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ITALIJOS SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI
-į *•'

“A ROMA. —Sekmadienį italai pradėjo balsuoti savivaldybių 
rinkimuose, kurių balsavimas turėjo baigti^ vakar 2 vai. po 
pietų, šie rinkimai laikomi egzaminu, barometru dabartinei koa
licijai, kuri nuo gegužės mėnesio parlamento rinkimų suspėjo 
daug piliečių apvilti. Nemažai prisidėjo vyriausybės nutarimas 
pakelti savo minisferių ir ambasadorių atlyginimus, tuo pačiu 
metu draudžiant unijoms statyti naujus algų reikalavimus, šie 
balsavimai paliečia tik 11% balsuotojų. Renkama 778 vietovių 
savivaldybės, keturių provincijų sostinių: Novara, La Spezia, Pa
via ir Trieste, administracijos ir dvi provincijų tarybos.
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Praėjusiuose gegužės mėnesį 
parlamento rinkimuose šiek tiek 
sustiprėjo krikščionių Semokra- 
tų ir komunistų partijos. Nau
jieji fašistai irgi padidino savo 
šalininkų eilesr o socialistai — 
susilpnėjo. Nuo gegužės mėne
sio socialistų partija pasuko šiek 
tiek nuosaikesniu keliu. Vyriau
sybės partijos: krikščionys de
mokratai, socialdemokratai,, li
beralai ir respublikonai padarė 
nemažai klaidų. Visiems įdomu, 
kiek tie pasikeitimai italų politi
nėje scenoje turės įtakos i balsa
vimą. *

Nors socialistų partija pasi
sakė už artimesnį bendradarbia
vimą su centro ir dešinės parti
jomis, daugelyje sa,vivaldybių 
socialistai kartu valdo su komu
nistais. Naujieji fašistai prieš 
šiuos rinkimus labai daug dėjo 
pastangų, ypatingai Italijos pie
tuose, plėsdami savo šalininkų 
eiles. Naujieji fašistai stengia
si parodyti, kad jie yra naują, 
vis ^stiprėjanti Italijos politinė 
jėga.;,- v*- '"r

Italijos spauda, ypatingai opo
zicijos laikraščiai, aimanuoja 
apie Italijos rinkimų atgyvenu
sia balsu skaičiavimo sistema. 
Nurodomi rinkimai Amerikoje 
ir Vakarų Vokietijoje, kur bal
savimo rezultatai buvo žinomi 
jau rinkimų dienos vakare. Ita
lijoje, paprastai, rezultatų ne
laukiama dvi dienas po rinki
mų.

Rinkimai davė atostogas 800,- 
000 mokinių, nes mokyklos bu
vo. reikalingos rinkimų būsti
nėms. Ta proga spauda komen
tuoja, kad jokie kiti vaikai Eu
ropoje neturi tiek atostogų, kiek 
jų turi italiukai. Gruodžio 6 ir 7 
bus mokytojų streikas, po to 
seka katalikų Nekalto Prasidė
jimo šventė gruodžio 8 d., o po 
jos šeštadienis ir sekmadienis.

už tautine veiklaC c
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos teismas Zagrebe nuteisė tris 
kroatus veikėjus už kurstymą 
nacionalistinių idėjų ir už nusi
kaltimus prieš ' “revoliuciją”. 
Profesorius Marko Veselica, bu
vęs kroatų kultūrinės organiza
cijos Matica Hrvatska veikėjas, 
gavo 7 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Joze Ivicivic-Bukulic 
gavo 4 metus kalėjimo ir Zvoni- 
mir Komarica nuteistas dviem 
metams. Visi trys, atlikę baus
mes, negalės 4 metus rašyti į 
spaudą ar sakyti kalbų viešuo
se mitinguose.

Matica Hrvatska organizacija 
buvo apkaltinta politikavimu. 
Užuot dirbusi kultūrinį darbą, 
ji kursčiusi kroatus prieš kitas 
Jugoslavijos tautines grupes ir 
bandžiusi tapti nauja politine 
partija.

KINŠAS. — Buvęs Belgijos 
Kongas, dabartinė Zaire, užmez
gė diplomatinius ryšius su ko
munistine Kinija.
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Suharto baigė VLIKO SEIMAS CLEVELANDE
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CHICAGO. — Praėjusiuose rinkimuose į JAV kongresą iš

SAN FRANCISCO. — Vidu- 
riniąją mokyklą baigęs 18 metų 
mokinys padavė į teismą visą -■ 
San Francisco miesto švietimo 
tarybą, superintendentą ir Ka
lifornijos viešojo švietimo direk
torių, iš kurių jis reikalauja 1 
milijono dolerių už pažeminimą, 
paniekinimą ir asmenines kan- ’’ 
čias, kurias jis iškentėjęs, kai i 
paaiškėjo, kad jis nemoka pa
kankamai rašyti nei skaityti, j

Bostonas. — Paskutinis Gali-, 
upapklausinėjimas parodė, kad '
59 nuošimčiai amerikiečių pri- Illinois 3-čiojo distrikto buvo išrinktas respublikonas kongresuia- 
taria prezidento Nixono pastan- nas Robert <P. Hanrahan. Sunku pasakyti, kielę lietuviai balsuo- 
goms užbaigti Vietnamo karą ir tojai prisidėjo prie jo išrinkimo, tačiau suėjus trijų metų sukak- 
jo priemonėms to tikslo siekiant. • čiai nuo lietuvio jūreivio Simo Kudirkos bandymo pabėgti iš so- 
Kiti 33% pasisakė prieš prezi-įvletu laivo į JAV, atstovas Hanrahan parašė ląiškus prezidentui 
dento pastangas, 8% neturėjo Nixonui ir Jungtinių Tautų gen. sekretoriui Ėurt Waldheimui, 
nuomonės. •-------
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BEIRUTAS. — Sirijoje laukia-
ma sudarant naujo ministerių nuL atstovas Robert Hanrahan 
kabineto, kuriame daug vietų ' pagirią pręzyJeųtą už jo ^pareiš- 
bus atiduota karininkams. Prem- kimus po Kudirkos incidento-ir 
j eras generolas Abdel Rahman' ragina prezidentą dar kartą pa- 
Khleifawi serga ir guli ligoni-, kartoti Amerikos vyriausybės 
nėję. Padidėjus Įtempimams prie pritarimą tautų laisvo apsispren- 
Izraelio sienos, prezidentas nu
taręs sudaryti naują ministerių 
kabinėta.

DUBLINAS. — Airijos teisi
mas nubaudė airių respublikos 
armijos vadą MacStiofain 6 mė
nesiais kalėjimo. Dubline ta pro
ga sprogo didelė bomba prie ki
no teatro, sužeisdama 30 asme
nų.

BELFASTAS. — Britanija 
paskelbė, kad ji sumažins savoj 
kareivių skaičių šiaurinėje Airi- į 
joje iki 17,000, išveždama 1,000 
kareivių. Airių slaptoji armija 
buvo beveik likviduota, 160 jos 
narių yra uždaryti Į stovyklas 
teroro veiksmai sumažėjo.

dimo teisei ir visų tautų lais
vei. Hanrahan taip pat prašo 
prezidentą dėti visas pastangas 
padėti Simui Kudirkai ir jo šei
mai.

“Southtown Economist” laik
raštis rašo apie atstovo Hanra
han pastangas priminti JT gen. 
sekretoriui Waldheimui 17,050 
lietuvių pasirašytą peticiją, ku
rioje protestuojama prieš civili- 

<nių laisvių varžymą. Hanrahan 
i ragina sekretorių dėti visas pa- 
1 stangas garantuoti teises tokių 
vyrų, kaip Simas Kudirka. Jis, 

'sako'atstovas Hanrahan, yra lie- 
i tuvių laisvės dvasios simbolis. 

’ Laisvės, kuri niekada nepasiduos 
svetimų jėgų priespaudai valsty- 

NEW YORKAS. — šiaurės; binėms ir religinėms instituci- 
Vietnamas pranešė su komunis-'joms.
tais bendradarbiaujančiai ame-| Reikia pripažinti, kad naujai 
rikiečių grupei, kad Kalėdų pro- išrinktas kongreso narys Robert 
ga karo belaisviams bus leidžia- Hanrahan savo laiškais parodė 
ma gauti 11 svarų siuntinėlį. 3-čiojo distrikto gyventojų rei- 
Jie turi būti siunčiami per Mas
kvą.

brakonierių gaują

kalų supratimą, kuris, reikia ti
kėtis, ras atgarsio to distrikto 
lietuvių balsuotojų eilėse.

STRAUDSBURG. — Pennsyl- 
vanijoje policija suėmė devynis 
asmenis, kurie Pocono kalnuose 
nelegaliai medžiojo briedžius ir 
jų mėsą pardavinėdavo’ tam tik
rose parduotuvėse. Brakonieriai 
miškuose naudojo šviesias lem
pas, kurios briedžius apakinda
vo ir sustabdydavo, žvėrys buvo 
medžiojami šautuvais ir medžio
kliniais šautuvais. <

Tardymai parodė, kad ši gru
pė nušovė apie 50 briedžių ar 
stirnų. Pas vieną brakonierių 
briedis buvo rastas uždarytas 
gyvas daržinėje. Parsivežęs 
lengvai sužeistą briedį, brako
nierius nutarė jį atšerti, kad jis 
būtų sunkesnis ir riebesnis.
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primindamas jiems Kudirkos bėgimo sukaktį.

Savo laiške prezidentui Nixo- ' f . — 1 11 ■■ ' ■ '

Padorusjaunuolis 
nužudė tėvus

DOUGLAS. — Arizonos gy
ventojų^ sukrėtė vi^jja žmog
žudystė. Jaunas, 16 metų vi
durinės mokyklos mokinys Ber
nard Roth atvyko į policijos įs
taigą ir paskelbė, kad jis nužudė 
savo tėvą ir motiną. Policija tik
rai rado abu: Joseph Roth, 60 
metų ir Gertrude Roth, 57 m. nu
šautus savo namuose.

Tardomas jaunasis Roth pa
reiškė jau seniai galvojęs nu
žudyti tėvus. Jis prieš juos ne
turėjęs jokio piktumo, tik norė
jęs pergyventi, kaip atrodo ką 
nors nužudyti, koks gaunasi 
jausmas. Klausiamas apie santy
kius su tėvais, Roth paaiškino, 
kad tėvai jau smarkiai seno ir 
jis seniai planavęs juos nužudy
ti.

Kaimynai tvirtina, kad jau
nasis Roth buvęs labai manda
gus, ramus vaikas, geras moki
nys, rimlas ir padorus.

HANOJUS. — šiaurės Viet
namas ir Bengalija nutarė už
megzti diplomatinius ryšius.

Bien Hoa amerikiečiy marinę aviacijos grupė suruošė priėmimą Piety Vietnamo vaikams našlai
čiams. čia jie matomi prie angare suguldytu 250 svarę aviacijos bombę.
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ROMA. — Indonezijos prezi
dentas Suharto baigė savo ke
lionę po Europos valstybes, ap
lankydamas Vatikane popiežių 
Paulių Vl-tąjį. šis pareiškė sa-Į 
vo kalboje, kad jis visada gerai j 
prisimena savo vizitą Indonezi
joje, kur jis buvo sustojęs ke
liaudamas prieš dvejus metus į 
Filipinus.. Popiežius pagyrė In
doneziją už jos prisidėjimą prie 
taikos ieškojimo Indokinijoje.

I'rezidentas Suharto priminė 
popiežiui, kad Indonezija susi
deda iš įvairių rasių ir įvairių 
tikėjimų žmonių. Daugiausia In-, 
donezijoje yra musulmonų.

Texas ūkininkai
skundžiasi teisme
AMARILLO. — Penki Texas 

ūkininkai padavė į teismą žemės 
ūkio departamentą, kaltindami 
valdžios pareigūnus, kad jie ne
painformavo Texas ūkininkų, 
kad ruošiamasi parduoti Sovietų 
Sąjungai tiek daug kviečių. Ūki
ninkai, nežinodami apie šį biz
nį, pardavė rinkoje savo kvie
čius po 1.35 dol. už bušelį. Ka
da paaiškėjo biznis su Maskva, 
ūkininkai galėjo gauti už bušelį 
iki 2.50 dol.

Skunde teismui sakoma, kad 
šešios didelės javų bendrovės 
slaptai susitarė su vienu buvu
siu žemės ūkio departamento pa
reigūnu ir padarė nemažą pelną. 
Texas ūkininkai praradę apie 60 
milijonų dolerių.

Speciali Paryžiaus 
policijos komanda 
PARYŽIUS. •— Prancūzijos 

vidaus reikalų ministeris davė 
leidimą policijos vadui Paryžiu
je įsteigti specialią policininkų 
brigadą iš 40 žmonių. Joje bus 
aukštai kvalifikuoti šauliai, 
sprogmenų ekspertai, džiu-džis- 
tų, karatės specialistai.

Ši grupė, padalinta į penkias 
grandis po aštuonius vyrus; bus 
panaudojama oro piratų ar mies
tų teroristų atvejuose. Visi na
riai yra savanoriai, šios ko
mandos įsteigimas buvo paska
tintas Muencheno miesto įvykių 
Olimpiados metu, kada arabų 
teroristai pagrobė žydus sporti
ninkus.

— Julius P. Slavėnas, State 
University of New York, Buffa-
lo, kolegijoje, paskelbtas “asso
ciate” profesoriumi istorijos 
skyriuje. » (E)

nomis. Seimui ruošti komiteto pirmininkas Jonas Daugėla pa
sveikino suvažiavusius Vliko narius, spaudos atstovus ir sve
čius. Seimą sveikino lietuvių organizacijos išeivijoje ir atskiri 
asmenys, jų tarpe šiltą kalbą pasakė Clevelando miesto meras 
Parks. Seimui pirmininkavo Stempužis ir Blynas. Seimas vyko 
Hollanden House viešbutyje.

Norvegai nepagavo 
nežinomo laivo

OSLO. — Norvegijos gynybos 
ministerija paskelbė, kad Sogne 
fijorde buvęs nenustatytos vals
tybės povandeninis laivas penk
tadienio naktį paspruko į atvirą 
jūrą. Norvegų keturi laivai mė
tė į vandenį rankines granatas, 
duodami povandeniniam laivui 
signalą iškilti ir pasirodyti. Bu
vo numestos ii’ kelios gilumos 
bombos, tačiau laivas nepaklau
sė ir pabėgo.

Povandeninis laivas giliame 
fijorde pirmą kartą buvo paste
bėtas lapkričio 12 d. Jo ieškoti 
norvegams padėjo ir du britų 
helikopteriai. Spėjama, kad po
vandeninis laivas buvo sovietų 
ar Lenkijos. Pagal tarptautinę 
teisę Norvegija turėjo teisę lai
vą nuskandinti, •r * v.

Naujas Marso 
žemėlapis . -

.FLAGSTAFF. — Amerikos 
geologijos tyrinėjimų -centrcf as- 
trogeologijos skyrius paskelbė 
neseniai baigtą sudaryti Marso 
planetos žemėlapį, kuriam me
džiagą davė Naša erdvėlaivio Ma
riner 9 fotografijos. Jos labai 
pastūmėjo į priekį žmogaus ži
nias anie Marso planetą ir jos 
charakteristikas.

Pirmasis Marsą tyrinėjo Gali
lėjus. Vėlesniais laikais Gio
vanni Schiaparelli 1877 metais 
paskelbė apie Marse pastebėtus 
“kanalus”, o po jo Percival Lo
well jau tvirtino, kad tie kana
lai yra inteligentiškų būtybių 
darbo vaisius.

Prieš Mariner erdvėlaivių fo
tografijas ir su geriausiais te
leskopais Marse žmogus galėjo 
tiek įžiūrėti, kiek jis įžiūri su 
nuoga akimi mėnulyje.

Marines kameros padarė ir at
siuntė į žemę virš 7,600 nuotrau
kų, kai kurios jų buvo padary
tos iš 1,025 mylių nuotolio. Nau
jas planetos žemėlapis padės iš
rinkti vietas 1976 metais pla
nuojamiems dviejų Viking erd
vėlaivių nusileidimams.

Lenkai išveža 
daug valiutos

VARŠUVA. — Kai Lenkija 
atidarė sieną į Rytų Vokietiją, 
buvo manyta, kad į abi puses per 
metus sieną pereis apie milijo
nas žmonių. Dabar paaiškėjo, 
kad jau 13 milijonų lenkų lankė
si Rytų Vokietijoje. Jie išvežė 
labai daug zlotų, todėl valdžia 
priversta suvaržyti išvedamos 
valiutos kiekį. Iki šių metų ga
lo kiekvienas sieną peržengiantis 
lenkas galės pasiimti tik apie 50 
dol. vertės zlotų.

Nuo ateinančių metų pradžios 
keliautojai į Rytų Vokietiją ar 
kitas komunistines šalis galės 
per metus išvežti tik 330 dol. 
vertės zlotų, nežiūrint, kiek kartų 
jie pereis sieną ar į kurią valsty
bę važiuos.

Daug diskusijų, paklausimų 
sukėlė seime skaitytos paskai
tos; Dr. Stasio Bačkio, Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone pa
tarėjo — “Tarptautiniai įvykiai 
ir Lietuva”, prof. dr. Jono Ge
nio — “Vlikas ir visuomenė”, 
Stasio Dziko — “Didieji įvykiai 
pavergtoje Lietuvoje ir mūsų 
uždaviniai”.

Seimą pradėjo Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas, pra
nešimus padarė: finansų tvar
kytojas Jurgis Valaitis, Tautos 
Fondo — Juršys ir Kanados Tau
tos Fondo atstovybės — Augus
tas Kuolas. Seimo nutarimus 
formulavo Teodoras Blinstrubas, 
Algirdas Kasulaitis ir Vytautas 
Radzivanas.

Vyriausio sietuvos isiaisvini- 
mo Komiteto valdybon išrinkti: 
dr. J. K. Valiūnas, J. Audėnas, 
Jurgis Valaitis, A. Razgaitis, 
S. Dzikas, A. Vakselis ir V. Ra
dzivanas. Plačiau apie Vliko 
seimo darbus bus vėliau.

Jordano karalius 
sužeistas atentate
BEIRUTAS. — Iš kelių šalti

nių praėjusią savaitę kursuojan
čios žinios nekelia abejojimų, 
kad prieš Jordano karalių Hus- 
seiną tikrai įvyko sąmokslas. 
Vieni šaltiniai sako, kad kara
lius lapkričio 18 buvo paguldy
tas Į ligoninę “pervargęs”, nes 
jis pats su saugumo valdininkais 
gaudė pasikėsinimo autorius ir 
juos tardė. Kitos žinios tiesiog 
teigia, kad karalius pasikėsini
mo metu buvo sužeistas į šlau
nį ir turėjo gulti ligoninėn. Li
bano laikraštis “An Nahar” tei
gia, kad Jordane po pasikėsini
mo buvo suimta 300 asmenų, 
daugiausia kariškių. Lėktuvas, 
vadovaujamas majoro Khatib, 

paleidęs raketą į karaliaus par
ke stovintį helikopterį, kuriuo 
karalius Husseinas ruošėsi pa
kilti. Helikopteris sunaikintas, 
karalius sužeistas, o maj. Kha
tib lėktuvą ore išsprogdino kitas 
karinės aviacijos lakūnas, loja
lus karaliui Husseinui.

Nepavyko išvaduoti 
Sean MacStiofain
DUBLINAS. — Astuoni vy

rai Airijoje bandė iš ligoninės 
išvaduoti Airių Respublikonų 
armijos vadą Sean MacStiofain. 
Ligoninės koridoriuje, netoli 
kambario, kuriame gulėjo Mac
Stiofain, jau savaitę badaująs 
ir šiek tiek nusilpęs. įvyko susi
šaudymas, kuriame du polici
ninkai. du airiai teroristai ir du 
civiliai buvo sužeisti.

Savo vado gelbėti atvykę gin
kluoti vyrai buvo apsirengę ka
talikų kunigų ar gydytojų dra
bužiais. Policija ligoninėje su
ėmė septynis vyrus.

Dubline įvyko demonstracija 
prieš Airijos valdžią, kuri įsa
kė MacStiofain suimti. Ix>ndone 
apie 50 airių buvo okupavę Ai
rijos lėktuvų bendrovės patal- 

jpas.
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SKAUDAMO PETIES TOLIMESNIS TVARKYMAS

Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago, Illinois 606081739 So,. Halsted Street

$1.50

enos

case of the

VALSE

ZIP CODE

sewesE

Chicago, HI. 60608

(biceps) susitrauks į 
ties skaudamu peties 
viršutinėje rankos da-

S3.00
$2.M.

- ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoje $2.00 dabar

lo vėžiu (sarcoma).
Kai kurie pacientai jaučia la

bai dideli skausmą priešakinėje 
peties dalyje. Tas atsitinka to
dėl, kad pakartotinas tos ran
kos judesys suerzina tą ranką 
kilojančio svarbiausio raumens 
(biceps yra jo vardas) sausgys-

sruegą liepia 
medžių saka.' 
ir garsų ste 

svajoja

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

Išmokime patys sveikiau laikytis, tada ir gydytojas 
sėkmingiau mums padės. Gyvenimo tiesa

AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą Įspūdžiai.

karnos veiklos. Tai bus tikriau
sias savos visapusiškos sveika
tos ne tik įsigijimas, bet ir jos 
išlaikymas. Kitas vien tik plau
kiodamas pasiliuosuoja nuo pe
ties skausmų, nors' prieš tai gy-
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pay check and 
what to 

do about it,

ku tokiems ranką judinti. Ne
gali toks žmogus darbų atlikti. 
Ir vis tokie negerumai gaunasi 
dėl žmogaus apsileidimo dėl pe
ties nemankštinimo. Toks ne
judina reikiamai rankos, o po to 
susilaukia dar didesnio blogumo 
— dėl neveikios raumenų, suny
kimo. Už tat nebūkime vaikais: 
reikiamus pratimus — pridera-

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu §22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas-” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų §12JD0).

Some people learn the hard. way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

at kita 
pastų, pridedant

Kitokia pagalba skaudamam 
peties sąnariui

Kartais galima mėginti X-Ray 
terapiją— Gydymą staigaus 
bursito ar tendinito atveju (su-

pacientas susilaukė per savo ap
sileidimą reikiamai nesigydyda- 
mas. Kartais pacientas dėl skau
smų petyje visai apsileidžia. Vie
nam išlaidų gaila, kitam darbus 
palikti neįmanoma, trečiam gaiš
tis. ketvirtas mano, kad skaus
mas petyje savaime praeis — 
taip kiekvienas savaip, sau duo
be kasa. Už tai gana tokio sa
vęs be laiko Į vargą varymo. 
Kiekvienas pradėkime su viso
mis savo negalėmis reikiamai ir 
laiku tvarkytis. Tas ypač būtina 
turint skausmingą petį. Laiku 
ir reikiamai tvarkantis, galima 
išvengti daugelio ateityje su
laukiamų negerumu. Tada vis 
vien priseina gydytis, menkes
nių paseku susilaukiant ir daug 
išlaidų pasidarant.

Išvada. Pradėkime viso
mis galimomis jėgomis gintis 
nuo įvairių negerovių. Nemany
kime, kad sveikata savaime 
mums duotas dalykas. Ne, šimtą 
kartų ne. Reikia nuolat budėti, 
veikti, norint bent kiek sveikes- 
niais per gyvenimą praeiti. Pir
miausia skaudamą patį tvarky
kime trimis priemonėmis: drėg-
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mui pomėgių — lavinkime skau
damą sąnarį. Kitaip, reikės spe
cialisto — terapisto pagalbos 
šauktis. Vien gimnastikavimas 
yra nuobodus dalykas. Ne visi 
taip gydytis pajėgia. Už tai rei
kia griebtis įdomių — petį ir 
ranką lavinančių tam žmogui 
įprastų užsiėmimų darže, • sode, 
apie namus bei rūsyje ar kamba
ryje. Tik/liaukimės, ypač se
nesnieji, visokį apsileidimą prak
tikavę. Pradėkime užsiimti nau
dingais sau ir artimui darbais. 
Tik tokiu būdu geriausiai pasi
tarnausime ne tik sau, artimui 
bet ir žmonijai bei jos Tvėrėjui.

Visi, iki vienam griebkimės

jausmų darnos pagrindai

Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

_____  JONAS ADOMAVIČIUS* M. D. ______

Pirmajame tame yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygar gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu;

Ar orai atšyla
Daug tyrinėtojų padarė išva

dą, kad Pasaulio vandenynų ly
gis šiuo metu visur pakilo per 
šimtą metų nuo penkių iki de
šimt centimetrų. Svarbiausia 
to priežastis — Žemės klimato 
atšilimas ir žemynų ledynų tir
pimas.

Per paskutinįjį ledynmetį Pa
saulio vandenynų lygis buvo pa- 
žemėjęs vidutiniškai daugiau 
kaip šimtą metrų, lyginant su jo 
lygiu mūsų dienomis.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________
Minkštais- viršeliais tik ......... ........  _...................

Dr. A„ J. Gussen

Take sto ck in America 
Joiu the Payroll Savings Plan. “

dėsi pas dešimtį gydytojų .hete
rų pasėkų, nes ' newmankftino 
kaip reikiant. t j

Pasiskaityti. Hospital physi
cian, November 1972.

Kaip tvarkomas aštrus peties 
įdegimas

Kaip tvarkomas sausgyslės 
makšties sukalk ėjimas (rašyta 
pereitą kartą), taip tvarkomas 
ir aštrus tos sausgyslės įdegi
mas: suleidžiama adata skaus
mą raminančio vaisto 
anesthetics) ir cortisono (ste
roids). Toks langų valytojas, 
nuolat savo ranką aukštyn že
myn gimnastikuodamas darbe, 
gali gauti peties raumens saus
gyslės uždegimą (bicipital ten
dinitis). Kartais tokie negali 
darbo pradėti tol jau dirbti pir
ma jiems chirurgiškai nepadė
jus — operacijos nepadarius. 
Tuo atveju operuojant sulaiko
mas sausgyslės judėjimas kau
liniame griovelyje, arba ta saus
gyslė prisegama kitoje vietoje.

Chroniško peties skausmo 
tvarkymas

nūs) 
das neretai būdavo 
mas. Keletą kartų 
skausmai sumažėja 
pranyksta. Dabar 
nuo tokio gydymo atsisakyti, nes 
susekta, kad toks tvirtinimas

peties — rankos didžiojo rau
mens (bisceps) sausgyslė trūkti. 
Tada tas dvigalviu vadinamas 
raumuo 
kamuolį 
sąnariu

Kai ligonis ilgiau negaluoja 
peties skausmais,'kai jis iš pra
džios reikiamai nėsitvarko gydy
mas jau esti gerokai pavėluotas. 
Tada tikriausiai -jo peties sąna
rio judesiai esti apriboti — ne
normalūs. Tada sąnario minkš
tieji raiščiai esti susitraukę. 
Tada ir raumenys aplink tą są
narį esti sumenkę — atrofavę. 
Gydymas tada esti energingas: 
reikia atstatyti peties sąnaryje 
normalius judesius ir- raumenų
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APLANKYS KASDIENĄ...

Visuomenei ir paskiram asmeniui “ 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų 
^■SmEt^-prenumei'ata^.yja. ideali ir ; prasminga dovana, tė- 

vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės dums išlaikyti giminės ar bičiulių artu- 
ą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi- 
i, kovojančiai už savo krašto laisvę.

susierzi-
Iki šiol tas gydymo bū- 

panaudoja- 
pašvitinus 

ir pagaliau 
pradedama

Neužleiskime ligos petyje
žmonės labai blogai elgiasi 

užleisdami bet kokią savo nege
rovę iki kol sunku bepataisyti.

Užleistas petyje skausmas daž
nai iššaukia peties sąnario ir 
viršutinės rankos dalies: raume
nų sunykimą (atrophy). Rau

si. Duokim, raštinės darbininkas 
ima kitokį darbą atlikti: jis pra- 

ali deda dažyti savo kambarius su 
roliuku — aukštyn- — žemyn 

Tada ima skau
dėti minėto raumens sausgys
lę toje vietoje, kur ji slidinėja 
petikaulio įdubime — kaip tik 
priešakinėje peties sąnario da
lyje. Tam įdubime besirandan- 
tieįi mėsiniai apvalkalai — pa
tiesalai esti sujaudinami. Tada 
jie darosi skausmingu

Jei žmogus nesiliaus savo ran
kos aukštyn-žemyn judinti, 
pvz., dažydamas tada, kai jis 
pajus petyje pirmuosius nedi
delius skausmus — tada minė
to (ranką judinančio) raumens 
sausgyslė galės iššokti iš savo 
kaulinio griovelio ir sukelti di
delius sjausmus. Dar blogiau 
tais atvejais gali atsitikti: gali

Poezija, 115 psl. $3.»0.
Knyga*, prašome atsilankyti į Naujiem- 

čeki ar pinigini orderį.
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija raip pavasaris, Ktris pradžioje pro tirpstanti 

lazuynui isskleisti mažutį, deinu-’itu spindinu žiedą' apkaišo 
žirginiais. Kaip konteterms ir pamažu įveda. į gamtos vaizdų, 
buklus Ura iru. Uis kai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose
juokauja ir verku įjoetai paiegdanu išreikšti žodžiais jausmu ir 
geime

Naujt^uo^r yia gausus pasirinkimas poezijos leiGuaų

b. J. Augustai tyre - Vaičiūniene, 2V A IGŽJO’TOS. NAK.TY.Sn Didelio *O1 
mato. L2b psL Kama SL.—.

z Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegllos. giesmes, poemos 
Kišeninio Lurmaio, 157 psl S2.00.

□ Butky Juze, E1LERAŠCIAI IR RASTAJ. 155 psl SK5O.
tt. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. £llnj arktine. 16b 

psi Kaina S3 DU
7 Kleopas Jurgelionis, GLUD* - LLUDL Lyriko* eiles, 105 psL 32.*X 
o. Anatolifus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, «b psL SZ.O0.

12 Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai abu 
įsvietintas lietuvaites senovės laikais, su autoriaus iliustracijomis. S5 JO

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano baranau k< 
"Anykščiu SnHis vertimas. 42 psl $2.00

14 Salys Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės; psl. $1.00.
15. Stasys Santvarai, ATDARI LANGAI. Rinktim lyrika, 167 psL, S^.IK
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2 50
1.7 Petras Sagstąs, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Uai. psl, ŠLIJO
18 Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $).(X 
1U Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., 31.00.
20. Elena Tumiene, KARALIAI IR $VEXTIElh Eilėraščiai. 80 psL S2.50
21 Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl S3.0C
22. J6n«s Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl SI .00
24. Adomas J asas, BUK PALAIMINTA-S.

Norėdami įgyt* 
raštine arh» užsikvti

Daleiskime, kad žmogus dėl 
chroniško, ilgai besitęsiančio te
palinės dėžutės (maišelio) pety
je Įdegimo (bursitis) negali ran
kos kaip reikia judinti. Toks, sa
kysim dėl peties sustingimo ne
gali susišukuoti plaukų bei iš
siimti piniginės iš užpakalinės 
kišenės. Kaip tokiam reikia pa
gelbėti jo negalioje?

Mediciniškas chroniško peties 
skausmo gydymas yra lygiai toks 
pat kaip ir aštraus. Tik prade
dama palengviau gvdyti' varto- i • ■ . . .. ,. , . .• , • - v , ' Jėgą, o ne vien palaikyta tai, kojant priešuždegimines tabletes 
bei injekcijas. Jei tabletės nepa
deda — pradedama injekcijos. 
Daugiausia jų tris panaudojama. 
Kartu stengiamasi labai ener
gingai gimnastikuoti skaudamas 
peties sąnarys. Būtinai reiškia 
užlaikyti normalūs peties sąna
rio judesiai, čia apsileidimui iš 
paciento pusės neturėtų būti vie
tos. Tik retais atvejais priseina 
griebtis chirurgo peilio, jei su- 
kalkėjimai nepranyksta (nesusi
geria į kraują) ar neišsiskirsto 
audiniuose. Atsiminkime, kad 
esant chroniškai skausmingam 
peties sąnariui labai retai pri
seina chirurgui įsikišti. Toks pa
tyręs kaulų ligų gydytojas — 
ortopedas kaip prof. Charles A. 
Rockwood, Jr., dirbąs San Anto
nio mieste Texas universitete ir 
būdamas ortopedinio skyriaus 

vedėjas per vienuolika savo prak
tikos metų operavo tik du pa
cientus, turinčius petyj'e sukal- 
kėjimą.

na Šilima, energinga mankšta | nesustiprės. Nepamirškime sa 
ir vaistais prieš uždegimą. Tik Į vo darbui įpročių, savų darštu 
retesniais atvejais reikės grieb
tis ketvirto® priemonės — injek
cijų. Kai kurie su skaudamu pe- 

1 ties sąnariu pacientai neturi vie- 
i no j e vietoje skausmų — tokie 
I skundžiasi plačiai po ranka ir 
net apie kaklą, pečius ir krūti
nę pasklidusiais skausmais. Gy
dytojui nevisada esti aišku, kur 
tokiems injekuoti vaistus.

Visi girdėjome apie gilųjį šil
dymą (deep heat) gaunamą įvai
riais aparatais. ’Ypač plačiai ži
nomas ultrasound aparatas. Tai 
naudinga, ypač prieš mankštą. 
Bet ir naminė, vietinė (local) 
šilima yra vertinga — tik ji tu
ri būti drėgna, ne sausa. Tą tie
są būtinai įsidėmėkite ir nieką-' rankomis, protu ir širdimi atlie- 
da nepamirškite šildyti petį ir 
ranką reikia per kompresą, ar
ba vonioje- Kompresą jam iš
džiūvus keiskime, vonion lįski- 
me kelis kart per dieną. Būki
me vonioje kokį pusvalandį kiek
vieną kartą. Jš vonios išlindę, 
pasigimnastikavę, gcdkimės lo
von ir šildykime petį per kompre
są su elektrine ar gumine pagal- 
vėle. Apsaugokime plastika elek
trini įtaisą nuo sušlapimo. Kom
presams vartoti šiltame vande
nyje suvilgytus ir išgręžtus 
rankšluosčius. Jokių vaistų į 
vonios ar kompresų vandenį ne
dėkime. čia veikia tik drėgna 
šilima. — vanduo. Atsisakykime 
senoviškų prietarų, būk ten 
druskų reikia pridėti.

Gimnastikuokimės virš galvų 
turimus- svorius. rankomis už 
virvių tampydami — abiem ran
koms kilnodami pirma juos ant 
skridulių pasikalbinę. Galima 
šluotkotį abiem rankom suėmę 
petį gimnastikuoti. Taip pat ga
lima darbui išjudinti peties są
narį minėtai grabaliojant sieną 
ir taip skaudamą ranką aukštyn 
keliant ir glaudžiant artyn prie 
sienos, stovint vieną pėda atstu 
nuo sienos ar durų. Reikia dirb
ti — raumenis lavinti, kitaip jie

' esigilindami į skaudamo pe- sirgus peties tepalinei dėžutei bei 
ties tvarkymą, susipažinkime su sausgyslės apvalkalui 
tos negalios tvarkymu gimnasti
ka (exercise), kitaip dar vadina
ma mankšta — lavinimu. Skau
damo peties savininkas privalo 
ke! t « kartų per dieną judinti 
ska damą petį visomis krypti
ni s kiek tik tas petys gali
ma judinti. Pats pacientas turi J padidina galimybę susirgti kau 
ta: atlikti. Kartais pradžioje 
tenka griebtis dvejopos pagal
bos: 1. su kita ranka padėti 
skaudamą petį judin ti; 2. su ki
ta žmogaus talka tai atlikti. Ne
gana, kad gydytojas pasakytų:
— “Eik namo ir truputį judink 
p tį...” Ne. Šitaip patartas žmo
gus judins savo petį tiktai 15-20 . lę, kuri yra prie peties priaugu 
laipsnių ribose. Reikia judinti 
visu pajėgumu tiek, kiek nor
maliai ta ranka iš peties 
judėti. Tik toks judinimas, to
kia mankšta padeda sąnario | judinti rankas 
skausme. Net ir tada, kai pri
seina skaudamą ranką trumpam 
įdėti į šiną (mat, kai labai skau
da — jokie judesiai negalimi 
trumpam laikui) — reikia kas
dieną ranką išimti iš šinos 
(sling) ir paprastai pamankš
tinti skaudamą petį. Niekada 
n"laikykime ranką šinoje ilgiau 
kaip tris dienas. Mat, dėl neju
drumo gali tas petys sustingti
- - tada vargas bus dar didesnis.

(local mą mankštą darykime - nors ir 
su skausmais petyje. Dabar jpar 
kentėsime, bet už tai vėliau tik
rai džiaugsimės-.

Dėl peties neveikios — rankos 
raumenims sunykus^, gydytojai 
tokį žmogų siunčia į ligoninės 
fizinės terapijos skyrių (Physi
cal Medicine 'and. Rehabilita
tion). Ten žmogyr-fima labai at
kakliai mankštinti.^. 'Taigi, žmo
gus esti priverčiamas pakelti 
skausmus dėl mankštos ir dargi 
užsimokėti. šitokią mankštą 
laiku — pačioje pradžioj e. pačiam 
ligoniui savuose.rijamuose atlie
kant — nesusilaukiama sunkes
nio stovio ir tuštesnės kišenės.



AVĖ MARIJADAIL. JURGIS JUODIS

Sidabrinė diena nebe pirma 
ir ne paskutinė. Buvo Čikagoj, 
bus Čikagoj, bus Los Angeles, 
bus Bostone, bus ir dar gal kur. 
Čia kalbu apie Sidabrinę dieną 
Detroite, arba, tiksliau, Detroito 
pakrašty, bet Detroito publikai. 
Apie Dainavos ansamblio Sida
brinė dienos spektaklį lapkričio 
19 dieną.

Sidabrinės diepos intrigą py
nė aštuoni asmenys: žymus vi
suomenininkas Ignas Jovaras — 
Algis Grigas, jo žmona Salomė
ja — Dalia Kučėnienė, jų duktė 
Sigutė — Margarita Momkienė, 
jų bičiulis Leonas Vilimas — Vy
tas Radys, Vilimų žmona Felici
ja — Roma Mastienė, Sigutės 
mylimasis Darius-Antanas Ge
lažius, gydytojas Povilas Gylys 
— Julius Savrimas ir Hollywoo- 
do aktorė Joana — Janina šal- 
nienė. Visi, išskyrus A. Gela
žių, dainavo solo, duetus. Visi, 
įskaitant ir A. Gelažių, turėjo 
atlikti didesnes bei mažesnes 
šnekančių aktorių roles. Apie 
muziką palikdamas muzikams, 
džiaugte džiaugiuosi aktorių vai
dyba, nes ji buvo išskirtinai ge
ra. Beklausydamas Dalios Ku- 
čėnienės rietenų su Roma Mas- 
tiene, jauteisi stebįs išlepintų 
poniučių dvidovą. Ir akimis po 
sceną bevaikydamas' straksin-

ja

YRA GERLAUSIA 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 ji 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.

Antanas 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
s

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM

PAID QUARTERLYDIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsy namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
ind Loan Association SAFETY OF

YOUR SAVINGS

UP TO 
S20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

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

i TEL.: GR 6-76245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. f. S P. M, Tuw. ? to 4, TTivrs. & Frl. 9 to B, Sot. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta v
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gaati Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or-

• deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

cią Margaritą Momkienę, tikrai, 
matai jaunutę mergytę, gal kiek 
ir perjauną tekėti už tokio “su
brendusio”, nes tokio didelio An
tano Gelažiaus. Ir kas gi ga
lėjo netikėti, kad Janina šalnie- 
nė tai Hollywood© blondinė, tik 
tam ir gimusi, kad ant kiekvie
no piršto po vyrą vyniotų? Ju
lius Savrimas, tiesa, tiek vai
dyba, tiek ir dainavimu labai 
priminė Maurice Chevalier (ai, 
net ir iš aprangos, net ir iš veido 
į jauną Chevalier nešė!). Bet j 
ar gali lažintis, kad tokių gydy
tojų Čikagoje neturime? Algis 
Grigas, toks jau rimtas visuo
menės veikėjas, toks jau orus, 
kad jį ir Detroite galėtume į po
rą tuzinų organizacijų pirminin
ku išrinkti. O Vytas Badys su 
temperamentu, beveik priešin
gybė Grigui, todėl ir nenuosta
bu, kad jie artimi draugai, žo
džiu, Zita Kevalaitytė-Visockie- 
nė, kaip režisierė, pasidarbavu
si ne bet kaip. Ne vien pagrindi
nių aktorių vaidybą ji į geras vė
žes įstačiusi. Tik pagalvokime 
apie gerą pusšimtį statistų-cho- 
ristų. Didelio mėgėjiškumo, sce
noje sau vietos neturėjimo nie
kur nepastebėjau, o kai kurie, 
ypač kai kurios moteriškosios 
savo pantomimiškais sugebėji
mais tiesiai dėmesį traukė. Pa- 

je, apsirengus pilkais megstu- 
kais, tai publikai nepraeina ir 
tiek. Čia galėtų būti trys al
ternatyvose jeigu tautiniai šo
kiai, tai tegu šoka ta pati sce
nos publika, atseit nugėrę Ig
no Jovaro svečiai, o ne Jaunimo

vyzdžiui, scenos dešinėje (iš žiū
rovų pusės) buvo išvystyta to
kia pu ik r- vaidyba, kad, regėjosi, 
iš ten pasigirs ir reikšmingi bal
sai.

Solistų balsų nedrįsdamas ne
išmanėliškai vertinti, tad juos
visiškai nutylėdamas, negaliu Centro studentų ansamblis; jei- 
nutylėti kitų ir savo nuomonės gu jau Jovaras (ar Jovarienė) 
apie veikalo muziką aplamai. Ogi užsigeidė savo svečiams duoti 
tos originalios Broniaus Budriu- staigmeną, tai reikėjo į sceną 
no muzikos buvo ma-žo-ka. Ypač paleisti nuogą ar nuogas šokėją 
mažoka choro dainų. Kiek gi ten 
originalių dainų tebuvo? Dvi, 
trys, keturios? Kodėl ne astuo
nios ir ne dešimt? Gaila. Choras 
puikus. O kai dar ir solistai su 
tuo choru susilieja, tai iš džiaug
smo klausytojui net kraujo spau
dimas kyla. Tik, sakau, Budriū- 
nas šičia labai jau šykščiai su 
gaidomis chorui.

Ai, buvo kai ko ir perdaug. 
Dabar, dainaviečiai, pasiųskite, 
bet turiu jums pasakyti. Per 
daug buvo “baleto”. Ne tiek čia 
mano nuomonė, kiek visų ir visu 
šimtu nuošimčių visų, su ku
riais tik kalbėjausi. Farsas far
su. Farse daug kas galima. Bet 
tautiniai šokiai girtame baliu-

(moterį) ar šokėjas; pagaliau, 
nuo “baleto” visiškai atsisaky
ti.

Anatolijus Kairys, Sidabrinės 
dienos autorius, sako, kad čia 
operetė. Dainavos ansamblis, 
matomai, irgi su tuo sutinka. Ir 
mes, Detroite programas spaus
dindami, taip pat operete apšau
kėme. Man regis, kad iki opere
tės dar čia kažko stinga. Man 
regis, kad čia yra gryniausias 
farsas, su visais farso elemen
tais (tik pasiskaitykite bet ku
rioje enciklopedijoje farso defi
niciją) . Tai, žinoma, veikalo ver
tės visiškai nesumažina. Strat- 
fordo Festivalis Kanadoje, ša
lia Shakespeare’o veikalų viena
me teatre, kitame kuo ne kiek
vieną vasarą rodo po porą farsų 
ir jiems publikos užtenka pus
šimčiui spektaklių. Sidabrinės 
dienos intriga gyva, komiškų, pi
kantiškų situacijų apstu. Kur 
tik pritrūksta Budriūno muzi
kos, tuojau aktoriams atidaro 
burnas Kairys ir publika ima 
prunkšti iš pasitenkinimo. Pa
skutinio veiksmo uždangai nusi
leidus imi spėlioti, kad gal Bu- 
driūnas dar nebaigė, gal čia dar 
ką nors pridės. Bet aiškiai ma
tai, kad Kairys užbaigė iki galo 
ir jo libretui nieko nebetrūksta.

Detroite mums vargas su pu
blika. čia jos tikras badas. Jei
gu neprisišaukiame kanadiškio 
Londono bei jo apylinkių ūki
ninkų, jeigu autobusais 200 my
lių pas mus nevažiuoja Grand 
Rapids tautiečiai, tai šimtas — 
kitas tuščių vietų garantuota. 
Šitaip ir dabar atsitiko. Tiesa, 
rengėjai bandėme įvilioti litua
nistinių mokyklų vaikučius (ir 
dalį įviliojome, jiems bilietų kai
nas numušę iki vieno dolerio ir 
platinę pamokų metu), o į prie
kinę eilę susodinom visus apy
linkės klebonus ir vikarus. Ku
nigams tai nemanau, kad veika
lo žiūrėjimas būtų pakenkęs. 
Bet jau tiems mažutėliams, tai 
Sidabrinės dienos tiek tereikėjo, 
kaip .ir go-go girls “programų” 
baruose.

Jurgio Daugvilos dekoracijos, 
su lietuviškais žalčiais ir saulė
mis, buvo įdomios, lengvai gabe
namos iš vietos į vietą, lengvai 
perstumdomos scenoje. Simfoni
nis orkestras čia nedalyvavo, bet 
du pianinai, prie kurių sėdosi 
Marija Mondeikaitė-Kutz ir Ma- 
nigirdas Motekaitis, ir ilgesnę

——OJUTTIUOTI-----------
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lietuviai perka ir parArd* 
ir prctfai tirtai prr

maluiIfmi*

uvertiūrą gražiai atliko, ir so
listus per visą veikalą tvirtai ly
dėjo. Petras Armonas dirigavo 
šaltai, Besiplėšydamas, rimtu, nepripažįsta, tai tik dėl to, kad
savim pasitikinčiojo veidu (tu
rėjau progą stebėti tą veidą iš 
profilio).

Dainavą su Sidabrine diena 
kvietė Lietuvių Fondo Detroi
to vajaus komitetas. Sidabrine 
diena norėjome užbaigti LF de
šimtmetį. Jeigu matuoti labai 
slidžiu kasdieniniu doleriu, tai 
ne pelną, o greičiau mažą nuo
stolį šis renginys mums atnešė. 
Bet pralaimėtojais rengėjai ne
sijaučiame. Pirmosios pertrau
kos metu trys tautiniais rūbais 
pasipuošusios’ mergaitės šiapus 
scenos uždangos išnešė ilgą pla
katą, kuriame akis badė žodžiai: 
“Kas lietuviškai galvoja, tas 
Lietuvių Fondan stoja”. LF va
jaus pirmininkas ir LF tarybos 
narys, didžiausias Dainavos kvie
timo entuziastas ir daugiausia 
Sidabrinei dienai pasidarbavęs 
Vytautas Kutkus apie 5 minu
tes pakalbėjo Lietuvių Fondo 
tema. Su veikalo programom iš
dalinome ir po LF nario blanką. 
Manome, kad LF reikalas buvo 
kultūringai ir pakankamai aiš
kiai pristatytas, ir tai kuo ne 
visai Detroito visuomenei, nes 
į Crestwood mokyklos auditori
ją susirinko apie 650 žmonių.

Tikiu, kad Sidabrinė diena bus 
pakviesta į visą eilę lietuviškų 
telkinių. Suaugusiems ją tikrai 
verta pamatyti ir išgirsti.

augti - taupykite!
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Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.
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Veiksniams padarius žygių 
I Washingtone dėl Gynybos de- 
! partamento išleisto žemėlapio, 
kuriame Sovietų okupuotos Bal
tijos valstybės — Estija, Latvi
ja ir Lietuva paliktos neišskir
tos, kaip Sovietų imperijos da
lys, Chįcagos "pažangiųjų” lie
tuvių rusinimo organo "Vilnies” 
instruktorius S. J. Jokubka jau 
džiaugsmu netveria, pats tikė
damas ir savo skaitytojus tikin
damas, kad tatai jau išsipildė jo 
svajonė ir laukimas, kad Lietu
va jau pagaliau yra Rusijos in
tegralinė dalis! Praeito šešta
dienio “Vilnies” nr. Jokubka ra
šo:

“Nacionalistai vis dar tebesi- driulis, kurio tuštėjančią "kate- 
sieloja dėl Gynybos departamen- drą“ vis labiau Jokubka pradeda 
to išleisto žemėlapio, kuriame uzurpuoti, jis tikrai dėl masko- 
Lietuvos teritorija yra dalis vi- j lių imperializmo tokio entuziaz- 
sos TSRS teritorijos. Girdi, tai 
baisus dalykas! Pagal žemėlapį, 
Lietuvos įjungimas į TSRS pri
pažintas.

Aišku, 
Valstybės 
cionalistus

pripaąintas. Jeigu 
departamentas na- 
ramina, kad dar vis

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago S, Illinois

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. ‘

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

O

2

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly 

l*SUt»O

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
1D mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
psio pirmos. .

oficialiai pripažinimui paskelb
ti dar nepribrendo laikas.,

O tas laikas bręsta, ir pašė
lusiai sparčiai bręsta. Praeis 
metai iki ir Altą galės būti ra
mi. Važinėti į Washingtona ne
bereikės”...

Yra visokių religinių, pohti 
nių ir paitinių zelotų, kurie už 
savo įsitikinimus ne tik kitą, 
bet ir save paaukotų, tačiau to
kių išgamų kaip Jokubka, kurs 
dieną naktį svajoja kad tik Ru
sija Lietuvą galutinai prarytų, 
kiek žinoma, kitos tautos netu
ri. Tai jau nebe "komunisto“, 
o nuogo maskolių rusų imperia
lizmo agentėlis! Jau kaip ir gi-

• liai tikintis komunistas buvo An-

mo nerodė. J. I*r.

■NAUJIENOS“ KILKVIENO

DKAUC-'.S IR BIČIULIS

ai

AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE
CHICA80, ILLINOIS 

‘ - PHONE: 254-447S

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

&
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Praeitą šeštadienį, lapkričio 
25 dieną Dr. S. Bačkis Cleve- 
lando suvažiavusiems Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto atstovams skaitė paskai
tą apie paskutinių metų tarp
tautinius įvykius, pakaitas ga
lingųjų valstybių užsienio poli
tikoje ir lietuvių tautos ir pa
čios Lietuvos Laisvės perspek
tyvas. Savo pranešimą Lietu
vos atstovams Washingtone 
pavadino “Tarptautiniai įvy
kiai ir Lietuva”.

Kad platūs Amerikos lietu
vių sluoksniai susipažintų su 
Dr. Bačkio dėstytomis minti-

(reikalais. Toks kelias būtų 
{klaidingas. Taip darant nebū- 

Naujienos gavo paskai-'tŲ tinkamai įvertinti tarptauti- 
tekstą ir čia jį spausdina.’mai įvykiai, o jų prasmė ne

būtų suvokta. Todėl geriau yra

mis 
tos 
Štai jis:

1972 metai yra turtingi svar- pažiūrėti kokia yra 1972 m. 
biais tarptautiniais įvykiais. Jų tarptautinių įvykių kilmė.

: ir daug I- JAU užsienio politikos 
Tekalbėsiu gairės. Prezidentas 1969.

I. 20 d. inauguracijos kalboje 
užsiminė ne vien apie 1969 me
tus, bet ir apie 1976 metus, 
kada bus minima JAV dviejų

eigoje mes turėjome
įvykių Lietuvoje. ? 
tik apie tarptautinius įvykius 
ir paliesiu tik tuos kurie labiau
gali atsiliepti į Lietuvos bylą.

Medžiagos daug. Pakaktų 
vien tekalbėti apie prasidė
jusius 1972. XI. 21 SALT H pa
sitarimus ir apie 1972. XI. 22. d. 
preliminarinius pasitarimus 
Europėjinės Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferencijos

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Naudinga VLIKo Konferencija
Praeitą šeštadienį ir sekmadienį, lapkričio 25 ir 26 

dienomis, Clevelande, Ohio, HallandenhoteJio salėje įvy
ko Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovų kon
ferencija, kurioje nuodugniai buvo aptarti paskutinių 
metų tarptautiniai Įvykiai ir Lietuvos laisvės reikalai. 
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos laisvės reikalais besi
rūpinančių politinių partijų atstovai, karo metu susida
riusių Įvairių grupių įgaliotiniai ir net paties Vliko įsteig
tų organizacijų atstovai.
. Visi džiaugėsi, kad šios konferencijos paruošiamieji 
darbai buvo gerai atlikti. Ne tiktai vieta buvo parinkta 
gera, bet buvo prisilaikyta bet kokiam bendram darbui 
reikalingų tolerancijos ir pakantos principų kitokių po
litinių įsitikinimų atstovams gerbti. Visus suvedė Lietu
vos laisvės reikalai, kiekvienas mokėjo savo asmeniškus 
įsitikinimus subordinuoti šiems pagrindiniams tikslams.

Konferencijoje, aišku, atsirado atstovas, kurs jau 
virš dešimtmečio knisasi po Vyriausio Išlaisvinimo Ko
miteto sudarymo pagrindais, bet jis dar kartą įsitikino, 
kad lietuvių dauguma neleis jam vienam ar jo ar kitų su
organizuotoms grupėms griauti tų susitarimų, kuriuos 
gerai apgalvojo ir Vliko pagrindąn padėjo Lietuvos lais
vinimo reikalais nuoširdžiai besisielojusieji ir už Lietu
-vos laisvę kovojusių politinių partijų vadai. Konferencija 
įleido ilgamečiam Vliko pagrindų “keitėjui” dar kartą iš
dėstyti savo argumentus, dėl kurių jis taip atkakliai prieš 
-Vliką kovojo, bet ir šį kartą, kaip prieš dvylika metų, jam 
nepavyko Vliko atstovų Įtikinti. Jo argumentai kiaušy-; 
tojų tarpe sudarė Įspūdį, kad jis pats rimtesnių politinės 
kovos principų neturi ir dėl to taip slidinėja ir, nepajė
gęs apsispręsti, sielojasi ir Į visas puses linguoja. Jo pa
ruošti statutų ir Vliko pagrindų kaitaliojimai buvo at-; 
mesti prieš dešimtmetį, o šioje konferencijoje jo pasiū-; 
lymai net nesvarstyti.

Niekais nuėjo ir vaikų įsileidimo klausimas. Kelioms, 
savaitėms prieš Vliko konferenciją buvo pasišokta išrei-‘ 
kalauti, kad Į Vliką būtų įleisti jaunimo atstovai ir, kad 
jiems būtų duotas atsakomingas darbas ir sprendžiamas 
balsas. Klevelandan buvo suvažiavę jau susenę to jauni
mo atstovai, bet ir jiems nepavyko prasilaužti pro atviras 
duris. Kaip Vliko pagrindų “keitėjams” nepavyko suva
žiavusiems pasiūlyti protingesnės tarpusavio bendradar
biavimo formulės, taip senti baigiantiems ir jaunimo ne-

įgaliotiems atstovams nepavyko Vliko iš vidaus už
kariauti.

Konferencijai nebuvo jokio reikalo atidarinėti durų 
jaunimui, nes tos durys tam jaunimui niekad nebuvo už
darytos. Visiems Vliko darbams šiandien vadovauja jau
nesnioji lietuvių karta. Kol politiniais klausimais nesido
mintis ir politines kovos nesuprantantis jaunimas ieško
jo kelio į “vadovaujamas vietas”, labiau išprusęs ir apsis
prendęs jaunimas stojo į veikiančių politinių partijų, 
atskilusių politinių grupių eiles ir aiškaus ideologinio pa
grindo neturinčias “rezistencijas”. Lietuvos laisvinimo 
darbas įvairus ir didelis. Kiekvienas turi progos dirbti 
su tais žmonėmis, kurie yra artimiausi jo įsitikinimams. 
Bet kuris gali stoti Į gretas jau veikiančių partijų. Jeigu 
filosofiniai įsitikinimai nesuderinami su jo. įsitikinimais, 
tai toks jaunuolis gali bendradarbiauti su keliomis Vilko 
sudėtyje esančiomis grupėmis, neturinčiomis jokios aiš
kios ideologijos, bet Lietuvos laisvės reikalais besirūpi
nusioms praeityje. Vliko sudėtyje yra penkiolika gru
pių. Nei yiena nėra nutarusi neįsileisti į savo eiles 
jaunimo.

Vliko pagrindų keitimo idėjai išsklaidyti labai daug 
padėjo paskutinėm trim savaitėm Naujienose ėjusieji 
teisininko Petro Stravinsko straipsniai, kuriuos atidžiai 
sekė kiekvienas įtakingesnis Vliko narys. Kiekvienam 
buvo aišku, kad nėra reikalo juos keisti, kol nebus pa
siūlytas rimtesnis ir geresnis būdas politinėms grupėms 
dirbti bendrą Lietuvos laisvinimo darbą. Kiek-vienam 
buvo aišku, kad dirbtinu būdu sukurtos problemos, kad 
vėliau jųjų pagalba Įsibrauti į Vyriausią Lietuvos .Išlais
vinimo Komitetą — neveiks.

Socialdemokratai, valstiečiai liaudininkai, tautinin
kai ir krikščionys demokratai pasisakė prieš dabartinių 
Vliko pagrindų keitimą. Tada savaime atkrito ir projek
tas įvesti į Vliką “dirbti norinčio, bet negakncio” jauni-; 
mo. Dirbti norintis jaunimas jau dirba. Kiekvieną metą; 
naują formulę siūlantieji seniai, pamatę Vliko atstovų! 
daugumos nuotaikas, neturėjo drąsos šio klausimo oficią-t 
liai kelti. Jie iš anksto matė, kad kreivais būdais nepa-i 
vyks atstovų apgauti.

Ši Vliko konferencija parodė, kad didelė įietųvių’ 
dauguma rūpinasi Lietuvos laisvės reikalais;; kad jie yrą,; 
pasiryžę padėti rusų nelaisvėn ir komunistmėn vergijon; 
patekusiems broliams siekti laisvės; kad lietuvių politi-i 
nės partijos ir grupės vieningai veiks, kol bus pasiektas, 
tikslas — nuo rusų išlaisvinta ir atstatyta nepriklausoma 
ir demokratinė Lietuva. L

šimtmečių sukaktis bei apie 
2000 metus — trečiojo Milleni
um pradžią. Jis pabrėžė, kad 
JAV sieks pasaulio — atviro 
idėjoms, atviro žmonių ir gė
rybių pasikeitimams, pasaulio, 
kur jokia tauta, didelė, ar ma
ža — negyventų kietoje izolia
cijoje. To siekdamas Preziden
tas Nixonas kitokią kryptį JAV 
užsienio politikoje pažymėjo, 
ieškodamas Derybų vietoje 
Konfrontacijos. JAV užsienio 
politika virto užsiangažavimų 
politika (policy of engagement) 
ir buvo pereita į derybų erą, 
tikslu santykius pagerinti su 
visais kraštais, kur galima, ir 
sumažinti JAV karo pajėgą lai
kymą pasaulyje, nepakenkiant 
bet kokioje srityje saugumui. 
Kitaip sakant JAV perėjo iš 
sulaikymo į angažavimo poli4 
tiką (from Containment to 
Engagement).

Valstybės Sekretorius Wil
liam P. Rogers savo kalbose 
New Y’orko Užsienių Santykių 
Taryboje 1972. IX. 28 d. ir Los 
Angeles Pasaulio Reikalų Ta
ryboje 1972. X. 20 d. tuos daly
kus yra vaizdžiai paryškinęs 
.(Department of State Bulletin 
— 1972 X. 23 d. ir 1972. XI. 13 
d. numeriai). Pagal j.o min
tis — pirmasis JAV užsienio 
politikos tikslas buvo ieškoti, 
kaip padrąsinti vyriausybes 
“Kalbėtis vienai su kita”. Jei 
yrą nesutarimo — reikia kal
bėtis. Tai skirtinga taktika, 
negu buvusioji “Šaltojo karo” 
metu.

Antrasis tikslas buvo — su
kurti tarptautinę atmosferą 
daugiau atvirą laisvam žmo
nių, idėjų, gėrybių ir kapita
lų judėjimui. Trečiasis — bur 
vo skatinimas karinių jėgų su
mažinimo, kaip tautinės politi
kos įrankio. Buvo pradėtos 
SALT — Branduolinio Ginkla- 
vimos Apribojimo derybos 
tarp JAV ir Sov. Sąjungos. Po 
dviejų metų derybų buvo pri
eita susitarimo.

Ketvirtasis tikslas buvo žiū
rėti, kad JAV turėtų atitinka
mą karinį pajėgumą. Tuo bū
čių JAV atsidūrė kelyje į geres
nių santykių erą su komunisti
niais kraštais. Pereidama iš 
sulaikymo (Containment) į 
užsiangažavimų (Engagement)

laikyseną, JAV siekia pasto
vesnės pasaulinės santvarkos 
virš ideologinių skirtumų. Jos, 
siekia, kad tarptautinės eko
nominės varžybos būtų gra
žios ir produktingos, kad JAV 
galėtų išlaikyti, vadovaujamą 
vaidmenį tarptautiniuose rei
kaluose.

Karinio pajėgumo srityje — 
jos siekia su draugais ir sąjun
gininkais išlaikyti pastovumą
— stability —, kada derybos 
eina dėl įtampų sumažėjimo 
pasaulyje. Kartu su kitais kraš
tais daugiau ar mažiau išsivys
čiusiais, JAV siekia, kad būtų 
pagerintas gyvenimo lygis pa
saulyje, kur dabar abipusiš
kas priklausomumas vienų 
nuo kitų yra toks svarbus reiš
kinys. Visa tai Prezidentas tu
rėjo galvoje, kada 1972. II. 9 d. 
kalbėjo JAV Kongrese, saky
damas, jog reikia sukurti “to
kią taikos santvarką, prie ku
rios vjsos tautos prisidėtų ir 
kurioje visos tautos gautų savo 
dalį (Stake):'

Tokį JAV užsienio polititkos 
posūkį iššaukė gyvenamojo 
laikotarpio realybės ir kieti gy
veninio poreikiai, šalia JAV 
vaidmens, išaugo So v. Sąjun
gos, Japonijos, Kinijos Liau
dies Respublikos, Vokietijos 
ir Europos Bendruomenės 
vaidmuo. Europos Bendruo
menės plėtotė, Vokietijos bei 
Japonijos ekonominis bei soci
alinis svoris, pavojingos var
žybos tarp dviejų didžiųjų ko
munistinių valstybių — reika
lavo naujų žygių, naujos kryp
ties ‘užsienio politikoje.

Dėl to 1972 metais mes per
gyvenome svarbius tarptauti
nius įvykius. 1972. II. 21 — 28 
d. d. JAV Prezidentas po 23 
metų santykių neturėjimo su 
Pekinu, buvojo Kinijos Liaudies 
Respublikoje. Rezultatai — pas
toviai ir metodingai santykiai 
plečiasi ir gerėja tarp JAV ir 
Kinijos Liaudies Respublikos.

1972. V. 22 -30 d. d. JAV pre
zidentas lankėsi Sov. Sąjungų-; 
j e. Pasėkos — pasirašy ta susi- 
fąrimąs dėl strateginių ginklų 
apribojimo ir visa eilė kitų su-, 
si tarimu. Artimuose Rytuose
— karo paliaubos buvo išlaiky
tos. : -■ '■ •' i ?

Berlyne nuo 1961 metų Sienos 
atsiradimo, Vakarų Berlyno: 
gyventojai dabar gali vizituoti 
draugus bei gimines Rytų Ber
lyne ir Rytų Vokietijoje. Tose 
srityse, kur buvo įtampa — 
derybos progresuoja. Rytų ir 
Vakarų Vokietijos pasiekė su
sitarimo. šiaurės ir Pietų Ko
rėjos. derasi. Pakistanui taip 
pąt pavyko susitarti su Indija.

Japonijos miaisteris pirmi
ninkas buvo pakviestas Peki- 
nan 1972. IX. 25 - 29 d. d. Dip

lomatiniai santykiai buvo už
megzti nuo 1972; IX. 29 d. tarp 
Kinijos Liaudies Respublikos 
ir Japonijos. Tik Artimuose 
Rytuose vis nevyksta taikos pa
siekti, ten nuolat sužvanga 
ginklai tarp Izraelio ir jo kai
mynų.

JĄ V ir Sov. Sąjungos santy
kiai sparčiai plečiasi įvairiose 
srityse. Po 1972. X. 18 d, JAV 
ir Sov. Sąj. susitarimo Antrojo 
Pas. Karo sureguliuoti skolas 
Sovietų Sąjunga galės gauti pa
skolų prekybos srityje iš Ex
port — Import Banko ir galės 
importuoti, kas Sav. Sąjungai 
reikalingiausia; kreditų bei 
investavimų Sov. Sąjunga bei 
kiti komunistiniai kraštai la
bai nori gauti.

(Bus daugiau)

MAŽEIKIŲ NAFTOS ĮMONĖ
Lietuvos aplinkai teršti ir 

burliokams veistis
Mažeikiuose, pagal Vilniaus 

“Jaunimo Gretas”, naftos perdir
bimo įmonė jau sparčiai stato
ma, o 1973 m. bus pradėta mon
tuoti pagrindiniai įrengimai.

Visa ta naftos perdirbimo įmo
nė perdirbs naftą, kuri ateis iš 
Baškirijos ir Totorijos tiesiai į 
Mažeikių apylinkes. Įmonės dy
dis — vosne vos galės išsitekti 
500 ha.

Iš “Jaunimo Gretose” išspaus
dintojo reportažo aiškiai maty
ti, kad lietuviai bijo ir nenori 
tos įmonės, nes nuo naftos, sa
ko, išnyks paukščiai, paruduos 
žolė, nugels miškai.

Bet Mažeikių įmonės pats vy
riausias inžinierius rusas Juri
jus Popovas yra optimistas. Ap
žvelgęs gražiausią Lietuvos 500 
ha žemę, sako, girdi, bijoti nerei
kia. Tik reikia jam atsiųsti do
rų, sąžiningų, netinginių žmo
nių, kurie padėtų statyti tą Įmo
nę. Tada, pagal Popovą, ir pauk
ščiai suks lizdus tarp naftos 
vamzdžių, ir žuvys plaukios 
tvenkiniuose, ir į Mažeikius at
sikels šimtai naujų šeimų. Kul
tūrinei ir sportinei veiklai tada, 
sako, turėtų pirmuoju smuiku 
groti komjaunuoliai.

JUOZAS KARIBUTAS

’NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

KELIONĖ APLINK PASAULI
(Tęsinys)

Tegul daro, ką jis nori, 
manau sau. Uždeda turbaną 
ir ploščių. Tada vėl kažką 
surinka kupranugariui, ir tas 
kaip stos ant užpakalinių kojų, 
nežiūrint, kad labai stipriai lai
kiausi geležinių balno turėklų, 
vos neatsidūriau per kupranu
gario galvą ant smėlio. Nespė
jau atsipeikėti iš ano išgąsčio, 
kaip jis stosis, tik nenumetė ma
ne per uodegą. Pagaliau atsi
peikėjau ir kupranugaris lėtų 
žingsniu neša mane per Sacha
ros dykumas. Jį veda arabas. 
Kitaip, tikrai, nežinau kur nu
jočiau. Padaro nuotrauką. 
Stebiu akimis neaprėpiamą 
Sacharą, kur vėjas kartais la
bai stipriai papučia, o vietomis 
jo visai nesijaučia. Paskui ma
ne klykaudami joja ir važiuo
ja kirbinė turistų. Tai pramoga 
ir dar nekasdieniška.

Karavanas iš paskos mišrus 
ir juokingas. Kai jau pokaitę 
grįžome, tik tada supratau, ko
dėl arabas mane aprengė. Ki
taip aš saulės kaitros nebūčiau 
atlaikęs. Sumoku reikiamą su
mą ir bėgte įbėgu į kavinę, ku

ri po brezentu nelabai jau šal
ta.

VĖL CAIRE
Veik visą dieną praleidome 

beslankinėdami ir belaipioda- 
mi po piramides ir jų katakom
bas. Važiuoti dar nesinori, bet 
jau laikas. Mano kompanjo- 
nas nuo pervargimo ir karščio 
susirgo. Vos pasiekęs mašiną 
sukrito ir nieko nekalba. Mus 
nugąsdino. Ypatingai šoferis 
susirūpinęs klausia, kas jam 
yra. Skundžiasi, kad jam skau
da galvą. Keista, būdamas vy
resnio amžiaus, aš jaučiuosi 
visai gerai, šoferis skuba į 
miestą, kad galėtų patalpinti 
jį į viešbutį ir suteikti pirmąją 
pagalbą. Mieste mane užveža 
į muziejų, o jis išskuba, priža
dėdamas tuojau grįžti ir mane 
paimti. Lieku pasitikėdamas,, 
nes pilnai sumokėta, bet jis ga
li “iškrėsti man šposą” ir nebe
grįžti.

Taigi. Ginzos priemiesty lan
kau gražų ir labai įdomų egip
tologijos muziejų. Jaučiu nuo
vargį. Čia mokslininkams bū
tų labai įdomu. Daug Egipto

iškasenų, kurios byloja apie 
jų seną kultūrą. Gausus rinki
nys aptrupėjusių sfinksų, obe
liskų ir visokių figūrų, be ran
ku ir koiu. 

C C 4.

Po valandos pasirodė per
kaitęs ir išvargęs šoferis. Jis 
atsiprašinėja, kad taip nema
loniai atsitiko. Suprantu ir pa
teisinu tą nelaimingą įvykį, 
sakau, kad nesirūpintų.

Iš čia vėl nenoriai važiuoju 
per Nilo plačia, sraunią upę, 
per kurią eina platus ir puoš
nus tiltas. Mano šoferis sulai
ko mašiną prie gražių pastatų, 
kurie apsupti įvairių medžių ir 
gėlių. Tai seniausias ir didžiau
sias Cairo mahometonu uni- C
versitetas El - Azar (su meče
te), įkurtas 987 m. ir lan
komas apie 12,000 studentų iš 
viso pasaulio. Ištisus tris kvar
talus užima aukšti universite
to mūrai, mokslo židinys ir 
krašto pasididžiavimas. Ad
ministruojami labai gražiai.

Pavakarys ateina ir nuovar
gis spaudžia mano pečius. Pra
šau šoferį, kad ir mane vežtų 
jau į tą patį viešbutį, kur nu
vežė susirgusį jaunuolį. Jis už
sispyrusiai nori dar mane vežti 
į vieną krautuvę, kurią jo vie
nas draugas išlaiko. Sakau, 
kad aš nieko pirkti nesu suin

teresuotas. Nežiūrint to, prie 
krautuvės jis sustoja. Mane jis 
gundo šaltais gėrimais, kurie 
būsią veltui, čia ir kituose ara
bų kraštuose tas praktikuoja
ma. Girdi, gaus veltui šalto 
gėrimo, tai nebus toks neman-į 
dagus ir pirks. Tas kiek nervi
na ir aš pasakau, kad šalto; 
gėrimo galiu nusipirkti sau iri 
jam. Tad kam be reikalo gal-i 
sinti laiką?

Krautuvėje rodė ir siūlė vi—i 
šokių prekių. Pradedant nuo; 
minkštos odinės ir išgraviruo
tos įvairiai raštais “tumbačkos”* 
ir baigiant brangenybėmis.; 
Nuo visų siūlomų pagundų iš—i 
laikiau. Kai pasiekiau viešbu-; 
tį. jaučiausi visiškai išsisėmęs,; 
pavargęs.

Atgavęs naujai jėgas, einu 
pasižiūrėti, kas parosi mieste, 
per kurį taip srauniai teka Ni
lo upė. Aikštėje išvestas ore 
pėstiems eiti kelias — tiltas. 
Einu ir einu perpildyta žmonė
mis gatve ir stebiu iliuminuo
tas krautuves, kinus. Pagaliau' 
pasiekiu ir tą gražią aikštę. Per 
ore išvestą tiltą eina ir eina mi
nios žmonių. Iš tolo ta jų eise
na, lyg procesija gražiai atro-; 

’do. Lipu ir aš įsijungiu į einan
čiųjų eiles.

Kai pereinu tą lenktą tiltą, 
atsiduriu ties Hilton viešbučiu, 
kuriame iš tolo švyti praban
ga. Čia apsistoti būtų buvę kur 
kas maloniau, bet ne taupiau. 
Netoli viešbučio jų tautinis 
muziejus, į kurį turiu ryt bū-, 
tinai nuvažiuoti, čia daug gra
žių pastatų. Aikštė pilna auto
busų. lengvų mašinų bei tak
sių. Toks susigrūdimas, kad 
jokiam kitam didmiestyje to 
nemačiau.

CITADEL
Pasiklausiu kelio autobusu. 

Jis perpildytas, bet aš kamuo- 
juos tarp daugumos keleivių.1 
pabandžius ir tą susisiekimo 
priemonę.

Citadel iš tolę atrodo kaip 
kokie fortai. Kai išlipau pas
kutinėje autobuso sustojimo 
yietoje. dešinėje pusėje buvo 
didelė mūro siena. Siena jun
gėsi su vadinamais “fortress", 
kurie statyti 1176 m. iš akme
nų. Ant kalno iš tolo švyti pa
stato maldykla. Einu pagal tą 
didelę mūro sieną, su apsigy
nimo lizdais. Kelias vis į kal
ną. Įkyriai siūlosi taksiai, bet 
aš užsimaniau į Albaster mos
que pėsčiomis dasikasti, nes 
gali stabtelėti, apsidairyti, 
miesto panorama pasigrožėti.

Einu per vartus, kur sargy
ba. čia važiuoja pilni sunkve
žimiai kareivių. Dešinėje ją 
stovykla. Pradedant eiti, ne
atrodė, kad taip aukštai, bet 
Jcąi nuovargį pradėjau jausti, 
tada pasigailėjau, kad taksi 
nepaėmiau. Jei pradėjau, rei
kia baigti ir su dideliu užsispy-1 
riųiu tikslą pasiekiau.

Priekyje gražios klombos, gė
lių, bei keletas medelių. Ant 
maldnamio priekinių laiptų 
stovi sargyba, kuri siūlo nuim
ti batus ir žengti į maldnamį. 
Apie tai pagalvojus, net siau
bas ima. Nuimti batus! Reiš
kia, vėl deginti kojas ir po to 
mirkyti šaltame vandenyje! 
Padėkoju ir einu aplink mal
dyklą, į jos .užpakalinę .dalį 
stebėti nepaprastai gražaus 
vaizdo. Nuostabu. Iš čia gali 
matyti ne tik viso .miesto pano
ramą, bet ir Gizos piramides, 
Dahshur, Siąuarą, prie Nilo 
katedrą, kariškąjį muziejų bei 
kitas garsias jų maldyklas. 
Budintis policininkąs rodo man 
įr aiškina, kur randasi hare
mų pilis. Tikrai nuostabiai 
gražus reginys ir niekur kitur 
nepakartojamas. Visas miestas 
po mano kojomis, su gausybe 
bokštų ir bokštelių. Aiškiai 
matosi ir gražioji mečetė Sul

tan Hassan and EI Rifai ir nu
sprendžiau, kad vis dėlto Cai
ro yra labai grąžus iš tolo... 
Stoviu lyg žado netekęs, ir 
dairausi į visas šalis, besigro
žėdamas žmonių sumanumu 
išstatyti tokį šąųnų miestą. 
Mieste besidairydamas viso to 
nebūčiau pastebėjęs, ką dabar 
matau ir kuo gėriuosi. Nesu aš 
čia vienas, pilna turistų: kinų, 
japonų, prancūzų, vokiečių jr 
drąsiai galima teigti, kad čia 
yra iš viso pasaulio. Tik lietu
vis gal aš vienas. Kur bevažia
vau, niekur lietuvio, latvio ar 
esto nesutikau.

Einu pagal neaukotą .ųiūrą ir 
žvalgausi. Sako, kad aukštis 
.čia siekiąs virš 3000 pėdų. Ne
galiu niekaip atitraukti akių ir 
atsisveikinti su tuo vaizdu, ku 
ris taip nuostabiai žavėtinas. 
Pagaliau einu prileisdamas 
sau, kad kada nors vėl atvyksiu 
ir daugiau turėsiu laiko.

(Bus daugiau)
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M a NM A RADIAC
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

ML GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso toiof.: PROSPECT 8-3229
R«zid. tatef.: WAlbeook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, užd^ryt*

Ran. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUtERUA |R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-3012

TaUf^ PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas 

Raz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

R«Lc.; 338-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rtt: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAIKEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ 

Tefcf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Ist STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai dr penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus. <>. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

Ofisas. 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8-1223
IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

V. TumasoRis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

ReiidL Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.8CS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

* dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 
'NAUJIENOSE“. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

A. VĮLAĮNĮSj Atvykęs į J. A. Valstybes B. 
Budi sitis s»vo darbo karjerą 
pradėjo kaip krano operato- 
nris Rockwell Standard Corp, 

vėliau, pakeisdamas darbo
vietes, daugiausia dirbo įvai- 
rose įmonėse, vįs kaip krano 

• v . . - _ - .operatorius, arba paprastu dar-
• e.. \e V1^ sankryžos|bininku ir kitokį darbą. Dirb- 

pietrytimame name ir pradėti) damas k fkjrų darb jis 
savo susitikimą su Brighton. 
Parko lietuviais verslininkais 
ir profesionalais

BALYS BUDRAITIS — 
BUD’S REAL ESTATE 

(4369 S. Archer Ave.

6 Brighton Parką paklydinėjus
(Tęsinys)

Anksčiau toje Archer gatvė
je buvo ne taip jau mažas bū
rys įsikūrusių mūsų verslinin
kų, prekybininkų, profesio
nalų. Dabar jų skaičius labai 
sumažėjęs ir ant pirštų lengvai 
juos suskaičiuotum. 'Vieni jų 
išmirė, kiti dėl senatvės likvi
davo savo verslo įmones, dar 
kiti užsidarė, kijų etninių gru
pių nustelbti, šiuo laiku besi
kuriančių lietuvių prekybos, 
verslo srityje labai retai bepa
sitaiko. Bet visgi atsiranda to
kių. drąsuolių ir pasitikinčių 
savo gabumais, kad susigun
do ir čia su savo įstaiga ar pre
kyba įsikurti. Vienas iš tokių, 
rodos, paskutinių bus Balys 
Budraitis, prieš trejetą metų 
atidaręs savo realty įstaigą ir 
net, atrodo, bus čia sėkmingai 
įsikūręs ir savo veiklą pla
tesniu mastu išplėtęs. Taip ir

GRADINSKAS
z Hi-Fi STERKO

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl
'J

(PUTRAMENTAS)
Unksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY IL PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 Sa. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda.

ŽEMA- KAINA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAlbrook 54063

k

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS .
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, Į

Lietuviu 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 4-24T3
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

PORB6T KRĖS HURT 
OUR FOREST HUENRS

norisi nuo šio veržlaus, ener
gingo ir gabaus lietuvio, čia 
įkūrusio savo įstaigą kaip ko
kiame iškyšulyje prie Archer * TF 1 •

nesustingo, bet laisvalaikį va
karais praleisdavo besimoky
damas įvairiuose kursuose. 
Nors jis jau pusėtinai ir anks
čiau mokėjo anglų kalbų, bet 
jis norėjo ją gerai išmokti žo
džiu ir raštu, 
valdikiais jis 
bartinei savo 
kė reikiamus 
pažymėjimą, 
nuosavybių 
bizniu, taigi,

nės, nei la nuosavybė yra ver
te. Tai pasi raiko dėt to, kad 
vieni išsikaldami iš Čikagos, 
kiti dėl senatvės, ligų ar kitų 
susidariusių aplinkybių, sku
ba parduoti turtinas nuosavbes, 

’tad ir nusileidžia kainose daug 
daugiau, nei vertėtų.

Kad tas nuosavybes 
parduoti B. Budraitis, 
pats esu tai pastebėjęs, 
sakysime, Bridgeporte,
aš gyvenu, namų savininkams 
nėra jau taip lengva juos par
duotu Viena, kad iš šios dar 
gana lietuviškos kolonijos yra 
norinčiu išsikelti kitur, ir ki
tas dalykas — tie namai staty
ti jau ankstyvesniame laikotar- 
pyje, ir nors yra tvirti, geri, 
bet ne taip patrauklūs, kaip tai

< PAAIŠKINT
KRIKŠČIONIUI

i :
Hl*

Kada įj$ duoda ramybę kas tad

Taip, 
kur ir

Jobo M:29.
suraminimo Dievas" neduotu mums ramybės tokioj vaktB- 

doj, kada mūsų sieloje pakyla neramumas, lygiai kaip audra jūroje^ kaip tada 
nusiramintame? Krikščionys, lygiai kaip kokie jūreiviai, kurie keliauja van
denynais, prašo jo pageltos, o jis įveda juos į geistinąjį uostą, palaimintąjį 
uo^ą> kuriame Dievo ramybė ir taika viešpatauja.

Kokiais gi maldos žodžiais mes turime prašyti ramybės? Nereikia pra
šyti, kad Dievas prašalintų visokį širdies sujamfinimą ir neramumą; nes ne 1----. ................. ... - -
nau. Vienok,

Kokius gi maldos žodžiais mes

visados jis mėgsta duoti žmogui ramybe kaip jis nori; jis pats žino kaip ge
riau. Vienok, yra tokie prašymo žodžiai, kurie visados neša ramybę; km 
turi tokią ramybę, tam niekas negali “sukelti- - , ---------- —-—i neramumo". O tai yra malda
meilinga tikėjimo ir pasidavimo Dievo valiai.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalingą tikroji Kri* 
taus bažnyčia* Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Strict, Chicago,

IV. RAITO TYRINĖTOJAITuriu pamėgimą, jau man 
virtusį įpročiu, kad, rašyda
mas apie kurią įstaigą, preky
bą ar organizaciją, visada kiek 
apibūdinu ir vadovaujantį as
menį. Man regis, kad toks pa
protys nepakenkia aprašymo 
reikalui, o tik labiau jį išryš
kina. Galvoju, kad ir asme
nims, kurie turi reikalų su 
įstaiga ar verslamone, tai bus 
naudinga. Geriau susivokia
ma, į kokias rankas esame pa
tikėją vieną sr kitą svarbų rei
kalą.

Pats Balys Budraitis yra pa
čiame savo amžiaus brandu
me, kada kiekvienas darbas, 
veikla bei pasiimti uždaviniai 
atliekami gerai apgalvojus, ap
mąsčius. Jis yra gimęs 1924 
metais, sausio 4 dieną Užgra- 
bių vienkiemyje, Kražių vals
čiuje. Pradžios mokyklą bai
gęs Karklėnuose, įstojo j Kel
mės vidurinę mokyklą. Bai- 

t gęs šios gimnazijos 4 klases 
persikėlė toliau moksle tęsti į 
Telšių gimnaziją. Jos pilnai 
užbaigti jam nebeteko dėl .ka
ro audrų. Bailino diplomą 
gavo jau gyvendamas svetur.

Nepametė galvos B. Budrai
tis ir atsidūręs Vokietijoje. Sus- 
gebėjo dargi išvengti ir vokie
čių kario uniformos. Jam pa
vyko įsijungti į. žemės ūkį pas 
ūkininką Almenchon vietovė
je, netoli Nūrnbergo ir taip 
susilaukti karo pabaigos. Or
ganizuojantis svetimšalių sto
vyklom jis- apsigyveno Lang- 
wasser b-/ Nūrenberg ir čia tar- 
nava tos stovyklos policijoje; 
Amerikiečiai vėliau pagelbr- 
niams savo darbams attikti Vo
kietijoje organizavo dalinius 
kariniais pagrindais. Į juos 
priimdavo daugiausia esančius 
stovyklose svetimšalius, leis
dami kuopoms organizuotis net 
esamų tautybių pagrindais. 
Jas paprastai vadindavo: darbo 
kuopomis. Tų darbo kuopų 
užduotis buvo eiti sargybas prie 
sandėlių, prie transportaeiįos 
ir kitų pagelbiaių- darbų. Jos 
tvarkėsi pagal karišką draus
mę, turėjo ir juodai dažytas 
uniformas.

Greit tomis Darbo kuopomis 
susidomėjo ir Balys Budrai
tis'fr pradėjo jose tarnauti nuo 
1945 metų pradžios, čia jis pa
sižymėjo savo pareigingumu, 
įėjo j kadrą ir buvo keliamas 
iki pasiekė leitenanto laipsnio. 
1949 metais nuo spalio 7 die
nos Kaiserfauter vietovėje jis 
kaip leitenantas buvo paskir
tas tos vietos dalinio vadovu. 
Tokiose pat pareigose ir laips
nyje jis, tarnavo iki 1961 me
tų liepos mėnesį išemigravo į 
J. A. Valstybes.
•Kaip; žinome, tą Darbo kuo

pi} vyrai, turėdami geresnes 
sąlygas paremdavo savo- auko
mis VLIKą, Vokietijos Lietu
vių. bendruomenę ir mūsų 
kultūrinius užmojus Vokietijo
je. Batys Budraitis buvo ne tik 
:pats dosnus aukotojas, bet ir 
uolus tų aukų rinkėjas str 
draugu tarpe. Ypač jis yra daug 
širdingumo ir paramos jaus
mo parodęs su savo vyrais Va
sarių HF gimnazijai. Ne tik ją 
nuolat rėmė pfniginėmis- auko
mis, bet jai statantis reikia
mus sandėlius- barakus, jis 
su savo vyrais vežė medžiagą 
statė tuos barakus ir padėjo su
sitvarkyti pačios gimnazijos 
aplinkoje bei atlik<favo kito
kius remonto darbus. Taip pat| 1739 HA TESTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
ją rėmė ir maisto'produktais. ftfitgffftvilfffffiaiiliillTVVVirtiinTff •
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Tais pačiais lais- 
pasiruošė ir da- 
profesijaL Išlai- 
egzauiinus, gavo 
kad gali verstis

pardavinėjimo kartais esti kitose, vėliau įsi
kūrusiose kolonijose. Bet jis 
visgi vieną kitą namą yra par
davęs ir Bridge po r to rajone.

Daug yra jo įstaigoje besi
lankančių ir pasinaudojandią

išlaikęs egzami
nus gavo Real Estate insuren- 
ce brokerio leidimą.

Prieš pradėdamas šia profe
sija savistoviai verstis jis be 
teoretinio pasiruošimo įgijo ir 
gerą praktiką. Taip jis jau 
1966 metais pradėjo dirbti kaip 
agentas National Life Insuran
ce korporacijoje, o 1967 me
tais dirbo kaip namų pardavė
jas ir insurance brokeris gerai 
lietuvių tarpe žinomoje, pavyz
dingai J. Bacevičiaus vedamo
je Bell Realty agentūroje. Dar 
prieš atidarydamas savo vardu 
Realty Estate įstaigą Brighton 
Parke, berods, apie metus dar 
padirbėjo kaip agentas ir Met
ropoli tain Life Insurance kom
panijoje.

Tenka pripažinti, kad iš pri
gimties būdamas veržlus, jud
rus, turįs sava pasirinktame 
versle ir reikiamą supratimą 
bei gabumų, jis, palyginti;, per 
šį trumpą trijų metų laikotar
pį plačiai išvystė savo biznį. 
Kaip žinia, šiuo verslu — biz
niu besiverčiantiems asmenims 
ar agentūroms nėra įstatymais 
apribojimo kuriuo nors rajo
nu ar vietove Namų pardavi
mo biznyje,, o taipgi ir apdrau
dę srityje jis gali veikti visuo
se miesto rajonuose — visame 
Čikagos mieste ir Illinojaus 
valstijos ribose. Gal tai ir pa
drąsino B. Budraitį savo vers
lo įstaigą atidaryti tame pa
čiame • Brighton Parko iškyšu
lyje, prie Archer ir Kėdžių 
gatvių sankryžos.

Jis tikrai savo biznyje ir ne
siriboja šios kolonijos ribomis. 
Turi visose Čikagos lietuvių 
kolonijose apsfokaf rezidenci
jų, apartamentinių namų, o 
taipgi ir verslą įmonių parda
vimui. Namu pirkėjams viso
se lietuviu apgyventose kolo
nijose pasirinkimas yra tikrai 
didelis.. Jie gali pasirinkti pirk
dami namus pagal savo pagei
davimą ir išteklius. Pasitaiko 
ir jo žinioje esamų pirkinių, 
kuriu kainos yra daug žemes-

mobilių, ligos ir visais kitais 
draudimais. Draudimo srityje 
jis atstovauja ne vieną, o kele
tą tvirtu ir žinomų draudimo 
bendrovių, jas pats asmuo gali

vftną-. Tad ir apdrandų srityje 
yra pasiekęs gana plataus, efek
tyvaus pasisekimo. Jo Real Es
tate įstaiga atlieka labai nau
dingą patarnavimą pietvakariij. 
gyventojams. Joje be atskiro* 
savininkams įsipareigojimo net 
be užmokesčio, parūpinami: 
nuomininkai. Tuo jo paslau
giu patarnavimu labai gausiai: 
pasinaudoja butų ir kambarių 
nuomotojai. Jxj esama, berods, 
kasdien po keletą.

(Bus daugiau)

Richard Speck 
gaK sulaukti laisvės?
Mirties bausmę- panaikinus, 

vienas išsigimėlis žudikas Ri
chard Speck I960 metais Chi-

2533 W. 71st Street 
TelefeZ GRovehill 6-2345-6

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SŪNŪS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telefu TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNBKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNBKOS 
Am-COMDmONED KOPLTOOS

dentes ir nuteistas elektros kė- 
dėm- bet savo laiku- nepasodiu- 
tas, dabar,, pasirodo, tikisi neuž
ilgo susilaukti parolės 1

Praeitą ketvirtadieni Krimi
naliniame teisme perleistas 
Speck gavo- aštuonis kartas^ po 
50 iki 150 metų kalėjime, iš- vi
so 1,200 metų. Tačiau kai nuo 
ateinančio sausio- mėnesio įsi
galios vadinamas Unified Cede 
of Correction, Speeko bausmė 
automatiškai sumažėsianti iki 
300 metų ir atsėdėjęs II metų ir 
3 mėnesius Speckas galįs tikė
tis parolės. Kadangi jis sėdi jau 
nuo 1966 metų, tai 1977 metais 
jis galėsiąs prašyti parolės.

Senato daugumos- lyderis Ce
cil Partee (D., Chicago),, mano, 
kad Illinojaus Bausmių: Dova
nojimo Taryba (Pardon and 
Parole Board) Specko peticiją 
atmes.

KNYGOS VAIKAMS JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte^ 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poezija; ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsą mažie^ 
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienėj VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl? su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. V>nda Franfc^nė - VarMcevieienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. Giedrius, MURKLYS,. 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota,. 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai, gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Meironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00;
& Alfafwi Vembvtw, TRYS SAKAL-AI, Diet. Mokytoju s-gas premia 

junta krryga^ Joje tjrigrnarOs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
VL Stančiteaitės iliustracijos, 18B psl., kaina 2 dol.

T. Juonrc šveistai, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jmter V eisit H, SCMOVtS LIETUVIŲ DfEVAT, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos —- kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psLr $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą; Jei tėvaf išbalan
suotu valkams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltu aukštyn.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: l Ards 7-1741 . 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MVDERN1SKOS AIK-CO.NDITIONED KOPLYČIOS

MARIAI:
Chie&goe

Laidotuvię
Direktorių 
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS WEN A 

IR NAKYJ

TURIME 
ZOPLYČ’Af 

VISOS* MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
I44f> So. 50th Avė;, Cicero, III. Phoner OLymprc Z-IOOk

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 Soi LITUAXICA AVE. Tel.i YAros 7-1136-1139

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-867X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-19n

■



Lietuviai Televizijoje i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

Z608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas tvalrlų prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

r "■ ■■ ■ ■■ 1 1 . ....................... ■ I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —- Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

SKAITYK FATS IR ^4 R AG I NG 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

ASta

patyrimą ir

— Kazimieras Šimulis iš Le-

Praeita sekmadienį, lapkričio Žinoma, buvo ir tokių poetų, 
2« d. daktarui Matulioniui Wor-1L“™ v's.ddto nepateko m į ta 
cesterio, Mass,, lietuviai buvo , ',U tm0 re tomą

tįjį tomą, kuriame pristatoma 
svetur gyvennačių poetų kūryba.

HELP WANTED MALE-F^MALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

EARN EXTRA MONEY 
FOR CHRISTMAS

Dabar Kanadoje 
kis: ”Go W est, old

jo visų mėgiamas Ealio Pakšto 
orkestras.

Svečiai patenkinti, kad gerai 
pasišoko ir linkmai, geroje nuo
taikoje praleido vakarą.

vyrauja šū- 
man!”

žinomas visuomenininkas dak
taras Balys Matulionis, išdirbęs 
23 metus Wallum Lake, Rhode 
Island, valstybinėje ligoninėje 
šio grrjodžio mėnesį pra
džioje atsikelia gyventi į Chica- • 
gą, kur jau keliolika metų gyve- išleido K. Bradūno redaguotą tre- 
na jo brolis Pranas Matulionis, 
atsikėlęs iš Winnipego, Kanado
je.

tai.
Neseeniai “Ateities” leidykla

Produkt. Part time.
CALL NOW^1 *

FOR MORE DETAILS 

913-5141

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N AU JOK ATTIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9208 

b _____________ —*•

KALĖDOMS NAMAI

Arti

iTATT UUI

A. & L. INSURANCE & REALTY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

K. E R 1 N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

Mo
ir 4 
iėji- 

rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTŲ 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22,000. “ -

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

heating contractor 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditionmg, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60<09. TeL: VI 7-3447

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

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

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

TEL. 436-7878

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

Call: Frank Zapolis 
320871 W. 95th St.

v GA 4-8654

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL; REpublic M941

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 

•vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbaL 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

Al. RRTEAKTTS TEL 23R4W5A

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

į — NAUJIENOS, CHICAGO t, fLI___ TUESDAY, NOVEMBER 28, 1072

State Farm Fire and Casualty Company

Lietuviai TV stengiasi viso
kiais būdais sutelkti lėšų, kad 
gulėtu savo žiūrovams pa teikti 
geresnę, turiningesnę programa. 
Sudarius didesnį lėšų fondą, ga
lima būtu atvežti ir iš tolimes
niu vietovių menininkų, kurie 
parodytų įvairesnę ir daug įdo
mesnę programą. Reiškiama 
nuoširdi padėka TV prieteliams, 
kurie parėmė aukomis ir įgalino 
tolimesnį TV egzistavimą. Kei
kia manyti, kad ateityje galėsi
me ir mes parodyti žiūrovams 
ką nors geresnio ir įdomesnio. 
Tam reikalui, šiais metais, Ba
lio Pakšto svetainėje buvo su
rengtas paskutinis rudens ban
ketas, kuris praėjo gana gero
je nuotaikoje.

Banketo įvadą pradėjo Lietu
viai TV pirmininkas Tolius Siu
tas, pasveikino susirinkusius sve
čius ir tolimesnei programai va
dovauti pakvietė parengimų va
dovą Justiną Šidlauską. Meninę 
programą išpildė Dalia Eidu- 
kaitė. Ji padainavo keletą liau- j 
dies dainelių. Svečiai buvo pa
tenkinti ir jai gausiai paplojo. 
Jai akomponavo Emilija Pakš- 
taitė. Alvudo šeimininkė Marija 
Bosienė, su padėjėja Stase Var- 
naitiene ir kitomis pagamino da
lį maisto. — cepelinus, roliadą, 
silkes ir dar padovanojo 12 kvor
tų šviežių grybų. Pakšto sve

tainėje vyriausia TV šeiminin
kė Nora Lukiene su Dana Li
leikiene ir padėjėjomis: Marija 
Lukoševičienė, Ona Idzeliene 
Adele Koviene, Ona Vitkuas 
kienė, Marija Šimonienė, visus 
sgečius pavaišino šaltais užkan
džiais ir karšta vakariene.

Buvo surengtas turtingas ir 
daiktais vertingas burtų kelių 
dovanų paskirstymas. Geri TV 
draugai ir rėmėjai, suprasdami 
mūsų pastangas ir triūsą visuo
menės labui, paaukojo nemažai 
ir brangių daiktų. Aukotojai: 
Kazys Šimkus, Balys Brazdžio
nis, A. ir A. Laurent, Nora Lu- 
kienė, M. ir St. Lukoševičiai, 
brangenybių ; rekyba Tveras, gė
lių parduotuvė “Villary”, “Para
ma” savininkai Jurgis Janušai- 
tis ir Jurgis Mažeika, užeiga 
Mike Bajorūnas, L. ir Br. Ber- 
tašiai, M. ir J. Juškai, G. ir A. 
Lietuvininkai, T. ir P. Urbonai 
ir A. ir Ed. Wozniek. Lietuviai 
TV visiems geraširdžiams au
kotojams taria nuoširdų ačiū.

Dovanų paskirstymą burtų 
[ keliu pravedė Jonas Indriūnas 
[ir Justinas Šidlauskas. Laimin
gieji buvo labai patenkinti ga
vę vertingų dovanų. Reiškiamą 
didelė nuoširdi padėka duonos 
kepyklos “Baltica” savininkams 
ponams Ankams, už paaukoji
mą baliui duonos ir pyragaičių. 
Barą aptarnavo Mindaugas Sta- 
kėnas, Algis Petrauskas ir Sta
sys Lukoševičius, šokiams gro-

Dr. Balys Matulionis 
atsikelia i Chicaga c O c

Dr. Balys Matulionis

ties klausimus, kodėl ten taip 
sparčiai blėsta lietuviškoji ugnis 
ir kokios greitos mūsų vadovau
jančių veiksnių bei visų, kurie 
domisi lietuviškąja tautine gy
vybe, pagalbos ten reikia. Už 
tuos mūsų rašinius gražiais laiš
kais padėkojo vienas kitas iš te
nykščių kunigų, nors jau gimę 
Amerikoje, bet gražiai rašą lie
tuviškai. Ypač malonūs laiškai 
buvo dabartinio šenadoriaus liet. 
Šv. Jurgio parapijos klebono kun. 
J. Neverausko. Bet kur Lietu
vių Bendruomenė, kur švietimo 
taryba, kurioms senoji Pensil
vanijos Lietuva labiausiai turė
tų rūpėti? Kad kas iš jų būtų 
pasiteiravęs bent žodžiu, jau ne
kalbant apie laiškus ar raštus. 
Bent iki šios dienos iš jų pusės 
visiška tyla. Atrodo, kad lais
voji išeivių spauda būtų reika
linga tik parengimams reklamuo
ti ar veikėjų sukaktims minėti. 
Kai iškeli opius mūsų tautinės 
bendruomenės klausimus, susi
lauki visiškos tylos bei ignora
vimo”.

Šventa tiesa, Vladai. J. Pr.

IV POEZIJOS ANTOLOGIJOS 
TOMAS

Leidžiamas tiems, kurie ne
tilpo pirmuose trijuose tomuo
se.

Lietuvoje dviem tomais buvo 
išleista lietuvių poezijos antolo
gija, kurioje atstovaujami ir kai
kurie svetur gyvenantieji poe- nionto apylinkės vienas iš pir-

g**

Paklaustas legislatūroje, ar 
nepradės į Britų Kolumbiją 
traukti iš visos Kanados pensi
ninkai, rehabilitacijos ministe- 
ris, Naujosios demokratų parti
jos narys, atsakė: “Dėl ko ne? 
Mūsų tikslas yra panaudoti se
nesniųjų piliečių

— Vandos Stankienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
dalyvavo Irwing Parko bažny
čios suorganizuotame tautinių 
šokių festivalyje. Įvykio apra
šyme ypatingai gerai įvertinta 
lietuvių grupė ir jos vadovė V. 
Stankienė.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės Įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poett 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

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 progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
pinųžnę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

-----  ---- ----------------- -r- ----- ii 

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

-- =-- - ■ — ■ n. i. ■ —^—ii wri1 ■ - j

surengę atsisveikinimo pokylį. "I dėlt° įtenkinti, ir Pr. 
Ta proga daktaro senas draugas i “ aLJ4° at 15 Prg'amzuOĮa tuos, 
J. Vanagas iš Bostono rašo: i k'™/®’ nepateko >r isleis jų

Dr. B. Matulionis nuo pat jau- ' ur-™ai «Pr^™tuot! skirtą ket
au dienu yra visuomenininkas. V1 poezijos an o ogi jos to- *■ ” mn
Jis niekada nepaskendo vien tik •' , „ T. . .n . i Be to Europos Lietuvio Drąsavo asmens ar seimos reikaluo- Į__  ....
se. Jam visada rūpėjo mūsų • ■ 
bendri reikalai. Jis tiems reika
lams skyrė gal net daugiau jė-, 
gų, negu savo asmeniškiems.

Atvykęs iš Vokietijos ir gavęs 
darbą minėtoje ligoninėje, jis 
padėjo daug energijos, kol įsi
gijo pilnas gydytojo teises. 
(Nors yra baigęs geriausią rusų 
medicinos mokyklą ir ilgus me
tus ėjęs atsakingas pareigas Lie
tuvos karo ligoninėje, į Ameri-' 
ką atvykus reikėjo išlaikyti eg
zaminus). Gavęs teisę verstis ir 
privačia praktika, dr. B. Matu
lionis yra suteikęs kvalifikuo
to gydytojo pagalba tikrai dide
liam skaičiui Mass., R. I. ir Conn, 
valstijų lietuvių. Visiems jis bu
vo nuoširdus ir' 
kuo tik gali. j

Dr. B. Matulionis yra žmonėms U 
padėjęs ne tik tiesiogine gydy- 
tojo pagalba. Jis yra parūpinęs 
urmo kainomis vaistu tiems, ku- 
rie juos siuntė į Lietuvą, kada 
tai dar buvo galima.

Maža to. Dr. B. Matulionis 
veikė gydytojų draugijoje. Jis 
ne kartą iškilmingomis progo
mis yra kalbėjęs Worcestery, 
Bostone ir kitur. Jis buvo LB 
Providence apylinkės pirminin
kas. Tris kartus jis buvo išrink
tas atstovauti Bostono apygar
dai JAV LB taryboje ir, reikia 
pasakyti, garbingai atstovavo. J

nešimu, rašytojas ir literatūros 
istorikas Pranas Naujokaitis yra 

■ užsimojęs parašyti stambesnę 
lietuvių literatūros istoriją.

Dabar jis jau rašąs tos istori
jos autrąjį tomą. .

Senatvės pensija
Britu Kolumbijoj

Toronto Globe and Mail rašo, 
kad nuo ateinančio gruodžio 1 
d. risi, sulaukę 65 metų am
žiaus ir išgyvenę Britų Kolum
bijoj 10 metų, gaus senatvės 
pensijos po $200 mėnesiui. Tai 
bus aukščiausia pensija moka
ma visoje Kanadoje.

paslaugus padėti, I Brit^ Ko^mbija neginčija- 
jmai yra gražiausioji Kanados 
provincija ir jos sostinė Vikto- 

, Vankuverio, saloje, turi 
švelniausią orą visoje Kanadoje.

Halifaxo laikraštis Halifax 
Chronicle Herald įsidėjo net ka
rikatūrą, kur senas invalidas 
pensininkas kėdėje ant ratų stu
miasi per Rocky kalnus, už ku
rių jį traukia pažadas, kad “Bri
tų Kolumbija duoda senesniems 
piliečiams garantuotas pajamas 
po §200 mėnesiui”, iki šiol tik 
1,245 pensininkai Britų Kolum
bijoje gavo aukščiausią pensi
jos sumą po $191. šiaip visi ka
nadiečiai, išgyvenę Kanadoje 
10 metų, sulaukę 65 metų am
žiaus, gauna iš federalinės val
džios po $82.88 mėnesinės pen
sijos, tačiau kurių kitos paja- 

„rp. .v,. !rnos yra per mažos, valdžia 
Tėviškės jjems padidina pensiją iki $150./>'— 1 ................ ’H !■—limp

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) meti: 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
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 Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
verdu Ir peilųrtl:

173? So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. SO6O3
i III ■mill -........ ............ ........ - .... ........... . 1 I-T

mųjų atsiliepė į naujų skaityto
jų ir Naujienoms paramos va
jų. Lankydamasis reikalais ad
ministracijoje, jis įteikė 5 dol. 
auką. Žiemos metui Šimuliai 
ruošiasi vykti į Floridą.

— Df. Stasys ir Julė Skripkai, 
Kearney, NJ., buvo atvykę Chi
cagon pas savo sūnų inž. Romą 
ir marčią Audronę. Ta proga 
jaunųjų Skripkų šeimą aplan
kė artimieji giminės: Valaitie
nė, Daugirdai, dr. Juozas Pli- 
kaitis, taip pat Kazimieras ir 
Vladas Skripkus.

— Lietuvių Skautų S-gos Vy
dūno Fondas, 7647 So. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60652, išsiun
tinėjo savo rėmėjams kalėdinių 
atviručių pakietus. ^Gautą už at
virutes pelną4 Vydūno fondas 
skiria stipendijoms.

— Galia žilionienė iš New 
Yorko paskirta ir priimta Gen. 
Moterų klubų federacijos atsto
ve prie Jungtinių Tautų atitin
kamų organizacijų. Ji yra bai
gusi politinių mokslų konsula- 
rinę sritį. Dirba miesto sveti
mų kalbų bibliotekoje, kurioje 
įvairiomis progomis buvo su
rengusi lietuvių tautinio meno, 
buities bei knygų parodėles.

— 4-H Klubų metinė konven
cija prasidėjo praeitą savaitgalį 
Chicagoje. Konvencijos daly- 
via apžiūrėjo metinę gyvulių 
parodą, kurioje taip pat domi
navo jaunieji ūkininkai su savo 
išaugintais ir gerai prižiūrėtais 
gyvuliais. Organizacijoje daly
vauja kai kurie Marquette Par
ko apylinkės lietuviai, veikdami 
pagal pritaikintas miestų jauni
mui programas.

— Chicagos Anglijos Lietuvių 
klubas rūpinasi Jaunimo petici
jos parašų rinkimu. Išsiuntinė- 
dami savo nariams paskutinį 
biuletenį, jin įdėjo po vieną tuš
čią peticijos lapą ir prašo, kai! 
kiekvienas narys surinktų peti
cijai po 10 parašų. Surinktus 
parašus prašo atnešti į klubo 
metinį susirinkimą, kuris įvyks 
gruodžio 17 d. Vyčių salėje.

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28.200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po
5 ir 4 kambarius muro namas. 2 ma
šinų mūro garažas. Tik S33.500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. S26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas,
5 kambarių mūro bungalow. 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. S32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys.
2 masinu garažas. S31,500. .

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me- 6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
tu senumo baltų plytų mūras prie pat dinis. Naujas gazu šildymas.__ Gara- 
Marouette Parko. S35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin. langai, naujas ga
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
20 metų. I1/* vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22,000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36,000.

12 BUTŲ MŪRAS Marquette Parke. 
S17,500 pajamų metams. Našlė pra- 

j šo $84,000.

Ižas. Marquette Parke. Arti Western 
b ūso. $14,400.

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto-mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas, 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras, 
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai, gazu šildymas, garažas.

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. $36,500.

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

Mūsų spaudoje
Tikrai balsas tyruose

Vladas Ramojus,
žiburiuose” baigęs seriją kruop
ščių reportažų ir praeitą vasarą 
savo kelionės po. kaip teisingai 
jis pavadino, senąją “Pensilva
nijos Lietuvą” — Wyoming slė
nio angliakasių miestelius kur 
lietuviškoji dvasia tebėra gyva, 
nors ir merdėjanti, dabar “T. 
ž.” Nr. 47 straipsnyje “Balsas 
Tyruose” rašo:;

“Nors pagrindinis tos kelio
nės tikslas buvo (ir ateinantį 
pavasarį vėl bus) nufotografuoti 
visus istorinius paminklus bei 
veidus, surištus su vietos lietu
vių praeitimi bei dabartimi, bet 
kartu stengėmės bent mūsų spau
doje iškelti ir tuos opius dabar-

min 
IJiill

Nepriklausomos Lietuvos laikais statyti žemės banko rūmai Kaune




