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VLIKO SEIMO NUTARIMAI
Bendrieji reikalai

1. Vliko Seimas paveda Vliko Valdybai ir toliau sekti Euro
pos Saugumo konferencios eigą, koordinuoant visas gyvąsias 
lietuvių jėgas Lietuvos Valstybės ir Lietuvių Tautos interesams 
ginti. * .

2. Seimas paveda Vliko Val
dybai pareikšti padėką JAV ir 
kitų kraštu vyriausybėms, orga
nizacijoms ir asmenims už reiš
kiamą palankumą. Lietuvos ir 
kitų kraštų išlaisvinimo kovoje.

3. Seimas pakartotinai atkrei
pia lietuvių visuomenės dėmesį 
į Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos svarbą, džiaugiasi jos dar
bais, ir paveda Vliko Valdybai 
ir toliau dėti pastangų Lietuvos 
diplomatiniams postams išlai
kyti, jiems, stiprinti ir reikalui 
esant finansiškai remti.

4. Vliko Seimas kviečia ir ra
gina visas jį sudarančias orga
nizacijas skleisti Lietuvos lais
vės kovos mintį jaunimo tarpe 
ir įtraukti jį į Lietuvos laisvini
mo darbą. Seimas paveda Vli
ko Tarybai ir Valdybai ieškoti 
naujų ir patrauklesnių būdų 
Vlikui stiprinti, ypatingą dė
mesį kreipiant į jaunimo įjun
gimą į Vliko veiklą.

5. Siekiant tampresnės Vliko
konsolidacijos, Seimas kviečia 
giminingas politines grupes ir 
rezistencinius sąjūdžius, jungtis 
į stipresnius vienetus. Vliko or
ganizacijų glaudos klausimui na
grinėti Seimas sįūlo-Vliko Tary
boje sudaryti specialią komisi
ja. ;

6. Seimas primena ir ragina 
lietuvių išeiviją santykių su pa
vergtąja tauta klausimu laiky
tis bendro veiksnių nusistatymo.

7. Seimas paveda Vliko Val
dybai tirti sąlygas bendram Bal
tų Informacijos Centrui įsteigti.

8i Seimas pakartotinai įparei
goja Vliko Valdybą daryti žygių, 
kad artimoj ateity būtų paruoš
ta ir išleista Lietuvos etnografi
nių sienų studija.

9. Seimas, išklausęs Vliko or
ganų pranešimus, didžiai vertina 
jų atliktus darbus ir reiškia pa
dėką juose dirbantiems, ypačiai 
Vliko Valdybos pirmininkui dr. 
Kęstučiui J. Valiūnui už jo ypa
tingą pasiaukojimą laisvinimo 
darbui, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir kitoms organizacijom 
bei asmenims už visokeriopą Vli
ko veiklos rėmimą.

9. Seimas išskirtinai dėkoja 
Tautos Fondo atstovybėms pa
saulyje už talką kaupiant lėšas 
ir Petrui Minkūnui už rūpestin
gą per 15 metų be atlyginimo 
atliekamą darbą, tvarkant Tau
tos Fondo atskaitomybę.

10. Seimas nuoširdžiai dėkoja
visiems jį sveikinusiems žodžiu 
ir raštu. (E)

Čilės prezidentas 
Jungtinėse Tautose

NEW- YORKAS. — Čilės pre
zidentas Salvador Allende Gos- 
sens vakar pasakė Jngtinėse Tau
tose kalbą, kurioje kritikavo eko
nominę Amerikos “agresiją” ir 
Amerikos biznio monopolio 
skriaudas Čilei.

Iš New Yorko Čilės preziden
tas su 20 palydovų žada skristi 
į Sovietų Sąjungą, kur jis bus 
keturias dienas. Vėliau Allende 
aplankys Kubą. Tai pirmas jo 
išvažiavimas nuo to laiko, kai 
jis tapo prezidentu.

IŠ VISO PASAULIO

U-TAS IR 12-TAS AMERIKIETIS
PALIKS MĖNULY SAVO PĖDSAKUS

CAPE KENNEDY. — Trečiadieni turi prasidėti Apollo 17 ke
lionė į mėnulį su astronutaJs Cernan, Evans ir civiliu geologu 
dr. Schmitt, ši kelionė turį visą eilę mokslinių uždavinių. Išlipę 
ant mėnulio astronautai Cernan ir Schmitt pastatys mėnulio 
mokslinių tyrinėjimų stotį, susidedančią iš šešių aparatų, ku
riems srovę teiks branduolinis generatorius. Tie aparatai veiks 
dar kelis metus, astronautams sugrįžus i žemę.

NEW YORKAS. — NYT pa- 
skelbė, kad dr. Max Jacobson, 
kurio veiklą tyrinėjo narkotikų 
biuras, savo turtingiems pacien
tams dažnai įšvirkšdavo su har- 
monais, vitaminais ir ampheta
mine, kuris sukelia energiją, pa
gyvina'reakcijas. Tarp gydyto
jo pacientų buvęs ir preziden
tas Kennedy, kuris net vežęs dr. 
Jacobsona su savim i Viena, kai 
prezidentas 1961 metais vyko 
pasimatyti su Chruščiovu. Dak
taro pacientų tarpe buvę keli ži
nomi filmų direktoriai, rašyto
jai, aktoriai, biznio vadai, žur
nalistai.

VIENA. — Neutrali Austrija 
užmezgė diplomatinius ryšius su 
Šiaurės Vietnamu.

SAN ANTONIO. — Tarptau
tiniame šachmatų turnyre dėl 
pirmos vietos varžosi du sovietų 
šachmatininkai: estas Keres ir 
20 metų amžiaus. Anatoly Kar
pov. Laimėtojas gaus 11,000 dol.

Šveicarijos paktas 
su Europos rinka 

BERNAS. — Šveicarijos bal
suotojai referendume pasisakė 
už glaudžius ekonominius ry
šius su Europos Rinka. Šveica
rija, nors dėl savo pastovaus neu
tralumo į rinką įstoti nesisten
gė, nutarė panaikinti visus mui
tus rinkos prekėms. Muitai bus 
panaikinti ir šveicarios gami
niams rinkos narių valstybėse.

Muitų panaikinimas pareika
laus iš Šveicarijos firmų dau
giau ^pastangų, nes’namų rinką 
gali užplūsti prekės iš užsienio.

Šveicarijos kaimynas Lich
tenšteinas irgi pritarė laisvai 
prekybai su rinkos valstybėmis. 
Ši nedidelė kunigaikštystė jau 
nuo 1923 metu neturi muitų su 
Šveicarija, o dabar jie bus pa
naikinti ir Europos rinkos vals
tybėms.

Mažėja Ugandos 
valdžios pajamos 

NAIROBI. — Ugandos ekono
miniame gyvenime jau pradeda 
atsiliepti vyriausybės politikos 
veiksmai, ypatingai, Azijos kil
mės gyventojų ištrėmimas. Tu
ristų beveik nėr*, viešbučiai už
sidarinėja. Nukentėjo viščiukų 
farmos, nes viešbučiai nebeper
ka viščiukų, žemfe ūkio koo
peratyvuose sustojo traktoriai, 
nes nėra indų, kurie dirbdavo 
kaip mechanikai. Pavojus gre
sia medvilnės ūkiui, nes indai 
daugiausia medvilnę supirkinė
davo ir paruošdavo eksportui.

Ugandoje telefonų abonen
tų skaičius nukrito iš 12,000 iki 
5,000, nes telefonus atsakė iš
važiuodami indai. Fabrikai už
sidarinėja dėl užsakymų stokos.

Aukštas britų užsienio reika
lų ministerijos pareigūnas pa
reiškė, kad Ugandos gyvenimas 
prezidento Amino valdžioje greit 
sugrįš į primityvaus kaimo ly
gi-

Šioje mėnulio fotografijoje sužymėti keliai astronautu ekskursijoms. Astronautai Eugene Cernan 
ir Harrison Schmitt mėnulyje turės atlikti daug uždaviniu.

GRASINA PRATĘSTI VIETNAMO KARA
PARYŽIAUS. — Dr. Henry-Kissingerio derybos su Hanojaus 

politbiurp nariu Le Due Tho vėl tęsiamos Paryžiuje. Abi pusės 
nieko nepraneša apie derybų eigą, tačiau visi komentatoriai tikisi 
sulaukti karb palfaubų- iki~grūodžio vidurio; :SŽifbno~ vyriausybė 
vėl paskelbė per radiją apeliavimą į gyventojus “ištverti kovoje 
prieš užpuoliką”. Tai esąs vienintelis kelias į teisingą ir pastovią 
taiką, šiaurės Vietnamas vėl pakartojo reikalavimą Amerikai pa
sirašyti 9 punktų sutartį, dėl kurios susitarta prieš mėnesį. Pietų 
Vietnamo reikalavimai, kad Hanojus išvežtų savo kariuomenę iš 
Pietų Vietnamo vadinami “begėdiškumu”.

Naują klausimą į derybas įne
šė Viet Congo atstovė Paryžiu
je “draugė” Ngiiyen Thi Binh, 
kuri pasmerkė planuojamą pa
liaubų priežiūros komisijąi ku
rioje turėtų būti Vengrija, Len
kija, Indonezija ir Kanada. In
donezija komunistams esanti 
nepriimtina, nes ji nuslopino ko
munistų sukilimą ir daug komu
nistų išžudė. Binh sako, kad In
donezija. rengiasi pasiųsti į P. 
Vietnamą savo okupacines jėgas.

Hanojus buvo sutikęs su mi
nėtų valstybių dalinių atsiun
timu prižiūrėti paliaubų. Matyt, 
komunistai norėtų, kad visa ko
misija būtų sudaryta tik iš ko
munistinių valstybių. Amerika 
pakvietė Indoneziją į šią komi
siją nežiūrint to, kad Indonezi
ja turi ambasadą Hanojuje ir 
Viet Congas turi specialią atsto
vybę Jakartoje. Taigi, Indone
zija Vietnamo atžvilgiu nėra vi
siškai neutrali, bet ir to komu
nistams negana.

Hanojaus radijas pareiškė, 
kad bandymas peržiūrėti anks
čiau sutartas karo užbaigimo są
lygas gali pratęsti Vietnamo ka
rą. Už tą pratęsimą atsakinga 
bus Amerika, kuri norinti pada
ryti iš Pietų Vietnamo savo ko
loniją ir prailginti Vietnamo val
stybės suskaldymą. Vietnamo 
žmonės kovosią iki galo, kol jų 
šventos tautinės teisės bus pa
siektos, rašo šiaurės Vietnamo 
laikraštis Nhan Dan.

Nors šiaurės Vietnamas nie
kada neprisipažino, kad jo karei
viai kovoja Pietų Vietname,' 
prancūzų spaudos agentūra pra
neša apie visą eilę naujų dekre
tų, kurie bandys J v esti į norma
lų gyvenimą karo veteranus. Ke
li dekretai numato steigti specia- 

lias darbovietes karo invali
dams. Hanojaus valdžia sako, 
kad yra garbė duoti darbo inva
lidams. Valdžios planai numa
to į visuomenę įtraukti iš karo 
grįžusius vyrus.

Australijoj naujas 
premjeras Whitlam

SYDNĖJUS. —Australijos 
premjeras William McMahon 
antradienį pasitraukia iš parei
gų ir jo vietą užima darbo par
tijos premjeras Gough Whitlam. 
šis jau pranešė, kad jis užims ir 
užsienio reikalų ministerio vie
tą. Užsienio politikoje iš naujos 
vyriausybės laukiama glaudaus 
bendradarbiavimo su Naujosios 
Zelandijos darbiečių valdžia.

Nemažai ginčų Australijoje 
sukėlė slaptų Pentagono doku
mentų atspausdinimas Amerikos 
spaudoje. Iš tų dokumentų pa
aiškėjo, kad Amerika spaudė 
Australiją pasiųsti kareivius j 
Vietnamą daug anksčiau, negu 
Pietų Vietnamo vyriausybė ofi
cialiai paprašė Australijos pa
ramos. Australija ir Naujoji Ze
landija greičiausiai užmegs di
plomatinius ryšius su Kinija ir 
nutrauks santykius su Tautine 
Kinija. Australijos darbo parti
ja prieš rinkimus pažadėjo pa- 
naikinti karinę prievolę ir suma
žinti kariuomenę.

Naujas Australijos premjeras 
yra teisininkas, gimęs 1916 m. 
teisininko šeimoje. Jis yra aukš
tas vyras, 6 pėdų, 3 colių, o jo 
žmona vos vienu coliu žemesnė. 
Whitlamu šeimoje yra trys su
augę vaikai. Whitlam yra tar
navęs Australijos aviacijoje 
leitenanto laipsnyje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Buvęs Illinois kongresma- 
nas Donald-Rumsfeld paskirtas 
ambasadorium  ̂prie Nato orga- 
nizacijosL„_^.,

♦ Illinois sen. Charles Percy 
lankosi P. Vietname, kur jis pa
darė mandagumo vizitą P. Viet
namo užsienio reikalų ministe- 
riui. Pabrėžiama, kad jo kelio
nė neturi nieko bendro su taikos 
derybomis.

♦ Čilės prezidentas Allende 
pareiškė New Yorke, kad Ame
rikos biznio bendrovės kursto Či
lėje civilinį karą.

^Vairuotojų unijos vadas 
(Teamsters) Frank Fitzsimmons 
atvyko į Izraeli, kviečiamas 
premjerės Goldą Meir. Jis vie
šės 6 dienas.

♦ Daug slaptos airių armijos 
narių bėga iš Airijos į šiauri
nę Airiją, parlamentui Airijo
je priėmus griežtus įstatymus 
prieš- armijos veiklą

♦ -Libane kursuoja gandai, 
kad Sirijoje prasidėjo kariuome
nės eilių valymas. Kalbamą kad 
suimta 200 Sirijos prezidento 
Assado priešų.

♦ Vakar prezidento specialus 
pasiuntinys Robert Anderšon 
pradėjo Panamoje derybas dėl 
Panamos kanalo sutarties per
žiūrėjimo.

♦ Aliaskos respublikonų par
tijos komitetas išrinko Don 
Young kandidatu Į dingusio kon
greso nario Niek Begich vietą. 
Begich dingo skrisdamas priva
čiu lėktuvu kartu su Louisianos 
atstovu Hale Boggs spalio 16 d. 
Jau nebėra vilčių juos surasti 
gyvus.

Washington Post paskelbė, 
kad ČIA direktoriumi vietoj Ri
chard Helms paskirtas ligšioli
nis Atominės Energijos komisi
jos direktorius James Schlessin- 
ger, 43 metų.

♦ Peru valstybėje mirė 11 as
menų, suvalgę pyrago, kurio 
miltai buvo sulaistyti vabzdžiams 
naikinti skysčiu. Visi mirimai 
įvyko vienoje šeimoje.

Chruščiovas norėjo 
bazių Albanijoj

PEKINAS. — Kinijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Sovietų 
Sąjunga planavo įsteigti Alba
nijoje raketų bazę, kai Krem
liuje viešpatavo Nikita Chruš
čiovas.

Kinijos agentūra paskelbė Al
banijos komunistų partijos va
do Enver Hoxha kalbą, pasaky
tą prieš savaitę Albanijos mies
te Valenoje. Jis papasakojo, kaip 
Nikita Chruščiovas, apžiūrėjęs 
1959 m. birželio mėn. Valenos 
įlanką ir uostą, pastebėjo, jog 
tai būtų gera vieta sovietų po
vandeniniams laivams ir rake
toms.

Su Chruščiovu buvęs maršalas 
Rodion Malinovski, sovietų gy
nybos ministeris,.taip pareiškęs: 
“Supraskite, Nikita Sergejevi- 
čiau, kad mūsų raketos iš Berly
no ir Rytų Vokietijos gali jau 
dabar kirsti Gibraltarui, o iš 
Valonos įlankos mes savo del
ne turėtume visą Viduržemio jū-- 
-rą”.

’ Hoxha pridėjo savo kalboje, 
kad Chruščiovas norėjo ir ant
ros bazės Buthrotom uoste. Tie 
projektai niekada nebuvo Įgyven
dinti, nes mes sulaužėme sovietų 
planus, pareiškė albanų komunis
tų vadas.

Lenkijos partija 
rūpinasi jaunimu

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų partijos centro komite
tas dvi dienas posėdžiavo svar
stydamas jaunimo ideologinius 
trūkumus. Nutarta budriau ko
voti prieš demoralizuojančią Va
karų įtaką jaunimui, nutarta sti
printi korųunistinį indoktrinavi- 
mą. Vyriausybei pavesta grieb
tis administracinių ir įstatymi
nių priemonių keliant švietimo 
lygį, kovojant prieš parazitiz
mą, girtuokliavimą ir kitus reiš
kinius jaunimo tarpe.

Viena iš komunistų centro 
svarstytų priemonių yra priver
stinas darbas jauniesiems len
kams, kurie negali atsispirti iš 
Vakarų pasaulio ateinančioms 
asmeninių laisvių idėjoms.

Kinija palaiko 
japonų teises

PEKINAS. — Kinijos žinių 
agentūra išreiškė pasipiktinimą, 
kad Sovietų Sąjunga vis atsisa
ko atiduoti Japonijai iš jos pa
grobtas keturias Kurilų salas, 
kurias sovietai užėmė baigiantis 
II-jam Pasauliniam karui. So
vietų Sąjunga užsispyrusiai lai
kosi tų salų ir nekartą grasino 
Japonijai, sako Hsinhua.

Tai pirmas viešas Kinijos pa
sisakymas už Japonijos teises Į 
Kurilų salas. Privačiai Kinijos 
premjeras pareiškęs japonų 
premjerui Tanakai, kad Kinija 
tų salų klausime palaiko Japo
nijos pusę.

Cernan ir Schmitt bus jau 
12-tas amerikietis mėnulyje. Jie 
gali būti ir paskutinieji žmonės 
mėnulyje, nes Apollo programa 
su šiuo skridimu bus užbaigta.

Amerikos mokslininkai sutin
ka, kad šios šalies erdvės tyrinė
jimų pastangos rimčiau prasi
dėjo tik 1961 metais po sovietų 
Juri Gagarino iškėlimo į žemės 
orbitą. Tuo metų prezidentas 
Kennedy paklausė vicepreziden
to Johnsono,- kuris vadovavo ae
ronautikos ir erdvės tarybai, ką 
Amerika galėtų padaryti erdvės 
srityje su “dramatiškais rezul- 

• tatais”. Balandžio 29 d. John- 
sonas pasiūlė, pasitaręs su erd-
vės mokslų specialista’s, kad 
Amerika bandytų nuvežti žmo
gų į mėnulį. Gegužės 25 pre
zidentas Kennedy kongrese pa
siūlė pradėti programą, kuri 
Amerikai atidarytų duris į mė
nulį.

Apollo programa užtruko 11 
metų ir kainavo 25 bilijonus do
lerių. Svarbiausieji programos 
vykdytojai buvo Naša adminis- 
tratoriakdr. Hugh Dryden ir Ro- 
Bert Šeaųian,r dabartinis aviaci- 
još'šėkretorius. Svarbų vaidme
nį vaidino dr. Wernher von 
Braun, raketų specialistas, Hous
ton© erdvės skridimų centro di
rektorius Robert Gilruth ir jo 
Įpėdinis Christopher Kraft bei 
austras mokslininkas dr. George 
Low. Daug darbo Įdėjo Kenr.e- 
džio paskirtas Naša adminis
tratorius James Webb.

Erdvėlaivis pasikels ryt va
kare ir pasieks mėnulio orbitą 
sekmadieni po pietų. Gruodžio 
11 numatoma nusileisti ant mė
nulio, kur du astronautai išbus 
iki gruodžio 14 6 vai. vakaro. 
Ramiajame vandenyne astronau
tai turėtų nusileisti gruodžio 19 
dieną.

Šveicarijos 
diplomatai užsiėmę

ŽENĖVA. — Šveicarijai tar
pininkaujant prasidėjo Ameri- 
kos-Kubos derybos dėl lėktuvų 
piratų veiksmų. Bandoma suras
ti būdų užkirsti kelią oro tero
ristu veiksmams.

Šveicarija atstovauja ne tik 
Amerikos interesams Kuboje, 
bet atstovauja ir 9 kitų valsty
bių vyriausybėms. Šveicarija, 
kaip neutrali valstybė, dažnai 

Į yra prašoma kitų valstybių tvar
kyti jų reikalus vienoje ar ki
toje šalyje. Havanoje, be Ame
rikos. Šveicarija atstovauja Ar
gentinai. Hondurui, Brazilijai. 
Ekvadorui. Venecuelai, Kolum
bijai ir Haiti.

Šveicarija tvarko ryšius tarp 
Indijos ir Pakistano. Izraelio in
teresai Vengrijoje ir Ceylone 
yra atstovaujami Šveicarijos. Ji 
atstovauja Filipinus Bulgarijo
je. Iraną — Izraelyje ir Irake. 
Portugaliją — Senegaly, Brita
niją Gvatemaloje.

♦ Hondure kariuomenė nu
vertė prezidentą ir pastatė ge
nerolą I.opez valdyti kraštą.
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Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime
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STENKIMĖS TEISINGŲ 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

riškei nemalonius jos gyveni
mo pasikeitime atsiradusius reiš
kinius.

supančiotojo burnojimus prieš 
tikrų psichologijos tiesų' skelbi
mą ir jų skelbėjus. Kaip kūno 
dėsniai, taip ir psichologinės tie-

VARDAb, PAVAKDĖ

Moteriškės gyvenimo kaita 
hormonų Įtakoje

4739 So. H AUSTE D ST.. CHICAGO. ILL. 60608
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PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų $12.Q0).

; kurie tvirtina, kad tik pas juos 
tiesa ir išganymas, o visur kitus 
pražūtis. 2. Nesiklausykime nie- 

, kakalbių, kurie sakosi žiną, ko 
! Dievas nori. Mat, tada tokie save 
Į dievais persistato. žodžiu, mums 
reikia skirti pelus nuo grūdų — 
tik tada galėsime laimingesniais 

. ne tik čia,Ibet ir anapus pasi
jausti. Pirmiausia, žinoma, rei
kia kiekvienam Atsikratyti viso
kiausių prietarų, įskaitant ir to
kius religinius. Tas tik tada 
mums bus {manu, kada jausmais
— emocijomis į tikrus 'žmones 
subręsime. O tai labai sunkus
— dar prieš žmogui gimstant 
pradėtinas ir reikiamai atliktinas

į darbas. Dabar detaliai žinomos 
-to darbo gairės — tik prietarai 
j mus laiko supančioje dvasinėje 
i vergijoje — didžiausioje iš vi- 
įsų vergijų pasaulyje. Nekreip-

Pusamžė smarkiai prakaituoja 
— kas daryti

Klausimas. Gerb. Daktare, 
prašau patarti, kas man daryti, 
kad aš labai prakaituoju, ypač 
naktimis. Esu jau persiritusi 
per gyvenimo viršūnę. Padėkit 
man. dėkinga būsiu visada.

Atsakymas. Pasitark su savo 
gydytoju. Jei esi visais kitais 
atžvilgiais sveika, tai greičiau-

the Jave m the worid and you’re doing 
yo^r best to pe it Retirement?
That** %1 lį*? T00’1* old, right?

It’i for ▼ben you’re old if you can 
afford k. ' ' ’ '

Fėl besibaigiančių moterišku
mo metų įvairūs moteriškių nu- 
nusiskundimai gydyojui sutei
ki galvosūkį. Tokioms reikia
ma: padėti norėdamas gydytojas 
turi pajėgti orientuotis labai skir 
t:n ’a:s laiko, intensyvumo ir ei
lės atžvilgiais minėto laikotar
pio sulaukusios moteriškės nega- 

Pastarieji gali tęs- 
— vos kelis mėne- 

moteriške

Nei vienas žmogus, nuris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negales' apsieiti be J. Augusiaičio pa
ruoštos Studijos. Ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pazįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai tr tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą'
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
17:19 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

ma
žėja moteriškųjų hormonų (es
trogen) kiekis kūne. Tada to
kiai moteriškei atsiranda nema
lonūs reiškiniai: šilimos muši
mas, padidintas prakaitavimas, 
pakilęs jautrumas... Tokių ne- 
gerpvių laikotarpis vadinamas 
amžiaus permaina (changes of 
life), arba klimax (climacteric). 
Dabar, atlikus gausiusj vidaus 
sekrecijos liaukų tyrimus, gali-

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKU 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yrą 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos karna yra tik S3.Q0, minkšt. $2.50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresui

NAUJIENOS. 1730 So. H a 1st e d Street, Chicago 8, Illinois

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
___ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ___

iki 75 metų. Išęįną kad trečda
lį savo gyvenimo moteriškė kar
tais praleidžia to laikotarpio ne
gerumuose ir jų pasėkose. Nors 
mūsų tarpe rasis tokių moteriš
kių, kurios jokių sunkumų netu
ri — jokių pakitimų nesusilau
kia (išskyrus mėnesinių susto
jimą) , vienok milijonam šio kraš 
to moteriškių gyvenimo permai
nos nemalonumai ateina joms 
virš keturiasdešimt metų savo 
amžiaus sulaukus.

Bondt ere Mfe. If IcBt, BtaUa, «e
rephee then. Wk® aeadwi, ther oft be 

©Bshed joor btnk. T«x swr he defered

vacations, pursuing hobbies? ar buy
ing that forty acres and Hying off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now;. ’

There’s aa easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. J°’n rile Payroll Savings Plan 
where yc« work. That way, an amount 
yo<x specify will beset aside from each 
paycheck and used to buy JIS. Sav-

Susipažinkime su tikrais to 
laikotarpio įvairių reiškinių pa
vadinimais. Tada galėsime žmo
niškiau — protingiau tuo reika
lu kalbėtis. Tada turėsime nau-

sos yra Gamtos — Dievo leisti 
realūs dalykai. Tad visi į darbą 
savęs sužmoginimui sutvarkant 
savo jausmus. Ne kalbomis, bet 
tik tinkamų ir laiku atliktu dar
bu mes sužmoniškėsime, daugiau 
geros valios turėsime. Juk ge
ra valia žmoguje yra tas pats, 
kas yra jo jausmais subrendi
mas. Todėl reikiamai dirbkųne, 
o nekalbėkime netikusiai apie 
gerą valią per šias, Kalėdas. N ė 
per plauką, mes nesugeravalėsi- 
me nuo beprasmiškų kortelėse 
linkėjimų bei tuščių burnos au
šinimą per radijo, pamokslus 
bei TV. Tik Dievo — Gamtos 
nuostatų prisilaikydami mes pa
jėgsime daugiau savo jausmus 
sunormuoti — gausiau geros va
lios įsigyti. Tik tada mūsų gy
venimas bus tikrai kalėdiškas. 
Tada ir Betliejus šypsosis.

Gydytojai ateina 
moteriškėms pagalbon

Laimė, kad šiandien visoms 
gyvenimo permainos sunkumų 
susilaukusioms moteriškėms 
mediciniška pagalba gausėja. 
Šiandieninių gydytojų gretos 
gausėja, jie skubinas kenčian
čiom tame laike moteriškėm pa
dėti, nes jie dabąr žino, kad am
žiaus permainos, pasėkos nėra 
būtinos ir jos nėra neprašalina
mos. Dabar vis gausiau ir spar
čiau pradedama moteriškėms ta
me laikotarpyje talkinti. Vis 
daugiau gydytojų įsitikina, kad 
gyvenimo permainos negerumai 
moteriškėms atsiranda dėl jų, 
moteri šk ųj ų hormonų sumažėj i- 
mo. Svarbiausia^ kad dabar me
dicina tvirtina, į5g minėtą su-- 
mažėjimą galima kontroliuoti — 
tvarkyti lygiai taip gerai, kaip: 
esti tvarkomas kitų liaukų veik
los nepakankamumas. • Toks gū-- 
žio liaukos (thyroid) susilpnė-; 
j imas (myxedema) tvarkomas 
daugiau duodant tos liaukos hor
mono (thyroxin). Panašiai su 
kasos (pankereas) neveikia — 
atsirandusi negerovė (cukrali
gė — diabetes m’ėHitus) tvarko
ma su tos kasos hormonu — in
sulinu. Taip turime elgtis ir mo
teriškųjų hormoniĮ gamybai mo
teriškės kiaušinėliuose mažtant.. 
Naudojant moteriškuosius hor
monus atsiekiama dviguba nau
da: 1. mažinami negeistini reiš
kiniai, pasireiškią -minėtu jaut
rumu, nemiga, prakaitavimu, ši
limos pylimu; 2. sulėtinamas mo
teriškės senėjimas, jos kūno au
dinių nykimas (atrophy) ir kau
lų susilpimas — praretėjimas.

Išvada. Susipažinkime su 
medicinos pažanga taip svarbia
me moteriškei reikale — jos gy
venimo permainos sukeliamais 
negerumais ir jų tvarkymu. Ta
da tiek pacientei,,tiek gydytojui' 
bus naudingiau: bus lengvesnis 
gydymas ir pagijimas.

Pasiskaityti. A Clinical Guide 
to The Menopause and the Post
menopause, Ayest Laboratories, 
New York, N. Y. 1972.

Dr. Harrison H. Schmitt, kuris nusileis mėnulyje kartu su astronautu 
Cernan paskutinėje Apollo kelionėje.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI .• •*- - *• * *
— šek pasaką, mamyte. 
Apie senuo 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 mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
trūo oš, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. .V. Siman- 
keviėiaus iliustruota. 130 psl., S1.80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DA'UMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemoje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kįbūro iliustruota, 64 
psl., kaina o dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKĄLAL Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.
" 7. Juozas Švaistas, 

vaikams iš jų gyvenimo 
Didelio .formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys- $3.00

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.. S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Kada gyvenimas 
pradeda keistis

šio krašto moteriškėms gy ve
nimo permainos negerumai pra
deda pasirodyti jų amžiaus vi
durdienyje: apie 49 amžiaus me
tus. Dabartinių moteriškių gy
venimo ilgio vidurkis skaitomas

j dytojas prirąiy^ tinkamų vais-; 
. tų tamstų sveikatai atstatyti, 
j Yra dabąr Ubai geri — viso pa
saulio gydytojų naudojami vais-, 
tai tokioms — dėl tų hormonų' 
stokos labai prakaituojančioms j

; moteriškėms padėti. Tai mote- 
I riškų ir vyriškų hormonų mi- 
■ šinys. Tas vaistas — tos pilių-. 
; lės vadinasi premarin. Jos ima- 
! mos su pertraukomis. Tris savai- 
; tęs imti, vieną savaitę mėnesyje 
j neimti. Taip elgtis ilgą laiką gy- 
Idytojo globoje. Žinoma, reikės 
i visus kitus dalykus gyvenime 
! teisingai atlikti. Duokim, pri- 
seis maitintis žmoniškai — daug

' baltymų vartoti, gausiai daržo
vių — vaisių valgyti. Jokių aš
trumų nenaudoti. Vienas daly-' 
kas dabar aiškus: nė vienai ne-: 
reikia kentėti dėl baisaus pra-J 
kaitavimo. Kituese šio skyriausi 
pranešimuose apie tai kalba bus j3me nė mažiausio dėmesio į taip 
daugiau.

Kokia religija geriausia
Klausimas. —- Prašau, mielą 

daktarą, pasakyti savo ar medi
kų tarpe vyraujančią nuomonę 
religijos reikalu. Dabar aš su 
vyru girdžiu per radiją visokių 
kalbų religijos klausimu. Mudu 
su vyru abudu einam savos re
ligijos bažnyčion — ten girdime 
pranešimus, kad mūsų religija 
geriausią kad kas neklausys 
mūsų religijos nuostatų ir jų ne
pildys — tas pražus. Kaimy
nas perša savą religiją — jis 
sako, kad jo kunigas žino, ko Die
vas nori. Kaip man toje nuomo
nių maišatyje orientuotis Ka
lėdoms artėjant?

Atsakymas. Gamta — Dievas 
daugelio žmonių galvosenoje kei- 
čiami .vienas kitu. Gamta nors ir 
yra žiauri, bet ji neįtikėtinai bū
tų žiauru jei būtų visą buitį tik 
žmogumi\ir baigusi. Todėl tū
rį būti buitis už žmogų aukštes
nė, kurią reikia gerbti — jei no
rit, garbinti. Kiekvienas žmo
gus Jtųri turėti asmenišką virš 
savęs galybės pojūtį ir jos gerbi
mą. Tik su šiomis Kalėdomis im-

Eikime lengvinti moteriškės negeroves naujausiais I 
medicinoj atsiekimaią.

Šiandieninės medicinos reikalavimas

C-CEX-2XBKK«EEBBK-BBKaBXBBIIBKBKBKBBBBKEBKl 

APLANKYS KASDIENA ...
a Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos”

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- 
1 vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams,

pažįstamiems, seneliams ir kitiems.
“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu

mą nežiūrint nuotolių ir^ūs’iš tikini u ryšininkų visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

dą didesnę, nes geriau suprasi
me, ką svetimtautis gydytojas 
mums paskubomis keliais žo

džiais mums pasako — pataria. 
Iki dabar dažnai dviejų žodžių 
prasmę suplakdavome į vieną: 
mėnesių sustojimą (menopause) 
prilygindavome žodžiui klimax 
(climacteric). Tikrumoje tie du 
gyvenimo permainą bet esmėje 
apibudina skirtingus to laikotar
pio reiškinius. Menopause žo
džiu aptariame galutinį mėne
sinių sustojimą. Climacteric — 
reiškia visą moteriškės amžiu
je pasikeitimų tarpsnį, jos mo
teriškiems hormonams mažtant. 
Tai yra laikotarpis palaipsniui 
ateinančios senatvės. Moteriš

kės kūne moteriškųjų hormonų 
gaminimas’ ima pamažu mažė
ti — keletą metų dar pirm mė
nesinėms galutinai sustojant. 
Su tokių hormonų gamybos su
mažėjimu ateina pamažu nema
lonios tokio vyksmo pasėkos. Ka
dangi tie hormonai vis labiau 
kūne mažta, tai ir reiškiniai dėl 
jų stokos ryškėja.
Gyvenimo permainos reiškiniai

Prieš amžiaus permainą (pre
menopausal) ir tos permainos 
(menopausal) metu moteriškė 
pajunta visoms gerai žinomus 
negerumus. Tokios kenčia se
kančias negales: regulų nere
guliarumas, šilimos pylimas, 
prakaitavimo pagausėjimas, pa
kilęs jautrumas ir nemiga. Ne 
visoms tie negerumai esti vie
nodai nemalonūs. Kai kurioms 
jie visai nepasirodo. Užtat ki
toms su kaupu jų atsiranda. Po 
mėnesių sustojimo dažnai mo
teriškės pamažu prisitaiko prie 
hormonų sumažėjimo — išmoks
ta su mažesniu jų kiekiu apsieiti. 
Tada ir minėtieji negerumai pa
mažu mažta ir pagaliau visai 
pranyksta. Bet ne visoms taip 
sekasi. Dažnai tame laikotar
pyje moteriškė įgauna be minė
tų dar naujų negerumų. Ima 
į blogą pusę keistis kai kurios kū 
no savybės. Pradeda vaisos or
ganai nykti, menkėti — mažėti. 
Oda ima prarasti savo standru- 
mą — elastiškumą — ji pra
deda raukšlėtis. Daugeliui mo
teriškių pradeda kauluose mažė
ti kalkės (decalcification). Kau
lai ima ne tik plonėti — retėti, 
bet ir trumpėti. Tas kaulų mink
štoj imas — retėjimas vadinasi 
osteoporosis. Tokios pradeda 
įgauti kuprą.

Išeina, kad moteriškės ima ne
galuoti įvairiais negerumais dar 
prieš mėnesinėms sustojant, lai
ke mėnesinių ir po jų. Menkėjan
čios pajėgos kūne ir jausmuose 
(emotions) pradeda moteriškę 
sendinti. Ji ima ne tik atrody
ti, bet ir jaustis pasenėjusi. Ji 
pradeda priešginiškai nusiteik- 

ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos ti gyvenimo atžvilgiu: ji prade- 
• ■ J\.Sodcikienės' da nusiminti — įgauna depresi-

luošina. Gydytojai turi gerai pa
laužyti galvas tokias jų negero
ves šiandieniniu mastu diagno
zuodami ir tvarkydami.

Anksčiau būdavo kitaip

Anksčiau, kai daug mažiau 
medicina žinojo apie moteriškės 
vidaus sekrecijos liaukas (endo- 

la. muose. Pastarieji gali tęs- erine glandas); daug mažiau tė
tis trupai — vos kelis mene- \ galėjo joms padėti taip svarbią
sias, arba ilgai — moteriškę Į me jų gyvenimo laikotarpyje, 
varginti net tuziną ar daugiau J Reguloms sustojus sumažėja — 
metų, čia rašąs turėjo galimy-1 nyksta kiaušdėčių veikla 
bę padėti 80-metei lietuvei, ku
riai visi talkininkai patardavo: 

“Pakentėki, palauki — vis
kas praeis”... Ji kentė — pra
teko dešimtis vargingų metų, 
nešdama dėl moteriškumo su
silpnėjimo atsiradusių negeru
mų naštą. Kaip burtininko laz
delės mostu jai visi minėti ne
gerumai palengvėjo pradėjus 
šiandieniniu medicinos pajėgu
mu lengvinti tą bereikalingai' ma daug geriau tvarkyti mote 
nešamą fizinių ir dvasinių ne
gerovių naštą.

Neėiūrint tokiu moteriškių 
nusiskundimu įvairumo — vie
nom mažesnių, kitom didesnių 
■tame laikotarpyje negerumų 
joms pagalba šiandien būtinai 
teiktina, nes kūno ir jausmų su
trikimai tokiame laikotarpyje 
toms moteriškėms dažnai yra 
labai nemalonūs, o kartais net



DVIEJU SOLISTU KONCERTAI CHICAGOJ
Atvykusi Padėkos dienai į 

Chicagą pas savo draugę, susi
gundžiau nueiti pasiklausyti 
dviejų solistų koncertų, atvyku
sių iš okupuotos Lietuvos

Dar Lietuvoje, Kaune būnant, 
einant j koncertus, žvarbius vė
jas man nudažydavo skruostus. 
Tačiau dabar, jau daugeliui me
tų praslinkus, skubėdama j Vil
niaus solistės Giedrės Kaukai
tės koncertą, buvau sustabdyta 
savo draugės, kuri man pakišo 
“Revlon” kremą ir patarė ati
džiau pasižiūrėti i veidrodį. Pa
mačiau šiek tiek išblyškusiuos 
skruostus ir lyg nustebusias 
akis, švelnus kremo ružas, pa
pudruota nosis, moderniška žals
vos spalvos suknelė ir ant kaklo 
gintariniai karoliai, pataisė ūpą 
ir sugražino norą išgyventi iš tė
vynės atvykusios solistės meną.

Koncernas įvyko vienoje ka
talikiškos mokyklos modernioje 
salėje. Koncertą suruošė “Aki
račių” žurnalo kolektyvas.

Visame pasaulyje operos, te
atrai gyvena savo žvaigždėmis. 
Giedrė Kaukaiė priklauso prie 
Vilniaus operos kolektyvo pasi
žymėjusių solisčių. Soprano bal
sas su nežymiu dramatiniu at
spalviu, vidutiniame registre la
bai malonus, laisvas ir užtikrin
tai skambantis, neturi kiek nors 
geresnių aukštutinių gaidų, o že
mutinės gaidos beveik visiškai 
duslios, neskambančios. Jos pa
dainuotame repertuare negirdė
jau nė vienos sultingesnės žemu
tinės gaidos. Tokių balsų teko 
girdėti daug. Savo tautiete nesu
sižavėjau.

Solistų “Angelo Sargo” — po- 
litruko palaiminimas įkišti į kon
certo programą “Avė Maria” iš 
Verdi operos “Otelio”, klausy
tojams sukėlė tik gailesčio-šyps
nį, o sudarkyta ištrauka iš Ver
di operos “Ernani” blankaus 
dainavimo įspūdžio nepataisė. 
Visi gerai suprato, kad tai bu
vo gana grubi propaganda. “Avė 
Maria” tam tikslui mažai pasi
tarnavo. Taipogi visiems jau ge
rai žinoma, kad atvykęs iš Lie

tuvos koncertantas negali kon
certuoti tokioje salėje, kurioje 
kabo trispalvė arba kryžius.

Po pirmos koncerto dalies no
rėjau eiti namo, tačiau smalsu
mas išgirsti naują F. Bajoro 
siuitą balsui ir fortepijonui ma
ne sulaikė, ši siuita — tai kon
glomeratas nuosekliai moderniš
kos ir romantiškos muzikos kom
pozicija, kurioje fortepijoninė 
partija žymiai pranašesnė už vo
kalinę, kuriai paskirta nemaža 
rečitatyvinio pobūdžio frazių, 
nieko ypatingo kompozicijai ne
suteikiančių.

G. Trinkūnas solo paskambino 
du Čiurlionio preliudus ir vieną 
jo nokturną. šios kompozicijos, 
ypač paskutinioji, sukomponuo
ta Šopeno įtakoje, Čiurlioniui gy
venant Varšuvoje. Tas kompo
zicijas tenka priskaityti prie 
silpniausių Čiurlionio kūrinių, 
kurie tiek daug kartų girdėti ir 
nuvalkioti kad jau pasidarė kok
tu jų klausytis, šias kompozici
jas Amerikoje skambina beveik 
kiekvienas lietuvio muziko stu
dijos mokinys.

Pasirinktas Baby-Grand for- 
tepionas — tinka ne koncertams, 
o privatiems butams. Jei yra 
vieots, tai jis pastatomas sa- 
lionėlyje, o jei nėra vietos — 
tai bent miegamame, bet netem
piamas į sceną. Gaila buvo klau
sytis solistų meno prie išderin- 

I tos gitaros. Reikia stebėtis Kau
kaitės ir jos akomponiatoriaus 
nuolaidumu ir neturėjimu Vil
niaus operos solistų ambicijų at
sisakyti koncerte dalyvauti, kol 
rengėjai nepristatys, čia Chica
go je lengvai gaunamo, koncerti
nio fortepijono.

Užsienyje mūsų menininkai 
nėra laisvi. Visur jaučiama ne
mokšiška propaganda, žinoma, 
ir šis koncertas be jos neapsiėjo.

Kitą dieną, lapkr. 26, Jauni
mo Centro salėje, Įvyko koncer
tas Vidimanto Valatkos, atvy
kusio iš okupuotos Lietuvos prieš 
porą metų ir dabar gyvenančio 
Kalifornijoje. Lietuvoje jis dai

li Lietuvos neseniai pabėgęs teis. Z. Butkus skaito paskaitą apie teisinę ir ekonominę padėtį Lietu
voje. Prelegentas šias mintis dėstė Ameri tos Lietuviu Tarybos suvažiavime Čhicagoje.

Nuotrauka V. Noreikos

reikalinga, ųe dskiriaina lietuvio 
■ dalis.

Mūsų kraštas, mūsų tauta iš 
mūsų tenori tik vieno — pažinti' nalistiką ir visas mano lai 
ir jausti juos savo širdyse, svar-
biausia — nedingti svetimųjų jū
roje. Ir čia į pagelbą ateina Lie
tuvių Bendruomenė.

Juk pavieniui lietuvis nepasta
tys bažnyčios, neįsteigs lietu
viškos mokyklos, choro ar tau
tinių šokių grupės, taip pat ne
išleis laikraščių bei knygų. Visa 
tai padaryti reikia daugelio žmo
nių — bendruomenės, kuri yra 
pasiruošusi paaukoti laiką ir jė
gas lietuvybės išlaikymui. Lie
tuvių Bendruomenė suorganiza
vo šimtus lietuviškų mokyklų, 

j kuriose pasišventę mokytojai 
I moko vaikus gimtosios kalbos, 
pasakoja apie Lietuvos galybę 
senovėje, stengiasi įskiepyti jau
nose širdyse meilę ir tautinį są
moningumą gimtajam kraštui.

Tai Lietuviu Bendruomenei

vilki horizontai: stovyklos, sn- 
sirinkimai, tautiniai šokiai, tai 
štai vėl įdomi paskaita apie žur-

sva-
laikis dingęs. Ogi Žurnalistų 
Sąjungos dėmesys mūsų jaunų
jų lietuvių atžvilgiu: suteikimas 
progos dalyvauti net jų suvažia
vime, skatinimas bendradar
biauti savoje spaudoje, premijų 
skyrimas ar nepririša prie lie
tuviško kamieno ypatingu raiš
čiu? Nėra kada nuobodžiauti, 

Į nėra kada su svetimtaučiais gat- 
i vėse stumdytis, o širdis pilna 
j meilės ir noro dirbti, aukotis tė- 
. vynės gerovei, jos laisvei. O la- 
Į bai norėtųsi pamatyti pamiškėje 
stovinčią tėvelio gimtąją bakūžę 
ir išgirsti švelniai skambančią 
piemenėlio birbynę.

Visa, ką jaučiu, kas mane kiek
vieną dieną prasmingai užpildo 
-— gavau ir tebegaunu tik iš sa
vosios, lietuviškos bendruome
nės.

PER ANNUM

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY
SHORT TERM

3 OR 6 MONTH TERM 
Minimum SI,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

navo Kauno muzikiniame teatre 
ir įvairiose operose atliko pa
grindines solisto partijas. Jis 
jaunas, pilnas energijos, šviesių 
vilčių ir gyvenimo svetimuose 
kraštuose nepalaužtas.

Vaikystės dienų svajonės tap
ti dainininku pamažu pildosi, 
gražėja ir dažnai pražįsta šviesės 
niais spinduliais. Ateis laikas 
kada jis pas pasisakys daugiau 
apie savo odisėją, kuri verta ge
ro romanisto plunksnos. Tačiau 
dabar mes, tiesdami tarp jo ir 
mūsų trapų tiltą, dar nesisku
binkime svaidytis jo atžvilgiu 
aštresniais žodžiais ir be atodai
ros nemėtykime plytgalių liku
čiais.

Taip sakydama turiu galvoj 
dalį mūsų perdaug išpaikytos 
publikos, kurios nuomonę man 
teko patirti, o taip pat ir jau 
išprususius dainininkus, kurie 
savo laiku buvo daug mažiau 
pranašesni už Valatką.

Valatka turi malonų lyrinio 
pobūdžio vidutinio stiprumo te
noro balsą. Dabartinės dainavi
mo studijos suteiks jam ir aukš
tutinio registro gaidoms laisves
nį skambėjimą, nors jau ir da-

YOUR SAVINGS

UP TO 
§20,000.

PER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
jūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo S500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės i:

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-'
HOURS; Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tut*. 8 to 4, Thor^ & Frl. 9 to 8, Sot. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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 gavti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

der} tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

RIMA JANULEVICIUTbLIETUVIŠKO JAUNIMO BALSAS
Kodėl aš priklausau lietuviu bendruomenei?

Pirmiausiai panagrinėsime kas 
yra bendruomenė ir kas yra lie
tuvių bendruomenė. Lietuvių 
Enciklopedija apibūdina bend
ruomenę, kaip tam tikroje vieto
je gyvenančių žmonių grupę, tu
rinčią tam tikras bendras insti
tucijas.

Bendruomenėje reiškiamas! 
laisvai, daugiau atsižvelgiant į 
kitų narių laikyseną, negu į for-j 
malius valstybės įstatymus, ku
riuos sulaužius užsitraukiama 
tam tikra bausmė, kai tuo tar-

bar, koncerte padainuotose ari
jose iš Puccini ir Verdi operų, 
aukštutinės gaidos sudarė ma
lonų muzikaliniu frazių tęsti
numą be ypatingo didesnio bal
so forsavimo.

Pirmą koncerto dalį išski
riant Klovos arioso iš op. “Vai
va”, sudarė lietuvių kompozito
rių harmonizuotos liaudies dai
nos, o antrojoje daly — svetim
taučių kompozitorių arijos ir dai
nos. Lietuvių kompozitorių dai
nos buvo parinktos labai kuklios 
ir trumpos, o kaikurios iki nubo- 
dumo perdaug populiarios ir iš
dainuotos. Tokių dainų kaip: 
“Ko vėjai pučia”, “Saulelė rau
dona”, “Dul-dul dūdelė” arba net 
ir tokių, kurios į programą ne
buvo Įtrauktos, kaip antai: “Kur 
bakūžė” arba “Lietuva brangi”

pu bendruomenės papročių ar 
tradicijų nesilaikantis narys nu
stoja tik tam tikrų privilegijų. 
Be to ir bendruomenės veikimo 
ribos nėra griežtai aprėžtos.

Ji skiriasi ir nuo draugijų bei 
organizacijų, kurios yra stei
giamos politiniu, ekonominiu, 
kultūriniu ar religiniu tikslu. 
Bendruomenei rūpi visų žmonių 
gyvenimas, ji apima visas drau
gijas ar organizacijas, jas api
bendrindama ir jose iškeldama 
bendruomeninę dvasią.

Rusams okupavus mūsų tė
vynę, daug tūkstančių lietuvių 
išsisklaidė po platųjį pasaulį. 
Viename krašte mūsų.tautiečių 
prisiglaudė daugiau, kitame — 
mažiau, dar kitur, kaip pav. Ma
dagaskare, vos keliolika. Kad ne
dingtų lietuvis svečiose šalyse, 
tuo tikslu ir buvo Įkurta Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, api
manti visus, be pažiūrų skirtu
mo, už Lietuvos sienų gyvenan
čius lietuvius.

Laisvame pasaulyje lietuvis 
gyvena kitų tautų tarpe. Jo kas
dieninis gyvenimas, tikslas ar 
rūpestis skiriasi nuo jį supan
čių reikalų. Skirdamas dalį sa
vęs tautos išsilaikymui, lietuvis 
jaučia tam tikrą priklausomumą 
— tautinį jausmą, kuris jį papil
do. Tautinis jausmas pasidarė

priklausau ir aš, nes ką veikčiau 
jei atitolčiau nuo savųjų?

Juk gimiau lietuvių šeimoje, 
nei žmoniškai žodžių ištarti ne
galėjau, o jau švebeldžiavau:. 
“Lietuva, mano žemė gimtoji...”, 
“Lietuva, mano šiaurės pašvais
tė” ir tik Lietuva ir Lietuva. Vė-^ 
liau lietuviškose mokyklose mo
kytojai, o namuose tėveliai skie
pijo meilę savajai knygai. Ir pa
milau nematyto krašto padavi
mus, dainas, šokius, miškus, 
upes ir klonius.

Paaugus atsivėrė nauji lietu-

šuniška uoslė
Iždo departamento praneši

mu, San Francisco aerodrome 
sugauta daugiau kaip pusant
ro milijono dolerių vertės ha
šišo kontrobanda. Tai didžiau
sias kontrabandos kiekis iki 
šiol pagautas šiame mieste. 
Kontrabandą suuodė policijos 
šuo. Suimtas kontrabandos sa
vininkas Jonathan Cook, sunk
vežimio šoferis iš Monte Rio, 
Cal.

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

AND LOAN ASSOCIATION
ARCHER AVENUE

CHICASOj ILLINOIS 8OS32 
PHONE: 254-447S

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

iwSUffeO

s-at.-j1

(dainavo tenoras Noreika Chi
cago] e) į koncerto repertuarą 
nevertėtų Įtraukti, nes jas labai 
sunku išpildyti. Tik reto talen
to solistas, sugebėdamas jas pa
dainuoti nekasdieniškai, gali ri
zikuoti jas išpildyti viešai, šias 
daineles kiekvienas moka atmin
tinai ir dėl to solistui stato di
desnius reikalavimus negu solis
tas turi. Dabar turime tiek daug 
mažai girdėtų naujų lietuviškų 
dainų, į kurias solistas turėtų 
atkreipti savo dėmesį. Tas pats 
ir su Carmen, Toskos ir Travia
tos arijomis. Jas gali išgirsti 
visose Italijos miestų gatvėse, 
dainuojant jaunus ir senus. Ir 
jos mums ypatingų sentimentų 
nesukelia ir ašarų neišspaudžia.

Koncerto programą reikėtų 
sudaryti daug rūpestingiau, pa
gal savo balso išgales ir gerai 
apgalvoti, kur ir kam rengiama
si dainuoti.

Dariaus Lapinsko akompona- 
vimas buvo labai subtilus, malo
nu buvo jo klausytis.

Šia proga tenka prisiminti 
“Margutį” ir jo vedėją Petrą Pe- 
trutį, kuris labai sklandžiai su
organizavo malonų koncertą, šį 
kartą salė buvo perpildyta ir 
publika nuoširdžiai suitko jau
nojo solisto debiutą. Manyčiau, 
kad ir kitos lietuvių kolonijos ne
apsiriktų, pakviesdamos solistą 
koncerto vakarui.

šiek tiek žinodama apie Valat
kos odisėją, prisiminiau A. Jaso 
žodžius: “Kol keliausiu atsigul
ti po kalnelio uosiu, būkit ramūs! 
— savo genčiai viską atiduosiu. 
Aš paliksiu savo giesmes — tas 
kur laisvę gieda, kad genties 
kovoj pražįstų žemė laisvės žie
du”. Klajūnė

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

g*

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 
■ 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmo*.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060®

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

1 — NAUJIENOS, CHICAGO t, iLl------TUESDAY. DECEMBER 5, 1972

■Kfl■



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1739 So. Halcted Street, Chice^o, HL 60608. Telephone HA 1-6100

VLIKO VALDYBOS APYSKAITOMIS

SECOND - CLASS POSTAGE^ PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams__________$6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams$22.00
pusei metų---------------------- $12.00
vienam mėnesiui_________$3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Die-nrasčio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________  ^22 00
pusei metų _____________ $12.00
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams ___
pusei metų

_ $20.00
 $11.00

Užsieniuose:
metams ...._____
pusei metų___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAyznarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$13.00

(Tęsinys)
Vykstant į rytus, kaip žinia, 

Philadelphijoj įsikūrusi JAV- 
bių LB valdyba. Tikėsit ar ue, 
ir su ja VLIKo santykiai gerk 
Gal dėl to, kad mes beveik 
kaimynai, gal dėl to, kad prof. 
Puzinas to krašto žmogus ir Vli- 
ko Vąldyboų būdamas gerus 
santykius padeda išlaikyti Gal 
būt. Svarbiausia tačiau mūsų 
santykiai geri dėl to, kad mums 
visiškai aišku, jog jie kitokį 
būti negali Negal. būti kito
kių santykių tarp junginių ar 
organizacijų dirbančių mūsų

eidamos iš reikalo supratimo 
ir geros valios, pačios. VLIKo 
Valdybos buvo kalbėta su vie
na ar kita puse atskirai, buvo 
rašyta laiškai. Progai pasitai
kius, mėginta kalbėti visiems 
bendrai, tačiau šis pastarasis

brolių laisvės reikalui.
O deja, ne paslaptis, kad čia 

iš eilės suminėtų organizaci
jų. o gal tik jų vadovybių, m^ginimas visiškai nępasisekė.
tarpusaviai santykiai nėra žy
miai pasitaisę.

Valdyba, išeidama iš VLIKo 
paskirties, o taip pat praėju
sio seimo pavedama, darė žy
gių šią nepageidaujamą padėtį 
pakeisti — padėti šioms orga
nizacijoms savo santykius su
tvarkyti, rasti bendradarbia
vimo būdus.

Mes manome ir iki šiol tikė
jome, kad jos tai padarys, iš-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien išskyrus sekmadipnins, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniai^ — iki 12 vai

Tremtin patekusieji lietuviai turi pasitikėti savimi, 
tai tada rusiškų tiltų statytojai nedrįs ardyti visuomeni
nio ir kultūrinio Amerikos lietuvių gyvenimo. Kur lietu
viai nustoja rūpinęsi organizaciniais savo reikalais, kur 
nepatikimus asmenis Įleidžia į organizacijų komitetus, 
kur leidžią keliems nachalams visai bendruomenei arba 
apylinkei primesti savo valią, ten lietuvius užgula dar di
desnė apatija ir daugelis nori ranka į viską numoti ir vi
suomeniniame darbe nedalyvauti. ♦

Bet kur lietuviai ryžtasi pastoti kelią bendradarbiau- 
tojams su sovietų agentais, kur organizacijos nariai su
krunta ir neleidžia mažumai primesti savo valios didžiu
mai, tai jie labai lengvai apvalo organizacijas nuo abejo
tinų vadų ir vadukų^ pašalina apatiją ir grąžina pasiti
kėjimą pačiais Hetuviąis. Cicero lietuvių koloniją gali 
būti pavyzdžių tokios ryžtingos veiklos.

Visi žinome, kad savo laiku Cicero lietuvių kolonijoje 
buvo įsistiprinę frontininkai, kurie nieko gero lietuviams 
nežadėjo. Pačioje Lietuvoje jie niekino žinomus krikš
čionių vadus, o Amerikoje jie ryžosi apardyti vieningą 
Cicero lietuvių veiklą. Būtų galėję pasimokyti iš Cicero 
lietuvių, bet jie pasiryžo mokyti. Jie pasišoko subendruo- 
meninti ne tik ciceriškius, bet ir visą Amerikos lietuvių 
gyvenimą. Cicero frontininkai, užmiršę lietuvių tautai 
rusų padarytas skriaudas, susidėjo su maskviniais ir ati
darė platų frontą prieš Cicero lietuvių daugumą, šią va
sarą jie padėjo išsiųsti į Maskvą būrį vaikų, kad nuva
žiavusieji galėtų “lietuvių kalbos pasimokyti”, tarytum 
Cicero lietuviškų mokyklų mokytojai lietuviškai jau būtų 
užmiršę.

Pradžioje atrodė. kądZ:Cicęro. vaikų į Maskvą jie ne
nuves, bet paaiškėjo, kad jie vis dėlto sudarė būrelį ir nu
vežė ne vien į Maskvą, bet ir į Rumšiškyje įsteigtą komu
nistinių pionierių stovyklą. Apie politiką ir lietuvių kal
bos pramokįmą jokios nuovokos neturinti pora daktarų 
įvėlė ne tik eiceriečius, bet užtraukė gėdą visiems Ameri
kos lietuviams. Amerikiečiai žino, kad lietuviai, viską pa
likę, bėgo nuo komunistinių hordų, o čia neapdairūs dak
tarai ragino vaikus siųsti į “tarybinę” Lietuvą.

Visiems Amerikos lietuviams užtraukta gėda priver
tė eiceriečius tartis ir vėl priremti petį prie peties. Jie iš
siaiškino susidariusią padėtį ir nutarė imtis žingsnių, kad 
jaunom mergaitėm nereikėtų aiškintis dėl nelemtos ke
lionės ir dėl visiškai tuščių ir dažnai labai nemalonių ke-

lionės pasekmių. Pirmąjį šūvį paleido Cicero dvasiškiai, 
kai patyrė apie mokyklinio amžiaus vaikų tėvų susirūpi
nimą. Dvasiškiai aiškino žodžiu, bet jie taip pat pasiuntė 
kiekvieno vaiko ar mergaitės tėvui įspėjimą, apie brangią 
ir tuščią kelionę. Panašų įspėjimą paskelbė ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas. Reikalai kiek pablogėjo, 
kai katalikams paruošto įspėjimo neįdėjo katalikiškų vie
nuolių leidžiamas.laikraštis. Jame buvo vietos įvairios 
rūšies menkaverčiams eilėraščiams, bet nebuvo vietos 
Cicero kunigų įspėjimui.

Tada įtakingieji Cicero lietuviai rimtai susirūpino. 
Atsisakius vienuoliams įdėti Cicero dvasiškių laišką, jį 
ištisai atspausdino Naujienose. Šis dienraštis visą laiką 
stovėjo Lietuvos ir lietuvių reikalų sargyboje. Kada gru
pelė mūsų tautiečių, įsibrovusių į katalikų eiles, 'bandė 
ten pastatyti prietiltį didesnei akcijai, kada tie įsibrovė
liai siuntė ne vien savo, bet ir tikinčiųjų vaikus į “tarybi
nę” Lietuvą “kalbus mokytis”, o tariamų katalikiškų 
vienuolių spauda atsisakė šį reikalą kelti viešumon, tai 
Naujienos atėjo skriaudžiamiems lietuviams katalikams į 
pagalbą. Jos ne tik noriai paskelbė įspėjimus platiems 
Cicero skaitytojams, bet tuo klausimu parašė kelis'straips
nius, keldamos aikštėn nelemtą padėtį.

Išaiškinus, kad Cicero kelių lietuvių vaikai buvo išr 
vežti į “tarybinę” Lietuvą lituanistinės mokyklos “tėvų 
komiteto” priedangoje, tėvai ėmėsi tą komitetą apvalytį. 
Jie pasitarė, sušaukė didesnį susirinkimą' ir išvertė iš 
komiteto pirmininkų patį atkakliausią “tiltų statytoją”: 
Jis raitėsi, aiškinosi, siūlė rezoliucijas, teisinančias vai
kų kelionę į rusų valdomą Lietuvą, bet toliau, tėvų už po
sies vedžioti jam nepavyko. Tėvai išėmė visą lituanistinę 
mokyklą iš tokių bendradarbiauto jų globos. Jie. dar dau
giau padarė: jie uždraudė bet kuriam mokytojui mokyk
loje ar kur kitur skleisti mintį, kad vaikus reikia vežti 
į “tarybįnęį’ Lietuvą,

Apvalę mokyklą, Cicero lietuviai suruošė patį gau
siausią ir gražiausią vakarą lituanistinės, mokyklos nau
dai. Buvo suruošta puiki lietuviška programą. Jaunimas 
šoko, dainavo, o vyresnieji lietuviškus patriotinius vei
kalus deklamavo. Niekad į mokyklos vakarą neprisirinko 
tiek daug lietuvių, kiek jų buvo tame vakare: •1 '

Ciceriečiai parodė, kaip galimą išaiškinti įsibrovė
lius, atleisti nekompetentingus mokytojus ir- tvarkytį 
lietuviškus reikalus visai be tokių- patarėjų pagalbas. Kąs 
nori važiuoti į dabartinę Lietuvą, gali laisvai tai padary
ti. Iš Amerikos žmonėms leidžiama išvažiuotu Bet nesu
sipratėliams negalima leisti nuodyti atmosferos ir kurs-

Gal galima būtų manyti, kad 
čia vadinamos laisvos konku
rencijos krašte, lenktyniavi
mas tik gera turėtų nešu. Be 
abejo, iki tam tikro, laipsnio 
ir šiuo atveju bus taip įiųvę. Iš 
kitos pusės, tačiau turint do
mėję tai, kad mūsų ištekliai 
nėra neriboti, pastangų berei
kalingo dvigubinimo tam pa
čiam reikalui reikia išvengti. 
Tai prabanga, kurią vargu ar 
mes sau galime leisti.

Bendruomenės politinio dar
bo padaliniai ir ALTa turėtų 
mažiausiai savo žygius daug 
artimiau derinti, o geriausiai 
— dirbti politinį darbą iŠ vien.

Su Lietuvos Laisvės Komite
tu VLIKo santykiai sklandus. 
Ilgus metus buvusi privilegi
juota Komiteto kampininkė, 
dabar VLIKas dalinasi savo 
nuomuojamom ankštom .patal
pom su Lietuvos Laisvės Kęmi-| 
tetų. O kai didelių patogumų 
nėra ir gerus santykius išlaiky
ti lengviau. Taip, rodos, pap
rastai esti.

Bendradarbiauta su Balfu, 
svarbiausia Bražinskų bylos ir 
aprūpinimo reikaluose. Kal-

minti, kad VLIKo pirmininkas 
dalyvavo spaudos puotoje, įvy
kusioje Čikagoje, o vicepirmi
ninkas Puzinas — žurnalistų ir 
radijo darbuotoji] sąskrydyje 
Tabor Farmoje. Jau vien iš to 
atrodytų, kad VLIKo santy
kiai su lietuviškos spaudos ir 
informacijos darbuotojais, bu
vo geri. Bet tai tik vienkarti
niai įvykiai. Nuolatinį mūsų 
ryšį sudarė lietuviškoji Elta, 
kurios informacijos sistema- 
tiškai margino mūsų spaudos 
puslapius. Kaip šiemet, taip 
ir anksčiau spauda atkreipė 
dėmesį į VLIKo seimus. Valdy
ba pageidautų, kad lietuviško
ji spauda artimiau sektų jo 
darbus bei juos vertintų ir tarp

[seimo sesijų, rašytų apie VLI-

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAELI
<L.

(Tęsinys)
Kai įžengiant laiptais žemyn 

į ortodoksų bažnyčią, likau 
nustebintas. Atrodo, kad bū
čiau lempų parduotuvėje. Vi
sur, kur tik žvelgi, prikabi
nėta lempų. Mano vadovas 
kun. Garbukas pritaria mano 
nusistebėjimui ir mudu nesu
prantame, argi jiems tos lem
pos turi tokios didelės reikš
mės jų tikėjime? *
Lipame keletą laiptų po deši
ne ir raudame Kristaus nukry
žiavimo vietos ženklą: kur 
kryžius likusi duobutė. Prie 
jos sėdi graikų ortodoksų ku
nigas, pasidėjęs lėkštę, į ku
rią metamos aukos. Bažnyčia 
duobėje ir kun. Garbukas pa
sakoja, kad vieną lietmetį bu
vę pribėgusi pilna vandens. 
Turėjo šauktis gaisrininkų, 
kad vandenį išpumpuotų.

Iš čia einame į kalną ir vėl į 
pakalnę. Aplankom Dovydo 
karstą, Marijos mirimo vietą, 
kurioje guli jos skulptūra. Ei
nam į pakalnę ir patenkame į 
Olyvų darželį, kuris dabar 
aptvertas ir turistai į jį nebe- 
įlęidžiami, nes skabo nuo li

kusiu medžiu suvenvrus ir nuo 
to medžiai nukenčia. Medžių 
iš anų laikų dar aštuoni esą iš
likę. Jų kamienai duobėti, su
skilę ir apdžiūvę, bet nežiūrint 
to? jie leidžia naujas atžalas ir 
jos lapoja. Olyvų darželį da
bar globoja tėvai pranciškonai, 
kurie netoli turi pasistatę ir 
vienuolyną bei bažnyčią. Vis
kas labai gražiai tvarkoma, o 
Olyvų darže be anų išlikusių ir 
išstovėjusių netoli poros tūks
tančių metų medžių, dar priso
dinta gražių rožių bei kitokių 
medžių.

Einame vėl į kalną ir pakal
nę. Jaučiu nuovergį ir vadovui 
sakau reikėtų paimti vežiką. 
O ne. — sako jis. — nėra kur 
važiuoti. Visur labai netoli, 
viena vieta prie kitos. Tad ir 
vėl, suvargę ir suprakaitavę 
[stengiamės nugalėti kalnuotas 
distancijas. Iš tolo jis man ręr 
do kalną, nuo kurio Kristus, 
žiūrėdamas į Jeruzalę, verkė. 
Kur stovėjo angelas ir sakė, kad 
nebeieškotų Kristaus. Jis prisi
kėlė. Nuvedė į tą vietą, iš ku
rios Kristus žengė į dangų ir 
dabar likę jo pėdos. Kur ka

mų, VLIKas jaučia, kad ryšys 
su visuomene yra.» Ypatingai 
tai buvo ryšku praėjusio Del- . 
raito -seimo metu. Mes tiki
mės, kad panašiai yra ir čia, 
Clęvelande, už ką mes būtu
mėm labai dėkingi.

Praėjusio seimo metų ypa
tingo dėmesio buvo skirta jau
nimui bei jaunimo Kongresui. 
Šie metai praėjo pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso ir Šo
kių šventės ženkle, kaip kad 
kartais pasakoma.

Tai reikšmingi ir džiuginan
tys įvykiai, nežiūrint to, kad 
visoms kitoms organizacijoms 
dėl jų tur būt niekad nebuvo 
taip sunku, kaip šiemet papil
dyti tuščius savo aruodus. Tau
tos Fondas irgi nebuvo išimtis.

« Apie jo veiklą, gerb. prelatui
ir didesnių)Balkūnui negalėjus atvykti, 

VLIKas Tautos Fondo vicepirmininkas 
ypatingai juos vertina. Jie yra Z. Jurys pateiks pranešimą.

(Bus daugiau)

kaip jau visiems žinoma, El- 
tos buvęs redaktorius Vytau
tas Alseika šią vasarą išvyko į 
okupuotą Lietuvą. Kadangi jis 
buvo tik spaudos darbininkas 
ir su tiesioginiu VLIKo darbu 
.nebuvo susijęs, šis įvykis VLI
Ko veiklai įtakos negalėjo tu
rėti. Kaip matote. Elta ręgu- 
bąyiąi išeina ir toliau, reda
guojama atsakingojo Eltos re
daktoriaus J. Audėno, pasitel
kusio sau tam darbui kelis pa- 
gelbiniukus. O dėl buvusio re
daktoriaus tik tiek galima bū
tų pasakyti, kad laisvės never
tas, kas jos nemoka įvertinti 
ir branginti.

Tik ypatingomis progomis 
Valdybos ar VLIKo Tarybos 
nariai turėjo su mūsų visuome
ne tiesioginį ryšį. Tai palygin
ti reti minėjimų 
susitelkimų atvejai.

butini. Nežiūrint visų trūku-

TERORISTAI IR ATOMINES BOMBOS
Amerikiečių leidžiamas sa

vaitinis laikraštis “Enquirer” 
paskelbė Londone esančio Na
tional Institute of Economic 
an Social Research vicedirek
toriaus Dr. Frank Blackaby 
įspėjimą, kad vieną gražią 
dieną teroristai savo grasini
mams gali panaudoti ir atomi
nes bombas, kurių kiekis įvai
riose pasaulio vietose vis gau
sėja.

Dr. Blackaby sako, kad vien 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se yra du šimtai tūkstančių 
atominių karo užtaisų, apie 
pusantro karto tiek Rusijoje 
ir 7 tūkstančiai kituose- kraš-

kad koks paranoikas, ar net 
kokia fanatikų grupė gali vie
ną tokių užtaisų pasigrobti ir 
pagarsinti pasauliui pražūtimi, 
jėi nebus įvykdyti kokie nors 
jų nesveiko proto padiktuoti 
reikalavimai.

Atrodo, neįtikinamai skam
ba galimybė teroristams įsigy-i 
ti bent vieną atominę bombą, 
bet, Dr. Blackaby teigimu, 
pastaraisiais laikais ir neįma
nomi dalykai kartas nuo kar
to pasitaiko.

Pažvelkime į Miuncheną. 
Visi sakė, kad šių metų vasa- 
ros sporto olimpiadoje saugu
mo priemonės yrą tvarkoje, o 
ar taip buvo?

Didžiausia rizika yra, kad 
atominis karo užtaisas gali bū
ti pavogtas, kądą tokie užtaisai 
yra gabenami iš vienos vietos į 
kitą. Kitas pavojus atsiranda, 
kai patys tokių transportų vy-

j Dalinai per spaudą ir radijo 
valandėles VLIKas palaikė ry
šį su lietuvių yusuomene išeivi
joje. šis ryšys nebuvo visai pa
tenkinamas. Taip buvo dėl to, 
kad VLIKo informacinė tarny
ba gal iš kuklumo, bet svar
biausia dėl darbo rankų stokos, 
šalia kitų darbų dažniau infor
muoti ir reaguoti į visuomenės 
nuomones negalėjo. VLIKo,j 
informacijos gerinamos ir to-irai pasidaro mažiau rūpestin- 
liau turės gerėti. Tam gali būsi gi. tokiais jie gali pasirodyti,

metų nieko neatsitiko. O. toks 
faktas kaip tik sumažiną bud
rumą ir paskatina teroristus 
pasirinkti tinkamą momentą 
atominį užtaisą pavogti.

Ir jei tatai įvyktų, juokų ta
da nebūtų. Nors dabar atomi
niai užtaisai ir yra mažesni už 
bombą, kuri nužudė 200.000 
žmonių Hirosimoje, bet jų pa
jėgumas yra nemažesnis.

Jei tęroristų grupė nutartų 
susprogdinti tokį atominį už
taisą tegul ir tik sava pačių sa
vižudybės tikslu, katastrofa 
būtų panaši kaip Hirosimoje. 
Atrodo baisu, bet tikrumoje 
tokia galimybė egzistuoja.

Londono radikalų studentų 
pogrindyje yrą išleista brošiū
rėlė, ~ pavadinta “Artyn prie 
Liaudies Bombos”,.- kurioj e pa
sakojama, kaip gali būti paga
minta atominė bomba ir pata
ria panaudoti ją kaip “techno
logiškai pažangią priemonę 
duoklei išreikalauti”. Tos bro- 

išiūrėlės leidėjai sakosi persiun
tę panašų patarimą ir Ameri
kos kraštutinės kairės studen
tams, < ,
M Brošiūrėlėje sakoma, kad 
atominių ginklų panaudojimui 
miestų partizaninei karybai 
nebuvo suteiktą pakankamai 
dėmesio. Esą nėra reikalo net 
turėti atominę bembą; užten
ką tiktai įtikinti priešą, kad 
jūs turite vieną tokią bombą...

J\ Ubartas

tyti nepilnamečius vaikus važiuoti į “tarybinę”5 Lietuvą. M įvairių būdų. Tarp kita ko, kad ir dęl to, jog per dešimtį

daise Kristų norėjo nustumti į 
prarają, dabar ten stovi dide
lė mūro siena. Aplankėm vie
tą, kur Kristus valgė paskuti
nę vakarienę ir, kai palikęs 
apaštalus išėjo, buvo suimtas. 
Dabar toje vietoje pastatytas 
vienuolynas ir jo koridoriuose 
surašyta visomis kalbomis 
malda Tėve Mūsų. Tos maldos 
žodžiai įrašyti marmuro lento
se. Sako, kad viduje viename 
koridoriuje, kuris dabar už
darytas, esą ir lietuviškai Tė
ve Mūsų įrašyta. Tai lietuvių 
pranciškonų pastangos.

Einame toliau ir vadovas 
man rodo vietas, kuriose šv. 
Petras Jėzaus išsigynė ir užgie
dojo gaidys, čia iš kiekvieno 
kampo kalba senos praeities 
istorija. Siono kalnas, Olyvų 
kainas ir t L

Prie Kristaus karsto stovi ei
lės turistų. Vieta tokia maža, 
kad vos trys žmonės gali tilpti. 
Laimė, vadovui pranciškonui 
užleido be eilės ir mes neturė
jome ilgai laukti. Karstas nu
bučiuotas. nudildytas. Einu ir 
galvoju, kad be vadovo, tų 
vielų nebūtų galima rasti. Jos 
visos apstatytos bažnyčiomis 
arba vienuolynais. Reikia eiti 
per siauras gatveles, korido

rius ir retai sutiksi tokį, kuris 
tikrai žinotų, nurodytų.

Autentiškos uolėnos išliku
sios nuo tada, kai Kristus mi
rė ir drebėjo žemė, skilo uolė
nos ir narnų sienos. Dabar 
viskas laikoma, kad liudytu 
apie anų įvykių 'tikrumą. Li
kęs ir tas gėdos stulpas, prie 
kurio Kristas buvo plakamas.

Kojos atsisako beklausyti, o 
čia reikia eiti ir skubėti, kad 
viską galėčiau pamatyti. Ryt 
sakosi vadovas būsiąs užimtas 
ir nebegalėsiąs su manim vaikš
tinėti. Kai jau baigėme “turą”, 
ųiaa, vadovę tikrai pagailo. 
Jis toks suvargęs, ilgi, nelabai 
patogūs rūbai kaitroje, tikra 
kančia. Pasamdau taksį ir dė- 
Ikingumo pilnas, nebežinoda
mas nei kaip jam tai išreikšti, 
atsisveikiniū

Kiek liko dar nepamatyta, 
’galvoju. Jeruzale, Jeruzale, di
džiausias Palestinos miestas, 
biblijos, religijos ir istorijos 
centras, šiandien padalintas 
.tarp žydų ir arabų. Arabams 
teko senamiestis, kur yra dau
gumas J. istorinių ir religinių 
paminklų. Tą mieštą gerai pa
žini! reikia jame išgyventi ma
žiausiai vienerius metus. Da
bar gr reikia pasitenkinti treje
tu dienų. " ’

Kitą dieną aplankau tvenki
nį prie Damasko vartų, Salia
mono šventyklos aukurą, prie 
kurio įsikūrė prancūzų augus- 
tijonai, vėlią sudarę riterių or
diną. D.abąrtinįs Uolos kątęj- 
ros rajonas, Haram eš-šerif, 
savo plotu iš dalies atitinka 
buv. Saliamono šventyklos 
aukštumą ir sutvįrtįntas unkš
tais, iki 50 m. mūrais. Ten pat 
iš Erodo laikų išlikę vadinami 
Saliamono vartai. Į vakarų5 
nuo Haramo, buvusiame žydų 
kvartale, aplankau ir taip va
dinamą Raudų Sįeną, prie ku
rios matau stovi visa eilė žydų 
su “jarmulkom” ir labai grau
džiai, garsiai verkia ‘.‘baraka-r 
tinuoja”. Didelė, žiūrovų pri
sirinkusi aikštė, man priminė 
cirką. Iš susirinkusių turistų 
įvairių reagavimų galima ska
niai pasijuokti.

Susi gundau nuvykti
Mirties Jūros ir joje būtinai 
pabraidžioti. Iš J. nėra toli ir 
susiieškojęs autobusą su kitais 
turistais važiuoju į laukus, kur 
kalnuose sunykusios pušaitės, 
lyg išbadėję vaikai, laukia ge
resnių, drėgnesnių dienų. Pri
važiavom miestelį vardu Nebi 
Muša ir čia prie jo jau Mirties 
Jūra. |

Niekados negalvojau, kad

kada nors teks braidyti po tą 
mirusią jūrą, kuri tikrai at
rodo hė jokio gyvybės ženklo. 
Čia valandos gana. Svarbu pa
matyti ir pajusti jos aplinką.

VIEŠBUČIŲ NĖRA
Kaip norėjau ir dėjau pa

stangas pratęsti tą arba gauti 
kur kįtuę • yięšbųtį. Viešbučių 
nėra tuščių,. nei menkiausio 
kambariūkščio. Visur toks at
sakymas ir aš tūrių palikti Je
ruzalę dar šiandieną. Paga
nau gi nestovėsi per naktį ant 
šaligatvio.

Taigi dar prabėgomis pa
vaikštau apžiūrinėju vietas, 
kurių nebuvau matęs. Stebiu 
labai įvairią architektūrą bei 
naujų namų stilių. Praeinu dar 
ir senojo miesto Dovydo ir ki
tom gatvėm ir matau labai 
baisiai atrodančių viešbučių,

prie [kuriuose tik vietiniai arabai
tegali užeiti, gi turistas neiš
drįstam ten kojos įkelti. Tokia
baisi nešvara, išoriniai pažvel
gus nęt nusipurtai,

JERUZALĘ PALIEKU
Atgal į Tel Avivą autobusai 

kursuoja kiekvieną valandą, 
ir, žinoma, visada pilni turis
tų ir vietinių. Dęsėtkas jaunų 
amerikiečių žydžių, garsiai

4 _ naujienos; chjcago «, ili— tuesdax December s, 1972

SKAITYK PATS IR PARAGINO
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angliškai kalbančią ir labai 
triukšmingai, iššaukiančiai be
sielgiančių, atkreipę visų dė
mesį. Jos labai garsiai reiškią 
savo puomonę ir juokiną ke
leivius.

Baigiant važiuoti sužinau, 
kad važiuoja paskutinis auto
busas ir nuo 5 vaL p. p. žydų 
“šabas”. Joks autobusas arba 
taksis nebevažiųos. ĘUiaugiuo- 
si, kad taip laimingai pasi
taikė. Tikrai, kai pasiekiau 
Tel Avivą po 5 vai. p. p. taip 
aklinai viskas užsidarė, kącĮ 
miestas liko lyg miręs.

švenčiu “šabą” ir aš. Vaikšr- 
tau su žydais pajūriu ir dairau
si. Pagaliau sugalvoju nueiti į 
operą. Bilietus galima gauti 
ir eina jau daugelį kartų ma
tyta opera Aida.

Nueinu. Operos pastatas aut 
jūros kranto niekuo nepasižy
mi, nei architektūra, nęi 
puošnumu ir visai nepanašu į 
operos rūmus.

(Bus daugiau)

neip vour
HSART FUND 
help your HEART



jk. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSIĄS 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolaf.: PROSPECT 8-3229
Rezid. t»|.f^ WAlbrook 5-5076

Kasdien mo 10 iki L2 vaL ryto1 
nuo 7 ftj 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

A. VILMN1S

Po Brighton Parką pakly dine jus

Ran. toL 239-4683

DR. K. G. BAUJKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GiNEKOLOGud* CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jėi neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Tolofi; PRospoct 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314a WEST 63rd STREET' 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmai ofisą j uždarytu

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublk 7-7863

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CH1RURGUA
Telef. 695-0533

Fox Velky Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
HĘmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antra'd.. penktadienį nuo * 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus. “ 4

Raz.: GI M873

DR. W. E1SW-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzis Ave^ WĄ 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
':_‘8iliepia, skambinti Ml 3-000].“

DR. NINA KRAIKEI ■
KRIAUČELIŪNAiTĖ

AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
«32 Še. KEDŽIE AVĖ. '

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal'susitarimą.

Ofiso feL' HE 4-1818 arba RĖ 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
'GYDYTOJAS ”1R 'CHIRURGAS 

VJDĄUŠ LIGŲ SPEC. * 
245£ WEST 71st STREET

VALANDOS: Pįrmad., antrad., ket- 
t virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 

7 vai popiet Ketvirtad. ir šešta- 
v dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 

susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

Dll FRANK PLECKA5
- OPTOMETRJSTAS

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

Tikrina. akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, 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

(Tęsinys)
PRANO RL’MSOS MAISTO
PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

(43o9 S. Maplewood Avenue)
Jau penkiolika mėty praėjo, 

kaip Pranas. Rumšą verčiasi 
prekyba Brighton Parko lietu
vių apgyventoje kolonijoje. 
Pradėjo prekybą išnuomotose 
patalpose, bet po kelerių metų 
sėkmingos prekybos jis įsigi
jo ten pat dviaukščius mūro 
namus. Biznyje jis ne tik ap
sukrus, bet ir rūpestingas sa
vo klijentų aptarnavimo rei
kaluose. Jo krautuvėje pagal 
jos paskirtį niekada prekių ne
stokoja net pasirinktinai. La
bai jis žiūri, kad ir tų prekių 
kokybė būtų pirmos rūšies. 
Jis akylai seka ir tikrina pri
statomas prekes ir maisto ga
minius, kad pristatytojai nėr 
įkištų blogos kokybės. Toks 
rūpestingumas ir sąžiningumas, 
žinoma, daug padėjo paties 
biznio pasisekimu L

Jis savo kilme žemaitis tau
ragiškis, gimęs arti Mažosios 
Lietuvos pasienio, mokėsi Švėk
šnos gimnazijoj, bet dęl karo 
audęų jos baigti nebespėjo, 
nes buyo išblokštas į platųjį1 
pasaulį. Jau Vokietijoje jis pa
sireiškė tautiniame kultūrinia
me darbe, p išvykęs į Angliją 
darbams, ten buvo aktyyus

i

GRADINSKAS
G RU N D 1(6
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LlETUVll

G E L I N IN KAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R. PJETRO <FUTRAM6hiTAS) 
5525 So. Harlem Avė. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

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

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882 i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą._________

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

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso leltf.: HEmlock 4-2123 
Rezid. ttlef.: Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.SCO ORTHOPEDAŠ-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban- ■0 dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

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

Telef.: P Respect 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS f

Visos programos iš W0PA, i 
: - ~ 1490 kil. A.~M- į

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-! 
Hienio iki' penktadienio’ 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-, 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
.ryto. <r * '

Telef.: HEmleck 4-2413 
- • • - *-» - i“ -- * •

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 1
CmCAfiO ILL 80629

lietuviškosios bendruomenės 
narys.

Ir Amerikoje pasireiškia lie
tuviškoje veikloje ir visnome- 
niniame gyvenime. Jau penke- 
ri metai, kaip pirmininkauja 
Britanijos lietuvių klubui, o 
kaip žinia, tas klubas labai 
našiai darbuojasi mūsų tauti
nės kultūros baruose.

Britanijos kiti has gerai or
ganizuotas. Kasmet turi net ne 
po vieną parengimą Ir to 
klubo ruošiami pobūviai vi
sada yra paįvairinami gera 
menine programa, o vadovau
jami ir gerai organizuoti, jie 
duoda ir nemenkų įplaukų. Di
desnė jų dalis skiriama kultū
riniams reikalams ir spaudai 
bei radijo valandoms paremti. 
Ta skiriamoji .suma nemenka 
— siekia kasmet apie tūkstan
tį dolerių.

Daug stambių sumų yra sky
rę ir išskirtiniems reikalams 
paremti, kaip pav., ministerin 
Br. Balučio antkapiui. Brita
nijos Lietuvių Klubas yra ir į 
Lietuvių Fondo nariu su tūks
tančio dolerių įnašu. Pranas 
Rumšą priklauso Tauragės 
klubui ir dar kelioms kitoms 
organizacijoms, visur pasi- 
reikšdamas aktyviu nariu. 
Yra jis ir Brighton Parko Lie
tuvių Namų Savininkų draugi
jos vadovybėje. Ir čia jis pasi
reiškia kaip didelis tos koloni
jos reikalų gynėjas įstaigose ir 
rūpinasi deramų jos sutvarky
mu. Kai paaugliai ėmė siaus
ti ir Brighton Parko kolonijo
je, jis kreipėsi į to distrikto al- 
dermaną organizuotos lietuvių 
visuomenės vardu, kad jis pa
sirūpintų ir panaudotų savo 
įtaką tvarkos įgyvendinimu. 
Tai daug padėjo, ir tie padau
žos policijos buvo apmalšinti. 
Ir šiaip kituose tos kolonijos 
reikaluose jis pasireiškia pozi
tyviai besidarbuodamas. Ap
lamai, tai labai dinamiškas ir 
veiklus žemaitis, .visur atran
dąs laiko ir dalyvaująs ne ytyn 
tik dėl vardo, bet ir labai 
naudingai ^pasidarbuodamas.

ALDONA IR ANTANAS 
LAURENT - LAURINAITIS 

' VĖL GRĮŽO Į BIZNĮ
(4358 Š. Wesjerp ^Ayę.)

Šiemet Ąldona ir Antanas 
Lą.urenf - Laurinaičiai vėl per
ėmė Club Aldona užeigos biz
nį į savo rankąs. Aldona tame 
biznyje turi gerą patirtį. Ji su 
pasisekimu tame versle yra 
jau išdirbusi daugiau kaip dvi
dešimt metų. Aldona su savo 
motinėle, Marcele Knataitiene, 
buvo pirmosios iš naujųjų 
ateivių, atidariusios užeigą 
Town of Lake lietuvių apgy
ventoje apylinkėje. Ilgiausiai 
užeigą laikė Brighton Parke, 
nuosavuose namuose. Aldonai 
taip sekėsi tame biznyje, lyg ji 
tam būtų ir užgimusi...

Bet dėl užklūpusios’ligos ir 
reikalingo poilsio juodu buvo 
užeigą išnuomavę kitiems. Bet 
pasirodo, kad ir užeigos bizny
je daugiau yra svarbu pats as
muo, nei vieta. Kai Aldonai 
ją anksčiau laikant pačiai šio
je taip erdvioje užeigoje trūk
davo vietos svečiams atsisėsti, 
tai naujieji šeimininkai ją bu
vo gerokai nugyvenę ir lanky
tojų nebedaug beturėjo. Dabar

Aldonai vėl sukantis savo užei
goje, yiakaa grįžta i Maaa 
žes, nors lietuviškų veidų retai 
bepasiųiato. Atrodo, kad jau
kų gražų Club Aldona yra pa
mėgę amerikiečiai ir kitų eini- 
nių grupių asmenys, nei savie
ji lietuviai

Nieko nepadarysi, jau mūsų 
gyvenime taip dažnai pasitai
ko, kad ir biznio atžvilgiu dau
giau susirandama atramos sve
timų tautybių tarpe, nei tarp 
saviškių. Ir daugiau mūsų šei
mų praturtėjo kaip tik tokio 
amerikiečių dėmesio dėka. 
Prie pasiturinčiai įsikūrusių 
šeimų tenka priskaityti ir Al
doną ir Antaną Laurent - Lau
rinaičius. Jie dėl savo sugebė
jimų, darbštumo ir taupumo 
turi ne tik tuos triaukščius mū
ro namus, bet dar ir greta nau
jai pastatytus stilingus namus 
pagal giminaičio architekto Al
berto Kerelio planą. Jei ne
klystu, jiedu turi toje pačioje 
Brighton Pąrko kolonijoje ir 
trečius namus.

Jie visas sąvo nuosavybes rū
pestingai užlaiko. Gražiai at
rodo namai savo išore ir ąplin- 
ką. Labai akis patraukia esą 
prie jų gražūs medeliai, gėly
nai. Už tokią pavyzdingą na
mų priežiūrą ir grąžų aplinkos 
tvarkymą jie yra gavę ir pagy
rimo diplomą iš tos apylinkės 
priežiūros komisijos. Visų bu
tų vidus labai rūpestingai 
įrengtas, su visais patogumais. 
Jųdviejų pačių butas ne tik ap
statytas brangiais baldais, bet 
saliono sienas puošia mūsų 
dailininkų paveikslai ir mato
si knygų spinta gausiai pripil- 
mis.

Veiklūs juodu ir lietuviška
me darbe. Jos vyras jau ilgus 
metus aktyviai veikia Šaulių 
sąjungoje ir yra Vytauto Di
džiojo kuopos vadovybėje. Ne
gaili j-is tam ir laiko pašvęsti, 
Jis turi gerai apmokamą tarny
bą miesto valdyboje, padeda 
Aldonai biznio reikaluose, tai 
to laisvalaikio labai nedaug. 
Juodu labai dosnūs mūsų tau
tiniams , kultūriniams, religi
niams ir labdaros reikalams. 
Tokiems reikalams kariais yra 
skyrę net po .tūkstantinę, ir jei 
tas suaukotas sumas suvestų į 
bendrą sumą, tai siektų jau ke
lius tūkstančius.

ĮBus daugiau)

Ukrainiečių katalikų 
protestas Vatikanui

Praeitą savaitgalį Washing
tone prie apaštališkojo dele
gato arkivyskupo Luigi Rai
mondi rezidencijos įvyko de
monstracija, kurioje apie 750 
ukrainiečių katalikų reikalavo, 
kad Vatikanas duotų daugiau 
autonomijos ukrainiečių kata
likų bažnyčiai. Demonstruoto
jai ant savo sprandų nešiojo 
užsidėję medinius kryžius ir 
transparentus su atitinkamais 
sūkiais. Demonstracijoje da
lyvavo ir grupė Chicagos ukrai
niečių.

Demonstracija iššaukta po 
to, kai buvo patirta apie Vati
kano valstybės sekretoriaus 
laišką apaštališkajam delega
tui Luigi Raimondi, kuriame 
Vatikanas pasisako prieš uk
rainiečių pageidaujamą savo 
bažnyčiai konstituciją ir ne
pripažįsta teisės ukrainiečių 
vyskupams šaukti savo sino
dus.

SKAITYK ?ATS IR PARAGIŲ 

KITBS SKAITYTI 

g Ą U / i M .4 ?

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠBIAI

e
— Ęržvilkp Draus^kp Klubo prieš- 

metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 6 d. 8:00 vaL vak. Holly
wood salėje, 2417 W. 43?d St. Nariai 
ir narės prašomi dalyvauti gausiaj, 
neš bus daus svarbių reikalų aptarti, 
taipgi bus renkama 1973 metų valdy
ba; Po susirinkimo bus 'skaniu užkan
džiu. ' * * Nut. rast/’

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
Klubo priešmetims susirinkimas Įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 7 -d. 8 yal. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd SL 
Narės prašomos gausiai dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti ir 
bus renkama 1973 metų valdyba. Pb 
susirinkimo bus .vaišės.

_ a,. .. M

— Jpmškreciy Labdarybės ir Kultū
ros kjubo priešmėtinls susirinkimas 

4 vyks gruodžio of. 8 vai/'vak.* Holly- 
yood salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir narės\prašęmi gausiai susirinkti, 
nes'bus renkama 1973* iii. valdyba ir 
•yra kitų reikalų aptarti; Po susirin
kimo bus vaišės. ' * A. K. . •

A. •
<

MYKOLAS SOEŽICKAS
Gyv. 4553 So, Mozart St.

Anksčiau gyx. \yestsaidės apyl.
Mirė 1972 m. gruodžio mėn. 3 dieną, 11:00 vai. vak., sulaukęs 

89 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Skapiškio parap^ Iy<ę>tpinių kaime. ,
Amerikoje išgyveno S3 metus.
Paliko nulipdę:'brolis Petras su žmona Susan ir jų šeimą, mirusio 

sūnaus Alfonso žmona Helen, 4 anūkai ■— Susie Swanson/ Pat Tonkin, 
Frank ir ^iincaęl, 3 proanūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami -

Priklausė §v. Vardo draugijai. * _
Kūnas pašarvotas Lack-Lažkaįvicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.
Trečiadienį, gruodžio .6 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- 

1 čios į Austos Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mykolo Soržicko giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patai- . 
navimą - ir a laisvei ki nimą

Nuliūdę tieka:
Brolis, marti, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL VI 7-6682.
. . . t ■* » » > 1 - V J 6 > < I 4 P* k/

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

SVENJO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

H&irinkit. kuriMn tarnauti; • aš ir mano ioiotyna “tamau
sim. Diavui. Joz. 24:15.

Tegul kiti garbina kas kam patinka; bet mes, kurie rągavocoe, kad Vieš
pats yra meilingas, kurie pažinome jį per jo žodį, ir kurie per jo apveizdą 
ir per dvasios galybę tapome atgimdyti į naują gyvenimą, negalime gar
binti nieko kito, kaip tik mūsų Dievą; o norėdami garbinti jį turime pil
nai tikėti juo; o pilnai tikėdami, mes su džiaugsmu eisime tais keliais, 
kokius jis skyrė mums; o taip tikėdami ir taip vaikščiodami, mes būsime 
patenkinti tuo ką turime, nes Dievo ranka mums vadovauja. Ir būkime 
nHLirnnti kad taip eidami paskui tikrojo Ganytojo, pasieksime dangišką- 
ja avinyčią. Tame užtikrinime mes turime džiaugsmą ir ramybę ir šir
dies palaimą, nėt ir Šiuose mūsų pilgrimystės namuose, kol dar nepriėjome 
prie dangiškojo miesto.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jėi 
parašysite tokiu adresu:' Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

AV. RASTO TYRINĖTOJAI
aKiiiiiiiiiiiiiiiiiliiKiiiiiaiiiiiiiKiii

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

X'b/ 2533 W. 71st Street 
? Tk Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So, 50th Ave., Cicero
! Telef.: TOwnhall 3-2108-9

i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
’ AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. —m ' ■. r- « • * •• - " - ’ * ’

EUDEIKIS
SENI AUSTA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YAlds 7-1741 - 1742

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

MODEKNISKOS AIK-CON DITIONED KOPLYČIOS

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA- Cikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina SIjOO.
J. Jasmine, A KJSS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

j prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleisti 
150 psl. Kaina r u

Kristijonai Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos ,fMetai” poetu 
Nado Bastėnio vertimas. Grąžus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
cautp bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
Žll psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais S4JM).

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ii 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaida. v.

N A U J IENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 6,Q6įU*

MARIJA GRIGALIŪNAS
Tcselylč

Gyv. 5114 So. Sawyer Ave.
Mirė 1972 m. gruodžio mėn. 3 dieną. 5:33 vai. vakaro, sulaukusi 

65 metų amžiatiš. Gimusi Lietuvojef Kkund mieste.
Patiko nuliūdę:’ sūnus Kazimierąs, marti -Nįjędė, duktę Liuda Ka- 

zirskas, žentas Povilas, 7 anūkai ir kiti ' gimmes, draugai bei pa
žįstami.

Lietuvoje liko seserys ir kiti giminės.
Velionė buvo žmona mirusio Aleksandro.
Kūnas pašarvotas Pecwar Funeral Directors koplyčioje, 5218 So.

Kedzie’ Avenuė.1 4' ‘
Trečiadienį, gruodžio 6 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marijos Grigaliūnas giminės; draugai fa* pažįstami pup- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisvėikininią.

Nuliūdę lieka:
• Sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių pirektojiųs Beewar. Telef. 776-3809.
■V-. ^.11" .J.UlĮĮlilĮJįr

I | Į, ...................BĮ, _ f
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Vandeninės lovos

FOR MORE DETAILS
943-5141

DR. KAZYS GRINIUS

šia

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

ŠIS TAS APIE DANTIS

TUESDAY, DECEMBER 5, 1972NAUJIENOS, CHICAGO ILL,

Mo
ir 4 
Įėji- 

rami

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

EARN EXTRA MONEY
FOR CHRISTMAS

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

Kaip sumažinti 
nusikaltimus?

TEL
Anicetas Garbačiauskas, sav.

BUSINESS CHANCES
Biznio Protas

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

džio 13 iki 22 dienos. Apie 7 
vai. vak. jie bus matomi šiaurės 
rytų erdvėje, o apie vidunaktį 
pačioje erdvės viršūnėje.

FURNITUR
Marquette Pk

vardu Ir paslysti:
1739 So. HACSTED ST^ CHICAGO, ILL. SO6O« SKAITYK FATS IR ’ĄRAGINr

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

* Sol. M. Momkienė ir G. Ma
žeikienė išpildys programą per 
I. ir Dr. Kriaučeliūnų pagerbi
mo vakarą. (Pr).

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. ♦
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60t09. Tel.: VI 7-3447

By Selling an Exciting new 
Produkt. Part time.

— Adler Planetariumas pra
neša, kad “meteorų lietus” bus 
matomas naktimis nuo gruo-

REIKAUNGAS Real Estate pardavė
jas pilnam laikui. Metinis uždarbis 

20,000 dol. Interesuoti skambinti 
BUD’S REAL ESTATE 

254-5554

savo dantis šiandien, .esą tai 
kaštuotų apie 54 bilijonus do
lerių.

Vidutinis dantisto uždarbis 
1970 metais buvo daugiau kaip 
30 tūkstančių dolerių. Profe
sionalai M. D. uždirbo daugiau.

—• Kalėdų Paradas bus gruo
džio 9 d. 11 vai. Michigan Ave., 
tarpe Oak ir Monroe. Jis bus 
matomas 9-je TV stotyje.

— R. Vilenbrektas, Blenheim,

PARDUODAMA TAVERNA 
SU NAMŲ.

1-me aukšte taverna ir 4 kambarių bu
tas. 2-me aukšte 5% kambarių ir 3 
kambarių butai. Arti dviejų laidoji

mo įstaigų.
4358 So. CALIFORNIA AVE. 

Tel. VI 7-8289

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

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

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

TEL. 436-7878

M. A. š I M K U S
Rea] Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Meplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

HSLP WANTSD — MALE-FEMALE
Reikia ' Darbininkę ir Darbininkių

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

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

776-5888

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pi£us ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

SAMPLE MAKER
Thoroughly experienced on high 

priced women’s clothes. 
Full time.

Must speak and" understand 
English.

787-8796

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogųjiengimas, Vandens nutekėjimo 

- mūro su- 
Mūrininko,

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu 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 čekį arba Monar 
Orderį

Komandierius Ronald E. Evans, pagrindinio Apollo erdvėlaivio ka 
pitonas, lauks savo draugų, skriedamas mėnulio orbitoje.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pa r daviniui

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’*tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

1970 metus dantistai iš- 
mažų mažiausiai 60 mi- 

Apskaičiuojama, 
apie 42 milijonai ameri- 

nėra buvę pas dantistą

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Z501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. - 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608

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

V. VALANTINAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Ną/nai, Žemė ■— Pardavimui

amen
dantyse yra neužplom

\A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tek: REpublic 7-1941

“Barboros Radvilaitės 
no Paunksmės” ir 
Sapiegos”. Bilietai 
Marginiuose.

♦ Naujienose galima gauti ka
lėdinių atviručių. Viena atviru
tė su lietuvišku įrašu kainuoja 
15 c., dvi — 25 c., dešimt įvairių 
atviručių paketas — 1,25 dol. 
Angliškos atvirutės parduoda
mos po 10 centų arba paketas iš 
25 vienodų arba skirtingų atvi
ručių tik 1,50 dol. Prašant at
siųsti paštu, reikia pridėti siun
timo išlaidas. Beto, yra atviru
čių su lietuviškais įrašais varda
dienio, gimtadienio ir įvairių 
šeimos sukaktuvių progomis,

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE "

PRospect 8-2233

HŠLP WANTED -* FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARDUODAM
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

$50,000 Aukščiausio teisino, 
$15,000 Apeliacijų ir $40,000 
Apygardų teismų teisėjams ir 
po $32,500 jų padėjėjams.

Prieš pat Ilinojaus seimui 
išsiskirstant, lapkr. 29 d. įteik
tas biliaus pasiūlymas visiems 
236 seimo atstovams prie jų me
tinės algos pridėti po $7,000 
priedo “išlaidoms” apmokėti. 
Atstovams algų pakėlimo bilius 
būsiąs įteiktas kai seimas susi
rinks posėdžiams gruodžio 14 
dieną.

naujesnis 1% 
Gazo šilima, 

Tik 32,500.
- gerai prižiū- 

$30,500.
1% aukšto mu-

2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
Namas kaip lėlė. $36,500.

2 po 6 kam- 
Atskiri

Wayoming 
kitose potvynio 

Yra nuken- 
; tėję 56 SLA kuopos nariai. Jų 
Į mokesčiai bus sumokėti iš So
cialinio fondo.

mada’ pradeda spar- 
’arsėti, tai vande- 

kuriose vietoje 
ant vandens 
Dėl tu lovų C •>

savininku ir 
c

net teisino

nuėsto
parcišk

policijai
, jei si per Į 

nesuinažinsį 
iais nuošim-l I 

vra apie $150j
r nuo
esnį ištar-

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
CENTER INC.

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik! 5 vai.

Apskaičiuota, kad 98 nuo
šimčiai amerikiečių, tai yra 
205 milijonai žmonių turėjo ar 
turės tokį ar kitokį dantų skau
dėjimą.

25 milijonai amerikiečių ne
turi savo dantų — nė vieno. Jei 
esi sulaukęs 60 metų amžiaus, 
tai greičiausia nebeturi ar ne
beturėsi dantų; dantų neten- 
ka devvni iš kiekvienu 10.

Naujausiai atlikta apžvalga 
parodė, kad tarp 800 milijonų 
iki bilijono kiaurymių 
kiečių 
buotų.

Per 
traukė 
lijonų dantų 
kad 
kiečiu 
nė vieno karto.

Amerikoj praktikuoja 100, 
000 dantistų daugiau kaip 210 
milijonams gyventojų. Numa
toma, kad 1992 metų JAV dan
tistų skaičius padaugės 5000, 
bet gyventojų skaičius padau
gės 70 milijonų.

Apie 1970 melus amerikie
čiai išmokėjo dantistams apie 
4 bilijonus dolerių, bet jei visi 
gyventojai pilnai pasitaisytų

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. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga- 
litž užimti. $22.000.

PUIKUS^''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. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84,000. _

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. S14,400.

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

7 KAMBARIU 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. Nauias gazo šildymas, 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras, 
dėmūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai. gazu šildymas, garažas, 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

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

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

2 AUKŠTU, 2 BŪTĮ’ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22,000.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2508 Wert 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvalrly prekių. 

AUTOMOBILIAI, JALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Dail. A. Petrikonis Mar
quette Meno Galerijoje atidarė 
gėlių krautuvę. Parduodamos 
gyvos ir dirbtinos gėlės. Priima
mi užsakymai vestuvėms, laido
tuvėms ir kitoms progoms. Už
sakymai meniškai išpildomi 
dailininkų. 3215 W. 63 St., tel. 
436-2112. (Pr).

— Jonas ir Vaclovą Bagdona
vičiai, Hot Springs, Ark., įteikė 
10 dol. Naujienų vajui. Lietuvo
je ir išeivijoje jie pasiaukojan
čiai dirbo ir tebedirba dėl savo 
tautiečių gerovės, dalyvaudami 
bendrinėse ir patriotinėse or
ganizacijose. Lemonto apylin
kės gyventojams jie įamžino lie
tuviams brangiausią vardą, pa
vadindami miesto ir apskrities 
įstaigose savo buvusias nuosa- 
vvbes Lietuvos vardu.

Dr. Castellano Turner, Mas
sachusetts uni v. profesorius, 
tvirtina, kad iš atsiklaustųjų 
1,890 asmenų. 62,6 nuošimčiai 
buvę nuomonės, jog gimdymų 
kontrolės tikrasis tikslas esąs 
sumažinti juodųių piliečių 
nuošimtį krašte; 58,2 nuošim
čiai pareiškę, kad jei gimdy
mų kontrolė bus įvesta, tai kad 
juodųjų gyvenamų vietų klini
kos būtų tvarkomos pačių juo
džių pareigūnų; 53.3% mano, 
jog “apsauga prieš juodžių ra
sės sumažėjimą šioje šalyje 
yra jų gimimų skaičiaus padi
dinimas”, o 31.1% nuomonė, 
kad visa ta gimdymų kontrolės 
programa yra “suokalbis juo
džiais nusikratvti”.

Didžiųjų Ežerų vanduo 
tebėra labai pakilęs

Vėliausi matavimai parodė, 
kad vanduo Didžiuosiuose 
Ežeruose truputį nukritęs, bet 
toli gražu ne tiek, kad vėl ne
pridarytų didelių nuostolių 
naujai audrai užėjus.

Michigano ir Hurono ežerai, 
nukritę po du colius, bet vis 
dar tebėra 17 colių aukščiau 
negu vidutiniškai turėtų būti. 
Labiausiai aukštas vanduo te
bėra Erie ežere: 27 coliais! —SLA Pildomoji Taryba nu- 
aukščiau negu normaliai šiuo tarė sumokėti vienerių metii 
metu turėtų būti. Taip pat 27 apdraudos mokestį visiems nuo 
coliais aukštesnis negu norma- potvynio nukentėjusiems na- 
liai yra St. Clair ežero vanduo, riams, gyv. Wayoming slėnio 
Tik Superior ežere vanduo bč- apylinkėse 
ra 5 coliais aukščiau negu tu- paliestose vietose 
retu būti

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

— M. šalčius, ilgametis Nau
jienų skaitytojas iš Clevclando. 
Obio, rašo: “Po ligos radau 
daug laikraščių ir sąskaitą, ku
rią skubu apmokėti. Dar dabar 
daug skaityti negaliu, nes akyse 
darosi miglos. O gal mano 86 
metai temdo akis; bet aš atei
tyje jums padėsiu”.

Cleveland!
Ralph Perl 
jis sumažins 
Metų algų čekius 
gruodžio mėnesį 
nusikaltimus penk 
čiais. Tie čekiai 
uniformoms pirkti 
iki $180 priedo už iii 
nautą laiką.

Meras Perk sakosi nebegalįs 
apsiklausyti piliečiu skundų 
dėl vis didėjančių užpuolimų, 
įsilaužimų ir kt. piktadarys
čių. o gruodžio mėnesiai tuo 
atžvilgiu esą patys blogiausieji.

— Dr. B. Naujalis, Toronto, 
Ont., Canada, atsiuntė Naujienų 
prenumeratai 45 dol. už du me
tus ir ta proga rašo: “Naujienas 
skaitau kaip tradiciją, nes mano 
dėdės siuntinėdavo į Nepriklau
somą Lietuvą, kada dar vaiku 
buvau, todėl esu $u Naujieno
mis suaugęs. Linkiu Jums sėk
mės”.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Į 72 IR CAMPBELL — 
'aukšto 2 butų mūras, 
įrengtas rūsys, garažas.

66 IR ROCKWELL 
retas 3 butų mūras.

72 IR MOZART —
rinis; 
gąrąžąs

65 IR ROCKWELL 
barius, mūrinis, pilnas rūsys, 
šildymai. $32,500.

71 IR FRANCISCO — 2 didelių mie
gamų mūro rezidencija. Galima tuo
jau užimti. $27,900.

46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $25,900.

65 IR HOMAN — 8 metų senumo 
3 butu mūras. $51,500.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, 
12 butų pajamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka.

42 IR WESTERN — 12 butų, visi 
po 6 kambarius. $15,000 metinių pa
jamų. Išsimoka per 5 metus.

43 IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai. — $57,000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

Teisėjai reikalauja 
dar didesnių alg-ų

Illinojaus teismų adminis
tratorius Roy O. Guhey pareiš
kė, kad Illinojaus teisėjų gru
pės pateiktieji algų teisėjams 
reikalavimai yra tokie: $55,000 
Aukščiausiojo teismo teisėjams, 
$50,000 Apeliacijų ir $45,000 
Apygardų teismų teisėjams.

Chicagos ir Illinojaus advo
katų grupės reikalavimas yra:

Juodžiai priešingi 
gimdymo kontrolei

Philadelphijoje ir Charlotte, 
N. C., negrų mokslininkų pra
vestas atsiklausinias parodė, 
kad negrai yra priešingi gim
dymų kontrolės įvedimui, nes 
įtaria, kad tai yra baltųjų 
“triukas” sumažinti juodųjų 
skaičių.

.Nauja 
čiai plisti ir 
ninės lovos 
matraco miegama 
pripildyto maišo, 
tarp apartmentų 
nuomininku kilo 
bylu, nes savininkai prisibijo, 
kad tokios po 2,000 svarų sun
kumo vandens lovos, ypač dar 
penketą šimtu svarų miegan- 

pridėjus, gali įlaužti

— Charles Bukaveckas, Mia
mi, Florida, kartu su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė Naujie
nų vajui 7 dol. Vajaus proga 
skaitytojai kviečiami remti Nau
jienas ir surasti bent po vieną 
naują skaitytoją.

apartmentų grindis, 
ilovai prakiurus oali 
visą apartmenta.meras ‘ ,. . Kad vandens lovos turikad ... j ...pasisekimą, rodo viena iirma, 
kuri Los Angeles ir San Fran
cisco miestuose atidarė 22 
krautuves specialiai toms lo
voms parduoti ir parduoda po 
nemažiau kaip 1,(KX) lovų per 
mėnesį. Chicagoje aldermanas 
Hoellen pasiūlė miesto tarybai 
rezoliuciją, kad būtų išleisti 
spėria I ūs po t \ a rk i ai a psa u-
goti namus nuo potvynių ir 
nuo apartmentų sužalojimų 
reikalaujant apartinentuose 
įdėti ypatingai sustiprintas

Vienas geriausią Kinijos gimnastų
W^ang Kuei-huaz balansuojasi ant ke- , ~
liy suoliukų ir lazdų, šis triukas va-f*aiP Pa* išreikšti užuojautą ir tvirtinimas ir valymas _______
dinamas ''Pagoda". Kinijos gimnastų padėka. Atvirutes galima užsi- staliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
grupė greit atvyk, j Amerik, 9«tro- HA . .

— Balio Sruogos Kūrybos va 
kare, kuris įvyks Jaunimo Cen
tre, gruodžio 17 d. 4 vai. p. p.
statomos 3 ištraukos jš dramų: Ont., Canada, vertindamas Nau-

Milži- jienų tikslią informaciją ir įdo- 
Kazimiero mius bendradarbių straipsnius, 

gaunami tapo nuolatiniu skaitytoju. Va- 
jjaus ir švenčių proga visi Nau
jienų skaitytojai yra prašomi 
supažindinti su šiuo laikraščiu 
savo gimines, draugus ir kai
mynus, kad jie taptų nuolati
niais skaitytojais.

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

. INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-3775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai
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