
ŠTIŠ UŽ TAUTOS LAISVI

The Lithuanian Daily News
Published by The Liihuaniaa News Publishing Co., Inc.

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

<<••• tee
Over One Million Lithuanian 

In The United StatesDivfcto»
D. C. , Visų LIETUVIU LA1KRA

VOL.LXVm Price 25c

IZRAELIS
< . A I • . rAMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOSSUVAŽIAVIMAS r

pa

(Tęsinys)

. . 4 DISKUSIJOS DEL 
PRANEŠIMŲ

’’ Diskusijose E. Mikužiūtė
žymėjo, kad ALTo žmonės ame- 
rikiečių spaudoje praveda prane
šimų apie Lietuvą. Inž. E. Bart- 

• kuš skatino dažniau parnešti ra
dijo stotims pranešimų apie Lie
tuvą.- Mi- Gudelis • išgyrė pirmi
ninko dr; K. Šidlausko praneši-į 
mą ir jo Veiklą. 'Dr. J. Genys pa- 
informavo^-kad pradiniam Lietu
vos. atstovybės rūmų atnaujini-; 
mūi reikėtų 56,000 dėl. Taipgi 
painformavo, kad latvių (riestų 
centrinės organizacijos Hanna- 
ford firmai paramos nerodo.

Inž. -Gr. Lazauskas painforma
vo, kad Lietuvos atstovas dr. St. 
Bačkis pats per keletą mėtų rū
mų remontui išleido '14,000 dol. 
ir daugiau lėšų neturi; Pilnam re- 
lųontui bei atnaujinimui reikėtų 
poros .šimtų tūkstančių dolerių, , 
tačiau dabar tuoj pat-reikalinga 
pastato - apsaugojimui apiė 50 
tiikst. dolerių. Taigi, svarbiausias 
šiuo metu dalykas, yra gauti 
aukų šiam tikslui, kad reikalin
giausi remonto darbai būtų pa
daryti kiek gąlinra--grėięiau. Au
kas sių&i tięsiar g atstovybę.
'AJ? pęyenįčnė .suffer Atlanto 

Čart^į^ūk^ėžsprogąp&Ijtošti 
platesnŲ minėjimą^ kuris - a&iėštų 
ir .aųjdį,.- Dėl .vadinamų .kapo -krį- 
minįt&tųlĮteisfnų,' siūlė pabrėžti, 
kačO;^AVynepripažisia' Lietuvos 
ihkbrpdržjšijos ir iš ten šįtftnati- 
tiejL.šmp'^iliiai liudi jimai: netūri 
būtjVĄyjstaigųųmamb dėmesin. 

i , ĮgmŲŠerapinas. atkreipė dėme- 
jsį, kai’Sbyietų Sąjunga, su savo 
klajdmgomis'Informacijomis ga
na dažnai skverbiasi į JAV. ir ki
tą spaudą; atitinkamus ^leidėjus 
svarbu perspėti.

Visi-valdybos pranešimai pri
imti vienbalsiai.

Pareikštas pageidavimas san
taupas padėti į didesnius nuo
šimčius duodančius indėlius, pir
menybę atiduodant bankams ar 
bendrovėms, remiančioms mūsų 
lietuvišką veiklą.

Finansiniai pranešimai vien
balsiai priimti.

' REZOLIUCIJOS
Suvažiavimas priėmė rezoliu

cijas, kuriose nutarta sveikinti 
lietuvius tėvynėje, ryžtingai be
silaikančius prieš okupanto prie 
spaudą. Nutarta pasveikinti pre
zidentą Reaganą ir Valstybės 
sekretorių Haig, dėkojant jiems, 
UŽ ryžtingą politikos liniją. Iš
reikšta padėka senatoriams, kon
gresmenams, JAV delegacijos 
Madride pirmininkui dr- Kam- 
pelmanui už Lietuvos reikalų gy-

nimą Vašingtone ir Madrido, 
konferencijoje.

Kreipiamasi į prez. Reaganą ir , 
Valstybės sekretorių Haig, pra- , 
šant ryžtingai siekti, kad būtų į 
išlaisvintas. V. Skuodis ir būtų 1 
ginami nuo persekiojimų žmo
gaus teisių gynėjai. Sveikinami 
Lietuvos diplomaūnid ir konsu- 
larinio korpuso nariai.

Dėkojama organizacijoms, ku-.
i rios remia ALTo vykdomus Lie
tuvos laisvinimo; darbus. Kviečia- Į 
mi visi lietuvia i Vasario 16 ir ki- Į 
tomis progomis aukoti Lietuvos ; 
laisvinimo reikalams, paremiant j 
šioje . srityje ALTo atliekamus j. 
darbus ir čia atsiunčiant aukas. J 
Suvažiavimas pareiškė padėką; 
ALTo valdybos nariams už rū-|

. pestingą veiklą. Pavesta ALTo 
valdybai padėkoti visiems svei
kinusiems ir aukojusiems suva
žiavimo proga. '

Pareikštas įvertinimas VLlKo 
pastangų-Lietuisos-jeikaluose
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pasidžiaugta sklandžių bendra
darbiavimu su VLIKu, Skatina
mi lietuviai pasiuntinybės rūmų 
remontui siųsti aukas Lietuvos 
atstovui Vašingtone. .

Pil^'riraoliucKų tek^i Bus- 
atsiūk vėliaūr lz

Suvažiavimo dalyviai ir sveaąU 
buvo vaišinti pietumis. Suvū- 
žiavįjnoi.įpabaigoje. -p^ęmiriinkas 
dr. l£':^^iūškas padėkojo vi- ’ 
šiems- daljJianiSr--palinkėjo lai- įėjusi visai netoli pagrindinės 
mingai^ grįžti -į-say^>-iniestųs ir -laivų bazės bekylančias iš van- 
namus.. Suvažiavimas baigtas 
Lietuvos-hįmnų.2 j.T;' 
. jį .....(ALToInformacija)

O7

Jeruzalės miestas, čia Izraelio ministerių kabinetas posėdžiauja kokių priemonių imtis, su
sidarius naujai situacijai, kai JAV Senatas nubalsavo parduoti Saudi Arabijai karo lėktuvus.

SOVIETŲ POVANDENINIS LAIVAS 
į ŠVEDIJOS VANDENYSE

L*.' ...... f ....

NEAIŠKU KODĖL JIS NUSILEIDO Į JŪROS DUGNĄ
STOCKHOLMAS. — Švedijos 

kariško' laivyno sargyba, paste-

is van
dens alyvos dėmes, nustatė, kad 
ten, jūros dugne, yra nusileidęs 
Sovietų povandeninis laivas. 
Trečiadienio rytą kariški Švedi
jos laivai tą vietą tuoj apsupo. 
Tuoj pat Kremliui buvo pareikš-

>. DIDŽIULIS KNYGYNAS

TQK-YO-. -— Vienas didžiausių 
pasaulyje/ knygynų atidarytas tas griežtas protestas už švedi- 
šiomis dienomis Tokijo mieste. ’ jds teritorinių vandenų pažei- 
Sanseido knygynas turės devy- ( dimą. 
nis aukštus, kuriųlentynosė su
krauta virš

nybos sekretoriaus Caspar W/į 
Weinberger trijų dienų švejij&j 
ką lik buvusiu vizitu, nes tuo 
laiku Maskva apkaJliilo Ameri
ką už norą pakeisti' Švedijos 
neutralitetą. i • ;’* l -

— Mes neturime jokio supra 
j timo ką tas Sovietų povandeni- 
! nis laivas, esąs 250 pėdų ilgio

, su
( 54 žmonių įgula, gali veikti taip 
giliai mūsų vandenyse, — nusi
stebėjo vienas aukštas Švedijos 
kariško laivyno vadovas.

lagą. Ta vietovė yra pačiame 
viduryje Švedijos teritorinių 
vandenų, ir į ją įplaukti be ka
riškos Švedijos vadovybės nie
kam neleidžiama. Laivo įgulai*“'’,'“*'““’ 1
r • v. , . . I ir dvzslio motoru Varomas,ligi šiol- Švedijos vyriausybes 
nemformavo.”

Manoma, kad tas įvykis turi 
ką tai bendro su Amerikos gy-
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. LAIMEJIM
\DIDELIS PREZIDENTO LAIMĖJIMASUŽSIENIO POLITIKOJE •

ŽYDAI TURI VILTĮ, KAD LĖKTUVŲ PARDA
VIMAS BUS SUSTABDYTAS

WASHINGTON, D.C. — Se
natas trečiadienį davė prezi
dentui Reaganui netikėtą laimė
jimą užsienio’ politikoje, 52 bal
sais prieš 48 patvirtindamas 
AWACS lėktuvų pardavimą 
Saudi Arabijai.

Tai pirmas prezidento laimė
jimas užsienio politikoje. Dar 
prieš 24 valandas atrodė tikra, 
kad lėktuvų .pardavimas nepra
eis ir Senate. Tik prezidento 
asmeniškos pastangos paskutinę 
dieną padarė, kad iš tikro pra
laimėjimo jis išėjo laimėtojas.

Prezidentas, gavęs balsavimo 
rezultatus, pareiškė, kad “taikos 
pastangos Viduriniuose Rytuose 
vėl ein’ pirmvn”.

Viduriniuose Rytuose. Reikės 
pripažinti Izraelio valstybę. Tre
čiadienio vakare Saudi Arabijos 
ambasadorius Wasringtone por 
televiziją pareiškė, kad jo atsto
vaujama valstybė siekė ir sieks 
taikos Viduriniuose Rytuose. Ji 
pripažins Izraelio valstybę, kai 
Izraelis išpildys Jungtinių Tau
tų rezoliucijos reikalavimus, 
pasitraukdamas iš užimtų ara
bų žemių.

Atrodo, kad šis klausimas gali 
padėti žydų įtakai ir per libe
ralus senatorius siekti tų lėktu
vų atidavimo sulaikymo.

CHICAGOS MERĖ BYRNE 
GALI ĮKLIŪTI

KALENDORĖLIS

Spalio 30: ZenoTiijus, R fistulė, 
Skirgaila, Disaitis, Validė, Mar
kia, Strigė.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:49.
Orai saulėtas, šiltesniu.

Laivyno štabo pranešėjas 
milijono' knygų. Sven Carlsson pasakė, kad rusų 

15,000* knygų apie vakariečių ir povandeninis laivas neatrodo 
visą buvęs atvirame vandsnyne su

penimąjį aukštą. Kasdien kny- žalotas, bet to laivo mėginimas 
atsiplėšti nuo jūros dugno', ne- 

 žiūrint kiek kartų jis tai darė, 
— JT sekr. Kurt Waldheim buvo nesėkmingas. Asmenys, 

anlrukart buvo Kinijos vetuotas, buvę netoli tos vietovės, pareiš- 
, -- -------------— 1 kė, kad antradienio vakare ten
^girdėjosi kažkoks, lyg tai laivų 

susidūrimo, trenksmas.
Netoli įvykio' vietos, vienos 

nedidelės salos gyventoja Hellen 
Soiling pareiškė, kad antradie
nį 7 vai. vak. ji girdėjusi toje 
vietoje tokį smūgį, (arsi būtų du 
laivai susidūrę. Kai nuėjusi į sa
los pakraštį, tai vandens pavir- 

hi < ' šioje nesimatė jokio laivė. Deja,
J > tas triukšmas kartojosi visą

nak|j
Švedijos užsienio reikalų mi- 

nisteris Ola Ulisten tuoj iškvie- I' j misisteriją Sovietų Sąjun-
gos ambasadorių Mięhail Ya- 
kovlcv ir įteikė jam tokio turi- 

•■yyĮĮMM nįc' notą:
“Švedijos vyriausybė labai 

rimtai žiūri į Sovietų Sąjun
gos povandeninio laiko Nr. 137 
įsibrovimą į Švedijos teritori
nius vandenis. Tuo labiau ne
suprantama, kodėl tas laivas 
atsirado jūros dugne visai prie 
Gaase įlankos, per kurią įplau
kiama į Karlskrona archipe-

japonų mediciną užimą

gyną aplanko 6.5,000 pirkėjų.

Caspar Weinberger '.

Gynybos sekr. C. Weinberger 
.pataria nekreipti didesnio dė
mesio į Vokietijoje keliamus 
protestus prieš JAV ir šiaurės 
Atlanto Sąjungą. Jie suorgani- 
zudti kebų rusų samdytų a^?*.a- 

torių.

MILIJONAI LENKŲ DARBININKU 
TREČIADIENI STREIKAVO

VARŠUVA, Lenkija. — Mili- tų partijos generalinis sekreto- 
jonai lenkų darbininkų trečia-. 
dienį vieną valandą streikavo', Į 
kaip buvo' numatyta Solidaru- j 
mo unijos vadovybės. Streiko 
tikslas — atkreipti komunisti
nės vyriausybės dėmesį dėl 
maisto ir kitų pagrindinių var
tojimo prekių trūkumo. Solida
rumo unijos vadovybė džiau
giasi streiko’ pasisekimu. Pagal 
pranešimus iš fabrikų, kasyklų 
ir transporto bendrovių, pro
teste dalyvavo nemažiau 90% 
darbininkų.

Komunistų, partijos vadovy
bės pranešime sakoma, kad 
streikas neturėjo lokio' pasise
kimo, kaip Solidarumas skelbia, 
bet visvien pripažino, kad strei
ke dalyvavo ir kai kurie komu
nistų partijos nariai.

Solidarumo unijos pirminin
kas Lesek Walęsa, džiaugdama
sis pareiškė viltį, kad tas strei
kas bus paskutinis įspėjamasis 
streikas. Kalbėdamas Varšuvos 
elektrds lempučių fabriko dar- 
biniskams, jis pareiškė, kad 
ateityje reikė organizuoti “akty
vų” tikrą streiką ir laikinai per
imti administracijos ir prekių 
paskirstymo vadovybę.

Krašto premjeras ir komunis-

rius Wojciech Jaruzelski pareiš 
kė, kad toks streikas buvo poli
tinė pro'—akacija.

Manoma, kad dėl streiko pa
sisekimo Jaruzelskis, kalbėda- I
mas partijos centro komitete, 
pranešė, kad numatyti komiteto 
ir vyriausybės asmenų pakeiti
mai laikinai atidedami. Vaka
riečių nuomone, streikas paro
dė, kad Solidarumo unija turi 
pilną publikos pritarimą.

Streikas prasidėjo 12 vai. vi
soje Lenkijoje staugiant sire
noms. Sveikatos, radijo, televi
zijos ir elektros tarnybos bilvo 
atleistos nuo streiko. Mokytojai 
mokyklose trumpam pertraukė 
pamokas, paaiškinlami moki
niams streiko esmę ir reikšmę.

Už.pardavimą balsavo 41 res
publikonas senatorius ir 11 de
mokratų; prieš pasisakė 36 de- 

Jpiokratai senatoriai >ir 12 resr 
pūKIikonųT TIKnojaus" šenafbrTSI 
balsavo’ pagal partijos liniją — 
sen. Charles Percy už, o sena
torius Alan Dixon — prieš.

Įdomų, pareiškimą padarė se
natorius William Cohen (resp., 
Maine). Jis yra žydų kilmės ir 
buvo--griežtai nusistatęs prieš 
pardawną; Vėliau, prezidente 
įtikintas, pareiškė, kad Izraeliu: 
bus^efaug- saugiau, jei tie -lęktu- 
varopę'-parduoti.

^&di--?ĄiSalHjoje reiškiama.- 
netesėtas - pergalės d'.iaugsmas.

Tai ųįal-bus pirmas žydų, tu
rinčių labai didelę įtaką Ameri 
kds Kongrese, pralaimėjimas, -i

Ižraelio- premjeras Begina.- 
tuojau sukvietė ministerių ka
bineto posėdį, naujai susidariu
siai padėčiai apsvarstyti.

Amerikoje įtakingas žydų ko 
Jonijos „vadas pareiškė, kad žy
dai šu gailesčiu sutinka šį Sena 
to nutarimą.

Prezidento laimėjimas yrr 
dvigubas — ne tik užsienio po
litikoje, bet ir vidaus reikaluo 
se. $8.5 bilijono užsakymas bu; 
nemažas įnašas į prakybos si 
užsieniu balansą ir duos neina 
žs darbo vietos pramonėje.

Žinoma, galinga žydų akcijų 
dar nekapituliuoja. Pagal sutar 
lį su .Saudi Arabi ja, ji turės da
ryti rimtu žvgiu taikės linkm

Kilus įtarimams, kad Cnica- 
gos miesto burmistrės Jane 
Byrne antram terminui perrin- 
rinkįmo agentūra spaudžia City 
HalT žinioje' esančius tarnauto
jus įsigyti $100 vertės pietų bi
lietus burmistrės politiniam fon
dui paremti, federalinio teismb 
prisiekusieji tardytojai (teisė
jai) pradėjo tyrinėti tų bilietų 
pardavimo procedūrą. .

U.S. gynėjas Dan K. Webb 
pareškė, kad FBI saugumo ofi
sas yra gavęs skundų, esą, aukš
ti burmistrės ofiso pareigūnai 
spaudžia City Hali tarnautojus 
pirkti po $100 bilietus pietums, 
Byrnės politiniam fondui pa
remti.

1980 in.' gruc'džio mėn. 1 d. 
tokia brangūs pietūs buvo su
ruošti McCormick patalpose, 
kur buvo surinkta $1,700,000. 
š.m. spalio mėn. 22 d. per tokius 
pat pietus Donnelly Hali patal
uose į Byrnės fondą įplaukė) 
daugiau kaip $2 milijonai.

Pradėjus apklausinėti tarnau
tojus, pasirodė, kad ne vienas j i 
buvo iššauktas į jų viršinink i 
ofisus, kur buvo siūloma tokius 
bilietus įsigyti. Atsisakiusiems 
jokių grasinimų nebuvo pa
reikšta, bet vėliau vienas jų bu
vęs iš tarnybos atleistas, o kites 
pareigose pažemintas.

SU SVETIMA ŠIRDIMI NUVA
ŽIAVO DVIRAČIU 2000 MYLIŲ«

PALO ALTO, Calif. (UPI).— I

Prieš 5 metus Jim Haycs, dabar 
29 metų, buvo įdėta kito as
mens širdis Stanford Medical 
Centre. Kad parėdyti kaip ge
rai jis jaučiasi, iš Knoxville, 
Tenn., jis dviračiu važiavo 2,000 
mylių į Kaliforniją sveikatai pa
tikrinti. Kelionėje jį lydėjo jo 
jaunesnis brolis.

Prezidentas Reaganas susi
rūpinęs laukė Senato balsa
vimo rezultatų. Po to džiau

gėsi dideliu laimėjimu.

SUNKU IŠRINKTI JUNGTINIŲ 
TAUTŲ GEN. SEKRETORIŲ 
NEW YORK, N.Y. - Tanza

nijos atstovas Salim Ahm d tre
čiadienį negavo reikiamo balsų 
skaičiaus Saugumo teryb jo. Jis 
yra pristatytas kaip Afrikos Vie
nybės organizacijos atstovas.

Kurt Waldheim, dabartinis 
JT generalinis sekrelrius, kuris 
kandidatuoja trečiam terminui, 

' antru kartu buvo Kinijcs ve- 
J tuotas. Yra ir daugiau toms pa

reigoms kandidatų. Vienas jų 
— Argentinos delegacijos xadas 
Ortiz dc Ro'sas. Jis 1971 melais 
gevo daugiau balsų negu Kurt 
VVa'dheim, bet Sovietų Sąjunga 
vetavo. Kitas rimtas kandidatas 
yra Meksikos užsienio reikalų 
ministeris Jorge Castaneda.

-- Nežiūrint didelio Darbo 
partijos spaudimo, Anglijos 
premjerė Margaret Thatcher 
laimėjo parlamento pasitikėji
mą 312 balsų prieš 250.
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KŪRYBINIS DARBAS NAUDINGAS IR VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONĖMS

kaip šiame krašte 
‘‘hobby’’, nežiūrint 

bebūtu, esti tikrai

Kai kuriems vyresnio am
žiaus asmenims į jų sveikatos 
sravi atsiilepia ir išėjimas j 
Įnnsiją, nutraukimas savo įp
rasto darbo.

Todėl vra labai svarbu kai 
žmogus savo norų bei reikalų 
ncšuveslŲ tiktai į vieną kuris 
nors sritį, liktai į darbą, iš ku
rio pragyvenama.

Turėti k< kį nors pašalinį už
siėmimą, 
sakoma

I koks jis 
pajėgumas moky- į naudinga.

Reikia stengtis nenutrukti,kas 
vra kita bū liną sąlyga, kad as
muo ilgesnio gyveninio susi
lauktų.

l ačiau liem> asmenims, ku
rie nori numesti svorį dirbti
nu būdu, reikia laikytis dide
lio atsargumo.

Per vieną savaitę nepatarti
na numesti daugiau, kaip vie-

tyresnio Amžiaus žmonės turės daugiau
SAU PASITARNAUTI

Plttsburghe leidžiamo dien-tyje privalės būti suorganizuo- 
raščib Post - Gasette štabo- na
rys John Golightly neseniai 
aprašė Citizens Assembly Svei 
katos ir Gerbūvio d-jos sueigą, 
įvykusią YMCos salėje. Ten 
Richard Cyert iš Carnegie-Mel
lon universiteto profesorių šta
bo narys paskaitoje pažymėjo, 
kad vyresnio amžiaus žmonių 
skaičius smarkiai padidšjo. 
Tie žmonės privalės sau pa
dėti. Federalinė valdžia ir val
stijų vadovai sumažins jiems 
teikiamą patarnavimą per 25 
—50 metus. Per tą laiką in
fliacijos rara sumažės iki 5 —

Per 1985 m. Pittsburghe 
btiš įkurtas dekronikos - robo
tų fabrikas, tie robotai padės 
vyresnio amžiaus žmonėms 
kelionėje. Didelės pinigų su
mos iš privačių šaltinių atei-

ti vietos bendruomenės žmo
nėms padėti. Patarnavimo 
išlaidos privalės būti sumažin- 
fos? pasinaudojant didesniu 
kabeliu TV vartojimu. Žmo
nes ateityje privalės patys sau 
daugiau pasitarnauti, pasiD 
maut atsakomybę. Žynius dė
mesys turi būti skiriamas vy
resnio amžiaus žmonių lavi
nimui, kad pastarieji prisitai
kintų pasikeitimo sąlygoms 
Tuo pačiu laiku teks padidinti 
gydytojų ir kitų, sveikatos dar
buotojų skaičių; Šie darbuo
tojai turės koncentruoti dau- 

■ giau dėmesio šių žmonių svei
katos aptarnavimui.

M. Š-nė 
SARGYBA

Žmogaus gyveninio 
daugiau priklausomas 
>veikuti s būklės, negu 
išvengiamos senatvės.

Žmogaus kūno sunvkinias. .. ’ ijo galių sumenkėjimas vėly-1 
bame amžiuje, pamaži reiš
kiasi.

Didesnis žmogaus kūno po
jūčių sunykimas pasireiškia 
iš lėto.

PPaimkime, pvz., atmintį, 
kuri yra neatjungiamai susiju
si su pajėgumu studijuoti.
Atmintis ir

lis avo viršūnę pasiekia 
dešimt antruose žmogaus 
veninio metuose.

80 inetu žmogus savo 
mintim prilygsta 12 metų 
kui. Bet yra pastebėta,kad 
resnio amžiaus asmenys 
ką išmoksta, atsimena ii 
ir Jiksliau.

Dažnai ne vienas iš mūsų 
sakome, kad, štai, dabar aš 
nebeatsimenu visko taip gerai 
kaip prieš daugelį melų, kadi, 
buvau jaunesnis.

Toks pasakymas nėra visiš
kai k.^mgas.

Sendami mes sunkiau atsi
mename dienos įvykius; miirm 
sunkiau atsiminti, ką valgėme 
šiandiėn pietums ar vaka
rienei, Bet mes geriau įsisąmo- 
ninain tuos dalykus bei įvy
kius, kurie yra įvykę prieš dau 
delį — daugelį metų.

Neskaitant ligų, kurių nie
kas iš mūsų neišvengiam, žino 
gaus kūno nykimas 
priklauso daugiausia 
priežasčių: kūn< bei 
gų eikvojimo ir jam 
dalyko kūno bei proto jė
gų visiško nenaudojimo.

Atrodo, jog antroji galimy
bė yra žymiai pavojingeesnė 
už pirmąją.

Sunkesnis darbas 
taip nenaikina, kaip 
uis nieko neveikima>.

Panašiai esti ir su 
įtempimu.

Protaujančiai būtybei, dides
nio ar mažesnio nervinio 
įtempimo išvengti neįmano
ma. To įtempimo ir nereikia 
bijoti.

Kenksmingas žmogum svei
katai yra tik pertempta", ne
normalus į tempimas, nereika
lingas nervinimasis.

Tokios rūšies įtempimas vei 
kia ne tik žm gaus vidujinę 
nuotaiką bet ir jo lizine >vci-

Jokie yra keli gana papra
sti, bet dažnai užmirštami pa
tarimai vylesnio amžiaus as
menims, kurie nori šioje “aša
rų pakalnėje” ilgiau gyventi.

Medikas L. n

FEDER ALINIAI ĮSTA'I YMJ 
UŽDRAUDŽIA DISKRIMI- 
MINUOTI VYR. AMŽIAUS*

DARBININKUS

senatvėje 
nuo siu

nuoki Ii-

nerviniu

Washingtonas I) C. JAV 
Darbo departamentas atkreipi 
dėmėsi i dar vis kaikur vvkdc c *- *
aia v v r. amžiaus darbininku - c. c.
lisk. .nunaciję.

Daugelis žmonių paskbėjo, 
kad .spaudoje daugelis įmonių 
administracijų skelbimuose nu 
rodytų, kad jos ieško lik jau
nesnio amžiaus darbininkų, ai 
tarnautojų, ne vyre nių kaip 
10 ar 15 metų amžiaus.

Iš tikrųjų toksai tik jaunų 
žmonių medžiojimas, iš anksto 
atmetant vyr. amžiaus darbi
ninkus, yra pagal 1968 m. iš
leistą AntidiskriminacinĮ įsta
tymo nuostatą šiame krašte, 
vra draudžiamas.

soms įstaigoms ir įmonėms 
kuriose dirba 25 ar daugiau 
žmonių daryli bet kurias dar
bininkui nenaudingas išimti" 
dėl jo amžiaus, kaip mažini: 
jo uždarbį, kompensaciją, ar 
nepriimti kandidato į laisvą

nervinė įtampa turi ryšio su 
žaizdų atsiradimu skilvyje.

patikrinta 
daugaui negi 2.900 firmų ir 
rasta, kad tik skelbiant ribote 

t amžiaus darbinikų paieškoji
mą jau tose darbe vietele nusi-

usep 8v t* 
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Bvsm Women 
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KARTAIS PACIENTAI NUSIVILIA DĖL GYDYTOJŲ 
DAROMOS DIAGNONĖS

Kai kurie phfeientai mano, 
kad jų inedfcin< š gydytojas 
per mažai jais rūpinasi.

Tokie pacientai galvoja,kad 
gydytojas juos apžiūri per 
dąug paviišutiniškai ir sutei
kia permažai paaiškinimų apie

Toks pacientų nepasitenki
nimas, atrodo, iškyla tik dėl 
to, kad ligonis nesupranta šei 
mos gvdvtojo drbo.

vi
Mat, šeimos gydytojas prii

ma ligonis visai skirtingai 
nuo tam tikro gydytojo specia 
Jsto, kuris j&u gerai pažįsta 
>avo pacientus ir žino visas jų 
senas ligos bei nusiskundi
mus.

Reikia pasakyti, kad šeimos 
gv d v toj as sugeba per kelias dė
simi minučių nustatyti ligo
nio diagnozę.

Tuo tarpu pasieniui atrodo, 
kad jo dabartinė liga, tai kaž-

kas neįprasto ir dažnai jis 
būna nepatenkintas dreifu šei
mos gydytoji) pataravimtt.

Daugiaašių nepatenkinti jeesti 
tie pacientai, kurių negalavi
mai yra psichinio pobūdžio. 
Tokie pacientai norėtų ūdy
tojui ‘’nuo širdies’’ apie savo 
negalavinius papasakoti.
Gaila, kad toki pacientai daž

nai nesupranta, kad šeiriroš gy 
dy tojais tegali tik arba* apra
minti negalavimų širiiptbtritiš 
arba (kas būtų gėriatišia) nu
siųsti pacientai pas tos srities 
gydytoją specialistą pafiKriiri- 
niui ir diagnozės nustatymui.

Bet šeimos gydytojas ir su
prasdamas psichinę ligonio ne 
galavimų priežastį, tegali tik 
tada padėti, kati ligonis pats 
sau padeda klausydamas gy
dytojo patarimų.

Leonas P. Šhlds MIK 
Pittsburgh, Pa.

_____ :______________ ___ _____ i i 
n into laišką palikino gavė-| 
jams. /Tokį laišką galima pa-J 
likti* testamento vykdytojui j 
(executor),- kuris tuojau pol 
testatoHatis mirties 
niams laišką persiųstų.

Jeigu įpėdinis išduotų 
vietų advokatams įgalioji
mus atstovauti testamento

jpėcli-

So-

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
<AIP PERSIL STI PALIKIMĄ. ATS. Mūsų surinktomis ži- 

i niomis valstijos teismo patvir- 
| tintą testamento kopiją turi 
j dar patvirtinti valstijos teisinas 
! ir paliudyti valstijos sekreto
rius, kurį dar turi paliudyti L 
S. departamentas. Visą me
džiagą reikia persiųsti Sovietų 
ambasadai, kuri patvirtinus 
grąžina testamento vykdyto
jui (executor). Pastarasis tą 
patvirtinimą persiunčia .kiek
vienam įpėdiniui asmeniškai, 
o pinigus—telegrama persiun
čia "Foreign Trade Bank?’, 
kuris yra Maskvoje, įpėdinio 
sąskaiton. Kai įpėdiniai nu
vyksta į banką, dolerių sumP 
gauna dienos kursit, bei ne pi- 

į nigais, o cei fiflkatafs. Už 
į tuos certifikahrs įpėdiniai gA- 
• Ii pirkti net auioffrcbili.Bankas 

už patarnavimą imąs p<» U< 
nuo' patikimo gaufdš

KL. (iir h jaii. kad per ban-i 
ką galima pagal testamente | 
paliki i pinigų sumą p;
k. Lietuvą. Testament 

rius jau miręs. Lukai 
ė i a 11 N a u j ie n ų S i y c i a

vykdyrrio byloje, bus paimta , 
iš įpėdinių 35% jiems tenkan
čio palikimo.
Todėl savo testamente reiktų 

įrašyti: ‘’Savo palikimą ar jo 
dalį ok. Lietuvoje gyVenan- j 
tiėiriš palikimo gavėjanhs sių-I 
sti per Foreign Trade Banką 
Sfaskyojė’.

Tačiati lestam, vykdytojai i 
tūri teisę .savo nuožiūra pasi-1 
rinkti persiuntimo būdą, ■ atsi- j 
žvelgiant į to meto sąlygas, ku- J 
rios jam atrodytų naudinges-1 
nės palikimo gavėjams? Nors r 
toks parėdymas ir be įrašymo 
į teštam'entą gali būti testato- 
riaus duotas testamento vyk
dytojui, bet įrašas į testamentą 
įurodys jų administracijai, 
kad palikimo pinigai eis oficia
liais keliais ir nepateks į spe
kuliantų rankas. Todėl reiktų 
javo padarytus -testamentus pa 
pildyti vadinama k o d i c i Iii o' 
Jorma, -kurią teisininkai kiek- 
. ienam testatoriui lengvai pa
darys. Pr. Š.

Hllo-

lin'anu

resą ir pavadinimą. Tas ban
kas Maskv įe turi s:vo skyrių. 
Būsiu dėkinga. O. C

kalto 1 
jai.

jų vedė-
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nuo' palikimo gautūš sumos. 
Tų certifikatų gattfria pasiim
ti pagal reikalą, O už likusiu> 
bankas esą mokąs palūkariaš.

I šitokiu būdu pinigus persiųšti 
I ok. Lietuvon gairina lik pafvir 
i tintu probale teisme testamen- 
j ta.

Kalbama, k; d šis būdas tes
tamentu paliktus pinigus iš
siųsti okup. Liefa^on, gyve
nantiems įpėdiniarfrs ir bfih 
naudingas, bei nžtiktini- 
tno, kad Jų valdžios aditrirri 
stracija per savo advokafo 

Į neisikištų J testriihctno vykdy- 
ma ir netšreikalAulit dMcItr 

| mokesčių. . j- *
Geriausias bu<taš biTlų ok 

IA etų voje ga u nantic j i pal Ik i 
nu> neišduotų įA^hojinTų liM 
kam Todėl 1ik surašius testa
mentą reikia pasiųsti -pnaiški-

KL. Ar vyresnio 
žmonės iš tikrųjų jau 
nereikalingi?

ATSC Iš paviršiaus

amžiaus 
niekam

y. s.
žiūrint, 

kai kas gali prieiti prie išva
dų kad daugumas vvres. ani- 
žiaus žmoniti jau niekam ne
reikalingi. Tačiau, šį klausimą 
ri m či a ū tyri n ė j ė j ę speci al is ta i 
priėjo kitokių išvadų. Paaiš
kėjo, kad daugiau negu 70% 
senų šio krašto žmonių gyve
na savo šeimoje ir apie 2/3 jų 
kasdien susitinka su savo vai
kais. Iš jų tik 1% gyvena spe
cialiuose senelių namuose ir 
tik 1% psichiatrinėse ligoninė
se. l?c t6, pastariėji ten yra at
sidūrę tie dėl senatvės, o dėl 
anksčrnu pasireiškusių ligų.

Realūs gyvenimo faktai vi
siškai pdenigia seną nuonionę, 
kad vyresnio amžiaus žmogus 
yra mažiau kūHbingas ar ne
tinka jokiam nei fiziniam, nei 
protiniam darbui.

Pasrodo, kad kai kurtose sri 
tyse kfiH’biftgmnas ir proto 
štiėštfnias anga drauge sn anų 
žinau iki gilios šeriatvės.

Pa vyzdži u n u rodom i moks- 
liirinkui ir politikai, kurie vy- 
ėėsnialn amžiuje dar atteka 
nuostabių darbų ir parodo 
įatfnesfifcsitaus siebinanėių su-

' iftffcni šfrtfitc KraSft* >ten- 
gtafirasi štirirgatifžJoli seno airi 
Sritis žmogėnu ir atitinkamų 
UžšiėnlTmų, krrr tic dWfcHo fi
zinio mios^rgio jk galėtų nau.

do Ii ir vystyti savo 
ir patarnauti plačiajai 
menei savo patyrimu

Manoma, kad ateityje 
riio amžiaus žmonėms

gabumus
visuo-

senes- 
šiame 

krašte būsią sudarytos neribo
tos galimybės pasireikšti ir tas 
atneš didžiu naudą visam 
kraštui.

Žinovas ()l9 Aleksas
* * *

Jei turite kokių problemų iš 
Soc. See. srities, kompensaci
jos negavimo, Illinois valsti-! 
joje ar esate nuo nacių nuken
tėjęs ir ieškote pašalpos, kreip 
Ritės į Socialinį klubą, 3259 
So. Hoisted St.,' Chicago Ill. 
Reikalų vedėjas A. Čepulis 
jums galės padėti. Žinoma, 
prieš tai reikės įsirašyti į na
rius. Mokestis — $1 metams.

Motina su maža dukrele nu
vyko į farmą.

Guldant mergaitę į lovų mo
tina sako:

— Nebijok, angelai sargai 
skraidys virš tavo lovytės ir 
globos tave.

Anksti rytmety, motina jos 
klausiai

— O kaip, ar rainiai miego
jai?

— Ne, jnamyte. Tie angelai 
zvimbėjo ir zujo visą naktį, o 
kai kurie net sukandžiojo ma
ne.

* ❖ *
RIMTA PRIEŽASTIS

— Kodėl tu pametei savo dar
bą?

— Dėl nepagydomos ligos.
— Bet tu gi atrodai sveikas, 

kaip ridikas.
— Galimas daikta^.Be^mano- 

darbdavys, mane pamatęs labai 
įsikarščiavo. ’ :

labai

Prabėgo daug naktų, praėjo daug šešėlių, 
daug kartų. apsiniaukė svetimas dangus. 
Penki pavasariai atėjo ir nuėjo:
ir nei vienam pavasary neatėjai, tėvyne, Tu,

Daug kartų krito baltos,lyg tėvynėj dienos,snaigės, 
daug kartų žemės purvą dengė jos.
Į mano širdį paskutiniam smūgiui taikės 
aštrieji ašmenys prailgusios kančios.
Daug kartų nepažįstamais garsais kalnų tekėjo upės, 
daug kartų pynės jų tekėjimas su žūstančių-šauks- 

/mais.
Bet kiekvienoj bangoj netemstantis Nevėžis supės, 
ir kiekvienam šauksme šaukei, benami, tu!

Daug kartų krito pavargę medžių lapai, 
daug kartų šalti kentė rudenio miškai. 
Tik rudenio rudojoj akvarelėj 
tėvynės anė trupinio nesuradai.

0 kiek prabėgs liūdnų pavasarių pro žemę; *■ f
kiek upių mūs skausmu ir sielvartu tekės?!
Kas suramins kančiojs/benamio širdį amžinai nera-
ir išsvajotu mostu grįžt pakvies?! /mią,

(Iš Sūduvos išleisto Algimanto Pagėgio 
eilėraščių rinkinio ELEGIJOS)

1914 meth
Midland Mvin^ xaar 

nauja taupymo a .4«nt 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojam* 
Jums ui mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti .<nms naudingi h 
atėtvie.

Š<skait^4 apdraustos 
Ari $40,000

2617 64 ST RE E>
Chicago. (L 6062 

T±i 02S-7400
$O. MATXBM avi 

Bridgeview, IL
TeL 59B-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Passbook Savings.
4 savings 

^Minimum ^snn* 
.... Ortifteftr
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Europos lietuvių jaunimo stovykla
džioje) lietuviai surado kelią ir’ 
į Kanadą. Ten jų skaičius buvo į 
mažesnis, bet ir ten būrėsi drau- į 
gėn, kūrė savo parapijas, statė ' 
bažny čias, leido ir tebeleidžia į 
lietuviškus laikraščius bei kny
gas.

Pietų Amerika taip pit pa-' 
traukė daug mūsų tautiečių,j 
ypač sunkiaisiais ūkinės krizės 
mitais jau po Pirmojo Pasauli-' 
nio karo. Dideli lietuvių telki-

/Tokia buvo numatyta, bet iš 
tikro tebuvo’ negausus Vokieti
jos LJS stovyklinis seminaras. 
Rengėjams talkinti iš JAV-bių 
buvo atvykęs gabus jaunimo or
ganizatorius tėv. Antanas Sau- 
įaitis, S.J.

Bendra stovyklos-seminaro te
ma — lietuvių liaudies papro
čiai. Rengėjai paruošė gerą ir 
įdomią programą’ ir sumaniai 
ją pravedė. Gaila, kad tik ne-1
gausus jaunimo būrelis ja pasi- niai susidarė Brazilijoje, Argen- 
haudojo. I tino j e, kiek mažesni Urugvajuj,

Magdalena Stankūnienė Vasaris (medžio raižinys)

Venezuelc'j, Kolumbijoj ir kitur.
Plačiai prelegentas nupasako

jo ir II Pasaulinio karo pabai- - 
goję iš tėvynės išblokštų per 
UNRRA bei' IRO stovyklas Vo- ’ 
kietijoje į Belgijos anglies ka-' 
syklas, į Didžiosios Britanijos * 
žemės ūkį ir ligonines, į Kana- j 
dos miškus ir į Šiaurės Ameri- \ 
kos valstybes. Naujoji išeivių • 
banga visur atnešė lietuviškojo 
gĄ-venimo pagyvinimą ir kultū
rinį pakilimą. Vokietijoje 1949- Į 
1950 m. įkurta Lietuvių Bend-Į

ir kituose kraštuose. Taip gimė į BEVARDŽIŲ ALKOHOLIKŲ S/JCDŽIO 
Pasaulio Lietuvių Bendruc'menė.;

Viena šviesiųjų liet, išeivijos 
kultūrinio gyvenimo apraiškų 
buvo Vasario 16 gimnaizjos.įkū
rimas ir jos išlaikymas iki šių 
dienu. Prelegentas, pats buvęs * 
tos mokvklos direktorium, smul- č,a minim0 s^ūdžio veikėiai 
kiai nupasakojo' jos kelia nu0 J kanadiečiai Toronte surenk ula- 
lopšio iki nūdienos, pažymėda-Paus ,m^° . atvį^_ 
mas, kad be jos ir ši stovykla 
nebūtų įvykusi, žymi dalis Vo
kietijos LJS narių yra buvę Va
sario 16 gimnazijos auklėtiniai. '' 

įių gyvena mieste negu kaime. | Svarų įnašą Į stovyklos pa-1

t -Stovykla pradėta lūpos 2fi d. 
lauželiu. Oficialiai renginį ati
darė Vokietijos LJS pirminin
kas stud. Kęstutis Ivinskis lie
pos 27 d. rytą. Pirmasis paskai
tininkas — jaunimo gretas be- 
Įpleiidžiąs vyr. mokytojas V. 
Bartusevičius. Jo referato' tema 
į- Lietuvių liaudies papročiai ir 
^tradicijos. ,

■ • ■; Paskaita buvo rūpestingai pa- 
. fuošta. Prelegentas aptarė pa
pročio sąvoką, jo santykį su tei
sė bei morale ir pavyzdžiais iš 
vokiečių ir lietuvių gyvenimo 
pavaizdavo papročių įtaką Į 
kasdieninę žmonių buitį. Papro
čiai, .anot paskaitininko, tokie, 
koks ir gjwenimas. Vienoki jie 
yra nomadų, kitokie žemdirbių 
jr. dar kitokie pramonės tautų. 
Keičiantis gyvenimo būdui, pa- 
vyzdžiui, iš žemdirbystės perei
nant į pramc'nę, iš kaimų išsi- 
keįiant į. miestus, keičiasi ir pa
pročiai. Dauguma mūsų papro
čių yra gimę ir gyvavę;kaime. 
Tai ūkininkų papročiai, šiandien 
įr. Lietuvoje jau daugiau žmo- 

lies dar bandome išlaikyti se
nus savo papročius bei tradici
jas, bet jie turės keistis. Tuo 
pasinaudodami, Sovietai bando 
mūsų liaudies papročius Lietu- 
Vdje sutarybinti. Ypač tuos, ku- 
fįe susiję su religija, žmonės 
tiems kėslams -priešinasi. ■ -
5..Liepos 28-tos paskaitininkas 
į?ny6. -kun. ; Br. ;Liubinas.’ Jis- 
įžvalgiai kalbėjo apie mūsų išei
viją ir jos atsiradimo priežastis 
nuo seniausiu laikų iki šių die- 
Įjų. Nepasisekę sukilimai prieš 
rusų carus jau XIX a. pradžioje' 
ir.vėliau vertė mūsų žmones ieš
koti laisvės ir duonos svetur. 
Pirmoji-bėglių sto'tis buvo Euro
pos kraštai — Vokietija, Pran
cūzija, Anglija. Bet dauguma 
ęią nepasilikdavo, o kartu' šu 
slavais traukdavo į užjūrius. 
Daug lietuvių rasdavo prie-, 
glpbstį. JAV-bėse.
t Prelegentas smulkiai nupa
sakojo išeivių kūrimąsi Dėdės 
Sęmo žemėje: jų parapijas, or
ganizacijas, švietimą, spaudą, 
giltinę veiklą Lietuvos laisvės, 
labui. Kiek vėliau (XX a. pra-

miegoti? 13. Ar jūsų darbingu
mas sumažėjo pradėjus gerti? 
14. Ar gėrimas trikdo jūsų dar
bą bei verslą? 15. Ar jūs geriate, 
norėdamas pabėgti nuo rūpesčių 
bei nemalonumų? 16. Ar geria
te vienas? 17. Ar dėl gėrimo esą- 
te kada nors praradęs atmintį? 
18. Ar gydytojas kada nors gydė 
jus nuo gėrimo? 19. Ar geriat?, 
norėdamas sustiprinti pasitikėji
mą savimi. 20. Ar dėl gėrimo 
esate kada nors buvęs ligoninėje 
be* institucijoje?

Prie klausimų pridėta pasta
ba: Jei į bent vieną tų klausimų 
atsakėte taip, reiškia, kad galite 
būti alkoholikas. Jei atsakėt? 
taip į du klausimus, galimas 
dalykas, kad esate alkoholikas. 
Jei atsakėte taip į tris ar dau
giau klausimų, neabejotinai esa
te alkoholikas.

Alcoholics Anonymous organizacijai priklauso vienas milijc'nas 
vyrų ir moterų visame pasaulyje.. Jie yra susispietę 

į 40.000 grupių 110-yje kraštu.

š.m. birželio' 9 dieną. Į “Royal 
York” viešbučio salę rinkosi vy
rai ir moterys iš vi&o. miesto, kų-į. 
riame veikia 92 grimėS-Diilžiu- 
lė salė pradžioje a^afeaęy+uš- 

skaitinę dalį padarė svečias iš ’itė’ ,bct 8 vaL
Čikagos, PLB valdybes pirmi-apie 2.00(> -

j “Hi, Janel” / J 

] Atėjus laikui, šal£n įžygiuoja 
; kelių asmenų prežidiurrias ir-už- 

kų veidrodis) ir apie 'istorijos įima yietas scenoje. Bengėjų yar- 
poveikį į šiandienos lietuvių j visus dalyvįus^bei svečšaš*Jzą- 

" ' sveikina nežinomas vyras ir pir-

ninko pavaduotojas tėv. Antanas 
Saulaitis, S.J., savo pokalbiais 
apie kalbą ir kultūrą (kalba juk 
yra žmogaus \kul tūrinių nuo tai-

gyvenimą.

kuris atsirado dviejų amerikie
čių alkoholikų dėka 1935 metais. 
Jiedu, nugalėję alkoholio smū
gius, ėmėsi iniciatyvos gelbėti 
kitus ir su dr. Silkworth pagal- 
Jbą sudarė pirmąją grupę, kuri 
:bandę-kovoti ąu alkoholiu bend
romis’jegonii$.:’J.iems šis bapdy- 
!Ras pavyko,’.’ ir dėl to sąjūdis 

Ip^tdėii^spaičiai augti. -..-1 
' Mingta^s bevardis advokatas, 
pareiškė,. kad -šiame sąjūdyje 
griežtai laiko'masi bevąrdiškumo. 
Paprastai tėra žinomas tik nario 
vardas ir daugiau nieko. Nesu

darinėjami jokfe’'sąrašai ir yra 
žinomi tik skaičiai.

Brc'nė Lipšienė būreliui smal- mininkauti pakviečia įnėteį.?'^ įgūdžio 'Žafia'i^pasak jo,
.siu klausytojų paaiškino betų- taria trumpą pasveikinimo žodi
viškų vestuvių papročius, kurie. *r kviečia maldai: “Dieve, teiki 
ae taip jau seniai buvo prakliš- man šviesą, įgalinančią priimti 
kai pri taikyti pačios prelegentės. *ai> ko negaliu pakeisti, duoki 
vestuvėse Annaberge. i drąsą pakeisti tai, ką galiu, ir iš-

Dipl. bibliotekininkas Artūras * mintį, rodančią Skirtumą”.
Hermanas savo paskaitos klau- j Prisistatydama susirinkusiems 
šytojams iš anksto išdalijo Ka- ‘ pirmininkaujanti tarė: “Mano 
zio Borutos apysakos “Baltara- J vardas Jane, esu akoholikė”. 
gio malūnas” ištraukas ir vėliau Garsiai šūktelėjo minia: “Hi, 
jas nagrinėjo. 1 Jane!” Lygiai tokiu’ pat būdu

Gan išradingai oi-ganizuotos prisistatė ir kiti kalbėtojai.
pramogos. Vakarieniauta skru- Bevardis advokatas pateikė 
dinant dešreles, o vieną vakarą pagrindinius duomenis apie “Al- 
jaunų apetitų auka tapo paršiu- coholics Anonymous” sąjūdį, 
kas. Į laužą su labai gyva egzo- — -----------
tinių ritmų programa buvo' pa- žiuoju Odenwaldu. .

viškų vestuvių papročius, kurie

Lygiai, tokiu pat būdu

kviesti ir stovyklaujantys vaikai 
su jų vadovais. Vieną dieną iš
kylauta susipažįstant su gra-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 / I
F į Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių* f M 

a MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ - g 1

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

. 2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ Tel 925-2737

fYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL 

« BCPlSriNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY 8AL-

(Vok. LB' Biuletenis)

nėra blogi žmonės, kurie nori 
būti geresni, bet nesveiki žmo
nės, kurie.nori būti sveiki. Pa
grindinis dalykąs.— noras nuga
lėti alkoholį, būti blaiviu ir pa
dėti kitiems alkoholikams.

Bevardžių alkoholikų sąjūdis 
turi specifinę programą, kurios 
dėka jos dalyviai pajėgia laimėti 
kc'vą su alkoholiu, tačiau jie nuo
lat.'turi .budėti, kad neatkristų 
nes’ nesą eksalkoholikų. Daly
vavimas sąjūdžio veikloje esą 
padeda išsilaikyti laimėtoje po
zicijoje. ’ ,

Sąjūdžio veikla esanti plati, 
tačiau iš narių nereikalaujama 
jokio nario mokesčio. Priima-

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliaL

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

IW--—

Lietuviams neaktualu?

Lietuviai, gyvendami laisvojo 
pasaulio visuomenėje turi tas 
pačias problemas, kaip ir kite’s 
tautybės. Dėl to bevardžių alko
holikų sąjūdis gali būti ir jiems 
gera atrama, kovojant su savo 
problemomis. Daugelio lietuvių 
nelaimė yra ta, kad jie nedrįsta 
prisipažinti prie savo ligos, sle
piasi ir tuo būdu vis giliau grimz
ta nelaimėn. Tie tautiečiai, kurie 
dalyvauja bevardžių alkoholikų 
sąjūdyje, yra aptyrę jame daug 

; gero ir gali padėti kitiems savo 
i tautiečiams. Girdėti, kad yra lie- 
j tuvių grupės, priklausančios mi
nėtam sąjūdžiui, Čikagoje, Mont- 
realyje, Toronte. Galėtų jų būti 
ir daugiau, nes pagalbos ngįka- 

Į lingu tautiečiu vra ir kitur. Tai 
garbingas užmojis, kurį reikėtų 
skatinti visur. D.

hc’ikų ir vykdyti tuos principus pradėjus gerti? 10. Ar ieškote 
visuose savy reikaluose. išgėrimo tam tikru dienos metu?

• • Be tų dvylikes ž.ngsnių, dar 11. Ar norite gerti sekantį rytą? 
yra vadinamų dvylika tradicijų,’ 12. Ar gėrimas sudaro sunkumų 
kuriose surašyti'bevardžių a’.ko- 
rolikų veiklos principai.

i Gydytojo kalba

1 Keli prezidiumo nariaj paskai-
■ lė ištraukti iš sąjūdžio nuostatu. 
Pagaliau prie pulpito priėjo vy-

■ ras ir tarė: “Mv name is Bob, iand I am an alcoholic”. Garsiai
t šūktelėjo klausytojai: fcIIi, Bob’” 
j Jis plačiai pasakojo savo pn-gy- 
; veninius. Tai buvo vieša jo išpa
žintis. Iš jos paaiškėjo, kad šis 

i vyras yra gydytojas, netgi pro- 
I fesoriavęs, bet, gyvenimo smū- 
! gių parblokštas, ilgai mirko al- 
j koholyje. Xe kartą buvo kalėji- 
j me už įvairius nusikaltimus. Tik 
! no ilgo klaidžiojimo, gydymo — 
; psichiatrinio’ ir kitokio, pagaliau 
vienos moters dėka rado kelią i, 

; bevardžiu alkoholiku sąjūdį ir 
į čia pajuto atmosferą, kurioje ga- 
: Įima pasveikti. Pasak jo, alko- 
į holizmas yra liga (addiction), 
t kuries nugalėjimas vien medici-

, , . . . . nos keliu neįmanomas. Baigdamos aukos, bet ir jos vra apn- • • v „, t j " . . mas il<4a savo kalba, sis gvdvto-botos —- iki o()0 dol. asmeniui . .. ‘ v ’. x įas išreiškė dėkingumą bevardžiu1 Kietus. /alkohoiiku sąjūdžiui, kuriame at- 
Dvylika žingsniu ■ gavo sveikatą ir atrado moralinę 

i atrama.
Bevardžių alkoholikų sąjūdyje Susirinkimas buvo baigta 

yra vadinamų- 12 žingsnių, ve
dančių į moralinį laimėjimą, šiai 
jie, sudalyti pačių steigėjų: :

1. Įžvelgėm, kad esame bejė
giai prieš alkoholį, kad mūsų gy
venimas pasidarė neįmanomas. 
2. Įsitikinome, kad tiktai stipres
nė Jėga už mus gali atstatyti 
mūsų sveikatą. 3. Nusprendėm 
pavesti savo valią ir savo gyve
nimą Dievui, kaip mes Jį supra
tom. 4. Atlikome visai atvirą 
moralinį savęs tyrimą. 5. Prisi- 
pažinom Dievui, sau ir kitiems 
prie šio savo paklydimo. 6. Bu- 
vdme pasiruošę leisti Dievui pa
šalinti visus tuos mūsų būdo trū
kumus. 7. Nuolankiai meldėme 
Dievą pašalinti mūsų silpnybes. (ja]į savo darbo laiko'? 2-. Ar gė- 
8. Sudarėme sąrašą žmonių, ku
riems buvome padare žalos, ir 
pasiryžome tai išlyginti. 9. Kur 
tik galima, tiesioginiu būdu iš
lyginome padarytą žalą tokiems 
žmonėms, išskyrus atvejus, kai 
toks išlyginimas buvo’ kenksmin
gas jiems patiems arba kitiems.
10. Tęsėm savęs tyrimą ir, radę 
paslydimą, greitai prisipažinom.
11. Per maldą ir meditaciją sten
gėmės pagerinti sąmoningą savo 
santykį su Dievu, kaip mes Jį 
-supratome, melsdami tiktai Jo 
valios pažinimo ir jėgos jam vyk- < 
dyti. 12. šių žingsnių dėka paty- ’ 
rę dvasinį pabudimą, stengėmės 
skleisti šį laimėjimą tarp alko- * * LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

i 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoM, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

9 DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės .Tuozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 751 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite-

$ t ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
£; parduodama tik už 32.
|! • LIETUVIšKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauskfl
■ Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 

Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
į: lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 

vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?0.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atxi-
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. • - J

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 31

Knygos gaunamos Naujienose, 1735 So. Halsted St., Chicago, 
i; IE 80608. Užsakant pridėti 3der| penfraūmo IMaMoma.

lai
da “Our Father”. Didžiulė minia 
ramiai skirstėsi. Jų tarpe buvo 

j spaudos atstovų ir šiaip stebėto
jų, bet dauguma buvo sąjūdžio, 
nariai, apvaldė alkoholizmą, ta
pę darbingais ir garbingais visuo- ’ 
menės nariais. Tai žmonės, kurte ’ 
turėjo drąsos prisipažinti prie J 
savo silpnybės . ir tuo būdu ją 
apvaldyti.

Kas vra alkoholikas? i
Dažnai keliamas klausimas, 

kas yra alkoholikas. Bevardžių 
alkoholikų sąjūdžio išleistoje li
teratūroje tai bandoma nusta
tyti šiais anketiniais klausimais.

1. Ar dėl gėrimo prarandate LIETUVAITĖ

Kokios bus lietuvaitės, tekios
rimas daro jūsų šeimą nelaimiu- bus būsimos kartos motinos, 
gą? 3. Ar geriate dėl to, kad j toks bus visas mūsų jaunimas, 
esate drovus su kitais žmonė
mis? 4. Ar gėrimas kenkia ge
ram jūsų vardui? 
nors po išgėrimo 
sąžinės priekaištus? 6. Ar dėl 
gėrimo esate turėjęs finansinių 
sunkumų? 7. Ar gerdamas ieš
kote draugystės žemesnių asme
nų bei žemesnės aplinkos? 8. Ar! 
gėrimas daro' jus nerūpestingu, 
nepaisančiu šeimos gerovės?
9. Ar -jūsų ambicija sumenkėjo lintis.

tokia bus visa tauta.
Lietuve, gerbk pati save ir 

5. Ar kada' mokyk save gerbti savo brolį, 
esate jautęs savo sūnų, savo vyrą, savo' drau

gą. Mokėk priversti branginti 
moters garbę ir tą vyrą, šu ku
riuo susitinki, su kuriuo kalbi, 
kuris pro šalį praeina.' ‘ '

e Geriau skolinti, negu sko-

iig| &»• 3 — Naujienos, Chicago, 8, III Friday, October 30, 1981
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Saudi Arabija pirks Amerikos ginklus
Trečiadieni, spalio 28 d. vakarą, JAV Senatas, 52 bal

sais prieš 48, nutarė leisti prezidentui Ronald Ręaganui 
parduoti Saudi Arabijai penkis radarinius lėktuvus, di
doką kieki naujausių žvalgybinių lėktuvų, jiems reika
lingų dalių, šovinių ir kitokios karo medžiagos. Saudi 
Arabija gavo teisę pirkti moderniškesnius lėktuvus ir 
jiems reikalingus priedus už 8.5 bilijono dolerių. Penki 
radariniai lėktuvai kainuos du bilijonus dolerių, o visa 
kita medžiaga kainuos $6.5 bilijono.

Senatui šį svarbų klausimą nubalsavus, tuojau atsa
kingi pareigūnai, su respublikonų daugumos vadu sen,. 
Baker priešakyje, kartu su kitais šio nutarimo šalinin
kais, įstatymą tuojau nunešė Į Baltuosius Rūmus, kad ! 
prezidentas Reaganas pasirašytų ir praneštų Saudi Ara
bijos vyriausybei. "Ą

Naujai priimtas nutarimas turėjo didelės įtakos pre
zidento Reagano žodžiui ne tik krašto viduje, bet ir už-. 
sienyje. Prezidentas įrodinėjo, kad Saudi Arabija turi 
padėti ginti Artimuosius Rytus, bet ne stovėti nuošalyje 
arba ieškoti artimesnių ryšių su Sovietų S-ga. Kad Saudi 
Arabija galėtų tai atlikti, JAV privalo parduoti ne tik 
reikalingas priemones laiku puolančiam priešui paste
bėti, bet ir tinkamus ginklus priešui pastoti kelią. Prezi
dentas Reaganas ir Valstybės sekretorius Haig, aptarę 
Artimųjų Rytų reikalą saugumo taryboje, priėjo įsitiki- į 
nimo, kad Saudi Arabija yra reikalinga Artimųjų Rytų 
saugumui.

Prezidentas Reaganas ir sekretorius Haig buvo Mek
sikoje, Cancun saloje, suruoštoje 22 valstybių konferen
cijoje. Ten buvo svarstomas reikalas padėti neturtinges-) 
nėms valstybėms. Prez. Reaganas užėmė aiškią poziciją 
toje konferencijoje. Suvažiavusieji diplomatai ir valsty
bės galvos sprendė klausimą ir priėjo išvados kad piezi- 
dento pareiškimų galia šiomis dienomis pasirodys. Jeigu 
Senatas pritars prezidento pasiūlymams, tai į prezidente 
žodžius reikia kreipti didesnio dėmesio, bet jei Senatas 
jo pasiūlymą atmes, tai prezidento pareiškimai Cancun 
konferencijoje yra beverčiai. Visa Amerika atidžiai sekė 
JAV Senato balsavimą ir prezidento laimėjimą. Jie ži
nojo, kad prezidentas netuščiažodžiauja. Jie matė, kad

prezidentui pritarė pati galingiausioji pasaulio valstybė. 
Pritarė Amerikos piliečių laisvai rinktas Senatas, pritarė 
krašto gyventojų dauguma, rinkimuose i Senatą pareiš
kusi savo valią. - f

Dar didesnį džiaugsmą Senato nutarimas sukėlė ara
bų pasaulyje. Ne tik pati Saudi Arabija, bet ir visa eilė 
arabų valstybių pajuto, kad prezidentas Reaganas kal
bėjo ne tuščiais žodžiais, kad prezidentui pritaria Ame
rikos gyventojų dauguma, šis Senato nutarimas paveiks 
ir kitas arabų valstybes. Jos pasitikės Amerika. Jos su
pras, kad Amerikos pareigūnai kalba ne tuščiomis. Joms 
bus aišku, kad su Amerika bus galima ieškoti taikos ir 
gerbūvio.

Nuotaikos gerokai pasikeitė Izraelyje. Iki šio meto 
Izraelis buvo galingiausioji valstybė Artimuose Rytuose 
Izraelitai turėjo pačius naujausius Amerikos ginklus, tu
rėjo reikalingas žinias ir pasiryžimą, ir laisvai galėjo 
naikinti atsilikusius savo kaimynus. Izraelis žinojo, kad 
jis buvo galingas Amerikos dėka. Be Amerikos ginklų, 
technikos ir reikalingos patirties, Izraelis nebūtų grojęs 
pirmuoju smuiku Artimuose Rytuose. Izraelis savo galią 
ne vieną kartą rodė savo kaimynams, juos sumušdamas 
ir priversdamas trauktis iš svarbių istorinių vietovių.

Izraelio politikai norėjo tą savo galiąjr toliau rodyti 
Bet ne tik Artimuose Rytuose, o taip pat Irane, Indijos 
vandenyne ir Persijos įlankoje kilo naujos problemos, • 
kurių Izraelis nebūtų pajėgęs išspręsti. Gabių ir pasiry- ■ 
žūsiu buvo tiktai maža saujelė, prieš mases, kurias So
vietų Sąjunga buvo pasiryžusi mesti kovon. Reikėjo ga
lingesnių ir turtingesnių valstybių, kurios būtų pajėgu
sios apginti Persijos įlanką ir garantuoti laisvą susisie
kimą su visomis Persijos įlankos valstybėmis. Reikėjo 
užtikrinti laisvą laivų judėjimą ne tik į Persijos įlanką, 
bet ir iš jos. Persijos įlankoje gaminama nafta turėjo 
sukti viso pasaulio pramonės ratus. Jeigu tuos naftos 
šaltinius būtų kontroliavę rusai, tai laisvasis pasaulis 
būtų be žaliavų ir be naftos. j

Izraelio vadai susidariusią padėtį suprato. Generolas i 
Mošė Dajanas, laimėjęs kelis svarbius mūšius, reikalavo" 
greičiau baigti taikos' pasitarimus ir sustiprinti poHtiiię 
bei ekonominę Izraelio galią, kol dar ne vėlu. Izraelio 
darbiečiai reikalavo to paties. Bet Beginąs, užsispyręs ■ 
fanatikas, nesutiko nuolaidų daryti ir reikalavo Izrae
liui duoti daugiau galios, negu jis turėjo; daugiau žemės,, 
negu jis galėjo aprėpti. Deja, Izraelis pralaimėjo. Praeitą 
trečiadienį JAV Senate pravestas balsavimas Izraelį pa- 
dėjo į savo vietą, pradūrė Begino ir gen. Ariel- Šarėno 
pūsle. Ketvirtadienį Beginąs sušaukė Izraelio kabinetą, 
kad išgirstų trumpus jo žodžius:

— Izraelis, iš pirmos valstybės Artimuose Ry
tuose, JAV Senato balsavimu nukeltas Į antrąją vie
tą.. . Pirmon vieton iškelta Saudi Arabija... Ji turės 
daugiau ir geresnių ginklų, negu Izraelis... Sušau
kiau visus, kad apsvarstytumėte naują padėtį ir vis
ką naujai įvertintumėte. '

Neseniai miręs Dajanas prieš metus nujautė .pakai
tas ir prašė izraelitus pasiruošti naujai padėčiai. Beginąs, 
nors ir labai nenoromis, dabar turės užmiršti apie nau
jus užkariavimus ir pradėti taikiai su kaimynais sugy
venti. Jis žino, kad Amerika Izraeliui padės ginti savo 
teises ir sienas.

Mums atrodo, kad šis Senato nutarimas yra pirmas 
žingsnis Sovietų ginkluotų pajėgų ekspansijai į Artimuo
sius Rytus ir Persijos įlanką .sustabdyti. Sovietų agentai

i?

Moner Saints Adresse (Imresionistinė tapyba)

VLIKAS, LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ji apjungtų visus pasaulio lie- 
tuvius. Čia mes susiduriame su

IR LIETUVIŲ FONDAS
Gera visuomeninė teorija yra tarimą kaip žmonių bendruo- 

.pampoje nuo dviejų priežasčių: mmę. Antras paragrafas sako, 
veržimosi Į įrodymus ir verži-. jog niekas negali priversti žmo- 
mosi į išaiškinimą — sistemą. 
Teoretiškos sąvokos turi atsi
žvelgti į patikrinamus faktus, 
kuo daugiau, ir tiesioginiškiau. 
tuo geriau^ taipogi jos turi pa
siduoti sisteinatiškoms taisyk
lėms, kuo "paprasčiau; tuo ge
riau. Jei VičnaS' is tų veržimų 
yra nesutramdomas, " tuomet 
teorija nustoja savo vertės — 
vienu atveju- lėra tik palaidos 
pastabos. 6 kitu /atveju tik pa
saka be nagrinder.’

Pąts -paprasčiausias, teorijos 
patikrinimas, yrą. nustatymas 
ar ji yra teisinga ar klaidinga. 
Tačiau kartais tai' y»a neįma
noma.. Pavyzdžiui,, neįmanoma 
šiandien nustatyti ar lygus,. ar 
porinis skaičius plaukų buvo 
Markso barzdoj e,. kai jis mirė. 
Nors iš tikrųjų .tėra teisingas 
tik vienas .atsakymas, bet jis 
bėra svarbus. Arba kiek mole
kulių mes turime atimti iš žino-; 
gaus, kol jis nebebus žmogus? 
Bet tai yra tikslumo .klausi
mai, ..kurie kartais .yra labai Į vių Chartoj pasklebto atviru- 
svarbūs, bet nenuneigią pla-į mo. Taigi pagal Liet. Chartą, 

■naujoji Registruota Bendruo
menė daugiau yra VLIKo nu
matyta organizacija, negu se
noji Bendruomenė. Kadangi 
Registruota Bendruomenė ran
dasi tik Amerikoje, tai ir ji 
dar nėra Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenė. Išvada tėra tik vie
na — nebeturime Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės.

Tačiau senoji Pasaulio Lietu-

gaus nukirsti ryšių su savo 
tautine bendruomene — nieko’ 
nesakoma apie žmogaus sava
norišką pasitraukimą iš savo 
bendruomenės.

Pagal Lietuvių Cbartą, Pa
saulio Lietuvių Besdruomenė 
(teorija ir ta teorija pagrįsta 
organizacija) yra išsisklaidusių 
per pasaulį lietuviių savanoriš
ka organizacija, kurios pagrin
das-yra labai glaudus — tik lie- ‘ 

tuviškas tautiškumas. Jei tas 
pagrindas bus susiaurinamas, 
tuomet nebebus Pasaulio Lietu
vių Benlruomenės, o atsiras tik 
paskiros lietuviškos organizaci
jos.

Kol Pasaulio Lieituvių Ben
druomenės organizacija buvo 
nesuskilus, tai ji maždaug ati
tiko Lietuvių Chartos reikala- 
vimams.Jau 20-tis kai vra dvi - ;
Am. Liet. B-nės. Senoje Ben
druomenėje išryškėjo grupinė 
frontininkų pažiūra, o naujoji 
Bendruomenė išėjo ginti Lietu-,

molekulių pridėjimu ir atėmi
mu. Kišk beudruomeniškų val
dybų reikia pridėti, kad lietu
vių visuomenė taptų Bendruo
mene? Arba kiek valdybų turi 
atsiskirti, kad lietuvių Bendruo 
menė taptų tik visuomene? Tei 
singas atsakymas yra, jog jau 
nepėra vienos visus lietuvius 
apjungiančios Bendruomenės ir . 
jokie skaičiai čia nebėra reikš
mingi. Aną dieną Drauge tilpo 
senosios Bendruomenės užuo
jauta giminėms ir visims lietu
viams dėl savo garbės pirmi
ninko mirties, o šalia esančioje 
užuojautoje naujoji Bendruo- 

-smenė reiškė savo sentimentus

tesnių ir svarbesnių teorijų lie
sos nustatymo galimybės.

Šį kartą pažvelkime į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės teo
riją. VLIKas. paskelbė Lietuvių 
Charlą 1949 metais, sudarytą 
iš 13 punktų. Pirmo punkto tre
čias paragrafas sako, jog pa
saulyje išsisklaidę lietuviai su
daro vieną Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Pirmas paragra
fas duoda žodyniąką tautos ap- vių Bendruomenė kalba nelyg

pradės trauktis iš Etiopijos, Mažosios Azijos, Irano ir 
Afganistarib.

savo veikėjos giminėms. Ar’se
noji Bendruomenė galėjo kal
bėti naujosios Bendruomenės 
vardu'?"', žodžiu, kai tenka pa- 
.svarstyti’ senosios Bendruome
nes pareiškimas (net pagrįs
tas miities užuojautas), susi
duriame su palaidom pasta
bom ir., pasakom be pagrin
do. _

Bendruomenės, kaip teori
jos ir organizacijos, nagrinėji
mas nėra vien tik barzdos 
plaukų skaičiavimas, bet jis 
turi ir svarbias praktiškas pa
sekmes. 1961 metais įsteigtas 
per Amerikos Lietuvių Ben
druomenės 'suvažiavimą New 
Yorke ir sekančiais metais in
korporuotas Illinois valstijų, 
je, daugiau kaip 2 milijonus 
dolerių vertas Lietuvių Fondas 
šiandien yra valdomas tik se
nosios Lietuvių Bendruomenės 
organizacijos. Bendruomenės 
kilmės bei paskirties nagri
nėjimas turėtų parodyti, jog 
šiandien Fondą tegali valdyti 
tik VLIKas. Kitokiu atveju 
abi Lietuvių Bendruomenės tu 
ri vėl susijungti pagal Lietu-

(Nukelta į šeštą purlapį)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIŲ TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys)

Kadangi luominiais šių darbininkų reikalais 
šiandien Tūpinas tam tikra Lietuvių Socialde- 
mokratiška Partija, tai platesnis išdėstymas jų 
reikalavimų tos partijos jau tapo padarytas, ir 
mes pritariame jai visuose reikaluose, kurie yra 
sujungti su tautišku Lietuvos darbininkų kru
tėjimu.

c) Sulig prilaikymo sodiečių mes statome ši
tokius reikalavimus:

1. prašalinimas varžančių visuomenę val
džios tiesų, ūkininkams ir kitiems mūsų 
draugijos sąnariams, perkant žemę, miš 
kus ir t.t

2. panaikinimas mokesčių, imamų išpirki
mui žemės;

3. panaikinimas įvairių natūrališkų pareigų, 
kurias ūkininkai šiandien atlieka, kaip 
antai: kelių taisymas, atlikimas stuikų. 
vietines policijos užlaikymas;

i. lyginimas ūkininkų tiesų su visų kitų 
luomų riesomis-* I

5. paiengvi .imas išsiskirstymo sodiečių j 
vienkiemius:

6. sugrąžinimas konfiskuotų laike 
nio lenkmečio dvarų ir miškų 
vininkų jų įpėdiniams;

7. išdalinimas valdžiai prigulinčios Lietuvoj 
žemės bežemiams darbininkams;

8. uždraudimas tverti Lietuvoj kolonijas: 
starovierų, buvusių maskolių kareivių 
šiandien valdžios daromus;

9. įvedimas lengvaus kredito nusipirkimui 
žemės pagerinimui jos, nusipirkimui 
sėklų ir t.t.

10. įvedimas prie valsčių patarėjų agronomų, 
kurie mokytų žmones geresnio išdirbimo 
žemės; .

11. įkūrimas kiekvienam paviete žemdirbys 
tės, sodininkystės, bitininkystės, mo
kyklų;

12. leidimas ūkininkams tvertis draugijas, 
sindikatus, bendroves ir t. t.

d) Sulig amatininkų, pramonininkų, pirklių 
prilaikymo atrandame reikalingu rūpintis jų su- 
sutvirtinimu ir apsaugojimu nuo nutautinimo 
Jų daugumas yra šiandien miestuose. Kadangi 
norime, idnat mūsų miestai būtų lietuviški, pri
valome saugoti atvykstančius lietuvius nuo iš- 
tautėjimo, o atvykusius ir jau nutautusius — 
stengtis prižadinti prie mūsų tautos reikala
vimų:

e) Apginimu dvarponių ir kunigų reikalų, 
kaipo tvirčiausių mūsų visuomenės luomų, mes

paskuti- neužsiėmame, bet reikalaujame, idant tūli šių 
; luomų sąnariai, istorijos bėgiu pametę tautybę, 
grįžtų prie savo užmirštos tautos ir priimtų lie-
tuvišką ir jų naminę kalbą. Abudu šiuo luomu, 
privaio rūpintis mūsų tautos gerove, nes juo
čki užauklėtu ir užugdytu yra kruvinu mūsų 
žmonių prakaitu. Todėl iš šių luomų galima rei
kalauti atlikimo tūlų pareigų sulig mūsų žmo
nių, bet nepasikliauti jais sulyg anų prilaikymo.

III. Mūsų taktika.
Siekiu mūsų taktikos yra išdirbti ir suor

ganizuoti sumanią politišką partiją, kuri ilgai
niui galėtų įvykdyti mūsų reikalavimus, veikda- 
dama visai Lietuvai vienokiu būdu. Toksai įvyk
dymas kaikurių iš mūsų reikalavimų tėra gali
mas tik įsikūnijus mūs siekiams, pabrėžtiems pir
moj daly-siekiamojo programo projekto. Neabe
jotam, jog abelnai mūsų visuomenė nėra pri
brendusi prie pernaanymo būsimos autonomiškos 
ir nepriklausomos kitoms valstybėms Lietuvos, 
vienok tuos siekius išrandame reikalingu pa
brėžti, susipratimui prakilnesnių mūsų visuome
nės gaivalų, kurie sulig šių tolimesnių reikalavi
mų geriau galės permanyti šių dienų įvairių luo
mų tautiškai - politiškus reikalavimus. Tuo tar
pu mums neįeina apie tobulą išaiškinimą pama
tų tos būsimos Lietuvos ir tvarkos, kokią joje 
mes norėtume užvesti. Daryti tai mes galėtume 
tik su pagalba svajonės, kuriai neprivalo būti 
vietos programe; mes stengiamės atkreipti aty

dą ant to, kas šiandien yra ir kaip negeistinus 
dabarties apsireiškimus bėgyj tolimesnio gyve
nimo prašalinti; mums rodos, jog užtenka tik 
paprastų ramščių prie šių siekių, pagražinimų ir 
papuošimą padarys kiekvieno fantazija atski
rai. Taip, kalbėdami apie mūsų siekimus, mes 
nieko nesakome apie šių dienų kariuomenės pa
šalinimą, apie tai, kokiu būdu bus padarytas pa
skirstymas būsmioj Lietuvoj turtų, kokiu būdu 
rūpinsimės apie žmonių apšvietimą, apie jų gy
dymą, apie jų kasdieninį darbavimosi ir t. t. Ne
abejojame, kad visus šiuos klausimus sąnariai 
atskirų luomų sulig jų dabarties padėjimo turės 
savotiškai išrišti, atskiriu s duoti papuošimus tai 
būsimajai Lietuvai, nors visi šie luomai sutinka, 
jog dabarties padėjimas yra biaurus ir reikalin
gas permainų. Tekiu būdu mes visus šiuos luo
mus vienijime ne sulig to, ko jų kiekvienas rei
kalauja galutinai, bet sulig to, kas šiandien ly
giai visiems kenkia, kas lygiai visus laiko su
varžęs. Tokiu varžomuoju sunkumu ir yra poli
tiškas Maskolijos jungas, kuriam esant politiš
kas tautos bujejimas nėra galimas. Tiesa, ne vi
si luomai vienodai atjaučia šį jungą, — tai pri
dera nuo jų dabartinio padėjimo, taip ir nuo ap- 
švietos. - - i

r \ ; (Bus daugiau) ;
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VAKARŲ VeJAI

GORDON FUNERAL HOME

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

J1ODERMSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Justinas Pusdešriš

lygumų purios ir bą aukštame lygyje

MARQUETTE FUNERAL HOME

Telef. 476-2345

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

JUOZUI SKORUBSKIJI
rnirtiš

YArd* 7'1158 - 11H
Dr. KAZYS ir DALIA BOBELIAI

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS

Mfs SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DlKNttAfttj -NAUJIENOS”

reiškia nuoširdžią užuojautą liūdinčiai žmonai Birutei, 
dukrai Rimai bei artimiesiems, ir kartu liūdi

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
T«L 376-1 M2 arba 376699*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

“Lietuvos Aidai’ 
fcAZt ĖRAZOŽfONYTt 

Programos ve<Že[a

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL *0629

ITALŲ kardinolų 
RIAUŠĖĖS?”

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

Naujienos, Chicago, R, Hl. Friday, October 30, 1981

S Ryžiai yra pagrindinis mais
tas bilijonui žmonių mūsų pla
netoje. Juos galima auginti ir 
menkoje žemėje. Ryžiai turi di
delį kalorijų kiekį ir ne taip 
greitai sugenda, kaip grūdai.

VEIKALO “KISS ME, KATE 
PASTATYMAS

Ilgoko laiko eigoje išban- 
priemonė prieš gerklės

• Gardesnė duoda prakaitu 
ta, negu pyragas dovanotas.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Ilgamečiai VLIKo veikėjui, buvusiam VLIK o 
tarybos pirmininkai, ALTb veikėjui

DR. C. K. BOBELIS 
Proswtos, niKstų ir šlapumo 

Lakų chirurgija. 
5U25 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33710 
let (313J 321-4200

Tiesus, kaip alkūnė, gudrus 
tip avinas.

PEkKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-80*3

OR. PAUL V. DARGUS 
.TOVTOJA. lt CHIRURGAS 

We««caeeTur C«*uovmfj KUnlkaa 
Maotcinee direktorių* 

i9M *. MenAeia RC, IL.
vauaNDuS: i—0 darbo dienomis ir 

Ua anua Mftadiaoj B—3 nu. 
leu M2-2/27 arte 4tt-27Zy

Veikalų stato' Roosevelto uni
versiteto teatras ir Chicagos 
Muzikos kolegijos Operos stu-

Naujiėnbs, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

vw>5-<r7 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 827-1741— 1741

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalbc kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:3i) vai ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2414

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
virsėliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

dyta
skausmą yra sekanti: įpilti pu
sę šaukštuko druskos į stiklą su 
gana šiltoku vandeniu ir juo 
gargaliuoti gerklę keletą kartų 
per dieną.

• Norint išlaikyti jaunesnę 
išvaizdą, prisilaikykime švaru
mo, dėvėkime patogų apavą ir 
drabužius; nevartokime riebių ir 
sunkiai virškinamų valgių, ap
ribokime kiekį suvartojamų ka
lorijų; palaikykim savyje links
mesnę nuotaiką ir nesijaudinki
me perdaug patirtais nasm?gu- 
niais; a siminkim, jog darbas 
užgrūdina mus dvasiškai ir fi
ziškai, o tinkamas poilsis atgai
vina mūsų jėgas.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZj

Ž4Z* VVEsi bsih SntKtri KKpuOhc 7-lžn
liuz8 Southwest highwai, paioe Huie, ul >74-4411

Dirbo ir talkininkavo kiek
vienai lietuviškai patriotinei 
organizacijai,-vaidindamas na 
mie ir .išvykdailias svetur.

Dideliu pasisekimu suvai
dino Vytauto Alanto “Buchal- 
terijos Klaidą”, “Ragučio šal
tinėlis”; “Kyla Vėtra Vkano- 
se’^Antano škėinos “Žvakidė”, 
“. šventoji Inga”; Balio Sruo
gos “Milžiho-Paiinkstė”; Sta
sio Lauciaus “Raudonoji Me
lodija’’; Antano Gustaičio 
“Sekminių Vainikas” ir daug, 
daug kitu.

Sumaniai ir iškilmingai bu
vo pagerbti rasytojai-poetai: 
Kazys Binkis, Petras Vaičiū
nas ir Balys Sruoga, duodant 
jų kūrybos ištraukų pastaty
mų. Be to, visa virtinė lietu
viško radijo montažais gaivi
no ir šildė mūšų tautinius jaus 
mus. Būdamas daugelio orga
nizacijų vadybos nariu, su
maniai ir energingai vadova
vo parengimams, minėjimams 
ir pagerinimams. Didelį įnašą 
davė Dariaus - Girėno klubui 
ir Lietuvių Namų Draugijai 
kurios buvo dalininkas. Sun
kiai dirbdamas Forde nepalū
žo dvasiniai, nepavargo fizi
niai, didesnį dalį laisvalaikio 
skirdamas kultūrinei veiklai, 
vaidybiniam menui. Daugiau

Dr. LEONAS ŠE1BUT1S
INKSTŲ, rUSLEŠ IR 

PROSTATOS CHIRURGU*
WEST *3rd STREET

x.^4 piįiusi, 
Aetvxriiii vat vai.

,htiŠc uMetozus: j7*-2bW, 

iSi&š 444-5M5

30 metų sėnesniuosfus tvirtino 
kovoje dėl Lietuvos laisvės, 
šaunesniuosiuose skiepijo ir 
ugdė tautinį sąmonirfgumą, pa 
garbą ir meilę tėvų žemei Lie
tuvai.

Būdamas pensijoje, daug 
galvojo ir jilahavo. Deja, gra
žių sumanymų, kilnių idėjų 
nesiskubo įgyvendinti. Mirtis, 
lydima sunkios ir nepagydo
mos ligos, padaužė jo gybybę, 
kaip audra plačiašaknj ąžuo
lą, užinigdydama jį amžinai. 
Paliko mums ilgų mėtų veik
los darbų kraiti, kuris neleis 
Justino užmiršti niekados.

Vladas Pauža

Kndieti nuo pirmadienio iki penk 
tadfenfo 8JD vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
a WTIS attAei ulė AM banga.

2$46 W. 71st Street

Chiourb, IBhthis 60629 
Telef. 778-5374

Justinas ankstyboje jaunys
tėje pradėjo kopti vaidybinio' 
meno scenon. Vaidindamas 
Įvarių jaunimo irganizacijų 
parengimuose, reiškėsi gabiu 
aktoriumi. Vėliau, Įsigijęs dau 
giau teoretinių ir praktinių 
žinių pas senesniuosius prity
rusius sceninio meno vado
vus, išlaikė konkursinius eg
zaminus ir buvo Marijampo
lės miesto sa- ivaldybės teatro 
pirmaeilis' aktorius, paskiau 
režisorius.

Vakarų Vokietijoje spalvin
gais vaidinimais skaidrino niū 
rų stovyklų gyvenimą, dėl ko 
buvo gerbiamas ir mvlimas

1950 m. Detroite, nespėjus 
kojoms sušilti, suorganizavo 
dramos kolektyvą “ALKA”, 
kur, suburdamas senesiosios ir 
jaunesniosios kartos gabius 
vaidintojus išrutuliojo vaidy-

Suvalkij 
derlingos žemės sūnus, tvir
tas ir petingas vyras Justinas 
Pusdešris, ilgos ir sunkios li
gos kankinamas, paliko mus 
p'rieš Vienerius, metus, lapkri
čio mėn. 8 d. Dideliu skausmu 
suvirpėjo mūsų širdys. Nete
kome kertinio akmens — tau
raus lietuvio, darbštaus visuo
menininko ir ■ kultūrininko, 
Sabaūš aktoriaus ir režiso-

Italų savaitraštiis — “L’Ex-- 
presso” patalpino pirmame pus- i 
lapyje straipsnelį —“Italai kar
dinolai prieš Popiežių”. Rašo- » 
ma, kad italų kardinolų grupė 
yra labai nepatenkinta dabar-* 
tiiu Popiežiumi, nes jis didelį 
dėmesį skiria Lenkijos reika- Į 
lams. Esą, kardino'Iaii negali į 
jam atleisti, kad su pilgrimais i 
iš Lenkijos jis kalba lenkis- 
kai, ruošia specialius priėmi-! t 
mūs ir ypač apsistatę lenkais, 1 
kurie turi Bažnyčios valdyme 
didėlę įtaką. Savaitraštis iš
vardino esančius opozicijoje 
prieš Popiežių vadovaujančius 

■kardinolus: 69 metų amž. Piet- t 
ro Palazzini, 70-mečiai — Sil
vio Oddi ir Pericle Felici.”

DR. FRANK PLECKAS
- bPTOMETRfSTAS

KALBA L1ETUVIBĖA1

2618 W. 71»t St. Tei. 737-5149 

'Ittrfrta akis. Pritaiko akinius

IT **C(Ūlt*Ct

Muzika ir lyrika — Cole Por
ter. Autoriai — Sam ir Bella 
Spewak (kai kas paimta ir iš W. 
Šekspyro); vadovai — Yolanda 
Lyon ir Cliffdrd Reims. Muzi
kos vadovas — Pier Calabria.

Pastatymas: penktadienį, spa
lio 30, šeštadienį, sp. 31 ir penk
tadienį, lapk. 6, 7:30 vai. vak. 
Trečiadienį, lapkr. 4 d., pasta
tymas prasidės 1 vai. popiet ir 
ketvirtadienį, lapk. 5 d., — 6-tą 
vai. vakare.

Bilietų kaina: $3; seniorams 
$1.50 ir studentams $2. Bilietai, 
gaunami universitete, Michigan 
Ave., Information Desk in Lob
by, Theatre Box Office. Užsa
kant paštu, čekius siųsti vardu 
University Theatre, 430 South 
Michigan Ave., Chicago, Illinois 
60605, įdedant ir sau adresuotą 
voką. Grupėms, nemažesnėms 
10 asmenų, duodama 2 bilietai 
dovanai. Norintiems dalyvauti 
grupėmis, lapkričio mėn. 4 d. 
pastatyme, asmens kaina $1.50, 
d vakariniuose pastatymuose — 
spalio 30 ir 31 d., bei lapkričio 
5 ir 6 dieno'mis — $2.

Reikalui esant, kreipkitės į: 
Karen Marcus, 
2851 W. 33th Place, 
(Second Floor) 
Cricago, IL 60632 
vakarais — tel. 254-6598.

IMPORTAMT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MDMEflTtnr Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take (Joans Pills for 

muscular backache, remember trws 
MOMENT JM Tablets are 50% stronger 
than Doans Ttųfl means MOMENTUM 

50% more pain reliever per 
dose to relieve backache

To reduce oa»n soothe inflammation 
so musetes loosen-you can move more 
freely <n minutes’ Theres no stronger 
backache ^edicatKX' you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets lake only as directed.

KNOW YOUR HEART

TFUND



a Jeigu jums būna sunk i u 
migti, tai kartais gali bū* i kai 
ir nepatogi pagalvė. Išbandyl 
te kitokias.

APLINK MI S IR MŪSŲ NAMUS

i va:- j 
i ma Į

e Verdant daržoves, pit irti 
na prisilaikyti š’ų nurodymų 
1) daržoves paruošti prieš pa' 
valgymą; 2) daržoves dėti 
dantį vandenį, nes jame y; 
žlau ore, kuris •‘ištraukia’ 
mina ( c
dengtame emaliuotame puo<L: 
4) pagamintus daržovių patie
kalus laikyti ne ilginu kaip pus
antros vaLndos; 5) skystį, ku
riame buvo verdamos daržovės, 
suvartoti sriubai.

Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai

(lengvėja ir švarėja. Patys balli-
, niai, išradus dhbtinius siūlus, I 
lengviau skalbiasi ir mažiau už
siteršia. Įvairios skalbimo prie-

i tnonės geriau išskalbia įvairios 
'■ rūšies baltinius Išskalbti balli-

REAL ESTATE.
..— Šv. Kryžiau* parapij'ečiy 

komiteto posėdyje, įvykusia
me biržei 25. d., J. Ankaus ke- • 
pykes raštinės pataiposejrfrm. 
Pr šului ir vicepirm. V. Tau
rui pritarus sudaryta sped a. Į 
Ii komisija, kuri ragintų lie-į 
tuvius gausiau dalygauti šios 
bažnyčios sek., 10 v. r. pamal
dose. Komisijon pakviesti dr. 
Repšienė, Izokailienė,PovilčIe- 
nė, dr. Riniavičienė-Jurkunai- ‘ 
ir ir J. Karazija. Be to nular- j 
ta pakviesti lietuvių organiza
cijas, k. t. Istorikų d-ją, Šau
lių s-gą, Gydytojų d-ją ir kt#> 
kad jie savo d-jų švenčių pro
ga pamaldas ruoštų šioj baž
nyčioje. Tucriiet daugiau lie
tuvių jose dalyvautų. Paves
ta adv. dr S. Kupriui, kad jis 
ištirtų sąlygas, kad šios parap, 
patalpomis galėtų pasinaudo
ti liet.muzikalogijos archyvas, 
L. Kat. Federacija ir kt. d-jos. 
J. Ankus išrinktas komiteto 
ekzekutyv. vicepirmininku.

NMUli, Žsmi — Psrdavlmvi / _ Namai, 2a«n4 — Parda,lm^ 
MAL ESTATE FOR SALE | v REAL ESTATE FOR SA^E

— - — _ - - ■------------ - - - - - ----------------------------------------- ---------* ■ - ■» ■>

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

DLL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: ; '. i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS >
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas ' I

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

aiai būna susiraukšlėję ir sukie ’’ 
tėję, ypač apie siūles. Ksd bal-. 
tūliai būtų malonesni nešioti, ’ 
geros šeimininkės išlygina n? < 
tik viršutinius, bet ir apatinius ■

Išdžovintus baltinius j 
lelioti ir sudrėkinti — t 
, sudėti į skalbimo ma- !

3) virti daržev s u>j. ... .i oaltmius. 
re’kia siu 
supurkšti 
šiną ir uždengti. Pastovėję pa
rą, baltiniai vienodai.atidrčgsta, 
raukšlės išsilygina ir labai leng- j 
vai prosijasi. Geriausia naudoti j 
prosijimui prosą su garais.

#
BALANDĖLIŲ SU RYŽIAIS 

PASIGAMINIMAS

© Dabar keletą žodžių apie 
vaisius. Vaisiai suteikia mūsų or
ganizmui vitaminų, mineralų, 
cukraus, bet juosi nėra riebalų. 
Todėl valgykime kaip galima 
daugiau daržovių ir vaisių.

3 Pagsrinimui daržovių ar 
pupelių sriubos skonio, įdėkite 
trupučiuką krapų.

O Kadangi kiauliena 
dažnai būna riebesnė, tai 
tiems skilvio negalavimų 
tojai pataria vengti kiaulienos, 
kuri yra sunkiau suvirškinama. I |

S Vitamino (3 yra labai daug ( 
žaliose daržovėse, bet verdant 
apstus kiekis pereina į vandenį, 
išpilamą laukan; tą vandenį ne
reikėtų laukan pilti, bet gerti, j 
nes jame būna pa Ii apsčia ilsioj i i 
vitamine C dalis, kuri yra būti-j 
niausią mūsų ir augančių vaikų j 
kūnui palaikyme geros sveika- Į 
tos.

AMERIKOS PREKYBOS 
BALANSO DEFICITAS

mes.i

ir troškinti (slew) porą valandų.
Tokie balandėliai yra skanus 

patiekalas ir kiekvienam jie pa
tiks daugiau, negu bet koks 
steikas. D. R.

Susi vienijimo Lietuviu

Paim?i: 1 sv. sukapotos kiau
lienos, Ų. sv. sukapotos jautie-1 
uos arba veršienos, 1 kiaušinį, 
1 smulkiai sukapotą svogūną, 
kj puoduko' ryžių, 2 šaukštus; 
sviesto, druskos ir pipirų pagal: 
skonį. ;

i
Aštriu peiliu išpjauti kopūstų 

kotą. Tašulinti kopūstus. Nuim
ti lapus, kai tik jie suminkštėja. 
Viską reikia ataušinti prieš nau-:
Jojimą. Nuplauti pusę puoduko Amerikoje 6-oji apskritis per 
ryžių šaltame vandenyje ir su- iždininką P. Bružą aukojo Nau- 
pilli į dvi kvortas karšto van-j jienoms 50 dol. Nuoširdi padėka. 
Jens. Virti 10 minuciu ir iškošti, i i 
Perplauti vandeniu. Tie ryžiai; 
yra Lk pusiau išvirę. Pakepinti j 
svogūnus svieste, bet ne tiek, 
kad jie pageltonuotų. Sudėti 
kartu mėsa, svogūnus su svies-[ 
lu, kiaušini

> Šeimininkių didžiausias už
siėmimas, tai baltinių skalbimas 
ir jų išlyginimas. Su gyvenimo 
pažanga, skalbimo darbas leng
vėja. Baltiniai mažiau pajuo
duoja, nzs. darbai. įvedus page
rini m us darbo vie I ėse, nuo I a t

— Dėkui Antanui Dovydaičiui 
iš St. Petersburg Beach, Fla., 

i už vieneriems metams prenu
meratos pratesimą, 25 del. auką 
ir nuolatinę paramą.

ryžius ir gerai su- r — Jonas Adomėnas iš Mar- 
maišytL Sudėti gabaliukų misi- • quette Parko, Chicagoje, pra- 
mo ant kopūsto lapo, sulenkti j tęsė prenumeratą metams ir 
du kopūsto galus, paskui suvy
nioti į ruloną ir įsmeigti kelis 
šakaliukus. Taip paruoštus ba
landėlius sudėti i indą, prideng
ti riekutėmis lašiniukų (Bacon)

J pridėjo $10 auką. Dėkui.

— Dr. Juozas Kaškelis iš 
Petersburg Beach, Fla., užmo
kėjo 6 mėn. prenumeratą ir p ri
ds j o’ 28 dol. auką Naujienų dien
raščio leidimui. Nuoširdi pa-

St.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegularfyl

see us for

AT OUR 10W RATES
p WITH REPAYMENT 
‘jĄ'lįfr ,y<5ur INCOME .

dėka.
! — Skaitytojai Tašo: “Prisiun- 
I čiame mažą auką (40 dol.) pa- 
; remti jūsų laikraštį. Linkime iš

tvermės visam Naujienų štabui. 
Nuoširdi padėka K. ir V. Skrip- 
kams.

— Jonas Kasiulaitis iš Union 
Pier, Mieli., lankėsi Naujienose 
ir pranešė, kad rengiasi važiuoti 
į Miami Baach, Fla., žiemai pra
leisti. Dėkui už ankstyvą prenu
meratos pratęsimą ir $5 auką.

— Sekantieji Naujienų, skai
tytojai pratęsė prenumeratą 
metams ir pridėjo" po $5 auką: 
Petras Kaušas iš Marquette Par
ko, Chicagoje; Marta Kleinas iš J 
Brighton Parko, Chicagoje; Juo
zas Petrauskas iš Brighton Par
ko, Chicagoje; Teresė Sakalaus
kas iš Lake Geneva, Wisconsin, 
ir M. Zalanskienė iš Marquette 
Parko, Chicagoje.

— Chicagos Anglijos-Britani- 
jos Lietuvių klubo tradicinis 
balius įvyks š.m. lapkričio 7 d., 
šeštadienį, Jaunimo Centro di
džioje salėje. Pradžia 7 vai. vak. 
Įėjimas 12 dol., jaunimui 6 dol. 
Kviečia klubo valdyba.

— Dėmesio! Lietuvių Studen-: 
tų suvažiavimas įvyksta St. Pe- j 
tersburg, Fla., š.m. lapkričio 
26, 27 ir 28 dienc'mis. Tuoj pat 
užsiregistruokite-viešbutyje, nes 
po lapkričio 6 dienos, nelaikys 
kambario. Skambinti tiesiog į:. 
Holiday Inn, 5300 Gulf BlvdŲ 
St. Petersburg Beach, FL 33706, 
tel. (813) 360-691,1; arba Elenai 
Bobelylei (813). .867-1650,

(Pr.)

— Juozas Tumėnas iš Hins-

P*id sad 
Compouaded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

SalKdiai
Samgsand loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HXIN’OE SKQ,

Phouet Vfrjfah 7.774T
Thur,9-8 Sat. ,-1

vieneriems melams ir pridėjo 
55 dol. auką. Dėkui už auką ir 
nuolatine paramą.

— John E. McCloskey iš 
Springdale, Pa., užmokėjo vie
neriems metams 'Naujienų pre 
numeratą, kartu atsiųsdamas 
10 dol. auką. Dėkui.

— Kanad iškis D. Renkauskas 
iš Toronto, Ont., pratęsė prenu
meratą metams ir aukojo 10 do
lerių.. Dėkojame.

BJURSj Mon.TJe.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at»i minimu g.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą________________________________ 18.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ...... 54.00

Minkštais viršeliais, tik_____________  $3.00
Dr. A. J. Gussen -- AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
173, So. HALTED ST, CHICAGO, IL «0808

± BUTŲ NUOMAVIMAS
1{1 E NAMŲ PIRKI/AAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS j* 
...t-, • NOTARIATAS • VERTIMAI.

ly TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

1 J. BACEVIČIUS - BELL RE ALTE
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 įj" ”

WASHINGTON, D.C. — JAV 
prekybos su užsieniu deficitas 
rugsėjo mėn. buvo 2.58 bilijono 
dolerių. Tai žymiai mažiau, pa
lyginus su $5.61 bil. nuostoliu 
rugpiūčio mėnesį.

Per devynis šių metų mėne
sius prekybos balansas davė 
$28.72 bil. nuostolių. Ta suma 
yra šiek tiek mažesnė už 1980 
metais per tą laikotarpį nuos
tolį. Eksportas pakilo 3.2 proc. 
iki $19.6 bil., o importas suma
žėjo’ 10 proc. iki $22.2 bil.

Naftos importas sumažėjo 
4.3 procento.

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.
Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.
Ten pat — 4 butų mūrinis.

Brighton Parke 2 butų mūrinis.
Be to, turime gerų rezidencijų ir 
pajaminių nuo 4 ligi 40 butų.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

11 1 "L
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI ,
Turiu Chicagos miesto toIdimE- 

Dirbu ir užmiesčiuose, grdt, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Mi/

VLIKAS, LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖ IR LIETUVIŲ 

FONDAS

(Atkelta iš 4 psl.)

i

vių 
kos
dentais. Lietuvių Charta ir yra 

vienintelis precedentas, 
kurį tegali paaiškinti VLIKas. 
Tai yra labai svarbus uždavi
nys atstatyti tvarką ypač kai 
senoji Bendruomenė yra net 
išstojusi iš VLILKo.

Juozas Nendriūnas į

Chartos principus, Ameri- 
teismai vadovaujasi prece

MENININKŲ tarpe

Vienas menininaks sako:
— Įsivaizduokite sau, aš nu 

gėlių, tai ! Paišiau tokį natūralų 
mūsų komilelas-užregistruos. Į natūrmortų, kad naktimis pat

L.S.S. Suvažiavimo / nebegalėjau miegoti,nes tų gė- 
Į lių svaiginančio kvapo greit 
! visi mano kambariai prisipil

dė.”
— O tai niekis — atsakė ki

tas dailininkas. — Aš * nuta
piau tekį žiemos gamtovaizdi, 
kus ant nulio nukrito.’’

komitetas

— Prof. dr. K. Eringio paskai
ta apie okup. Lietuvą bus š. m J 
spalio mėn. 30 d.’,' penktadienį J 
7 vai. vak. Marquette Parko pa- i 
rapijos salėje, 6818 S. Washte
naw Ave. Vėliau atsakinės į; 
klausimus. Kviečiame visus da
lyvauti. Įėjimas laisvas.

R.L.B. Marquette Parko 
apylinkės valdyba

— Filadelfijos mokytojai ant
radienį susitarė clėTnaujo darbo 
kontrakto ir baigė 50 dienų už
sitęsusį streiku \

JEI BUTŲ KITAIP

— Kaip tau patiko vaišės 
vakarykštėse vaišėse?

— Matai, jeigu sriuba būtų 
tokia šilta, kaip vynas, o vy
nas būtų tiek senas, kaip višta, 
o višta būtų tokia riebi, kaip 
mano kaimynė iš dešinės, tai 
valgis per pokylį tikrai būtų 
pakenčiamas.

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

A Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke. ;

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5. •
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629. Stat* Farm F:re and Casualty

SUSIVIENI JIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

gankscija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinių! darbu*, gelbsti tr kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba.

SLA — Uhnokėlo daugiau kaip ASTUGNTS MILIJONUS dolerft 
apdraudu savn nariams.

A ”
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. S» ,A neieško pelno, na

riam* patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Xlekrienas lietuvis Ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, uekiančiaBi 
tu kite j o mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota tpdrauda: už 
IL000 apdraudot sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
| navo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA IslraSytL

Galite kreiptis tr tiedai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE CP AMI RICA
Mew Yerk, M. Y. 1

W. Mtk ft.
TaL (111) MJIH1I

Energy 
wise

Buy no targar or 
■>or« powerful than you

4^

Bart ba a Boa LmM 
k -------------- ‘

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valando*: nuo 0 vaL ryta 
Ud 6 Tai- vak. SežUdlenl nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-51W 
264S West 63rd Street 

CMea<o, 01. 60629

• Visoje žemėje sausumos 
tebėra 29 proc.; 71 procentas 
užklotas vandenų.

KULS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY* S 

Flea & Tick Collar

gtVe.H: 
m atara win Ova

HEART 
FUND

•w ■ LliMBMrSbv*

6 — Naujienom, Chicago, 8, HL Friday, October 30,1981




