIS Gamtovaizdis (Aliejus)

kia force majeun kuria, net prie išvogtas kelionėse, o kaltininkų 
gerų norų, nėfc lengva apval- nesurasta“. Tikras humoras! 
dyti, pažaboti, & rs to ir siekia- 1 Ar N. Lietuvos metu nebuvo va
rna. . £ į gyscių, tokių atsitikimų? Ar

Trumparpririr .nkime 1£L8 m. s šiuo metu, kai yra normalus 
atsikūrusią Lietu’ą ir jos Laik.’j valstybių gyvenimas, veikia įs- 
Vyriausybę. Bolševikų invazr. tatymai, teismai, gerai organi
nis pavojus Laik Lietuvos Vy- zuota viešoji ir slaptoji polici-

"Garbink, mano siela, Vieipatį, Ir nepamiršk ritę |o »eradęry»čiv. 
Jis atleidžia viaą tavo nusidėjimą ir gydo visas tėvo ligas*.

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas'pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraėlio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo padais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo Žodžius.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

riausybę privertė iš Vilniaus 
- persikelti į Kaur ą. Vyriausybei 
persikėlus, jos veiklą paraliža- 
vo Maskvos agentai ir plėšikai. 
Siautėjo sauvale Padėtis pasi- 

. keitė, kai Kauno komendantas 
Juozas Mikuckis savo iniciaty
va, be’teišmoktą gaivalą viešai 
likvidavo. Toliau, kovojant su 
bolševikų- Maskvos siųstomis gau 
jomis, periferijose buvo vad. vie

ja, kas dedasi tokiose valstybė
se, kaip Prancūzija, V. Vokieti
ja, Turkija, Iranas .ir kitur, jau 
neminint Italijos, kur siaučia 
organizuotas teroras ir visokių 
rūš:ų sauvalės veiksmai, prieš 
kuriuos vagystės traukiniuose, 
gatvėse ir net bažnyčiose nublun 
ka. Galų gale, ką skelbia J. A. 
V-bių statistika? Štai vieši spau 
doje pranešimai: “Amerikoje

{Antanas Baniulis, su velioniu} tos teismų sprendimų norma
liai nepateisinamų. Labai sunku 
pasakyti ar tai buvo bloga va-

NEW YORK, N. Y. iAnlanas B£“. visuomęnmeje veikloje dirbęs
MIRĖ KAZYS PAULAUSKAS ' dar 1911 metais Waterbuty, 

, . J Conn.
Rugpiūčio 10 d. 1 \al. naktį Kazys Paulauskas buvo San- 

Smithown General ligoninėje administratorius, kai San 
mirė žurnalistas-spaų&tuvinin para buvo Bostone, dirbo spau- 
kas, SLA 335 kp. narys Kazys s^UVgS, huhioro žurnalą

kas 28 minutes nužudomas žmo 
gus, kas 9 minutes išprievartau
jama moteris, kas 75 sekundes 

lia, ar patriotizmo aistra. Tie vi5 kas nors apiplėšiamas’\ Juk tai 
si įvykiai. pasiekė net St. Sei- siaubinga, net nesinori tikėti. J. 
ma, kur buvo daug kontraversi-1 Klauseikį pavadinti naivių— yra 
jos. ' Nukelta į 6 psl.

Paulauskas-Paul,34 m. amžiaus 
j (lapkr. niėn. būtų sulaukęs 86; 
• m.), gyvenęs 25 Wolf Hollow]

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, MOTER/ Hgc^ 
jtlfls** 2652 WEST 5yth SI RGET 
KU . Tai. PR 5-1223 
bf?SO-VAiu pina, antiad-, trečiaa 
Ir penkt, 2-4 ir 6-8 vai. vak. šfcštadie

' * —................. J Sandarai persikėlus į Chica-
dj /'u t t Paulauskas atsikėlė į NewRd., Centereach, L. 1. , . *į i orka. 1934 m. ir dirbo SLA

Su velioniu atsisveikinimas spaustuvėje, o taip pat leido 
buvo Regan, Di Paula . O.B. Da1 žurnalą Rimbas, Brooklyne tu
vis laidotuvių koplyčioje, 2326 rėjo savo spaustuvėle, gamino 
Middle Rd., Centereach, L. L vairias brošiūras, bilietus, pla- 
Atsisveikinimui vadovavo Vie- katus. Vėlia tįsiais keliais metais 
nybės redjonas ValaitisPerdau buvo pensijoje ir jis pora vėliau

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-pagal tarimą. ’ ~

L UUac - » aiai ixo.a viua UU3U U ii JIS ĮJOI d >eilclLi

i vė SLA vadovybės — Pildomo-. siu metų sunkiai negalavo.
lios Tarybos, SLA Tarnautojų! Tebūna jam lengva amžinai 
ir Tėvynės redakcinės komisH ilsėtis Long Island žemelėje.

... -r * -WT A

; ORTHOPEDA»-PROTEZISTAf
> Aparatai - Protezai. Mad. ban
> dažai: SpeeiaK papalb* L.’lonu 
•* . .(Arch Supports, ir-t L

.206 Wwt. 63rd SI, Cį&igg. VV.iObT: 
Teiafc; PRoapact 6-5084 ,

PERKRAUSTYMAI 1 • o >f •

Moving. ;:-
J alrtfiįai — viloe afiarauda

S ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

MOVING .
Apdrrataa pvrtrwrtymat 

H JmMv «**■*¥.
AMT AMAS VILIMAS

1 T«t- ?76-1881 Jrfw 3766996

jos giliausias užuojautas šei-' 
mai:žinonai Marijonai, dukterim 
Aldonai ii- 4°s vyru Edv. Pe- 
trėnams, Biruteei ir Lilijai, taip 
pat kitiems giminėms, kurių 
buvo daug atvykusių iš Massa
chusetts būtent .Ziir’ 
deus su žmona Alice. Juozas Airi 
ikonisi; su , žmona* i Vieira Jr. ki
liems. < . . ; .:L . .
t. Palaidotas 4'Ugp. 14 4._Corainr 
L. I. Holy. Sepuldtre kapinėse,"
po pamaldų Assumption of Liią.ja. balševikų okupacija taip tau 
Blessed .Virgin .Mary bažny
čioje.

Užuojautą pareiškė ir SLA 
333 I>ong Island kuopos pirmi-’ 
ninkas Beilis Čeponis, taip patį Ir netenka labai stebėtis, žmo 
senas artimas velionio draugas nijos istorijos akimis' žiūrintį

DAR APIE KRITIKĄ ...
Atkelta iš* 3- psi.

tuvių tautos laisvą gyvenimą. 
Daleiškime, kad tai buvo despe 
ratiškas pasiryžimas. Bet atsi-' 
minkime, kad' tauta buvo fizL 
niai ir moraliniai labai pažeista, 
vispusiškai giliai sukrėsta. Ka
ras yra baisi žmonijos rykštė. De

■ tą suterorizavo^ išniekino,, kad 
karo visi laukė kaip išganymo. 
Sakykim paradoksas, bet taip 
buvo.

FRANK BIRBILAS (BERBILA)
' / — ” Gyv. Brighton Parko apylinkėje. -

' C 1-jo ir 2-jo Pasaulinio karo veteranas.
M:®ė 1978 m. rugsėjo 9 d., 11 vaL vakare, sujaukęs 83 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr, Raguvos valse., Jocj 
galių km/

Amerikoje išgyveno 65 metus.
^Paliko nuliūdę: sesuo Emilija Zilly, pagal 1-mą vyra Vareifca, 

švogęris William, sūnėnas Juozas Vareika, jo žmona Barbara, ir jų 
sūnus' Vidmantas. Lietuvoje sūnėnas Jonas Vareika, jo žmona Al
dona: bei įų vaikai Živilė ir Šarūnas, Panevėžyje Hko pusseserės 
vaikai.— Vytautas ir Elena bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno postui nr. 271 ir 
šakių Apskrklubui. '

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Califor- 
nįa Ąvenue. . - ' ’ , y

•j ‘ Tfeciadfęm. rugsėjo 13 dieną. 9:00* vai. ryto j bus' lydimas /iš 
koplyčios į ’Nekalto Prasidėjimo, parapijos bažnyčią, o po gedulin
gą paklaidų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. .

Visi, aj a. .Frank Birbilo giminės, draugai ir pažįstami" nuoširdžiai 
•; kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi

mą ir atsisveikinimą. " / .
, - Nuliūdę lieka:

Sesuo, Švogeris, sūnėnai ir dukterėčios. t
Lajdotuyių- direktorius Petras Bieliūnas, tel. LA 3-3572.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONĮJITIONED KOPLYČIOS

/■

r-;. tėvas ir scnus;'; /
MARQUETTE FUNERAL HOME r;

Vh/ 2533VV-71st Street' f

’i A į 1410 So. 50th Ave^ Cicero
XT Telef. 476-2345

■

SOPHIE BARČUS 
-RA0UO lEMOS VALANDOS 

YHo< prbgnmof U W0PA,

Llatwiv kalba: kasdien nuo pir- 
njadieasd iki penktadienio 3:00 
—3:^5 vaL popiet šeštadieniai; 

. ir sekMadheoiA iki 9:30 
vai. ryto.

, Vadi|a Akhrnf Daukus

' r Triaf^ H&Mlodc 4-24W
HM MAFLEWOOH AVI, 

CHICAGO, ILL. 40429

Didžiausios kailiu 
poškinkimas

Turkey Tomorrow
___  by Martha Loean__

X—. »<N acnenAu ku 
gafcl? užsakyti Naujienas, prai 
(Kiltie irtMŲsU jų AtfrefflB- Me? 
jrenn arų&ne NiujieSw dvi a»-

9T14H&

Turkey is traditional at holiday time, and the dishes that 
are made wfth what’s left of the roasted turkey are often as 
enjoyable as the turkey itself. Turkey Curry On Rice, for 
example, is perfect for a special family meal or a small dinner 
party.

Diced cooked turkey is added to a white sauce seasoned 
with ground ginger and curry powder. Chopped celery and 
unpared apple are added for flavor, texture and color. -The 
creamed turkey curry is served on hot fluffy rice with a variety 
of toppings to choose from Mich as slivered toasted almonds, 
toasted coconut, crisp crumbled bacon and chutney.

Turkey Carry On Rice 
Yield: 6 servings 

tablespoon curry 
powder 

cups milk 
cup chopped celery 
cup chopped unpared 

apple
Hot cooked rice 
cup each toasted 

slivered almonds, 
toasted coconut and 
crisp crumbled baron

Melt butl<r mi Mvcepan. ^Add onion and saute about 5 
minutes. Blend in flour and seanomngs. Remove from heat. 
Gradually add milk. Stirring jeonstantly, cook until mixture 
fh^kens. Add turkey, celery a0d apple. Cook about 5 minutes. 
$ < over rice with toasted almonds, coconut and bacon

2

%

U
i uĮ i
J *

cups diced, cooked 
Butterball Swift’s 
Premium Tarkey 

stick (1/4 cup) butter 
or margarine z 

cup chopped otMoa z 
cup flow 
teaspoon salt 
Uaspocm ground

1

2 
%

f %

Beatistn News

Putting More Light On The Subject
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
youTl think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccipe to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility. with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the drntfet** working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s handpiecefdrffl) 
called the"QuSrt-Arr In^ght” 
that fea&iret a buHt-in “head
light” to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historically, dentists have

TRYS MODERNIŠKOS KOPIYCIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI .

Like a pair of spotlights, 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being worked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured here.
worked alternately among 
shadows and bright spots be
cause of the impossibility 
of getting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the dentist’s 
ability to work — not to 
merUion discomfort Lo the 
patient.

In-Sight brings the light 
right into the mouth, from a 
light source at the dentist's 
console, through two bundles 
of thousands of strands of 

connected to the hand
piece. Only the bright white 
light travels down the hose; 
the light bulb’s heat and 
electrical source stay on the 
dentist’s console, away frewn 
the patient’s mouth.

It allows the dentist to 
work with greater precision, 
less eye strain and much 
lei* fatigue — for both 
dentist and paUentl

NARIAI:
Ckiexrof

Lietuvių 
laidotuvių 
%rextorri|
Asociacijos

AMULAWCV 
PATĄRNAV^ 
MM DKNA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

•^nMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
407 +^. i.n-UANfCA AVENUE. Plont: YArti 7-4401

BUTKUS - VASATDS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Pheee: LAfayeUe 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArii 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICJ)

2424 WEST 69tn STREET REpabllc 7-1211
2311 M’EST 23r4 PLACE Vh.^oh 7-6*71
H02S SOUTHWEST HIGHWAY. Pabw Hill*, IT. 974-44M

M54 So. HAL6TKD STREET PheM: TArdf 7-1111

| — NAUJUPOt. CH**©© <. U Tuesday. September 12. 1973
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I fi U M H i
B m. liepų. H d. stovykla St Ma- 
■ ry kolegijoje, netoli Londono, 

I Anglijoje. Liepos 14 d. Loiulc- 
įne nuinatoiihis aukšto meninio 
i lygio koncertas, susipazininio

- C .icagos Anglijos - Britą* &>hiai ir priėmimas. Kongreso 
nijos 
kotos 
rin’e 
d i, paskyrė Naujienų paramai l°ii Romios. Atrodo, kad reh- 
š intą dolerių ir juos įteikė per ^Jai ir planuotojai nesirilr*įa 
Steve Rudoką, los pu kios or-t30 metų amžiaus riba, kas ank-| 
ganizac jos pirmininku yra kul sčiau buvo lakom atabu.rf N li
ti ros darbuotojas Anatolijų 
Lakas. Dėkui valdybai ir v;

_ siems to klubo nariams.
— Jonas Razmukas iš mūru vaujanios Hamiltono

klubas, savo ša-[būslinė bu L etuvių namuose, 
viename sekto- • Kongreso studijų savaitė bus po 

ne-

Lietuviu
veiklus

lemti lietuviškų span-'stovyklos Vak. okietijoje, 
Naujienų paramai toli Bonuos. Atrodo, kad' reh-

matoma, kad dalyvaus 120 at-
■ stovų iš 12 kraštų.

— Muz. Jono Govedo vado- 
atstovės 

Strimaitis dalyvauskaimynystės lankėsi Naujienu-j-r s°i Ft.
se. Dėkui už vizitą, ankstyvą be Bostono lietuvių tautinio šokių 
raginimo prenumeratos 
sinia ir už Š7 auka.

— Jonas Lengvinas iš 
quette Parko, žinomų vasarvie
čių savininkas Union Pier, 
Mich., lankėsi Naujienose*. Jis 
pasakojo, kad šiemet visur bu
vo daug svečių iš Čikagos ir iš 
tolimesnių vietovių. Vasarvie
tės tapo visų lietuvių susitiki
mo vieta.Dėkui už vizitą, anks
tybą prenumeratos pratęsimą ir 
už $10 auką. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautietei, užsisakiu
siai Naujienas iki Naujų metų- 
tinkamesniam susipažinimui. Į

— Venecuelos kariuomenes f 
kapitonas Balys Petruševičius f 
komandiruotas į 10 mėnesių 
Aukštuosius karininkų kursus 
Rio de Janeiro mieste, Brazili
joje. Jis yra apdovasotas už drą 
sumą ir tvarkingumą pareigo
se medaliais, o baigus šiuos kur 
sus bus pakeltas į majoro 
ni.

— IV Pasaulio Lietuvių 
nimo Kongresas prasidės

pra‘ę-i^nibūrio ruošiamam koncerte 
(spalio 7-d. 6 vai. Piliečių klubo

M j auditorijoje. £

— Sol. Regina ^Žymantaitė :šį 
New Yorko ir pianistė Audronė! 
Veblaitytė dalyvaus Amerikos j 
Lietuvių Tautinės Sčgos sky
riaus banketo programoje rug
sėjo 30 d. Lietuvių Laisvės sa-

Namai, Žarna — PardavbmA 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

laipr

Jau-
1979

— Lietuvių Krikščionių Deinok riausybė neturėjo jokios galios, 
___ ratų Centro valdyba ruošia gelnes vienas iš pirmųjų vokiečių 

Įėję, N. J. lai bus pasižymėju-į ^žinę Jono Griniaus sodybo- karo komendanto įsakymų bu-i 
sios visuomeninėje veiklojegra!Je> Lemonte, ši ųmetų rugsėjo! vo, jog Lietuvoje mokėjimo prie 
žios ir protingos lietuvaitės de-l^ dieną, 12 valandą.
bintas. i Bus vaišės, į kurias kviečia

— Bendriems raštinės dar
bams reikalinga tarnautoja, ga* 

llinti rašyti mašinėle. Geros dar- 
bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847-7747. (Pr.)

—Dėl visu rūsiu stogų dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.
— Astrologija ir kortų skai

tymas, Elinor Jakšto, kamba
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No į 
State St., tel. 782-3777. Mes kal-Į 
barrie lietuviškai. (Pr.)

mone paliekami červoncai ir ru-p 
įbliai, o lygiateisiai įvedamos^

me visus Cicero ir Chicagosl ir markės”. Blogai su tokiais^ met" 1941 m. sukilimas ir Laik. 
“motelinčiais^ kurie įsitikinę 
gali visais klausimais autorite-< 
tingai kalbėti ir rašyti. Būtų pra 
vartų, kad J, Klauseikis — pa
skaitytų, prieš rašydamas, Lie
tuvos valiutos Istoriją.

1953 m. sausio 26 d. Naujienose
išspausdintu straipsniu — ‘‘Oku

• pacijoje Lietuvos teismai nevei
kė”.

1 J. Klauseikis — turėtų nesi-
• jaudinti, tik atsiminti, kad nę
visi Frlsai eina į dangų. I

j * Pakartoju savo pirmąjį pa-Į •
reiškimą pasikalbėjime su žur 
naįistu V. Bakūnu, kad sukilk, į
mas ir Laik. vyriausybė demasj PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
kavo Maskvos smurtą ir melą, 2EMA1S nuoSIMCIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAJS
kad lietuvių tauta laisvu noru j - D£L yISŲ 
ir su entuziazmu prisijungia pne
Sovietų Sąjungos, kaip atskira, 
dar viena vad. Respublika. Grą

• žinimas N. Nepriklausomos Lię 
tuvos įstatymų ir- administraci-

I nės santvarkos, tarptautinės tei 
sės požiūriu, yra akivaizdžiau
sias lietuvių tautos suvereninės 
vaffos pareiškimas. Šitie tarp
tautinės teisės realūs faktai, 
brincijai, atrodo, J. Klausikiui

— Kaziui Janvtąi yra terra in
cognita. į

Visuose išlaisvinimo veiksnių
memorandumuose tarptautinėms 
istitucijoms bei didžiųjų laisvo 
pasaulio valstybių vyriausy
bėms, demaskuojant Sovietų Są 
jungos smurtą-okupaeją, visuo-

PETRAS RAMANAUSKAS, PrezdeoUs

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

skyriaus narius su šeimomis 
dalyvauti šioje gegužinėje. Ge 
riausia važiuoti Stėvęns Expre 
su (Rt. 55) į vakarus iki Le
mont Rd. Lemont Rd. į vaka
rus iki 143 Ct, o'šia gatve dar _____ t___
važiuoti į vakarus apie mylią Įvesti savo'.valiutą, t. y., kaip

' NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000. y
' NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI
NĖS biznis. $80,000.

MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 
apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

Insurance, Income Tax
1951 W. 63rd St. Tel. 436-787b

kas vertinga
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazir šildymas. - apsauga 
nuo potvynių, -aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKL 5fPAS ir garažas Mar- 
juette Parke.

iki 18 A pašto dėžutės.
Cicero Skyriaus Valdyba

DAR APIE KRITIKĄ __ 

(Atkelta iš 5-to psL)

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skri* 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos 'Išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos. ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rri, 
kalų renesanso. r

? v VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 1 ?
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. .4

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSo, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingiej’i turės. progos MU 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais irengimais-

Mūsu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų naBras” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. .Be abejo, atsiras ir d angį an 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytosrude- 
niniame Naujienų piknike. ‘į; “s*

į per maža. Kas verčia-verstis to- 
;kia pigia ir visai neefektinga ar< 

i gumentacija? ‘ ’r? • .
Štai dar vienas J. Klausėikio- 

“džentelmeniškas” argumentas: 
Maža mano digresija. Aš savo 
pasikalbėjime su žurnalistu V. 
Bakūnu, kas ir yra. šių diskusL- 
Jjų atoąidis, niekad ir niekur ne-į 
'šu tvirtinęs, kad;L. ^Vyriausybė 
buyo ^/galinga,. 'Bet, ką rašą/J7 
kiauseiks: ’ / .. 7^ ’

Jis rašo: TtJei -laik. Vyriausy^

jis nori, grąžinti įstatyminį litą, 
'neturint nei -aukso fondo, nei 
stiprios .užsienio valiutos rezer
vų, nes-visą tai išplėšė išsivežęs 
bolševikas okupantas, absoliu
čiai buvo. neįmanoma per šešias 
Laik. vyriausybės egzistavimo : 
savaites. . ■-•

'- Nepriklausoma Lietuva’ su ša 
vo Laik. Vyriausybe, atsikūrė 
1918 m.; bet savo valiutą, litą, 
įvedė tik? 1922 metais.

J. Klauseikisrmanė, veteranus 
teisininkus, N. > Lietuvos TribuJ 
nolo teisėją Saliamoną Baltušį, 
pirmąjį N;• Lietuvos prokurorą 
Rapolą Skipitį, dčraną-Kąvaliui 
j>ą; ir -kitus,-, vadinti propagandise

: Liet. Teisininkų 
kl^i^ij0sxužrienyje Centro val- 
^yl^s^riai^R. Skipitis-ir Kava.

Vyriausybės buvimas yra pabrė 
žiamas.

Maskvai tas labai nepatinka 
ir ją net nervina. Ji stengiasi vi 
šokiais būdais, falsifikuotais do
kumentais ir savo propaganda, 
tą istorinį faktą nuvertinti ir 
diskriminuoti.

Ir keista, kad atsiranda mū
sų išeivių tarpe subjektų, kurie 
pabėgę nuo bolševikinio teroro, 
laisvajame pasauly atkutę, visą 
tai yra linkę vertinti negatyvia 
tendencija ir net diskriminaci
ja

Norisi panašių rašeivų pa
klausti, argi neužtenka to, kad 
mūsų tautos istoriją iškreipo, 
^klastoja, sudėtas laisvės aukas 
išniekina okupantas?

Nepritariu lengvapėdiškiems 
įtarinėjimams. Nedaleidžiu, kad 
J. Klauseikis ir sąmoningai tal
kininkauja okupanto propagan-

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP wanted — MALE 
Darbininkv Ralkla

AUTO BODY and FENDER 
.COMBINATION MAN .

Exerienced.
Call 776-5888.

Visas ir visus kviečiame J didžiąją taigą.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arb* 737-8354

KLECTROS ĮRENGIMAI, i 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leidimą/ 
Dirbu Ir užmiesčiuose pmlt, į 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. > T 

Tol. 927-3559 *

iž—te M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tlkfdi ftl pusmečiui automobilis 

uUMIity apdraudimas pensininkams
Kreiptu —

4*0 S*. ASHLAND A V*. 
39M77S

do ją M. Ji’, 'įr kitįjcį proppgąn;
distai išeivijos spaudoje*, prišta-į 

noreciau-ga^a^tL
[Aą’klaus&n^:/|er^^į:.y3^^į^ąf ' ™A * ‘
sugrąžino gyvenįm an? visus.*įritęs 
priklausomos ; Lįetųvps" ;*j^ty- 
mus, / tad kodėl “ rięšugfąziritas 
apyvarton įstatyminis Titas?>Č-ia

^Žę- nepriklau--
■ somos-.•Lietuvos. teisę, skelbda^ 

\^voKe8ųr ^okupacijos
metu r Lietuvos? teismai vadova-,

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

griaunamas: ' (m< p.) ■' Laik? vy.
■pabrėžia,' Skipičio
!ir: P.' Kavaliūno- r aš: nįi atsiliepė

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTEO ST. 
CHICAGO, IL 60601

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką tr 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas __ _______________ _____ _________________________

Naujienoms reikalingas'■’? 1
L INO TIPININ K AS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: - ' .

HA 1-6100.
Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo —. 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas_____________ ________

kuris

Adresas

MARU A NCREIKIEN1
tw8 Wai nth st, chieagv, m • ta #i i-mr

•A4IJTAJ !i tUtO*O» UNMLIU. 5
? / * > J ~ / C ' h * • r f” ' * , ~ ’

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė _.

-- Todėl į J. Klauseikio ir toli
mesnius galimus rašymus nerea 
■gudsių^ .Gaila laifeo ir ^popie
riaus. J

j OFFSET PRESSMEN
J’.-- - • . _ r. . -z

Čhief 15 operator. Bindery man 
(experienced in folding & cut
ting. Nites. , N. W. Suburbs. 
Good Company Benefits. Call: 
^ERNIE JOHNSON 766-3606

ei? ‘ ELECRO-MECHANICAL. 
TECHNICIAN

. 5 years experience. To build con- 
rol panel, circuit boards, solid 

j state. . . . ____

able to read schematic and have 
pwn tools.
J Apply in person.

GEO. STEVENS MFG. CO., INC. 
6001 N. Keystone . - .
Comer Peterson & Pulaski

; ‘ 'Mirė baptistų^ ntmisterfs ir j 
nuėjo prie dangaus vartų. __
-brase šv^ JPetra, • kad jam leis 1 j Assembly of machinery. Must be 

trt roaH _ ccbpmatic and have tų ^pasiimti į dangų- v olswageu 
^aūtomabilį. šv.? _ Petras leido 
J) angų j e jis. pamatė kunigą, be 
važinėjantį su Cadillac maši 
na. Ministeris nuėjo pas šv. Pe 
įrą ir jam sakė:- — • • —
— Kokia čia pas jus teisybė ir
lygybė? Aš ant žemės vargau 
dabar čia. važinėju Voikswage 
nu, o kunigas liuksusine ma 
šina. y
— Matote, jis buvo nevedęs it 

; turėjo mažiau malonumų, ta 
lai čia jų daugiau turi, — at 
sakė jam šv. Petras. Minisfe 
ris buvo atsakymu patenkintas 
bet netrukus jis grįžo ir sako:
— Aš pamačiau, r kad rabinas 
Rolls-Royce mašina važinėja, o 
jis juk buvo vedęs.
— Tai yra teisybė. Bet atsi 
minkite, kad pats dangaus bo
sas yra jo giminaitis...

[mechanics & PINCHASER 
fexperienced. Full-part time for 
Brunswick machine 32 lane.

Call 237-5500.
Ask for Lou.

2937 No. Harlem.

UAIlUtODfflAt tr MANGENTMĖ .

PardayinM* ir Talsyaua -a 
UU WIST <9Hi STJUTI . „ I

Trtrfa Maofeic MMt' ’l

ir Batas kraštus—;
P. NEDZINSKAS, -4Q45 AnStfjbj

M. Š I M 
" Notiry 

INCOME TAX 
4259 S. Maplewood. 
Taip pat daromi 
iškvietimai, pildomi . 

šymai ir kitoki

T*C,^MW

Uli Frank ZapoIIs 
C2D4¥r W.TSf*

GA 4-4454

rr«ttįįnB

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas^prašau jas ^siuntinėti už pridedamus . . doL

Pavardė ir Tardai_____________ ________________

Adresas_______ ___________ __ ___________ __ ___________________

• Platinimo rajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi, savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

F tvardė ir vardas

/ /retai

CDsmof Parcel!
aA tourrTt mpf 

1M1VL ft* Okafe JH.
»*vici ::

♦ Teatras prasidėjo senojoje 
Graikijoje. Graikai kurdavo 
ruošdavo scenai dramas Diony
zo ir kitų dievų garbei. Didžiau 
sias teatras buvo Megalopolyje. 
Jame tilpo 17,000 žmonių.

OVERSEAS
ffas; ,Free, Higher Salaries, 

j Ut 18^24 Months Contracts 

Bonuses, Variation, Advancement 
Joint thousands now abroad as^ 

Accountants1 r * 
Const Supervisor 
Marine Elect. 
Marine Skills 
Cooks 
Plumbers 
Aircraft Meehs. 
Pipe Welders 

Workers
Call For

Oil

1601 
Bldg.

60201.

State Farm Life Insurant’ Company

HELP WANTED — FEMALE t 
pgrbinlnkiy Rsllda .

Engineers

Marine Mechanics

Pipe Lane Personnel 
Electrical Lineman 

Shipfitters 
Carpenters 

Air Cond. Techs. f
interview

491-1691
Overseas Personnel 

Association

Sherman Ave., Fountain
Suit 403, Evanston,

RENT’MG in GENERAL 
N u • m a a

WOMEN.

Applications bring taken TOY 
full time factory 7 AM-3:30 PM. 
Apply in person.

JOHN V. LUCAS - 1
6464 W. 51st St.

MATURE HOUSE MOTHER

Oak Park location. Begin Nov. 
1st Lave with 8 handicaped 

adults who can function on 
their own. Housemother can 
work another job Monday

through Friday.
Must speak good English.
Room and board plus salary.

Call John Hartmann 
in English.

524-1050

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZt BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VSDtJA
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:3# vai. vak 

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš WO^A stoties, banga 1490 ASL“

2644 W. 71 it Street, Chicago, IIHnalt 60629 
Tekt - 778-5374

Tuo reikalu Jum* gali dat>. 
>adėti teisininko Prano Šulo p> 
□ošia, tebėjo Alphonse Well 
>eržiūrėta, '‘Sūduvos” išleist 
myga —

Su legaliSkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

na 'Naujieną’ administracijoj 
Čnygos kaina *3„ Su legaližko 
uis formomis — C3JO.

Užsakymus *u Money orde- 
■io siusti: “Naujienos”. 1739 S 
ffalstad St, Chicago Hi.

Marquette Park 6 room apartment 
for rent, 3 large bedrooms, 
room, carpeting, drapes & garage.

Call 847-4319.

DENTURE WEARERS
j A major' 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

-' COCKTAIL WAITRESS.6 PM-to 
12 PM. 6 nights-week.
WAITRESS for RESTAURANT 
5 PM to 12 PM. 6 nights. Expe- 
rience.Call 237*5500, ask for Lou 

2957 No. Harlem.

FIGHT HEAP! DI*'! /
---____>

. — NAUJIENOS, CHICAGO t, IU, Tuesday, September* 12,1978




