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Buvusi Strateginės Oro komandos bazė Bangoj, Maine, buvo vyriausybės parduota Maine City 
miestui už vieną doleri. Čia bus įrengtas tarptautinis aerodromas, nes kiti rytinio pakraščio aero

dromai yra labai užkimšti. Čia ateityje nusileis Atlantą perskridę lėktuvai.

Karšta, tvanku.
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:26 THE LITHUANIAN

Chicago, Ill. — Antradienis, Liepos-July 11 d., 1972 m.

REYKJAVIKAS. — Šiandien Islandijoje turi prasidėti pir
moji šachmatų partija tarp pasaulio čempiono, pusiau žydo Boriso 
Spasskio ir Amerikos žydo Bobby Fischerio. Nors varžybų tei
sėjas Lother Schmid dėl sūnaus susižeidimo turėjo išvykti namo, 
jo vietoje partijai teisėjaus kitas teisėjas Gudmundur Arnlaugs- 
son, islandietis. Fischeris, kuris statė varžybų rengėjams įvai
riausių reikalavimų, buvo nepatenkintas ir teisėjo Schmid pa
rinkimu. Schmid pats yra tarptautinio masto didmeisteris. Fi
scheris tvirtino, kad Schmid dažnai lošia ir Sovietų Sąjungoje ir 
todėl gali parodyti šališkumą sovietų atstovui Spasskiui.

šis čempionatas sukėlė visame 
pasaulyje didelį susidomėjimą 
šachmatais. Parduotuvės Ame
rikos miestuose parduoda daug 
daugiau šachmatų lentų ir figū
rų,' negu normaliai. Perkamos 
ir knygos apie šachmatų, lošimą.

Artėjant pirmai partijai var
žybų rengėjai nekantriai laukia, 
kaip pažiūrės Fischeris į visą 
lošimo aplinką, kaip jam patiks 
apšvietimas, stalas ir kiti įren
gimai. Spaaskis pasakė, palie
kąs tuos reikalus Fischeriui, nes 
jam nesą jokio • skirtumo kaip 
ir kur lošti.

Profesorius Arpad Elo, dėstąs 
Wisconsino universitete, yra iš
radęs šachmatų žaidėjų vertini
mo sistemą, pagrįstą įvairių lo
šimų ir turnyrų rezultatais. Šią 
vertinimo sistemą yra pripaži
nusi ir tarptautinė šachmatinin
kų sąjunga. Profesoriaus ap
skaičiavimu, remiantis paskuti
nių dviejų metų suloštų parti
jų rezultatais, Fischei*is yra ge
riausias pasaulio žaidėjas su 
2,760 taškų. Spasskis vertina
mas 2,690 taškų. Į šių taškų 
apskaičiavimą nebuvo įdėti 1972 
metų lošimai. Su šių metų par
tijomis Fischeris Spasski dar 
daugiau pralenktų, nes Spasskis 
nepasirodė labai gerai Maskvos 
ir Gothenburgo, Švedijoj, tur
nyruose.

Profesorius Elo pranašauja, 
kad Fischeris laimės pasaulio 
čempiono titulą per 21 partiją, 
rezultatu 12|4-8Į4.

TEL AVIVAS. — Izraelio po
licija tvirtina, kad arabų pales
tiniečių kaltinimai, kad Izraelio 
agentai padėjo bombą arabų va
do Kanafani automobilyje, yra 
neteisingi. Libano pareigūnai 
rado susprogusiame automobi
lyje raštelį anglų kalba “Su Iz
raelio ambasados Kopenhagoje 
linkėjimais”. Tas rodo, kad Ka
nafani buvo vienas tų arabų vei
kėjų, kurie siuntinėja iš užsie
nio siuntinius su bombomis Iz-' 
raelio pareigūnams. Izraelio po
licija mano, kad viena tokių 
bombų netyčia sprogo Kanafa
ni automobilyje.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu atšaukė 
neseniai paskelbtą įstatymą, ku
ris buvo praplėtęs į kariuome
nę šaukiamų vyrų amžiaus ri-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Sen. Muskie dar prieš kon
venciją vakar pasakė, kad jis 
niekam savo delegatų neperlei- 
džia ir pats aktyviai siekia kan
didatūros.

Pasiūlė Peronui

žiaus ir iš 18 m.- iki 17 metų. 
Prezidentas įsakė, pasinaudoda
mas savo naujomis galiomis, pa
likti seniau buvusias rekrutu 
amžiaus ribas tarp 18-39 metų. 
Tuo pačiu Thieu parodė ir pasi
tikėjimą savo kariuomenės pa
jėgumu ir sugebėjimu nugalėti 
Šiaurės Vietnamą be naujų ka
reivių šaukimo.

AMMAN  AS. — Į Jordaną bu
vo atgabentas buvusio karaliaus 
Talalo kūnas. Buvęs karalius, 
dabartinio karaliaus Husseino 
tėvas, mirė Turkijos bepročių 
ligoninėje, kur jis buvo laiko
mas nuo 1952 metų. Jis tada bu
vo pašalintas nuo sosto, kuria
me jis išbuvo tik 13 mėnesių.

šiaurės Airijoj vakar žuvo 
7 asmenys, buvo daug sužeistų. 
Britai pasiuntė į š. Airiją ma
rinų dalinį, padidindami savo ka
reivių skaičių iki 15,000.

♦ šiaurės Vietnamo delegaci
jos Paryžiaus .tąikog. derybose 
vadas atvyko'F Paryžių ir pa
reiškė, kad jis neturįs jokių nau
jų pasiūlymų. Taiką būtų gali
ma pasiekti, jei Amerika paro
dytų gerą valią, pareiškė Hano
jaus atstovas.

Užsienio diplomatiniuose 
sluoksniuose Pekine kilusi žinia 
pasiekė vakarus, kad per Kiniją 
iš Sovietų Sąjungos eina ilgi 
traukiniai su tankais ir kitais 
ginklais šiaurės Vietnamui.

Vakar Los Angeles prasidė
jo Elsbergo ir Russo teismas. 
Jiedu kaltinami nelegaliai gavę 
slaptus Pentagono dokumentus, 
kurie vėliau buvo paskelbti 
spaudoje.

♦ Pietų Vietname, An Loc

PARYŽIUS^ — Prancūzijos 
komunistai ir Socialistai savo at
skiruose suvažiavimuose ratifi
kavo partijų vadų pasirašytą 
bendradarbiavimo susitarimą. 
Komunistai, kaip paklusni ir dis
ciplinuota partija, savo vado 
George Marchais sprendimą pa
tvirtino be jokių diskusijų, o so
cialistų tarpe buvo nemažai gin
čų.
, Partijų sutarimas liečia ne- 
tik rinkimus/Kuriūose jau ir 
anksčiau tos dvi partijos bandė 
viena kitai nekenkti, bet liečia 
ir bendrą politinę programą, ku
ri būtų įgyvendinta, laimėjus. 
Abi partijos šiek tiek nusileido, 
tačiau socialistų tarpe girdisi 
daug balsų, kad partijos vadas 
Francois Mitterand nusileidęs 
daugiau.

BUENOS AIRES. — Buvęs 
Argentinos diktatorius Juan Pe
ronas turi greitai išspręsti ne
lengvą problemą, Argentinos 
prezidentas generolas Lanusse 
paskelbė, kad visi asmenys, ku
rie nori kandidatuoti į preziden
to vietą kovo 25 dienos rinkimuo
se, turi apsigyventi Argentino
je nevėliau rugpiūčio 25 dienos, 
nes kitaip jiems, nebus leidžia
ma dalyvauti rinkimuose.

Perono šalininkai Argentino
je dar yra labai stiprūs ir dau
gumas darbo unijų yra peronistų 
rankose. Jie neabejoja, kad Pe
ronas būtų išrinktas Argenti
nos prezidentu, jei būtų laisvi, 
demokratiški rinkimai. Peronas 
reikalauja, kad rinkimai būtų 
vykdomi anksčiau ir kad val
džia paleistų politinius kalinius, 
o pati “sugrįžtų į barakus”.

Karininkai, kurie jau seniai 
valdo Argentiną, ne visi paten
kinti generolo Lanusse paskelb
tais rinkimais ir jo derybomis su 
Peronu. Galima tikėtis, kad Pe
rono sugrįžimas ir išrinkimas 
prezidentu pasibaigtų dar vie
nu kariuomenės vadovaujamu 
perversmu. Peronas gyvena eg- 
zilėje jau nuo 1955 metų.

Sostas buvo perleistas jo 17 me- mieste, nuo komunistų artileri- 
tų sūnui Husseinui. J08 žuvo trys Amerikos karinin-

ROMA. _ Popiežius Paulius kai» h? tarPe generolas Richard.
Tallaman, vos prieš 12 dienų pa
keltas į generolo laipsnį, šiame 
kare jau žuvo 8 Amerikos gene
rolai.

♦ Sen. Edward Kennedy ne
atvyko į demokratų konvenciją. 
Jo žmona Joan atvykusi pakar
tojo, kad jos vyras atmes bet 
kokią konvencijos nominaciją. 
Jis išplaukęs su vaikais į jūrą 
su savo jachta.

♦ Louisville pasibaigė Ame
rikos Legijono konvencija. Jos 
vadas griežtai pasisakė prieš

sekmadienį ragino abi puses 
greit užbaigti Vietnamo karą, 
kuris atnešąs tiek kančių jo au
koms, nekaltiems gyventojams. 
Ketvirtadienį turi Paryžiuje pra
sidėti taikos derybos, kurios 
esančios “vilties spinduliu”.

LONDONAS. — Vienas Bri
tanijos prekinis laivas buvo jū
roje sužalotas amerikiečių iš- 

‘mestos prie šiaurės Vietnamo 
krantų minos.

TEL AVIVAS. — Izraelio val
džia paskelbė naują ginklų kon-

jos žuvo trys Amerikos kariniu-

ginklų kontrolę
BONA. — Vakarų Vokietijos 

parlamentas priėmė gan griežtus 
ginklų kontrolės įstatymus. Pri
vatūs asmenys turės registruoti 
turimus ginklus ir įrodyti, kad 
jiems tikrai, būtina ginklus tu
rėti. Įstatymas už neregistruo
tų ginklų turėjimą baus iki tre
jų metų kalėjimo ir uždės bau
das iki 3,000 dol.

Vokietijoje paskutiniais me
tais iškilo “tvarkos ir įstatymų” 
klausimas. Atsirado įvairių 
anarchistinių, revoliucinių gru-

Sekretorius Rogers 
baigia kelionę

BELGRADAS. — Valstybės 
sekretorius Rogers turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su Jugoslavijos 
prezidentu Tito Brijoni saloje, 
kur Tito gyvena. Rogers aero
drome pareiškė; kad Amerika 
remia nepriklausomybės, lygybės 
ir nesikišimo į kitų valstybių 
reikalus principus, nežiūrint ko
kios socialinės sistemos tos vals
tybės būtų, šiuos principus daž
nai pabrėžia Jugoslaviją.ir, ypa
tingai, Rnfrtuhija, kuri lųjo So
vietų Sąjungos Įsikišimo į jos 
reikalus, kaip Čekoslovakijoje.

Amerika pažadėjo Jugoslavi
jai 40 mil. dol. paskolą žemės 
ūkio produktams pirkti. Nuo to 
laiko, kai Jugoslavija Stalino bu
vo išmesta iš kominformo, 1948 
metais, Amerika davė Jugoslavi
jai apie 2 bilijonus dol. įvairių 
kreditų.

Valstybės sekretorius Rogers 
baigia savo ilgą kelionę po sve
timas šalis Italijoje, kur jis su
sipažino su nauja italų vyriau
sybe ir rengėsi aplankyti Vati
kane popiežių Paulių Vl-tąjį.

♦ Iš Pietų Vietnamo praėju
sią savaitę buvo išvežti dar 500 
JAV kareivių.

trolės įstatymą, kuris už ginklo kar0 dezertyrams ar
nelegalų turėjimą numato 7.me- karjneg prievolės vengiantiems

j f -J 1 * 4. wrams. Jiems turi būti leista 
— 10 m. Daug israelitų turi gin- suprižti j Ameriką, tačiau jie tu
klus, kaip praėjusio karo su ara- H bfiti baudžiamj.
bais suvenirus. Juos dabar rei- T , . . , . ,
fe užregistruoti ištaigose. ❖ Izraelyje japonaj kuns da-

TOKIJO. - Nauja Japonijos 
vyriausybė yra kritikuojama 
opozicijos partijų, nes ji leido 
Okinavos saloje nusileisti 29 di
diesiems B-52 bombonešiams, ku
rie laikinai buvo atsiųsti į Ka
rtenos aviacijos bazę iš Guamo 
salos, kai jai grėsė didelis ura
ganas. Japonijos vyriausybė 
pareiškė Amerikai, kad tokie lėk
tuvų nusileidimai nėra pageidau
jami, žinant žmonių sentimen
tus. Amerika nuramino, kad lėk
tuvai buvę be bombų krovinio.

lime, prisipažino teisme kaltu. 
Jo advokatas prašo patikrinti ja
pono sveikatą — jo protą.

<$• Karinės aviacijos vadovy
bė pradėjo tyrinėti, kodėl B-52 
lėktuvas nukrito į Ramųjį van
denyną. Penki įgulos nariai bu
vo išgelbėti, vienas žuvo.

Filipinų prezidentas įsakė 
kariuomenei su lėktuvais pulti ko 
munistų grupę, kuri vienoje pro
vincijoje pradėjo atvirus karo 
veiksmus prieš valdžios jėgas.

MIAMI BEACH. — Demokratų konvencija yra ne tik Ameri
kos, bet ir viso pasaulio dėmesio centre. Ją atidžiai stebi ii- šiau
rės Vietnamo vadai, nes ir jiems svarbu, kas gali tapti Amerikos 
prezidentu. Nuo kandidato parinkimo gali priklausyti Amerikos 
politika Indokinijoje. Niekad per ilgus metus demokratai nepra
dėjo konvencijos tokioje susiskaldymo ir ginčų atmosferoje. Par
tija dar iš praėjusių rinkiminių 1968 metų turi apie 6 milijonus 
dolerių skolų. Praėjusią savaitę per televizijos ABC stotį pa
vyko gauti pasižadėjimų, kurie siekia virš 4 milijonų dol. aukų, 
tačiau jų neužteks skoloms išlyginti.

) Sen. McGovernas, vakar prasi
dedant konvencijai, vis dar buvo 
laikomas favoritu tapti kandida
tu į prezidentus. Jo neremia 
darbo unijos, tradicinės demo
kratų partijos finansuotojos. Mc
Govern pareiškimas, kad jis lin
kęs Illinois delegaciją pripažin
ti tą, kuriai vadovauja meras 
Daley, sukėlė antrosios delegaci
jos pyktį. Aldermanas Singer 
pareiškė atsitrauksiąs nuo Mc- 
Governo.

Vakar dar nebuvo aišku, ku
ri Illinois delegacija atstovaus 
valstijai, tačiau buvo manoma, 
kad — Daley delegacija, kurios 
nepripažino partijos kredencia
lų komitetas.

Konvencijos proga Miami 
Beach pilnas visokių zipių, hi
pių, jaunų komunistų, homosek
sualų atstovų. “Peoples Pot 
Party” ragina įvesti marijuanos 
rūkymą. “Jėzus Freaks” skel
bia savo religines tezes.. Buvę 
1968 m. demokratų konvencijos 
ardytojai Rubin ir Hoffman šio
je konvencijoje, kaip “spauda” 
turi leidimą dalyvauti konven
cijos viduje. Miami Beach mies
to valdyba davė leidimą visiems 
jauniems keistuoliams apsigy
venti Flamingo parke. Netoli yra 
6,500 kareivių, kurie bus panau
doti, jei bus reikalinga.

šioje konvencijoje dalyvaus 
454 negrai. Iki 1932 metų de
mokratų konvencijose jų visai 
nebuvo. Net 30 valstijų delegaci
jose negrų yra didesnis nuošim
tis, negu jų nuošimtis tų vals
tijų gyventojų skaičiuje. Dau
giausia negrų yra Kalifornijos, 
po to. New Yorko ir Michigano 
delegacijose.

Negrė atstovė Shirley Chri- 
sholm ragino visus negrus bal
suoti pirmame balsavime už ją, 
tačiau dauguma negrų yra išti
kimesni partijai, negu savo ra
sei.

BELFASTAS. — Po dviejų 
savaičių pertraukos šiaurinės 
Airijos IR A (Airių Respublikos 
Armija) paskelbė baigianti ka
ro paliaubas, kurios niekad iš 
tiesų ir nebuvo prasidėjusios, 
nes per tą “paliaubų” laiką žu
vo 17 asmenų. Paliaubų baigi
mas aiškinamas britų kareivių 
elgesiu. Britai užpuolė airių 
grupę, gabenusią baldus iš ka
talikų' rajono į protestantų na
mus, kurie liko tušti, išsikrauš- 
čius gyventojams. Protestantai 
nenori į savo rajoną įsileisti ka
talikų. Kareiviai sustabdė sunk
vežimį su baldais ir jauni airiai 
pradėjo kareivius pulti.

Vis aktyviau i š. Airijos ko
vas įsijungia ir protestantai. Ra
dikalų protestantų grupės va
das nef. grasindjTfefbTftaiTnesxr- 
tvarkys katalikų, tai teksią pa
skelbti atsiskyrimą nuo Brita
nijos ir tada patys protestantai 
įvesią tvarką šiaurinėj Airijoj.

Turkai neįleido 
graikų vyskupo

ISTANBULAS. — Turkijoje 
šiandien laidojamas graikų or
todoksų bažnyčios patriarchas 
Athenagoras. Iš New Yorko į 
laidotuves turėjo vykti penkių 
religijų delegacija, tačiau Tur
kijos valdžia nedavė vizos vie
nam jos nariui — vyskupui la
kovos, ortodoksų bažnyčios gal
vai Amerikoje. Dėl šitokio Tur
kijos pasielgimo į laidotuves ne
skrido ir kiti jos nariai, jų tarpe

pių, kurios vykdė sprogdinimus 
ir tvarkos saugotojų apšaudy
mus. Vien šiais metais nuo 
“Raudonosios Armijos” puolimų 
žuvo 4 amerikiečiai, keli vokie--------.................. ,
čiai ir 336 žmonės buvo sužeisti. Į kardinolas Cooke, New Yorko 
Manoma, kad visoje šalyje yra 
apie 25 milijonai ginklų. Pernai 
Vokietijoje įvykdyta 22,000 nu
sikaltimų, panaudojant šaudo
muosius ginklus.

t>u demokratę liberalai, buvęs prezidento Kennedžio alconominis 
patarėjas John Kenneth Galbraith ir kandidatas į prezidentu* s*n.

Me Govern.

katalikų arkivyskupas.
Vyskupas lakovos Turkijoje 

nepageidaujamas dėl vienos jo 
parašytos knygos, kuri Turkijo
je uždrausta. Jau seniai turkų 
vyriausybė neįsileidžia kai kurių 
graikų, ypač tų, kurie laikomi 
nepalankiais Turkijai.

Montrealis veikia
Kanadoje, Montrealy Baltų 

Federacija birž. 12 buvo sukvie
tusi spaudos konferenciją, ku
rioje dalyvavo radijo ir spaudos 
atstovai, žurnalistams išdalin
tas išsamus pranešimas bei do
kumentacija anglų ir prancūzų 
kalbomis, atkreiptas dėmesys į 
neramumus Baltijos valstybėse 
ir paaiškinta, kodėl lietuviai, 
latviai ir estai kiekvieneriais 
metais Montrealy birželio 14 
rengia viešas demonstracijas.

Spaudos konferencijos metu 
išsamų pranešimą pateikė LKB 
Krašto Valdybos vicepirm. Vyt. 
E. Gruodis, šiais metais Baltų 
Federacijai rotacine tvarka va
dovauja lietuviai — jų iniciaty
va, pastangomis bei lėšomis bu
vo sukviesta spaudos konferen
cija. (E)

Australų spaudoj
Australijos spauda plačiai ra

šė apie įvykius bei lietuvių de
monstracijas. Melbourne lei
džiamas “News-Weekly” geg. 31 
įdėjo geg. 27 mieste įvykusios 
lietuvių demonstracijos nuotrau
ką — matyti lietuvių minia, lie
tuvės tautiniais drabužiais, už
rašai. Nurodyta, kad lietuviai 
buvo priėmę rezoliuciją, telegra
mas pasiuntę sovietų ir JAV am
basadoriams, Apaštališkajam 
delegatui ir Bažnyčių pasaulinei 
Tarybai. Nusiskųsta dėl reli
gijos persekiojimo.

Jungtinis lietuvių, latvių ir 
estų komitetas Australijoje birž. 
2 paskelbė juodai įrėmintą raš
tą -- jis įdėtas “The Sydney 
Morning Herald” dienrašty. Ko
mitetas pažymėjo: “Mes atiduo
dame paskutinę pagarbą didvy
riui Kalantai ir kitiems nežino
miems kankiniams sumokėju
siems aukščiausią kainą už Lie
tuvos laisvę...” Australijos spau
da birželio 7 d. įdėjo T. S. Monks, 
iš Londono, ilgą straipsnį apie 
Rusijos mažumas. (E)
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
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Kpno, prpto if igysmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

PUSAMŽĖMS MOTERIŠKĖMS GERA ŽINIA
Moteriškieji hormonai lengvina pusamžio sulaukusių 

moteriškių negerumus. Harry Meyer, M. D.

Toms moteriškėms, kurios dar 
gali paątoti, kartu su n?inėtąĮs 
hormonais duodama ir pastojimo 
išvengimui vaistai tabletės. 
Kad moteriškės jaustųsi mote
riškesnės (increased libido) prie 
duodamų moteriškųjų hormonų 
primaišoma ir vyriškųjų. Pa
starieji galimi duoti per visą 
moteriškųjų hormonų ėmimo 
laiką (20-25 dienas mėnesyje), 
arba (ik pęr paskutines 5-7 die
nas baigiant mėnesinį tų har- 
monų kursą. Kartais tokį kursą 
baigiant pridedama kitų moteriš
kųjų hormonų (progesterone). 
Pastarasis moteriškę veikia tei
giamai.

Su tais priediniais hormonais 
prie virš minėtų pagrindinio mo
teriškojo hormono — estrogeno 
ėmimo, sumažinamas ar visai 
prašalinamas galimas krau j avi
mas iš moteriškųjų laike mėne
sinėj tų hormonų pertraukos vie
nai savaitei. Negalima tų hor- 
inpnų imti be pertraukos. Jie 
imąĮni su ką§ mėnuo maždaug 
vienos savaitės pertrauka. Imti 
juos gydytojo priežiūroje gali
ma visą amžių. Užmirškit vėžio 
baimę, jei gydytojo kontrolėje 
laikotės. Tai senos nuomonės 
dar yis iš vienos moteriškės ki
tai perduodamos, būk tie hormo
nai sukelia vėžį moteriškei.

Dėl tų moteriškųjų hormonų 
ėmimo adatomis (injekcijomis, 
Šatais) reikia štai kas pasaky
ti. Meyer pataria trimis atve
jais duoti tuos "hormonus injek
cijomis. 1. Pirmą kartą pas gy
dyto ją atsilankiusiai moteriškei 
įšvirkščiama hormonas į rau
menis. Tolimesniam gydymuisi 
prirašomos tabletės. Tai sun
kiais “gyvenimo permainos” 
(change of life) atvejais taip el
giasi gydytojas. 2. Adatomis tas 
moteriškasis hormonas duoda
mas dar ir toms, kurios vis dar 
negerai jaučiasi gaudamos tuos 
hormonus per burną tabletėmis. 
Tada,. žįnoipa, tik mėnesinėmis 
injekcijomis, tas hormonas duo
damas, neimant jo tabletėmis. 
3. Esti tokių njotęriškįų, kurios 
prašo gydytoją joms duoti hor-

£>omis dienomis New Yorke 
Įvyko Wilson Resęrach founda
tion suorganizuotas gydytojų 
suvažiavimas aptarimui mote- 
r skujų hormonų panaudojimo 
tų moteriškių gydymui, kurios 
dęl jų mėnesinių ‘ pasiliovimo 
įgauna įvairiopus negerumus. 
New Orleano gydytojas, dirbąs 
Tulane universitete H. Meyer 
pranešė, kad regulas baigusios 
moteriškės dėl moteriškųjų hor- 
monų stokos gauna kūno ir jaus
mų negerumus: šilimos išpyli- 
Įpą, prakaito išsiliejimą bei nep- 
yųptumą. Tokioms esanti pagal
ba. Moteriškieji hormonai (es- 
fpogenai) gali pagerinti minėtai 
negaluojančių moteriškių kūno 
ir jausmų (emocijų) nesveika- 
tingumą.

Toks priedinis moteriškais 
hormonais gydymas gali būti 
taikomas abiejų rūšių moteriš
kėms: 1) normaliai mėnesinių 
nustojusioms, 2) operacijos ke
liu gimdos nustojusioms (kartu 
prašalinant hormonų gaminimo- 
si vietas — kiaušinėlius).
Gydymas privalo būti tvarkingas

Pagal gyd. Mayer, normaliai 
mėnesinių nustojusioms mote
riškėms (turinčioms gimdą-kiau- 
šinėlius) moteriškųjų hormonų 
(conjugated estrogens) tabletė
mis duodama po 0j>25 mg. arba 
po dvigubai daugiau — 1.25 mg. 
kasdien per 20 ar 25 dienas. Taip 
tuos vaistus asmeniui pritaikant, 
išvengiama moteriškojo krauja
vimo (dirbtinų mėnesinių), kurį 
kartais tas hormonas gali iš
šaukti, ypač jo perdaug ar per
ilgai vartojant. Tą hormoną 
kiekviena moteriškė pakelia sa
vitai. Vienai priseina duoti per 
pus mažesnę dozę ir per trum
pesnį, laiką. Kitą priešingai, pa
kelia ir gerai jaučiasi gaudama 
dvigubą to hormono dozę (1.25 
mg.) per dieną, per 25 dienas 
mėnesyje. Vienos firmos tokių 
hormonų tabletės pavadinimas 
yra Premarin, jos esti 0.625 mg. 
ir 1.25 mg. stiprumo.
|iprmonų adatos tik sunkiems 

atvejams

Lietuvio sodybos gyventojos (iš šaiię>) Alužienė ir Agota Šlickienė pavaišin
tos alvudietės Elzbietos Kleizienės (viduryje) gerai nusiteikusios džiaugiasi 

gražia sodybos aplinka.
Nuotrauka M. Nagio

įr toliau kitus pacientus kas mi
nutę per šarangą varyti savo 
ofise galėtų su manim tartis lai
ko ir noro jis neturėjo. Kur man 
dėtis ir ką daryt patarkite, ger
biamas daktare?

Atsakymas, žinoma, kad kar
tis Tamstai nereikia, kai gydy
tojas įmą apsikasti apkasais ir 
gintis nuo tokių ar panašių pa
cientų, kokia tamsta esi. Klau
sysi tamsta, ir visi kiti kartą 
ant visados įsidėmėkit piedici- 
nišką tiesą ir pagal ją savą gy
venimą tvarkykit, žmogaus svei
katą nustato gamta — Dievas,

, jei norit. Kaip pamidoro gyva
vimas yra gamtos apspręstas, 
lygiai taip ir tyiogąus. Ne mes le- &us> kad jis privalo kitam vien 
miame savą prigimtį. Mes tik gerai, daryti. Tokiam nereiką- 
pildyti gamtos — Dievo nuosta- Hw jokie teismai, kalėjimai, ta-

mens gėris. Jausmais sveikas 
yra patikimas, garbingas, die
vobaimingas nemeluotai, nors 
visai jis jokiai organizuotai re
ligijai nepriklausytų, nors jis 
per mišias medžiotų ar žuvautų. 
Jausmais sveikas žmogus kata
likų bažnyčioje yra vadinamas 
šventuoju, o medicinoje jaus
mais subrendusiuoju. Nė vie
nos dulkelės daugiau gėrio ne
turi joks šventasis, ko netu
rėtų jausmais subrendęs žmo
gus. Toks jis pajėgia artimą 
darbais mylėti, kyįįęns duoti ir 
atiduoti. Toks jausmais sveika
sis jaučia, kad jis negali blogai 
elgtis yięn dėl to, kad jis žmo-

gerai daryki. Tokiam nereiks

Nuo
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monų adatas, jos nenorinčios 
“vargintis” tablečių ėmimu.

Kada negalimą imti 
moteriškųjų hormonų

Negali moteriškuosius hormo
nus priiminėti moteriškės se
kančiais atvejais. 1. Kai mote
riškė turėjo krūties vėžį ir jis 
buvo išoperuotas. Taip pat tu
rėjus vėžį gimdoj susilaikoma 
nuo tų hormonų ėmimo. Jei bu
vo susekta, kad nenormalūs au
diniai moteriškuose organuose ar 
krūtyse rasti (tepinėliai, audi
nių mikroskopiški tyrimai) — 
neimama tų hormonų. 2. Kepe
nų ligoj ar jų veikimui sutrikus 
vengiama šių hormonų ėmimo. 
3. Jei turėta anksčiau "venų už
sikimšimo su uždegimu (throm
bophlebitis) tų hormonų neima
ma. čia prisiminti tiesa toms 
moteriškėms, kurios ima piliules 
prieš pastojimą: joms dažniau 
pasitaiko minėtas venų uždegi
mas — tromboflebitas. Tokios 
senatvėje negalės vartoti tų mo
teriškųjų hormonų savo gyveni
mo permainos negerumams su
mažinti. Matom, kad gamta tu
ri savas priemones jos" įstatymų 
neklaužadoms pažaboti. 4. Paga
liau neduodama moteriškųjų hor
monų toms moteriškėms, kurios 
jų nepakelia: vos kelias dienas 
tuos ' hormonus pavartojusios 
gauna /motejriškąjį^ kraųjąyim^. 
Tokios turi sutikti^su savo liki
mu ir kiek daugiau pakentėti dėl 
gyvenimo permainos nesklandu
mų.

Išvada. Dabar vis gauses
nis Vidaus ligų specialistų ir mo- 
tenj ligų žinovų skaičius prade
dą vartoti moteriškuosius hor
monus. Gyd. Meyer tvirtinimu, 
toks gydytojų padidėjęs tais hor
monais susidomėjimas įvyko to
dėl, kad norima sulaikyti mote
riškės kūno nykimo reiškinius 
— jąąekas jų mėnesinėms su
stojus. Daugelis apklausinėtų 
gydytojų dėl tų hormonų var
tojimo patvirtino, kad jie paste- 
'bėjg trejopa moteriškei geru
mą nuo tų hormonų vartojimo. 
1/Moteriškės išvaizda pagerėja 
dėl |ų hormonų vartojimo. 2. Jos 
moralė tvarkosi. 3. Jos jausmų 
(emocijų) sveikata tvarkosi, čia 
prisimintinas atvejis, kai pora 
senyvų žmonių atėjo pas gy
dytoją ir prašė patarimo vyras 
dėl pęrskirų, nes negalįs toliau 
su tokia žmona gyventi. Ji, mat, 
jį nuolat kamahduojanti: “Ati
daryk langą — užgesink pečių”, 
arba “Uždaryk langą, pakurk 
pečių”. Vyras tarėsi, kad jo 
žmona pasidarė jam labai blo
ga — jį persekioja, kankinti no
ri. O tikrumoje ta moteriškė 
kentėjo. Kai dėl mėnesinių su
stojimo (moteriškųjų hormonų 
stokos) ją išpildavo prakaitas

— išmušdavo šilimą — ji pra
šydavo mažintį kambaryje ši
limą (atidaryti langą, gesinti 
pečių). Priešingai ji prašydavo 
už pusvalandžio elgtis, kai supra
kaitavusi imdavo šalti. Vyras 
tokio jos elgesio nesupratęs, pra
dėjo siusti — divorso reikalu su 
gydytoju tartis. Tik kai gydy
tojas vyrui išaiškino, kad jo žmo
na yra jam net ir dabar kaip 
angelas gera, kokia ir seniau 
buvus, tik ji dabar serganti gy
venimo permaina — vyrąs nuri
mo. Viskas geriausiai susitvar
kė, kai kiekvienas iš jų suprato, 
kame čia reikalas. Hormonai 
moteriškei taip gerai padėjo, kad 
toji pora ir dabar laimingai kar
tu gyvena ir gyvenimu džiau
giasi.

Pasiskaityti. Internal Medi
cine News, Vol. 5 Nr. 5. March 
1, 1972.
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga
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1739 So. ĘaĮsteji Sį., Chicagp, III. 60608

Ligų maišas, o pagijimo — 
skatikas

Klausimas. Malonėkit, tams
ta gydytojau, mane gelbėti, kai 
niekas man nepadeda. Einu pas 
vieną gydytoją ir jam sakau 
savas negales. Aš susirašau nu
siskundimus, kad kurio nępa- 
mirščįau. Todėl ^viską'§usakau, 
kas negerai su manim. "Taip ir 
išdedu daktarui, kad aš esanti 
45 metų ir serganti štai kuo. 
Man galvą skauda, ausys skam
bą, gerklę graužia, svaigstu, 
trūksta kvapo kiek-ką pakėlus. 
Mane pykina vemti, viduriuoju, 
o kartais kietus vidurius turiu. 
Kartais man sunku šlapintis ir 
man sąnarius gelia.

Daktaras užsiėmęs su paci
entais — jų pilnas laukiamasis. 
Jis j mane tik žvilgteri, ir su
pylęs kapšiukan piliules, po pen
kių minučių jau duris pravėręs 
Šaukia kitą pacientą, man dar 
neišėjus iš jo ofisoj Taip aš riju 
jo tabletes per dvi'savaites. Man 
nė kiek negeriau; Tad a aš pas 
jį vėl einu ir sakau, kad man 
nė per plauką negeriau,© dar 
blogiau. {F '

Štai aš atsinešiau susirašiusi 
priedinius nusiskundimus. Tam
sta, juk nori visus paciento ne
gerumus žinoti. Todėl aš susi
rašau, kad kokio nusiskundimo 
nepamirščiau. štai mano nauji 
nusiskundimai. Aš susakiusi vi
sus nusiskundimus apie galvos, 
gerklės skausmus, kaip aš jam 
sakiau pereitą kartą, dar pri
dedu, kad mane visą niežti, kad 
mano nosis teka ir kad aš esu 
pilnapadė. Daktaras ši kartą 
mane paskyrė tyrimams. Ligo
ninėje išgulėjau dvi savaites. 
Tyrė mane nuo galvos iki kojų, 
ir nieko blogo nerado. O aš ser
gu. Tai kas čia gali būti per 
stebuklas ?

žinoma, vėl einu pas tą patį 
daktarą ir sakau, kad vargai po 
ligoninėj ištyrimų jnan nė kiek 
nepagerėjo, čia aš atsinešu ir 
persakau senus nusiskundimus 
juos turėdama susirašiusi ir pri
dedu sekančius naujus negeru
mus. Mano nagai skyla — lu
pasi, mano kvapas dvokia ir 
širdis nei iš šio n ei iš to ima 
plakti. Dabar gydytojas mane 
pasiuntė pas psichiatrą. Aš, ži
noma, neėjau pas,jį — negu aš 
kvaila esu, kad ten pas tokį dak
tarą eičiau. Matyt, daktaras 
norėjo manimi atsikratyti, kad

tus privalome. O jie žmogui štai 
kokie svarbiausi, žmogaus pil
na sveikata yra jo trigubas svei
kumas: 1. Proto skaidrumas. 2. 
Jausmų darnumas. 3. Kūno svei
kumas. Kaip vyrą vyrišku daro 
ne jo automobilis, isprosytos kel
nės, raumenys, pinigai — namai, 
barzdos nusiskutimas ar pykė — 
cigaretė dantyse ir ne ir dar 
kartą ne — ne tas vyrą vyrišku 
padaro. Taip ir moteriškę svei
ką nepadaro pankas, dažai, pliot- 
kai — bet šalia proto ir kūno 
sveikatos, vyrą vyrišku, o mote
riškę moteriška ir laimingą daro 
jos ir jo trečias sveikumas: jaus
mais subrendimas į tikrą žmo
gų. Į vyrą "bei moterį. Nesvarbu, 
kad vyrąs yra tik penkių pėdų 
ūgio ar tik pusantro šimto sva
rų svorio. Ne vargas ir su mo
teriške storule, tik vieno vyrui ir 
moteriškei tereikia — jie dviem 
svarbiausio trūksta. Mums 
trūksta jausmų-sveikatos, pasi
reiškiančios kito žmogaus ger
bimu, jam atsidavimu, kito už
jautimu, ir kalbėjimu ką ma-. 
nai bei darymu, kaip geriausiai 
artimui atšeina, ir džiaugsmu 
dėl kito sėkmės. Jausmų sveika
ta yra svarbiausias kiekvieno as-

vernos bei ištvirkėlių landynės. 
Nors toks jausliais sveikasis esti 
visų jausmais nesveikųjų apkal
bamas vien už jo gėrį — jis ne
siliauna gerai daręs taip; kaip 
nesiliauna lakštingala suoŽuš, 
nekreipdama dėmesio, ar kas 
jos klauso ar ne.

Tarpsta, jausmais patilpusi 
esi, todėl taip daug kenti, visai 
kūno ir proto ligos neturėdama, 
o vien tik dėl pasilpusių jausijių
— emocijų jausdama visokiau
sius negerumus. Gero gydyto
jo, ar tokio pat dvasiškio bei kai
myno padedama imkis už savų 
jausmų tvarkymo per naudin
gus darbus. Pradėk užsiimti ar
timui ir sau naudingais darbais, 
pirmiausia tokiais,' kurie " yra 
tamstai prie širdies. Čia vie
nas padės seneliams namus sta
tyti, kitas rūpinsis vaikais, kad 
jie gatvėse nesimokytų šelmys
čių, trečias eis ligoniams pietus 
Virti, ketvirtas ryšis piknikaūto- 
jams skanų sveiką maistą ga
minti...
- Ir taip begalės tų gerų darbų 

yra — tik gerų darbininkų trūk
sta, nes dauguma dabartinių 
žmonių jausmais" pasilpę yra ir 
jų 85% pas gydytojus lankosi

su W ir B? *tip gaU" 
siaja nusiskundimais, tyins- 
ta. Tokie pyksta ant gydytojo, 
kad šis negydo jo gerklės, vidu
rių, kam jis nęąąliftą W J° 
aklos žarnos, tulžies pūslės ąr 
kito kurio galo. Nelaimė, kad 
persidirbę gydytojai neturi no
ro ir laiko su tais nelaimingiau
siais užsiimti. Jie nesielgia pa
gal bibliją — neina gelbėti la
biausiai pagalbos reikalingų 
jausmais pastipusiųjų, o per daž
nai tik menkniekiais užsiiminėja. 
Mat, jausmų sveikatos nesutvar
kius, ' nebus prašalinta karai, 
barniai ir žmonių kančios, taip 
dabar visus varginančios. Už 
tai, tiek žmonės, tiek jų gydyto
jai, pirmiausia kunigai sų gy
dytojais turėtų ryžtis kartą ant 
visados pradėti tikrą savo dar
bą : paliovus pinigų gaudymą, 
reikia eiti padėti jausmais pai
rusiems, pirmiausia ėmus jų 
jausmus tvarkyti nuo dar nė- 
gimusio žmogaus pradėjus. Dar
bas turi būti pradėtas ne piliu
lių’ teikimu, bet savo kruvino 
prakaito liejimu, geresnes — 
žmoniškesnes — kūrybiškesnes 
gyvenimo sąlygas — aplinką t<> 
kią kiekvienam pagimdytajam 
suteikus. Kol jausmais "pairę 

gimdo, augina, moko... tol mes 
nesiliausime savo . tarpe turėję 
tokių kankinių kaip tamsta kad 
esi

1 L 1 .L.l-t t t
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AtFONSAS NAKAS

Pastabos apie IV Tautinių Šokių šventę
(Tęsinys)

Tautinių šokių festivalis
Tai ko gi mes j Čikagą važia

vome, jeigu ne tautinių šokių 
festivalio pasižiūrėti? Tai ko gi 
mes ant Via Appia lenktyniau
dami sveikinomės ir džiūgavo
me, jeigu ne susitikimo Tarptau
tiniame amfiteatre geisdami?

Broniaus Jonušo — Bernardo 
Brazdžionio maršo “Lietuva, tu 
mums viena” genami, žygiavo 
šokėjai. Tiesūs, žvalūs, lygiuo
dami, pagal taktą. Grupė iš kai
rės, grupė iš dešinės. Kiek jų, 
tų vyresniųjų šokėjų? Mes gar
sindami skelbėme, jog bus pus
antro tūkstančio, o Čikagos spau
da sakė, kad jų buvo tik tūkstan
tis. Suskaičiavau visus iki vie
no, nes suskaičiuoti buvo leng
viau, negu betkada. Jų atėjo 
1,259 (tūkstantis du šimtai pen
kiasdešimt devyni). Tik į tą 
skaičių įtraukti ir kiekvieną 
grupę vedusieji. Kai kurias gru
pes vedė, kaip mačiau, grupių 
mokytojai (pav., žygiavo Liu
das Sagys, Galina Gobienė), ku
rie patys nešoko. Bet buvo gru
pės priešakin pastatyta žygiuoti 
ir iš pačių šokėjų. Jeigu ir ne
šokančius vadovus atmetus, vis- 
tiek suaugusiųjų šokėjų Į areną 
atėjo per dvylika šimtų..

Kai po pertraukos norėjau su
skaičiuoti mažuosius, tai jie iš
kirto man pokštą. Jie trimis vo
romis per pusę minutės okupa
vo areną ir išsiraitė į ratelius. 
Beliko tik skaičiuoti kvadratus 
ir kiek kiekviename kvadrate šo
kėjų. Tatai mudu su J. Janu- 
šaičiu kartu atlikome. Buvo 28 
kvadratai, o mums artimiausiuo
se trijuose kvadratuose kiekvie
name ratelyje sukosi po 16 vai
kučių. Jeigu visi kvadratai tu
rėjo po vienodą ratelį, tai ma
žųjų arenoje buvo 448 (keturi 
šimtai keturiasdešimt aštuoni).
Tokiu būdu į areną suplaukė, įs- 
karitant ir vadovus, per 1,700 
tautinių šokių programos daly- ti Jaunystės šokiu, tai, tur būt,

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rijikoje
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Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
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jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

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

PER ANNUM PER ANNUM'Q PER ANNUM

UP TO 
820,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings
and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

INSURED

vių. Reiškia, garsindami nedaug 
tesumelavome.

žygiuoti pradėję maždaug 
2:15 vat, šokėjai žiūrovų tikrai 
nenuvargino. Stebėtina, kad pu
blika ištesėjo visą laiką jiems 
ploti. Svečių pristatymas ir vi
sos atidaromosios kalbelės pra
ėjo labai sklandžiai. Jų turinį 
gal aprašys kiti reporteriai, o 
kas seka amerikiečių spaudą, 
'tai jau seniai rado. Jeigu čia 
ką kritikuoti, tai gal senatoriaus 
Percy perdėm politišką ir kiek 
perilgą žodį. Bet visgi šokiai 
prasidėjo trečią valandą ir tai 
jau labai gerai. Kokie šokiai ir 
kaip buvo šokami, aš čia neno
riu perdaug smulkintis. Bus 
ekspertų, kurie išmėsinės viską, 
po .mikroskopu pasidėję. Aš ga
liu tik savo ir kelių kitų žiūro
vų vardu prasitarti, kad buvo 
grupių, kurios, atrodė, šoka gal 
antrąjį kartą. Tokių grupių va
dovams reikia geros beržinės ko
šės, nes negi čia vaikus pakal
tinsi. Taip matėme ir ankstes
nėse tautinių šokių šventėse šo
kant, tad yra chroniškai sergan
čių, nepagydomų vadovų. Atei
tyje meninis šventės vadovas (ir 
geriau, kad jie būtų trys, jei net 
penki), turėtų gerokai prieš 
šventę visas Amerikos kontinen
to grupes patikrinti ir ištižu- 
siems vadovams teisybę iš anks
to į akis pasakyti. Buvo gru
pių, kurios šoko kaip profesio
nalų vienetai, kurių šokėjai ne 
■tik puikiausiai lygiavo, bet ir 
šypsotis mokėjo. Aišku, daugu
mas žiūrovų neganė akių ant 
besistumdančių jų,1 o stebėjo ge
rai šokančiuosius ir jais džiaugė
si. Viską į krūvą sudėjus rei
kia pasakyti, kad bendras vaiz
das buvo gan geras. Matomai, 
generalinė repeticija bus nema
ža padėjusi, net ir tiems “prade
dantiesiems”.

Nekišiu nosies ir į šokių tvar* 
ką. Jei ekspertai nusprendė, kad 

1 reikia pradėti Gyvataru ir baig-

taip ir buvo geriausia. Tik la
bai labai gaila, kad Malūnas, vie
nas iš pačių įspūdingiausiųjų 
visiems, visiems svetimtaučiams, 
buvo šokamas tada, kai ponia 
prezidentienė turėjo išeiti. Kai 
mūsų šilainė Malūną šoka Mi- 
chigano universitete, tai visada 
gauna daugiausia aplodismentų. 
Didelėmis ovacijomis visada Ma
lūną palydi ir dešimčių tūkstan
čių žmonių minia Detroito Tarp
tautiniuose festivaliuose. Stebė
jau per žiūronus ponią Nixon, 
kai ji pliauškėjo delnais į anks
tesnių šokių taktą. O prieš Ma
lūną, mačiau, senatorius Percy 
jau žvelgė į laikrodį, jau kažką 
šnibždėjo Adamkui, jau Adam
kus tarėsi su ponia Nixon. Gal 
trečdalį Malūno tepamačiusi, bet 
mintimis nebe arenoje būdama, 
ponia Nixon atsistojo ir su visa 
palyda balkoną apleido. Jeigu 
būtų iš anksto žinota, Malūną 
reikėjo būtinai sušokti prieš 
Ketvirtainį.

Puikiai dainavo iš Dainavos 
ir Operos choristų sudarytas 
choras. Tik ten, kur aš sėdė
jau, beveik ištisai tas dainavi
mas buvo fortissimo. Mikrofo
nai, atrodo, darė savo.

Ar dekoracijas tikrai atstojo 
šviesos, irgi sužinosime iš eks
pertų. Eiliniam žiūrovui šviesų 
žaismas paliko labai, labai, labai 
gerą įspūdį. Ypač, tos šviesos 
buvo gausios atspalviais ir jų 
kontrastais. Kartais toje šviesų 
— tautinių rūbų spalvų kombi
nacijoje jautei nežemišką fan
taziją.

Technikinė pusė
Buvo momentų kai regėjosi, 

kad IV Tautiniu šokiu šventė 
pradings Jaunimo kongreso ir 
kitų didelių renginių šešėlyje. 
Apie Jaunimo kongresą jau bu
vo rašoma prieš metus, o apie 
Tautinių šokių šventę — tik kur- 
ne-kur, kada-ne-kada viena kita 
užuomina. O čia dar papuolė 
pakeliui opera “Jūratė ir Kas
tytis”. O čia dar Lietuvių Fon
do dešimtmetis, žinojau, jog Či
kagoje komitetas dirba, bet 
spaudoje buvo beveik mirtina 
tyla. Beliko vos pora mėnesių, 
kai p. Ritonė Rudaitienė davė 
ženklą? -Netrūkus pasipylė ra
šiniai ir nuotraukos. Visa spau
da būsimos šventės tema užsi
kūrė. Ne visada tie rašiniai bu
vo originalūs, o dažnai tik po 
keliolika žodžių nuotraukas be- 
lydėjo, bet visi lietuviški telki
niai greit pajuto spaudos galią 
Ritonė Rudaitienė su savo talki
ninkais atliko didelį darbą.

Vytauto Radžiaus redaguo
tas, Ados Korsakaitės viršeliu 
papuoštas, Mykolo Morkūno 
spaustuvėje gražiai atspaustas, 
Šventės leidinys malonus paim-
ti į rankas kiekvienam, šventės jai gatavi tau šakutę iš burnos 
dalyviui. Gausios, puikios, ryš- su dantimis išrauti, jeigu mi- 
______________ '________  nutę ilgiau užtrukai. Jeigu no-

Mūsų spaudoje
Kalantos broliui maskoliai su
laužė kaulus, šiurpios žinios apie 
suimtų jaunuolių kankinimus.

Draugas praeito šeštadienio 
laidoje žinioje iš Kauno prane
ša: *'■

Gavome šiurpių žinių iš Lie
tuvos. Ten gilų įspūdį padarė 

kios nuotraukos, šokėjų grupių 
vadovų biografijos — liks lietu
viškos išeivijos istorijai. Tiesą 
paskubomis leidinį bevartyda
mas, radu ir trūkumų, kurių ne
turėjo būti. Pavyzdžiui, daugu
mos grupių visi dalyviai išskai
čiuoti pavardėmis, o tokios De
troito šilainės dalyvių pavar
džių nėra. Kodėl? Nekaltinu V. 
Radžiaus, nes perdaug gerai pa
žįstu p. Gobienę. Labai susirū
pinusi šokių atlikimo precizija, 
ji labai nesirūpina savo grupės 
dalyvių propagavimu. Kada tik 
man reikėjo apie šilainę medžia
gos spaudai, visada bridau per 
savo paties prakaito upelius.

Kad dr. Leonas Kriaučeliūnas 
visais šventės rengimo reikalais 
— meniniais ir technikiniais rū
pinosi, kad jo kietos rankos lai
kė ir vadžias ir botagą, tai tuo 
aš nė kiek neabejoju. Tuo jau 
įsitikinau prieš ketverius metus, 
kai jis vadovavo III Tautinių 
šokių šventės rengimo komite
tui; tą pastebėjau ir dabar, į 
pačią IV šventę atvykęs. Per 
dvi su puse dienas aš jį sutikau, 
tur būt, tuziną kartų, vis su kuo 
nors besitariantį, kam nors įsa
kymus duodantį, sveikinamą, 
sveikinantį, per mikrofoną kal
bantį. Prieš ketverius metus pa
sipiktinau, kai po šventės vie
šai, saudoje, buvo dėkojama ne 
jam, o kitam asmeniui. Manau, 
kad dabar jau dėkoto  j ai žinos, 
kam padėkoti...

Finale

Pagaliau susirinkome aplais
tyti... Antrame amfiteatro auk
šte, pietiniame šone. Salė — 
milžinišką gal trims ar ketu
riems tūkstančiams susėsti. Ten 
buvau užsukęs prieš šventės 
pradžią vidudienį. Tuomet tarp 
nuogų stalų vaikščiojo Sofija 
Džiugienė su būsimo banketo 
maitintoju ir tarėsi dėl skaičių. 
Dabar matėme stalus baltai 
dengtus ir juos apsėdę gal pora 
tūkstančių žmonių. Sėdėjome su 
labai mielais, labai gerais ir gra
žiais žmonėmis. Ir labai mieli, 
geri, gražūs žmonės sėdėjo prie 
aplinkinių stalų (kuo ne visus 
juos asmeniškai pažinojau!). 
Bet intymumo, šilumos, deja ma
ža buvo. Perdaug gerai mums 
žinomi amerikoniško tipo banke
tai, kur unionizuoti patarnauto- 

rėjai gėrimo nuotaikai pakelti, 
tai turėjai neštis jį pusę mylios 
iš baro, ir benešdamas tik tuščią 
stiklą atsinešti. Kai užgrojo, už
trenkė orkestras, tai arba tu
rėjai išeiti šokti, arba pašneko
vui šaukte šaukti į ausį. Ne, ne, 
Čikagos banketai tokiomis pro
gomis manęs niekada nepradžiu
gino. Geri prisiminimai liko tik 
iš vieno operos baliaus prieš be
ne trejetą metų ir iš pereitos 
žiemos žurnalistų spaudos ba
liaus. Bet ten gal ir todėl jau
ku buvo, kad ne masės, kad su- 
glausčiau. Gaila man Sofijos 
Džiugienės ir jos talkininkių įdė
to milžiniško darbo, gaila, ko 
gero, nuostolių/ nes, girdėjau,, 
turėjo būti per du tūkstančius 
dalyvių, kad išėjus “ant savų”. 
Po sekančios tautinių šokių ar 
dainų šventės siūlau bandyti 
mėnesienos pikniką tą patį va
karą, ar paprastą pikniką (die
ninį) sekančią dieną, šiaip ne
mėgstu piknikų, bet iš visur su
plaukusioms žmonių masėms su
sitikti, visiems su visais apsi
sveikinti, apsibučiuoti, apsikal- 
binti, gal piknikas ir belieka 
vienintelė išeitis.

Bet, sakomą nieko nėra blo
go, kas neišeitų į gerą. Amfi
teatrą palikome temstant, tai 
televizijoje pagavome visas ryš
kiausias praėjusios šventės de
tales.

(Pabaiga)

R. Kalantos susideginimas už 
laisvę. Kai jis degė, apdegė ir 
Kauno sodely medis, prie kurio 
jis stovėjo. Jaunuomenė, ypač 
moksleivės ir moksleiviai, ėmė 
nešti gėles prie to medelio. Po
licija juos ėmė gaudyti, areštuo
ti.

Kaune policija — daugiausia 
rusai. Jie labai žiauriai elgėsi 
su areštuotaisiais lietuviais jau
nuoliais. Tyčia stengiamasi juos 
sužaloti. Sulaužomos rankos, iš
narinami sąnariai tardant, pra
mušamas galvos kaulas. Kalan
tos brolis taip sužalotas, kad yra 
kritiškoje padėtyje neurologinė
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Now at GLASER’S

LOW LOW PRICE
COME IN TODAY! EASY TERMS

Glaser’s Furniture and Appliance Co.
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

iNSUREI.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirmą jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antrą 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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je klinikoje.
Jaunimas, ypač gimnazistai, 

įstengia nakčia prislinkti prie 
susideginimo vietos ir palikti 
gėlių.

Kaune veikia Policijos akade
miją į kurią prigabenta rusų. 
Nei į tą akademiją nei į bet ku
rią karo mokyklą už geležinės 
uždangos lietuviui yra beveik 
neįmanoma patekti.

Vykdydami kolonizaciją, oku
pantai į naujai pastatytuosius 
fabrikus gabena darbininkus ir 
tarnautojus iš Rusijos, nes Lie
tuvoje neva trūkstą tam reika
lui žmonių. (jp)

MOTINA IR DUKTĖ

— Esi netvarkinga, tinginė, 
neklausai savo motinos!

- Mamyte, nešauk taip gar
siai, kadangi kaimynai gali su
žinoti, kad tu mane blogai išauk
lėjai...

NEPAKENČIAMOS ŽMONOS
— Aš negaliu pakęsti: Mano 

žmona nuolat kalba apie vyrą, 
kurį turėjo prieš mane.

— Mano dar blogesnė: Ji vi
suomet kalba apie vyrą, kurį tu
rės po manęs.

AccuColor 60— 
a great value in 
viewing pleasure

Vivid, lifelike color. Consistent, 
dependable performance. 
AccuColor® automatic tuning 
system. That's RCA's AccuColor 
60—and it's all yours in this 
value-priced Contemporary 
console. Ultra-bright black 
matrix picture tube. Fiddle-free 
tuning with RCA's AccuTint® 
and Automatic Fine Tuning. 
Come in for a demonstration.
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Tinginius už nosies vedžioja
Ankstyvą šių metų pavasarį, kai buvo aišku, kad 

prezidentas Niksonas, patarėjų lydimas, vyks į Maskvą 
ir tarsis su Sovietų Sąjungos vadais įvairiais tarptauti
niais klausimais, po Ameriką pradėjo važinėti įvairūs 
agentai, ragindami Sovietų Sąjungoje sušaukti “JAV — 
USSR jaunimo konferenciją.” Agentai siūlė sušaukti po 
šimtą jaunuolių iš abiejų pusių, kad jie galėtų aptarti pa-

Minską, o netrukus — gerokai už Minsko. Kad “JAV — 
USSR jaunimo konferencija” galėtų tvarkytis, pasiūlyta 
sudaryti “vairuojamas komitetas”. J komitetą abi pusės 
paskyrė vienodą atstovų skaičių. Kadangi amerikiečių 
tarpe buvo 20% brežnevinių, tai visi rusų jaunimo pa
siūlymai buvo priimti. “Kultūriniai” bendradarbiautojai 
neapsižiūrėjo, kaip gražiai jie buvo apstatyti Vienas 
kitas dar bandė kelti klausimus, dėl kurių jie tokion il- 
gon kelionėn leidosi, bet jiems buvo pasakyta, kad toks 
yra vairuojamojo komiteto patvarkymas ir kad tvarkos 
neapsimoka ardyti”.

Charles White, Washington© universitetą šiais me
tais baigęs 27 metų jaunuolis ir maocetunginio komu
nizmo liniją sekąs “revoliucionierius”, Muray Seeber- 
gui Maskvoje Šitaip pareiškė:

“Aš apskaičiavau laiką, — pareiškė White. Mes 
praleidome 41 valandą įvairiose kelionėse, 8 valandas 
mums paskaitas skaitė sovietų pareigūnai. Liko tik
tai 16 valandų įvairiems diskusiniams klausimams. 
Jie veždavo mus į kurią parinktą vietą, o pakelyje 
mums skaitydavo paskaitas apie tą vietą. Tada mums 
parodydavo tą vietą. Grįžtant jie ir vėl pasakodavo 
apie matytą vietą. Visa tai buvo propaganda. Jie iš 
tikrųjų stengėsi mus indoktrinuoti.

• “Namie aš esu Mao Cetungo šalininkas, — pa
reiškė Charles White, — buvau kairės pačioje kai
rėje. Bet dabar aš esu gub. Wallace dešinėje. Niekad, 
nemaniau, kad aš kada atsistosiu ir ginsiu Ameriką, 
ir prezidentą Niksoną, kaip aš jį gyniau Sovietų Są
jungoje”. (Chicago Sun Times, 1972 m. liepos 10 die-

LIETUVOS EV. REFORMATŲ 
BAŽNYČIOS XXV SINODAS TREMTYJE

Lietuvos Ev. Reformatų Baž-lvome ir esame priversti laiky- 
nyčia, pradžioje pavadinta] tis savo tradicijų, kurios susi- 
prasmmihgu vardu Unitas Li- 
thuanica, nuo pat savo pirmo

darė amžių bėgyje.

čius svarbiausius jaunimo reikalus. Agentai pasižadėjo 
apmokėti kelionę, pavežioti po Rusiją ir sudaryti sąlygas 
pasitarti su sovietiniu jaunimu. Dalį kelionės išlaidų, 
aišku, turėtų mokėti patys amerikiečiai. Tuo pačiu metu 
Cicero vaikus kvietė į pionierių stovyklas, ir panašiomis 
sąlygomis...

Kad nesusidarytų bereikalingų išlaidų, agentai pa
sakojo apie nepaprastai puikią vietą Šiaurės Rusijoje, 
-Karelijoje, kurią Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje so
vietų valdžia atėmė iš Suomijos. Rusai tvirtino, kad ten 
dabartiniu metu gamta yra nepaprastai graži, ir kad ten 
yra vasarvietė, kurioje jaunimas galės posėdžiauti. Ame-

nos 12psl.).
Jeigu Mao Cetungo šalininkas Charles White nebū

tų buvęs tinginys, jeigu jis būtų pastudijavęs Leono 
Trockio, Angelikos Balabanovos, Ivanov Razumniko ir 
kitų nuomones apie Rusijos bolševikus ir jų naudojamus 
metodus, tai jam visai nebūtų buvę jokio reikalo važi
nėti į Maskvą, o vėliau skųstis, kad sovietų propagan
distai juos apgaudinėjo. Tiems Amerikos jaunuoliams 
spąstai jau buvo pastatyti iš anksto, dar nepasižadėjus 
važiuoti Rusijon ir ten tartis su rusais jaunuoliais. Ame
rikiečiai neturėjo jokios progos laimėti ’ jokių debatų, 
nes rusų “jaunimas” buvo bent 10 metų vyresni už atva-

rikoje buvo sudaryta jaunuolių šimtinė, kuri išvyko į 
planuojamą konferenciją. Jaunuolių tarpe buvo įvairiau
sių pažiūrų jaunų vyrų. Ten buvo apie 20 brežnevinės po
litinės krypties jaunuolių, o kitus sudarė įvairiausi kul
tūriniai ir nekultūriniai, “socialistiniai” ir “komunisti
niai”, stalininiai ir maocetunginiai, filosofai ir literatai, 
menininkai ir muzikai, kurie domėjosi įvairiausiomis so
vietinio gyvenimo apraiškomis, kad galėtų ką pasimo
kyti ir “tikrus” gyvenimo kelius rasti.

Minėta konferencija įvyko šių metų birželio 23į|£ 28 
dienomis. Tiktai ji vyko ne. suomių Karelijoje, bet Mins
ke, sovietinės Gudijos sotinėje. Ne pačiame Minske, bet 
gerokai už Minsko, kad suvažiavusieji jaunuoliai galėtų 
ramiai posėdžiauti ir miesto triukšmas jiems netrukdytų. 
Chicago Sun Times korespondentas Muray Seeger pra
neša, kad “jaunimo konferencijon” važiavusieji ame
rikiečiai labai nusivylė. Viskas jiems išėjo visai kitaip, 
negu pradžioje buvo žadėta. Maskvon sūgrįžusieji ir su 
korespondentais išsikalbėjusieji jaunuoliai gavo iš rusų 
didoką kiekį įvairios sovietinės propagandos, bet netu
rėjo progos pasvarstyti jaunimo problemų.

Visi amerikiečiai buvo nuskrisdinti Maskvon. Visi 
buvo nuvežti į Leningradą. Iš ten Karelija visai netoli, 
bet į šiaurę jaunuolių nevežė. Visus vėl sugrąžino į 
Maskvą. Pavežioję apie Maskvą, amerikiečius nuvežė į

žiavusius amerikiečius. x
Be to, sovietų valdžios atstovai nevažiuoja į jokią 

konferenciją, jeigu iš anksto padaryti jų apskaičiavimai 
rodo, kad jie nelaimės. Sovietų valdžia nesutiko siųsti 
atstovų į Europos taikos konferenciją, nes iš anksto ži
nojo, kad toje konferencijoje jie pralaimės ir turės trauk
tis į rytus. Jie sugalvojo įvairias “saugumo konferenci
jas”, kuriose nebus keliamas jėga pagrobtų teritorijų 
klausimas, bet jie bijojo taikos konferencijos. Rusai ko
munistai nešaukia jokios jaunimo, konferencijos, kurio
je jie nėra tikri, kad tą jaunimą galės apgaūti, o dalimi 
į savo bučių įvilioti. - -•

Tinginių jaunuolių yra ir lietuvių tarpe. Jie turi vi
sas galimybes susipažinti su komunistų naudojamais ap
gaulės metodais. Amerikos bibliotekose yra kalnai gerins 
literatūros. Bet jie tų dokumentų nestudijuoja ir nesis
tengia bolševikų metodų pažinti. Jų nepažindami, jie 
stengiasi pradėti su jais bendradarbiauti. Bet jie bus ap
gauti, kaip buvo apgauta ta šimtinė Amerikos jaunuo
lių, nuvažiavusių į Minsko konferenciją.

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, liepos 30 dienų,

Bučo sode, Willow Springs, III.

jo Sinodo, įvykusio 1556 m. 
Vilniuje, stovėjo ir tebestovi 
tautos ir žmogaus laisvių sargy
boje. Per ištisus keturius šimt
mečius Lietuvos reformacijai 
teko išgyventi daug istorinių 
audrų. Laisvės idealų laimėji
mai buvo iškėlę lietuvių tautų 
į savo žydėjimo ir klestėjimo 
viršūnes, vėliau sekę pralai
mėjimai paskandino mūsų 
tautą tamsos ir vergijos gady
nėje.

Šiais metais, birželio mėn. 
24 ir 25 d. d., Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčios XXV-sis 
tremtyje įvykęs sinodas Chica
goje susirinko tuo laiku, kai 
Vakarų Europą ėmė gaubti 
tamsūs debesys. Beveik yra 
tikra, kad dar ateinančių me
tų bėgyje bus sušaukta taip va
dinama saugumo konferenci
ja, kurioje be abejonės bus 
sprendžiamas ir Lietuvos liki
mas.

Žiūrint realiai galima sutik
ti, kad esamos tarp Rytų ir 
Vakarų Europos sienos bus pri
pažintos pastoviomis, ir tuo 
pačiu, bus pripažinta ne tik 
faktinė bet ir juridinė Lietuvos 
inkorporacija į Sovietų Sąjun
gą-

Toks sprendimas pagrindinai 
pakeis viso laisvojo pasaulio 
lietuvių politinių veiksnių pa
dėtį, kurios neišvengs refor
matai, nes iki šiolei turėjo eg- 
zilinės bažnyčios statusą ir vei
kė visos Lietuvos vardu. XXV- 
jo Sinodo atstovai, realiai pa
žvelgę -ateiti , nenuleido ran
kų, nei paskendo pesimizme. 
Šių metų įvykiai tėvynėje aiš
kiai įrodė, kad lietuvių tauto
je laisvės troškimas yra gyvas, 
ir liks toliau gyvu, nežiūrint, 
visų politinių pakitimų.

Reformacija paskelbė, kad 
kiekvienas Kristaus pasekėjas 
turi teisę i asmeninę laisvę. Toį 
dėl žmogaus laisvės klausimas 
yra pirmon eilėn moralinė tie
sa, kurią nesaisto jokie politi
niai motyvai. Toji tiesa buvo 
skelbiama lietuvių tautai per 
ketverius šimtmečius ir bus 
skelbiama ateityje.

Sinodo posėdžiai vyko nuo
savoje bažnyčioje, prie 5230 S. 
Artesian Ave. Gen. spt kun. 
SL Neimanas atidarė Sinodo 
posėdžius malda, po kurios 
sekė supt. kun. P. Dilio pasa
kytas žodis. Kun. P. Dilys iš
kėlė dvi problemas, prieš kū
rins yra pastatyta tolimesnė 
Sinodo veikla. Iš vienos pusės, 
gyvendami tremtyje, mes bu-

Tuo tarpu gyvenimas nesto
vi vietoje. įvykę visose gyve
nimo srityse pakitimai labai 
nežymiai paveikė vyresniąją 
kartą, kai tuo tarpu mūsų jau
nesnioji karta, gimusi ir užau
gusi naujų idėjų ir aplinkos 
poveikyje, jau reprezentuoja 
visai skirtingą žmogų. Klaidin
ga galvoti, kai šie skirtumai 
susidarė netekus tėvynės ar 
dėka svetimos kitų tautų aplin
kumos. Kiekvienais metais mes 
vis plačiau susidurįame su sa
vo tėvynėje likusiais broliais, 
ir matome, kad ten jaunojoje 
kartoje įvyko dar didesni pa
kitimai ne vien jų galvosenoje, 
bet ir jų charakteryje. Todėl 
savaime susidaro pavojus, kad 
mūsų vyresnioji karta, kuri
vadovauja Sinodams, spren- redakcijos 
džia ir vykdo jų nutarimus, ga
li atitrūkti nuo realaus gyveni
mo ir palikti už jo ribų. Iš čia 
plaukia išvada, kad mes nepri
valome užsiskleisti savo tradi-

JURGIS SAVICKIS
Rašo JANINA N ARŪNĖ
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Kai jie prieidavo šaltinėlį, pasisemdavo van

dens į butelį, ten-pat užsikąsdavo, kaip ir dera pa
keleiviams, iš savo terbos. Pirmoji kelionės diena 
neatrodė nei bloga, nei varginga. Bet, kai pra
dėjo temti, jiems parūpo, kur jie nakvos? ... Pa
greitinę žingsnius jaunuoliai skubino pasiekti ar
timą bažnytkaimį.

KLEBONIJOJE. Pasukę tiesiai į klebonijos 
kiemą, jie rado kleboną bevakarieniaujantį. Vai
šingas senas klebonas pakvietė ekskursantus prie 
stalo.

— Niekada taip skaniai nevalgiau rūgusio pie
no su šiltomis bulvėmis, kaip šį vakarą — pasigar
džiuodamas, išsrėbė savo lėkštę Petras.
- Tačiau klebonėlis, pastebėjęs, jog jaunuoliai 
prieš valgį nepersižegnojo, juos tėviškai pamokė. 
Gelbėdamas nejaukią padėtį, Jurgis tuoj atsipra
šė. Jis ir paauglio amžiuje jau buvo vakarietiškai 
mandagus, be to, labai jautrūs kito atžvilgiu. Jis 
kumštelėjo savo draugą tardamas:

— II faut ėtre poli...
— 0 jūs ir prancūziškai kalbate? — išgirdo šei

mininkas.
— 0, mes daugiau taip nekalbėsime, jeigu ger

biamas klebonas tos kalbos nevartojate, — vėl pa
sitaisė Jurgis.

— Tai iš kur jūs būsite tokie šaunūs jaunuo
liai?— spėliojo dabar klebonas.

— Aš esu iš Pagausančio dvaro Savickis, b jis 
— Narutavičius nuo Kuršėnų.

— Aš taip ir maniau — patenkintas, kad neap
siriko, klausinėjo toliau senasis klebonas. Atsi
kėlęs nuo stalo, jis davė nurodymus savo šeiminin
kei. Pakeleiviai buvo apnakvydinti svečių kam
baryje, o rytdieną, po gerų pusryčių klebonas lie
pė savo darbininkui, besiruošiančiam vykti į lau
kus, ekskursantus pavėžinti iki pat dievdirbio. 
Padėkoję už viską ir atsisveikinę, laimingi jau
nuoliai pasiekė svajotą, daugybės Rūpintojėlių 
vietą. To kaimo didysis meistras gyverio mažame 
namelyje, kur buvo jo tikras medžio skulptūrų 
muziejus.

— Vaje, vaje, kiek čia puikių statulėlių 1 — ste
bėjosi įsibrovę svečiai, čia buvo šventoji Agota su 
duona, ir šv. Pranciškus su paukščiais, ir šv. Jur
gis su slibinu ir durklu, ir Rūpintojėlis, ranka pa
rėmęs galvą... Jurgis juos fotografavo. Vieną 
Rūpintojėlį dievdirbis savo svečiams padovanojo, 
o jie, atsilygindami, įteikė meistrui “kvepiančio 
muilo” gabalėlį (tuo metu kaime liuksusas!) ir 
degtukų.

Patenkinti keleiviai ėjo tolyn. Fotografavom 
vieškelyje sutiktus ūkininkus. Priėję miestelį, 
turgavietėje vėl fotografavo. Kažkieno įskųsti, 
buvo net į policiją patekę, iki išsiaiškino , kas esą..

Norėdami išvengti visokių kelionės netikėtu
mų ir kliūčių, jie nusprendė laikytis arčiau gam

ei jose, bet žvelgti j dabartį ir 
ateitį, ir jų šviesoje, suprasti 
mūsų jaunąją karią. Iš kitos 
pusės, mes neprivalome pasi
mesti naujenybėse, bet tvirtai 
laikytis ir perduoti jaunajai 
kartai paveldėtas nepakeičia
mas vertybes ir dorybes.

Po šios įžangos Sinodas iš
rinko vykdomuosius organus. 
Į Sinodo direktoriaus postą ta
po išrinktą krt H. Dilienė, Į 
cėnzoriūs — kun. P. Dilys, į 
sekretariatą — krt. P. Bružas ir 
krt V. Karosas, į rezoliucijų 
komisiją — krt. P. Variakojis, 
krt V. JakūBėnas ir krt H. Pa- 
vilohiš.

Mrmūojū dienotvarkės pūhk 
tu buvo pagerbti visi mirusieji 
ir ištremtieji lietuviai reforma
tai, tėvynėje ir plačiajame pa
saulyje. Ta pačia proga buvo 
pagerbta šviesi gėn. konsulo 
Dr. P. Daužvardžio atmintis. 
Antru punktu, . buvo išklausy
ti sveikinimai žodžiu ir raštu, 
žodžiu sveikino savo, Tėviškės 
parapijos ir Lietuvos Ev. Liu
teronų Bažnyčios vyriausios 
valdybos vardu kūli. seny. A. 
Trakis. Lietuvių metodistų ir 
baptistų kongregacijų vardu 
kun. K. Būrbulys. Žiono para
pijos kun. Jono jūozapaičio 
vardu M. Nagys ir savo vardu 
kun. M. Kavolis.

Iš daugelio sveikinimų raštu, 
gautų iš tėvynės ir plačiojo pa
saulio, paminėti sekantieji. 
Pasaulio Reformatų Bažnyčių 
Sąjungos gen. sekr. Dr. E. Pe
re t, š. Amerikos Presbiteri jo
nų, Reformatų, Kongreguotų

Bažnyčių Sąjungos gen. sekr. 
Dr. James McCord, Garbės <u- 
ratorius Dr. M. Predervaht ir 
reformatų kongregacija is 
Londono.

Labai apgailėtina, kad nu
matytas programoje “Jauni
mo simpoziumas aktualiais 
Bažnyčios ir gyvenimo klausi
mais” pavestas jauniems aka
demikams nebuvo atliktas, šia 
proga dalį užpildė jauna stu
dentė Laima Kasparaitytė, da
lyvavusi š. m. Dalas, Texas Ex- 
plo 72 — visos Amerikos jaunų 
krikščionių sąskrydyje, įdo
miai atpasakojo savo išgyven
tus įspūdžius ir patirtį. Jos 
jaunuoliškas idealizmas užde
gė entuziazmu visus Sinodo da
lyvius, nes akivaizdžiai įsiti
kinta kuriuo keliu žengia jau
noji karta.

Vėliau sekė kolegijos ir kitų 
veikiančių organų pranešimai, 
kuriuose atsispindėjb praeitų 
nietų veikla. Ypatinga padėka 
buvo pareikšta Mūsų Sparmj 

ir administracijos
vadovybei už puikaus žurnalo 
išleidimą. Patvirtinus atliktus 
darbus, buvo priimti nutari
mai ateinantiems metams. Si
nodas paskyrė $50 dol. auką 
Antrajam jaunimo Kongresui 
ir išrinko nuajus šešis kurato
rius.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
buvo iškilmingos pamaldos, 
kurias pravedė kun. St. Neįma
nąs, kun. P. Dilys ir kun. A. 
Trakis. Pamaldas paįvairino 
L Tamulėnienės ir B. Variako- 
jienės duetas, akompanuojant 
M. Trakini jr. Sinodui skirtą 
pamokslą pasakė kun. senj. A. 
Trakis. Pamoksle buvo iškelti 
klausimai, prieš kuriuos atsis
tojo visas krikščioniškas pa
saulis, drauge, ir maža jo da
lis, lietuviška evangelikų ben
druomenė.

Sąryšyje su ekumeniniu sąjū
džiu iškilo du priešingi extre- 
mižmai. Vieni extremistai 
laiko savo bažnyčių mokslą ir 
tradicijas šventenybėmis, ir 
pasisako griežtai prieš bet ku
riuos pakeitimus tikslu ptišide- 
rinti prie naujų laikų bei atsi
sako bendradarbiauti su kito
mis krikščioniškomis Bažny
čiomis. j

Kiti extremistai reikalauja 
panaikinti visas bažnyčias ir 
apjungti visą krikščioniją į vie
ną bendriją. Reformacija pa
kankamai įrodė savo pranašu
mą prieš viduramžių ir seno
vės amžių bažnyčias, pasireikš 
dama savo bendruomeniniu 
Įvairumu . ir paskiro žmogaus 
individualumu. Tą patį reiš
kinį matome Dievo sukurtame 
pasaulyje. įvairume ir indivi
dualizme reiškiasi visos žmo-

(Nukelta į 5 psl.)

tos, atokiau nuo žmonių, nereikalingų įtarinėji
mų, apklausinėjimų ir pan.

Kad neapželti plaukais, jaunikaičiai sustodavo 
prie kūdros ar ežerėlio ir, panaudodami vandens 
paviršių lyg veidrodį, nusiskųsdavo barzdas ir 
ūsus.

Štai pasidėję maišą su laimėtais dievukais, jie
du ramiai ruošėsi atlikti savo tualetą.

NUOTYKIS PRIE KŪDROS. Tik, staiga, 
lyg iŠ žemės išdygo du piemenys, kitame kūdros 
krašte.

— 0 ką jūs čia išdarinėjate, a? — klausė vie
nas paaugesnis bernaitis.

— Ką jie ten terboj turi? smalsavo ir kitas, 
nukreipęs žvilgsnį į gulintį maišą su laimėtais die
vukais.

Kad vaikai nesuprastų, Petras kreipėsi į Jurgį 
prancūziškai, įspėdamas, jog piemenys gali juos 
įskųsti ūkininkams dėl surankiotų dievukų: juk 
tai jų šventenybė!

Jurgis tik inirktelėjo Petrui ir čia pat labai 
rimtai pasakė piemenims t

— Mes esame prancūzai iš Paryžiaus. Kai 
mums patinka tokie vaikai, kaip jūs, tai juos pa- 
sigaūname ir vežame į Paryžių!

Sulig tais žodžiais vaikai pasileido bėgti. Be
matant jie išnyko, lyg jų čia nebūtų biivę. Smal
suoliai buvo įtikinti, jog du neblogai apsirengę, 
dailūs prancūzai nesdprhhtama kalba kalbasi, vai
kus gaudo ir vežasi kur... Taigi, nho tokių žmo
nių tik bėk kilo toliausia!

Smagiai nusijuokė mūsų “prancūzai”, džiaug
damiesi, greit atsikratę smalsių piemenų. Pabai
gę savo tualetą jie ntižingsriiavo toliau šventosios 
Žemaitijos takais ir vieškeliais. .

Labai pavargo kojos... Atsisėdę ant akmens, 
jie tarėsi, gal reikėtų kelionę jau baigti, juo la
biau, kad ir batai buvo likę, kaip ir, be padų... o 
ir našta nebuvo lengva. Tad, pernakvoję ūkinin
ko klojime, aušrelei auštant, anksti tytą pavargė
liai patraukė namų linkui. ~ *

Gerokai nudegė, saulės ir vėjo nugairinti, šū 
nuotraukomis ir laimėtais dievukais ( kurie laukė 
savo vietos Šiaulių etnografiniame muziejuje), 
giedria nuotaika grįžo ekskursantai į Piiziniškį.

VĖL PUZINIŠKYJE, čia JUbS visi džiaugs
mingai sutiko, širdingai sveikino. Džiaugėsi ir 
Petkevičiūtė, apžiūrinėdama orginalius liaudies 
meno kūrinius. Ji ragino juodu aprašyti savo ke
lionės įspūdžius.

Puziniškis, kaip sakyta, buvd vieta, kur trio 
metu klestėjo lietuvių kultūrinė veikia. Venai pat 
iškilo ir gyvas reikalas pažinti lietuvių kalbą. Kal
bininkas ir lietuvių rašytinės kalbos tėvas prof. Jo
nas Jablonskis ruošė pirmąją lietuvių kalbos gra
matiką, kuri buvo išleista J. Kriaušaičio slapy
vardžiu.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AĮCIŲ, AUSŲ MOJI*!

IR GgRKLtj LIGOS 
fruaiko akkios

2BM W. 63rd STREET
Ofiso PRospett $-3229

J“* WAlbriok 5-507$
K*Š4įe# nuo 1Q iki u y<i.

ano 7 iki 9 vąl vaL Treč. uždaryta.

R«x. t»L 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6*49 So. PuI«>k| Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

/ei neatsiliepia, skambinu 374-8012

UUL. PRoapoct 8-1217

DR. $. BOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314* WEST 63rd STREET ’
Y*L: kas dieną po pietų i-j; vaL 7< 
natai antradieniais ir penkladieniaia. 
tlečiad. ię 'sekmad. ofisas uždarytu

Koz.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublię 7-7*6*

M* C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
inkstų ir slapumo takų .

chirurgija
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKOEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock'45849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penatadiem nuo 1—5, treč.

~ ~ ir sestad, tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EIS1NAS 
aKUšEKiJA ik moTEkų liv>us

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

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
■^^6132 Še. KEDZIE AVĖ. '

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

47141225. *
Valandos "pagal susitarimą.

Ofise te L: HE '4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. X MEŠKAUSKAS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
* VIDAUS LIGŲ SPEC/ 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: PirmacL, an tract, ket

virtai ir penktadieniais nuo 3“iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
O^TpMBTRlSTĄS"

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"s “contact’lenses’ ' *•’ •

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBŲTIS
■*’ 'inkstų, PŪSLĖS ir' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST *3rd STREET

VaL:'* antrad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vąl. vak.

Ofise telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

Ofisas *2750 West 71 irt Sj/ ’ 
*’ “"T.L: 9254296

Valandas- 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

— uždaryta.
Rn tai.: WA 5-3099________

“‘ DR. VYT. TAURAS ’
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS

•eedra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Gfisaa: 26S2 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
aiaū 2-4 vai. po pietų ir kitu' laiku

- - pagal susitarimą. ”

ST, PETERSBURG, FLA.
Jono Pąvilciį£ip dyiguby sukaktuvių pao)ip9jimas

š. m. birelio 11 d. St. 
Petersburgo Lietuvių Klube 
įvyko pagerbimas klubo v-bos 
nario — iždininko p. Jono Po
vilaičio, jo gimtadienio ir vedy
binio gyvenimo 50 metų sukak
čiai paminėti.

Pagerbimo pietus suruošė klu
bo geradarė, garbės narė ir klu
bo direktorė — p. Jomantienė. 
Jonas Povilaitis yra vienas se
niausių Lietuvių Klubo narių 
nuo 1965 metų. Jis visą laiką 
veda tvarko klubo knygas ir vi
są atskaitomybę. Jis gerai mo
kėdamas anglu kalbą, veda visą 
susirašinėjimą su įstaigomis ir 
bankais. Kiekvieniems metams 
užsibaigus, paruošia labai tiks
lias apyskaitas ir metiniuose 
klubo narių susirinkimuose jis 
pateikia labai aiškius ir pilnus 
raportus už praėjusių metų klu
bo veiklą. Jonas Povilaitis yra 
ne tik klubo atskaitomybės tvar
kytojas, bet ir klubo nuolati
nis muzikantas. Kaip jau įpras
ta, kiekvieną sekmadienį klube 
vyksta pietūs, o pietums pasi
baigus būna šokiai, šokiams gro
ja p. Povilaitis su armonika — 
konstantinka.

Konstantinka nėra paprasta 
armonika. Norint' ja išmokti 
groti, reikia daug vargo įdėti.

Klubo svečiai visada tą mu
ziką labai mėgsta. J. Povilaitis 
nemėgsta groti daug moderniš
kųjų šokių, bet už tai dažnai 
čia drožiama: klumpakojis, suk
tinis, lietuviškos polkutės ir kt.

Klubo v-bos pirmininkas K.
1’ ___________

z- — ?-=■——- ..... .

GRADiNSKA'
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V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef-: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jėi neatsiliepia, tai telef. fii &6195,

P. SUMIS. 0. P.M CKTHOrtOAS-f ROTEZISTM 
ljv Aparatai - Protezai. Med. Ba»- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arėk Supports) ir L L

Va£. g 4 6—8 šeštadieniais 9—L 
2450 We«t 63rd St ..Chicago, lit. 60629

" ‘Telef.: P Respect'^5084

VĖSINTUVAI 
NUO

\ S99.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 K -»« y., —.t- r k
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
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PBRKRAUSTYMAl •

MOVING
Leidimai — Pilna aprauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbraok 54063

MOVING
Apdraustas perkraustymas

- ii Įvairi y atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Ptaee 
Tai.: FRantiar MM2
MBMBM

-=■■■■- ..........=s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki "penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. -

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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Jurgėla šiltu žodžiu pasveikino 
J. Povilaitį jo pagerbimo proga 
ir linkėjo dar daug metų būti 
sveikam ir darbuotis, St. Peters
burg© Lietuvių klubo gerovei. 
Po to paprašė visus klubo sve
čius padainuoti “Ilgiausių me
tų”. Po dainos svečiai ilgais 
plojimais p. Povilaičiui reiškė 
padėką. Pirmininkas K Jurgė- 
la pakvietė buvusį ilgus metus 
v-bos pirm. p. A. Karnių, tarti 
žodį apie p. Povilaičio veiklą ir 
darbą Lietuvių Klube. Kadangi 
jiem teko gana ilgai (apie 7 
metus) bendrai darbuotis klu
bo reikalus tvarkau t.

A. Karnius sveikindamas J. 
Povilaitį su malonumu prisimin
damas tą laikotarpį, kada jis 
buvo v-bos pirmininkas ir J. 
Povilaitis v-bos iždininkas ir 
atskaitomybės tvarkytojas. Kad 
y-bos darbas tą visą laiką vyko 
labai gražiai, kad Povilaitis bu
vo tikrai labai sąžiningas, darbš
tus ir su dideliu pasiaukavimu 
atliko visas savo pareigas. Baig
damas kvietė J. Povilaitį iš to- 
liąų tokiu būti.'

Kadangi J. Povilaitis šią die
ną turėdamas jp gyvenimo pa
gerbimo tokią šaunią puotą pats 
hębeturėjo laiko šokiams groti, 
tai klubo garbės narė p. Joman
tienė savo lėšomis pasamdė mu
zikantus — džiąsą iš 3 asmenų.

Svečiai daug šoko ir daug 
linksminosi. Neatsiliko ir p. J. 
Povilaitis su savo ponia Else 
gražiai pašokdami, čia noriu pa
stebėti, kad p. Else Povilaitis, 
nors ir nelietuviškos kilmės, bet 
yrą labai aktyvi Lietuvių Klubo 
narė. Klubo choro aktyvi daly
vė ir dažnai savo patarimais ir 
darbu prisideda, ruošiant "klu
bo parengimus.

Taigi valio p. Povilaičiai!
Klubo Narys

* 
A w

Idž. Raimundo Kudukio
Clevelando miesto meras 

Ralph Perk komunalinio patar
navimo direktorium neseniai 
paskyrė lietuvį inžinierių Rai
mundą Kudukį.

Priesaikos iškilmėse dalyvavo 
jo žmona Gražina su savo tė
vais, Kudukio tėvai ir lietuvių 
visuomenininkų būrys.

Mūsų išeivijoje kas kart vis

T

daugiau lietuvių įkopia į aukš
tas ir atsakingas pareigas Šalių 
ir miestų administracijose.

Clevelando miesto naujųjų 
Utilities rūmų atidarymas įvyko 
praeito birželio 25 dieną, čia 
pridedama p. Vlado Bacevičiaus 
ątsiųsta foto nuotrauka su to
kių parašu:

Unksmumo irba liūdesio valandos! 
mažiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R. PETRO (PUTRAMBMTAS)
5525 So. Hark m Av<- — 5M-1221

j
I

GtL£S VISOMS PROGOMS 
BEVERLY tjlllS GtLINYCIA 

2443 WEST 63ra STREET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ’NAUJIENAS’

ta $156.35. Aukos pasiųstos Jau
nimo Kongresui.

A. D. Kaulakis

f

MIAMI, FLORIDA
TRYS %0DERNWC0C

TlVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI4 f r t rt~ -r : t - i —r J* * ■ s-

Clevelando miesto Utilities naujų rūmų atidarymo proga (rūmai kainavo 
6 milijonus dolerių), kalba tų rūmų direktorius inž. R. Kudukis. Sali mats 
jo žmona Grasina o trečias iš kairės i dešinę miesto burmistras R. Perk.

Foto VI. Bacevičiaus

Miami Lietuvių Taryba kas 
metai rengia Baisiųjų Birželio 
dienų minėjimą. Taip ir šiais 
metais min ėjimą buvo surengu
si sekmadienį, birželio 11 d. 6 
vąl. vak. Miami Lietuvių Ame
rikos Piliečių klubo patalpose. 
Gana geras būrys svečių atsilan
kė į minėjimą. Dalyvavo ir mū-

Mark Twainas nejuokavo
Didysis Amerikos humoris

tas Mark Twain sykį buvo su
sirinkime, kuriame koks tai 
oratorius aiškino apie mokslo 
naujausias laimėjimus. Prę- 
lekcijai pasibaigus, kai klau
sytojai kalbėtoją sveikino, 
Mark Twain priėjęs pasakė:

“Leisiu sau pastebėti, kad 
tamstos visas referatas, žodis 
į žodi, yra paimtas iš vienos 
knygos, kurios popiją aš pats 
turiu”.

“Negalimas dalykas!” užpro- 
tstąyo užsigavęs pręlegpnįąš.

“Tačiau tai tiesa... ”
“Tokiii būdų griebtai ręįką- 

laujų man tą knygą atsiųsti!”
“Nlie'lunorų!”
Sekantį rytą Mark Twain nu

siuntė mokytam kalbėtojui an
glų kalbos žodyną.

LIETUVOJ EVANGELIKŲ 
REFORMATŲ . . /”

(Atkelta iš 4 psl.) 
nijos dvasiniai turtai, kuriuos 
vieni ir kiti extremistai nori 
sunaikinti.

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Tradicija yra istprinių apysto- 
vų susidariusi bųseną, ' kuri 
kinta , ir turi keistis, kintant 
gyvenimo ąpyslbyoĮns. Tik 
Kristaus mokslas ir ęvangehjų 
tiesos yra nekintamos, bet ir 
jos turi būti skelbiamos mūsų 
laikų žmogui jam suprantama 
kalba.

Krikščioniškos Bažnyčios 
prarado dvasini ryšį sų mūsų 
dienų pasauliu įr io problemo
mis. todėl pęrgyyęnąme gilią 
krizę. Reikia ięškoti kelio i 
naują žmogų ir naują pasaulį. 
Tas uždavinys krinta ir ant mū
sų mažų lietuvių ęyaugelikų 
pečių.

Po pamaldų Sinodo dalyviai 
susirinko Į tradicinius pietus, 
kurių metu bųvp pristatyti iš 
toliau atvykę svečiai. Visi Si
nodo posėdžiai vyko darnioje 
dvasioje su viltimi | ateitį. V. K.

Miami Lietuvių Tarybos pir
mininkas A. D. Kaulakis prave
dė šio vakaro minėjimo progra
mą. Trumpai paminėjęs šio su
sirinkimo tikslą programą toliau 
vėsti jis pavedė p. V. Semaškai. » , . "I .* r-i f . .*.-i--.v .

Ęinnučiausiai buvo Amerikos 
vėHąyos pasveikinimas (Pladge 
of Allegiance). Po to ponia Ona 
Kaulakienė arigliškai pasveikino 
visas tris Baltijos Respublikų 
vėliavas: Nesant susirinkime 
kunigo ponas' Paulius Leonas 
paskaitė invokaciją lietuviškai. 
Po to prasidėjo vakaro progra
ma. .

Pirmučiausią! kalbėjo moky
toja Ona Kaulakienė. Jos tema: 
“Kaip Amerikos lietuvių jauni
mas jaučiasi nematęs Lietuvos”. 
Antras — Adomas Grigaliūnas 
kalbėjo apie Lietuvos žmonių iš
vežimus ir deportacijas. Tai bu
vo baisus reginys. V. Semaška 
ir Aurelija Štongyiliutė pade- 
klamavo keliolika eilėraščių. 
Adomas Grigaliūnas pritarė pia
ninų.

Programos pabaigoje ponia 
Gabrįenienė, p. Adomui Griga
liūnui akompanuojant, gražiai 
padainavo Lietuvos liaudies dai
nelių.

Mėnesiu anksčiau Miami Lie
tuvių Tarybos susirinkime bu
vo nutarta, kad aukos surinktos 
Baisiųjų Birželio minėjime, kiek 
bus surinkta eis Jaunimo Kon
gresui, ir tame pačiame susirin
kime buvo išrinkta ponia Juzė 
Jązbųtienė kaip Tarybos įgalio
tinė rinkti aukas dėl Jaunimo 
Kongreso. Ji labai intensyviai 
rinko aukas ir surinko virš $500, 
kurie buvo pasiųsti tiesiai Jauni
mo Kongresui.

Čia skelbiame minėtame va
kare rinktas aukas::

Po 10 dolerių: Thomas Alek- 
syną§, $. Ą. Kamarauskas, Ni
cholas Irbe.

Po 6 dolerius: J. ir J. Guss, 
Gathering ^ezna,S. J. Norbutai, 
F. ir M. Rodgers.

Ęp 5 dolerius: K. ir J. Buka- 
veckai, P. A. Buliai, Ona Kau
lakienė, Juozas Karsokas. A. Me
delis, Antanas Rugys, VI. Šapė- 
nas, 0na šilas, Rebertas šiugž
da, Petras Skikuna^, Stongvilų 
šeima. E. ir V. bankai, Emilija 
Žemaitienė.

Po 4 dolerius: V. Semaška.
Smulkių aukų $33..35.
tįso tą vakarą aukų surink-

Bičių duonos 
polen ypatybės

Bičių duona (polen) į žmo
gaus žarnas veikia įvairiai. Su
stabdo viduriavimą ir tais atsi-’ 
tikimais, kuomet antibiotikai 
neveikia. Ypatingai naudingas 
poveikis pastebimas, kada nusta
tomas pakitimas normalios vidu
rių tarpės (flora intestinal), ka
da labai dažnai prisideda formen- 
tąįyviniaį procesai. Ypač nau
dinga jo veikla tais atvejais, ka
da prie žarnų susirgimo priside
da ir inkstų susirgimai. Ta pe
leno ypatybė glūdi jo natūralaus 
antibiotiko (dar neištirto) bu
vime.

Rekonvalescencijoj, nusilpusių 
žmonių stoviui ir senatvės silp
numui pagerinti jo veikimas la
bai aišku ir gana greit pastebi
mas. Pasireiškia pakilime svo
rio. jėgų sustiprėjime, pagerėja 
apetitas, atsiranda dinąmiznias, 
mažėja nuvąrgimas. Manoma, 
kad tas veikimas yrą išdava pa
gerėjimo maisto medžiagų apy
kaitoj, kaip tai įrodė Caųyin, ir 
be to, kiekyje vitaminų, kurių 
daug yra polene.

Polenas veikia ir prieš anemi
jas. Ypač pastebėtas tas veiki
mas vaikų tarpe. Poleno varto
jimas greit pakelia raudonųjų 
kūnelių (erythrocitų) skaičių, 
pakyla hemoglobino gamyba, at
sirandant apetitui, pagerėja odos 
spalva, etc.

Mokslininkas Chauvin Pran
cūzijoje įrodė, kad duodant i 
maiste po 15 iki 20 gramų pole- 
no vaikams, per 15 dienų jų eri- 
tncitai pakilo nuo 5.3 iki 20% 
ir hemoglobino titras pakilo 
18.2%. Toki rezultatai gaunami 
tik su ęęrįąusĮais kepenų eks
traktais. Manoma, kad tas efek
tas dalinai turi ryšio su tuo, kad ■ 
polene randamas acido folico Į 
((antaneminią faktorius). Į

Taip pat pasireiškia polenoj 
veikimas prieš neurasteniją, de
presiją ii- nusistatyta, kad jis 
veikia kaip ęųforizuojanti me
džiaga. Pacientai jaučiasi ge-: 
riau,‘ stiprėja fiziškai, atgauna] 
malonaus stovio jausmus, nervų 
stovis gerėja. Manoma, kad tai 
yra specifinis veikimas, kadangi. 
euforios efektai pasirodo pirm 
fizinio pagerėjimo momento.

(Naudotasi Italijos universi
teto Modena prof. dr. Guido Raz- 
zoli referatu ir kitais moksli
niais šaltiniais)'.

Dr. Stasys Babelis, 
Oran, Salta (ALB)
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EUDEIKIS
SENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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IA1DOTUVIU DIREKTORE

DOVYDAS F- GAIDAS GIRAI D AS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLY CiO>

NARIAI:
Chicago®
Lietuvių
Laidptųyių
Direktorių 
Associacijos

TUglME 
KOPLYčfV 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

AMBULANCE 
PĄTĄRNĄVl 
MAS CflENA 

IR hĮAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LĮTUANIGĄ AVENUE, phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VĄSAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArus 7-1138-1139

STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5 NAUJI INOS, CHICAGO t, JLLUi TUESDAY, JULY' tt; 1971 — *
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J. VALIŪNAS

RIMČIAU SUSIRŪPINKIME
MOŠŲ SPARNAI. Lietuvių 

Evangelikų Reformatų žurna
las. įsteigtas 1951. 1972 metai. 
Birželis. Nr. 32 Leidžia Lietu
vių Evangelikų Reformatų Ko
legija Tremtyje. Redaguoja 
Jokūbas Kregždė. Redakcinė 
kolegija: Petras Bružas, Euge
nijus Gerulis, Jokūbas Kregž
dė, Palmyra Lampsatienė, kum 
Stasys Neimanas, Jonas Palšis, 
Arvydas Ramonis. Adminis
tracijos adresas: J. Palšis, 5718 
S. Richmond St., Chicago, III. 
60629.

Turinyje be kt. kun. P. Dilys: — reikės mažljetuvių, 
Tarnavimas Tėvynei; kun. S. 
Neimanas: Liet. Ev. Ref. Baž
nyčia Laisvoje Lietuvoje; Prof, 
dr. Jonas Yčas: Radvilų darbai 
Kėdainiuose; M. Tamulėnas: 
Jėzuitai apie savo bažnyčią ir [nesunku suregistruoti. 
Martynas Yčas; dail. Dagys: tie dešimtys ir šimtai tūkstan- 
Agr. P. Kregždę prisimenant, čių 
J. Kregždė: Kun. Mykolui Va- krašto) 
ladkai iškeliavus; J. Valiūno: 
Dievybės pasireiškimas ir Rim
čiau susirūpinkime.

Žurnalas 108 puslapių su 
aplanku. Kaina nepažymėta.

Taigi, mums svarbūs yra Ma
žosios Lietuvos gyventojai. Bet 
kur jie, kiek jų liko po II Pas. 
karo ir kas jais rūpinasi? Iš
blaškyti po visą Vokietiją ir 
kur jie randasi? Kur jų jauni
mas ir ar jis dar supranta lie
tuviškai? štai ir yra tos didžio
sios problemos, kurių nesis
tengiama visu rimtumu spręs
ti. Mes turime žvelgti į ateitį, 
ir pagalvoti, kas gyvens po mū
sų, kai jie po 10 ar 20 metų pa
sitrauks iš gyveninio? Reikės 
naujų vadų, reikės jaunimo, 

jei mes 
atgautumėm Tvangstės sritį. 
O kur jie visi dabar? Kas jais 
rūpinasi, kas juos organizuo
ja?

Rytprūsių lietuviškus vardus 
bet kur

VO5), nes tai pagrindinis ir es
minis lautai 
Gal palikime

išlikti dalykas, 
nuošaliau kitus 

mūsų vidaus reikalus ir reika- 
l liukus, imkimės juos gelbėti, 
lorganizuoti ir jiems įkvėpti 
mūsų genties kalbos ir tėvų že
mės meilę. Tai nėra taip leng
va ir klausimas, 
tuo milžinišku, 
dėkingu darbu?

“Valio” arba 
patriotizmas yra 
dotuvių maršas lietuvybei, jei 
pamirštamas mūsų materiali- 
zėjantis ir baigiąs ištautėti jau
nimas. Jei dar praleisime de
šimt ar dvidešimt metų, tai jau 
bus “šaukštai po pietų”, bus 
per vėlu bet kokia akcija mū
sų jaunimą lietuvybei atgai
vinti.

pusė santuoką, būtent 52.3 nuo
šimčiai, Santuokoms prašymų 
per šį pusmetį įteikta 24,793. 
Tiek pat santuokų būta 1971 me
tais.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

kas užsiims 
sunkiu ir ne-

SAUGUMAS CTA 
AUTOBUSUOSE

Vėliausiu laiku įvykus 15 ran
kinuką pagrobimams ir dviem 
ginkluotiems apiplėšimams CTA

paviršutinis autobusuose West Division gat-
Ivg koks lai- vėje, tuose autobusuose pradėjo 

važinėti visiškai civiliai persi
rengusios policininkės moterys, 
kurioms talkon priskirti taip pat 
civiliai persirengę policifaimkai 
vyrai.
Šimai vyksta daugiausiai West 
Division gatvėje, netoliese nuo 
garsiojo Cabrini Green dangorai
žio, iš kurio didžiąja dalima įvai
rūs plėšikai sklinda.

MOLDING CORP.
Has openings for

MOLDING PRESS OPERATORS
AND PACKERS

Experience preferred, but will train.
Good starting wage with full company 

paid benefits. C.T.A. to door:
Come in or call:
GENE HOGAN

6330 W. TOUHY AVE.
631-4310

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Vėliausi žmonių apiplė- “
HELP WANTED — MALE 

Darbininky Reikia

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas <
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

Daug mes kalbame apie Ma
žąją Lietuvą, Karaliaučiaus - 
Tvangstės sritį, apie Donelai
čio tėviškę ir apie lietuviškus 
vardus Rytprūsiuose. Kas gali 
prieštarauti tokiems patriotiš
kiems pasireiškimams. Bet ar 
tuo užtenkamai pasitarnauja
me lietuviu tautai?

Kyla klausimas, kas svar
biau: teritorija ar jos gyvento
jai? Man atrodo, kad gyven
tojai, nes kas man būtų iš 
Lietuvos, jei joje gyventų

anot Maironio:

tos
ne-

lietuviai.
vardas tiktai,Wien

Vien apžėlę kapai
Beliktų iš amžių senųjų”...

Rytprūsių (ir Klaipėdos 
l kaimo lietuvių? Ar 

jiems visiems skirta suvokie
tėti, jei juos paliksime Dievo 
valiai, o jaunimas nustos lie
tuviškai kalbėjęs?

Juk ar ne tragedija, ar ne 
didžiulė mums gėda, kad mū
sų Vasario 16 lietuvių gimna
zija neturi užtenkamai moki
nių. Ar daug Rytprūsių lietu
vininkų vaikų ją lanko? Men
ki tie mūsų patriotai, kurie tik 
žodžiais svajoja apie sujungi
mą Mažosios Lietuvos su Di
džiąja, o per maža rūpinasi 
tais išvietintais mažlietuviais. 
Atrodo, kad gyvename nerea
liomis svajonėmis ir didžiuo
jamės mūsų sentėvių didvyrių 
žygiais. Tai lyg vaiko džiaugs
mas spalvotais knygos paveik
slais, bet ne knygos turiniu.

Mums svarbus jaunimas: ir 
sparčiai amerikonėjantis, ir 
dar greičiau vokietėj antis (iš 
Didžiosios ir Mažosios Lietu-

Mūsų Sparnų Redakcijos 
prierašas: Autoriaus kalbamu 
reikalu, atrodo, yra dedamos 
didelės pastangos mūsų visų 
organizacijų ir visų Bažnyčių 
tiek čia, tiek Vokietijoj. Aiš
ku, didesnis susirūpinimas ne
pakenks.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos raštinė, 2606 West 63rd 
Street, Chicago, Illinois, bus 
uždaryta nuo liepos 10 d. iki 
liepos 24 d. Reikalui esant pra 
šoma kreiptis į ALTos sekreto
rių, dr. Vladą Šimaiti, tel. 
436 — 7878.

CHICAGO! ORAS ŠVARĖJA

Chicagos miesto aplinkos 
kontrolės komisionierius Wallace 
Poston praneša, kad praėjusi 
mėnesį ore buvo mažiausiai sie
ros dvidegio, būtena tik .006 da
lis milijone dalių oro. Praeitais 
metais sieros dvidegio Chicagos 
ore sumažėjo 43 nuošimčiais.

Sumažėjimo priežastys esan
čios tos, kad griežčiau prižiūri
mi švaros potvarkiai, sumažin
tas sieros kiekis motorams var
tojamame kure ir tas faktas, kad

— Kazimieras Eringis, gyy. 
Chicagos pietvakarių priemies
tyje, kartu su visa Eringių gi
mine Liepos 4 d. savaitgalio 
metu suruošia tradicinį šeimos 
ir bičiulių bei kaimynų pobūvį, 
kad nenutolus nuo savųjų ir 
bendrų reikalų. Šiemetinėje 
šeimos šventėje dalyvavo apie 
100 asmenų. Visi vaišingų šei
mininkų buvo svetingai patar
nauti ir pavaišinti. Eringiai tu
ri automobilių taisymo gara
žus ir gazolino stotis. Kazimie
ras yra Brighton Parko apylin-

JANITORIAL WORK 
Semi-retired man preferred. 

Good hours and benefits. 
Must speak some English.

Call for interview — 
969-3825.

MCDONALD’S 
MAINTENANCE SERVICE

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALI"
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. clūl Kaina $1.00.

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

vo kvėpuojami^aratĖ^^^^^

DIVORSŲjęvfeGšJA V

Perskyrų Cook apskrityje (su 
Chicaga) skaičiai palaipsniui 
didėja. Per pirmąjį šių metų; 
pusmetį įteikta 12,976 prašymai L r L.'i- -J" ’J> u

ka. būta 12,569. /Statistika rodo, 
kad divorsų yra'daugiau kaip

1739 South Halsted Street, Chicago, UL

progomis. Jas h 
atsiuntus čekį ar

60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

ONOS ŠIMAITĖS 
UŽRAŠAI KENTE

Kent State University News 
Service praneša, kad šio uni
versiteto biblioteka gavo lietu
vaitės Onos Šimaitės, buvu
sios Vilniaus Universiteto bib
liotekininkės, 29 užrašų kny
gutes. Šimaitė Antrojo Pasau
linio Karo metu buvo vokiečiu 
nacių nusmerkta mirti už gel
bėjimą žydų Vilniaus gete. Už
rašai neribotam laikui padėti 
universiteto knygyno lietuviš
kų raštų kolekcijos skyriuje. 
Užrašų pargabenimu iš Pran
cūzijos pasirūpino Paryžiuje 
gyvenantis ž. Mikšys..

Naciams okupavus Lietuvą 
ir žydus suvarius Į vad. getus,

——--Gintaras Aukštuolis, cin.
inzįį^rij osysiuden tas- .APurdue

greso Meniorandiuiių ;;kė>miši- 
josipirmihinkašė; Ji§'tyra baigęs

tūtą,' "moko lituanistinėje mo
kykloje, priklauso, skautų pr- 
ganzacijai ir Grandies tautinių 
šokių grupei.

— Rūta Butkutė ir Viktoras 
Stankus, Cleveland, Ohio, at
stovauja ir palaiko ryšius su 
Lietuviij Jaunimo Informacijos 
Centru ir jo laikraščiu “Lietu
vių Jaunimas”, Boston, Mass. 
Centro pirmūnas ir valdybos 
bei redakcinės kolegijos pirm, 
yra Gintaras Karosas.

— McHenry Apskr. šerifas 
Arthur .Tyrrell, demokratas, 
sudarė Illinois valstijoje De
mokratų komitetą perrinki
mui Gub. Ogilvie. Savo pa
reiškime spaudai jis sako, kad 
pasilieka demokratij partijo
je, bet negali remti tos partijos 
kandidato Į gubernatoriij Daniel 
Walker dėl jo rekordų, rapor 
to apie Chicagoje vykusius 
maištus ir dėl pareiškimų apie 
įstatymų vykdymą bei vykdy
tojus.

— Trečiadienį, liepos mėn. 
12 d., Kazimieras Baltrukonis 
Sophie Barčus radijo valandoje 
škaitysįphskaftą.'

— Antanas Gulbinskas, Liet 
Mokyt. S-gos pirm., išvyko 2 
savaitėms atostogų į Floridą.

Jaunimo Kongreso sto
vyklai, Camp Romuva, RR 1, 
Ravenscliffe, Ont., Canada, vie
nas Naujienų skaitytojas už
sakė šio laikraščio 4 egzemp.

NAUJAS 8 BUTŲ NAMAS po 3 — 
4^ kamb. Marquette Parke. $15,000 

pajamų. Mainys į mažesnį.
Kam reikia 4^2 kamb. buto, veikite 

greitai, nes jis yra dabar laisvas.
’ HE 4-2323.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

A. G. AUTO REBU1LDER5
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III 

TEL -s- 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS.. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di- 
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. S36,500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo, pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

TeL: 471-0321

O. Šimaitė buvo viena iš dau-
gelio lietuvių, norėjusių nelai
mingiesiems padėti. Ji buvo koncentracijos stovyklą 
laimingesnėje padėtyje, nes 
gavo leidimą gete lankytis,
aiškindama naciams, kad nori
gelbėti žydams -anksčiau pa
skolintas Vilniaus universiteto 
knygyno knygas. Vaikščioda
ma i getą ji žydams nešiojo 
maisto, vaistų ir kitokių būti
niausių reikmenų ir papirkda- 
ma sargybinius pradėjo iš ge
to gelbėti žydų vaikus.

Nacių Gestapo ją suėmė 1944 
metais areštavo ir nusmerkė 
sušaudyti, bet Vilniaus univer
siteto vadovybei papirkus 
aukštą nacių valdininką , jos 
mirties bausmė buvo pakeista

kacetu ir ji buvo deportuota Į 
Dachau, O vėliau perkelta Į 

Pran
cūzijos šiaurinėje dalyje, kur
ir po karo išgyveno iki 1953 
metų, kol jos Vilniuje išgelbė
ti, dabar jau suaugę žydų vai
kai ją pasikvietė i Izraelį ir 
Izraelio valdžia jai mokėjo 
pensiją. ' Tačiau Ona Šimaitė 
1956 metais grįžo atgal į Pran
cūziją, kur likosi gyventi iki 
mirties 1970 metais.

Velionės užrašai apima lai
kotarpį iki pat jos susitikimo 
su savo išgelbėtais žydų vai
kais. Užrašai yra padėti Kent 
valst. universiteto bibliotekos 
specialiame kolekcijų depar
tamente

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

didi e r arm c;re ano Casuaitv Company

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. TaL YA 7-5980

t

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI [R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

T«I.: REpublIc 7-1941

A. 4 L INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX , i 
4645 Se. ASHLAND AVĖ.

LA 34775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
PIflūi lutomoblliv draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
-

MOVING — Apdraustas per kr aus tymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla. /

Antenas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE Viena ii daugelio Dachau kaceto krematoriumo žmonėms deginti krosnių angy. 
Krosnis vsiikai panaši į kepyklą, tik tas skirtumas, kad vietoje ant "ližės" "ke

palai" j krosnį buvo įstumiami didžiuliais metaliniais padėklais.

M. A . š 1 M K U S
Real Estete, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i' 

kitokį blankai.

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
T A ĮSOM E 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 __ TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

■ - i

.A'..,
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— K. Jakubs- Jakubkienė iš 
Brighton Parko apylinkės gavo 
dovanų metinę Naujienų pre
numeratą iš savo dukters Ann 
Kueltzo, tarnaujančios Chica
go Taupymo ir Skolinimo B- 
je.

♦ Reikalingas Real Estate 
pardavėjas pilną laiką. Avansas 
yra galimas iš anksto. Kreiptis 
į Balį Budraitį, Bud’s Real 
Estate, 4369 So. Archer Ave.

(Pr).

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildymas. Žemi mokes
čiai, geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14 900

MŪRINIS BUNGALOW 
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų, 
pas.
apsodintas^-Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10 
Labai gražiai Įrengtas skle- 

Garažas. Gražiai aptvertas ir

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metu, 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas.
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond.. balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas, air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21 900

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Arti 704os ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marcmette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au
to garažas atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. S37.500.

10 BUTU MŪRAS, ame $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVĖ.

Chicago. III 60609. Tel.: VI 7-3447

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186 
arba ROMUI telef. 927-5680
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