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AMERIKOS LĖKTUVAI KAMBODIJOJ
Nauja valdžia uždarė komunistams uostą

SAIGON AS. — Karinė vadovybė Vietname paskelbė, kad pir
mą kartą Amerikos lėktuvai apšaudė raketomis ir apmėtė bombo
mis Kambodijos teritorijoje esančius komunistų dalinius, kurie 
iš Kambodijos sunkia artilerijos ugnimi apšaudė pietų vietna- 

• miečius, mūšyje netoli Kambodijos sienos, apie 60 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Saigono. Tai pirmas “oficialus” amerikiečių aviaci
jos puolimas Kambodijoje po princo Sihanouko nuvertimo. Kam
bodijoje buvo uždaryta Lenkijos ambasada.

Kambodijos vyriausybė užda- 
v rė Sihanoukville uostą, per ku

ri Kinijos laivai gabendavo ko
munistams ginklus, amuniciją ir 
maistą. Iš to uoste keliai, vadi
nami “Sihanouko takais” eida
vo tiesiog į Pietų Vietnamą, į 
komunistų stovyklas. Manoma, 
kad apie 80% viso karinio ko- 

t munistų tiekimo eidavo per Kam- 
bodiją. Uosto uždarymas gali 
turėti nemažą reikšmę komunis
tų dalinių aprūpinimui.

Kambodijos vyriausybė atšau
kė su Kinija padarytą prekybos 
sutartį, pagal kurią buvo tie
kiami komunistams ginklai. 
Karhbodijoje sustiprinta propa
ganda prieš nuverstą “valstybės 
vadą” Sihanouką. Valdžia pla
tina f ograf i ją, kur Sihanoukas 
matomas su buvusiu Indonezijos 
prezidentu Sukarno ir su nušau
tu buvusiu Pietų Vietnamo dik
tatorium Diem Dinh. Jie visi 
trys fotografijoje stebi nuogą šo
kėją.

Sovietų “Pravda” ilgame 
straipsnyje Įspėja, kadį Sihanoų- 

- ko nuvertimas galįs turėti rim- 
-iinsėkmiu.- Jndcldniios .ondė-’

B VISO PASAULIO

SOVIETU SĄJUNGA UŽSISPYRUSI 
DERĖTIS TIK DĖL VAK. BERLYNO

BERLYNAS. — Vakar Vakarų Berlyne, amerikiečių sekto
riuje buvusios Sąjungininkų Kontrolės Tarybos rūmuose prasi
dėjo keturių II-jo pasaulinio karo sąjungininkų pasitarimai dėl 
Berlyno. Sovietų Sąjungai atstovauja sovietų ambasadorius Rytų 
Vokietijoje Piotr Abrasimov, o vakarų valstybėms: Amerikos 
ambasadorius Bonoje Kenneth Rush, Britanijos — Sir Roger 
Jackling ir Prancūzijos ambasadorius Francois Seydoux de Clau- 
sonne. Paskutinis keturių didžiųjų pasikalbėjimas dėl Berlyno 
įvyko Ženevoje 1959 metais. Jis nedavė jokių rezultatų.

tis galinti komplikuotis ir ga
linti turėti neigiamą įtaką visai 
tarptautinei atmosferai. “Prav
da” tvirtina, kad naujas Kambo
dijos režimas buvo pastatytas 
Amerikos slaptos ČIA agentū
ros; nes Amerika nepritarusi pa
žangiai” Sihanouko linijai. 
“Pravda” sakosi gavus įspūdį, 
kad Amerikai negana Įsivelti į 
karą Vietname, ji norinti tą ka
rą išplėsti į Laosą ir į Kambodi- 
ją-

Kambodijos vyriausybės šal
tiniai sako, kad Sihanoukas iš 
Maskvos savo motinai karalie
nei Kossamak atsiuntęs laišką, 
kuriame pakartojami premjero 
Kosygyno jam pasakyti žodžiai, 
jog dešiniojo sparno' laimėjimas 
Kambodijoj neabejotinai pri
verstų šiaurės Vietnamą pra- 

. dėti karą prieš Kambodiją.
Kambodijos policija ir patys 

gyventojai, piktai nusiteikę prieš 
visus vietnamiečius, verčia juos 
“važiuoti namo”. Jau daug viet
namiečių, gyvenusių Kambodi- 
joje, išvažiavo į Pietų Vietnamą.

Viet Congas slaptai organizuo
ja Sihanouko rėmėjus į “išlais
vinimo armiją”. Kambodija, va
karų korespondentų teigimu, ga
li sudaryti komunistams kietą 
riešutą. Nors kariuomenės eilė
se yra tik 35,000 vyrų, tačiau 
Kambodija turi apie 100,000 vy
rų stiprumo savisaugos dalinių, 
kurie esą geriau ginkluoti uz ka
riuomenę, nes jų ginklai suside
da iš pagrobtų komunistams 
skirtų siuntų.

Kambodijoje nemažai kalbama 
apie monarchijos panaikinimą ir 
respublikos paskelbimą. Grei
čiausia bus pakeisti ir visi gy
venviečių vardai, surišti’ su nu
verstu princu, kaip Sihanouk
ville.

SAIGONAS. — P. Vietnamo' 
prezidentas Thieu pareiškė ame
rikiečiams studentams, “Young 
Americans for Freedom” orga
nizacijos nariams, kad jis nieko 
taip nenorėtų, kaip demonstruo
ti kartu su amerikiečiais prieš t 
karą. Jis irgi esąs karo priešinin
kas. Ką jauni amerikiečiai už
mirštą, yra — kas tą karą veda 
ir plečia ir kas tik ginasi ir gina 
laisvę ir demokratiją. .

SAN YAIDRO. — Visame 
Meksikos pasienyje milicija su
laiko amerikiečius hipius ir siun
čia juos atgal. Prieš Velykas 
daug jaun ų hipių bando, patekti į 
Guaymas ir Mazatlano kuror
tus. Hippiai, kurie nori gauti lei
dimą įvažiuoti, turi palikti pa
sienyje savo “kasas”. Su ilgais 
plaukais įleidžiami tik suaugu
sių priežiūroje jaunuoliai.

PORTADOWN. — šiaurinėje 
Airijoje tik kariupmenės įsikiši- 
masY^aigė.m,ųštyn^ tarp ka
talikų ir p^estamiių. Buvo iš
daužyta nemažai langų, polici
jos vadas sužeistas ir trys asme
nys suimti. Muštynės įvyko po 
katalikų susirinkimo, kurį ban
dė išardyti protestantai.

PALO ALTO. — Kaliforni
joje mirė 68 metų čekoslovakas, 
buvęs generolas, diplomatas Vac- 
law Palecek. Jis aštuonerius me
tus sėdėjo kalėjime, buvo kan
kinamas Novotnio valdžios lai
kais. Vėliau, Dubčekb reformų 
metų, jis buvo išleistas, o kai 
sovietai okupavo Čekoslovakiją, 
jis pabėgo į Ameriką.

Rytai ir vakarai — abi pusės 
tvirtina, kad šis susitikimas įvy
ko jų iniciatyva. Sovietai sako, 
kad pirmas apie Berlyno reikalus 
tartis pasiūlė užsienio reikalų 
ministeris Gromyko savo kalboje 

i Vyriausiame Soviete praėjusių 
metų birželio mėnesį. Vakarie
čiai tvirtina, kad Gromyko savo 
kalboje tik atsakė į Nąto vals
tybių iškeltą pasiūlymą.

... Jau patys atskirų pusių pa
reiškimai apie derybas rodo ko
kių bus sunkumų susitarti. So
vietai aiškina, kad derybos vyks
ta dėl “Vakarų Berlyno”, o va-

Vakaru Vokietija taip 
įima pamatyti skirtumą, 

nė virtusi
Viršuje matoma Nuembergo. 
Jais. Apačioje ji — atstatyi

miestus, kad tik iš senu fotografiįy ga- 
1331 metais Įsteigta šv. Dvasios ligoni- 

Dabar joje seneliu prieglauda.

ČIKAGA. — Trečiadienio vakare Čikagoje ir'apylinkėse pra
dėjo smarkiai snigti. Apie 30 mylių per valandą vėjai supustė 
pusnis ir apie 11 vai. O’Hare aerodrome lėktuvai jau nebegalėjo

Vietname kariai 
rūko marijuana 

V C
WASHINGTONAS. — Senato 

komitete buvo, klausinėjami 
Vietname buvę kariai, vienas jų 
negras grandinis West, buvęs 
pagarsėjusiame Song My kaime, 
kur amerikiečiai menamai išžu
dė virš 100 civilių. Jis pareiškė, 
kad iš 12 jo grandies kareivių 
penki naktį prieš tas skerdynes 
rūkė marijuana. West papasa
kojo, kad nuo pat savo atvyki
mo į Vietnamą jis matęs daug I kariečiai kalba tik apie “Berly- 
kareivių, rūkančių marijuana- na”.
nuolat. Visi žinoję apie marijua
nos vartojimą, kartą karininkai 
daliniams net laikę paskaitas 
apie narkotikų žalą ir pavojin
gumą. Jo kuopoje apie 60% ka
reivių vartoję marijuana.

Kitas senato komiteto liudi
ninkas dr. Kaplanas, psichiatras, 
patvirtino, jog Vietname, ameri
kiečių daliniuose marijuanos rū-

WASHINGTONAS. — Prezi
dentui senato vadai jau pranešė, 
kad mažai yra vilčių, kad sena
tas patvirtintų teisėjų Carswell 
į Aukščiausių Teismą.

Lietuvių Fondas 
įteikė 5,000 dol.

ČIKAGA. — Trečiadienį, kovo 
25 d. Lietuvių Fondo vadovybė, 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis, Bendruome
nės, spaudos, radijo atstovai bu
vo priimti Čikagos Universitete 
kalbų fakulteto profesūros. Su
sitikimas įvyko Quadrangle, pro
fesorių klube, šia proga Lietu
vių Fondo vadovybė įteikė uni
versitetui 5,000 dolerių čekį li
tuanistikos katedros pradžiai fi
nansuoti.

Dr. Gediminas Balukas pri
statė amerikiečiams lietuvius 
svečius. Po jo kalbėjo gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis, pabrėž
damas, kad Čikagos Universite
to pavyzdžiu turėtų pasekti ir 
kiti JAV universitetai. Profeso
rius pristatė Rytų Europos kal
bų katedros vadovas prof. Stan- 
kewicius. Po to profesoriai lie
tuvių svečius pavaišino.

Lietuvių Fondo vadovybė lau
kia visuomenės paramos naujai 
įsteigtai lietuvių kalbos kated
rai. Kyla rūpestis, kaip surink
ti pakankamą skaičių studentų, 
kurie pasirinktų lietuvių kalbą 
savo studijoms. Lituanistikos 
katedrai vadovauti numatomas 
prof. P. Jonikas.

nusileisti. Ko nepasia|rė -ėtreikuodamr -lėktuvų’ Sšhtrblsariai,- tai- 
padarė sniegas. Ketvirtadienį rytą Čikaga buvo suparaližuota. 
Per naktį iškrito apie 15 colių sniego. Kovo 25 dienai tai-nėra 
rekordas, nes prieš 40 metų tą dieną iškrito 19.2 coliai sniego. 
Metereologai tvirtina, kad šitoks sniegas kovo viduryje yra reta 
keistenybė,.ypač, jei jis palydimas, kaip trečiadienio naktį, griaus
tinio ir žaibų.

Sniego audra sustabdė South 
Shore ir Illinois Central gele
žinkelius. Visi traukiniai ir au
tobusai smarkiai vėlavo. Prie
miesčiuose pusnys siekė iki 8 
pėdų. Apie 35,000 šeimų netu
rėjo elektros. Daug kur šlapias 
sniegas nuvertė elektros stulpus. 
Dėl to susisiekimas buvo sustab
dytas prie Chestertono, India
noj. Įvažiavimai į greitkelius 
greit užsikimšo dėl sustojusių, 
slidinėjančių automobilių. Poli
cija ragino per radiją automo
bilistus arba važiuoti viešomis 
susisiekimo priemonėmis arba, 
jei nėra didelio reikalo, pasilikti 
namie.

Čikagos mieste apie 300 snie
go plūgų ir druskos sunkvežimių 
dirbo per visą naktį. Didesnės 
gatvės buvo pravažiuojamos, ta
čiau mažiau naudojamose įstri
go sniege daug automobilių. Ta 
pati padėtis buvo Lake ir Cook 
apskrityje. Ant Illinois 53 ir 58 
vieškelių sniege sustojo apie 500 
automobiliu.

Commonwealth Edison elek
tros bendrovė pasiuntė linijų tai
syti 1,100 technikų. Vakarykš
čias sniegas Čikagos gyvento
jams priminė 1967 m. sausio 26 
ir 27 dienos sniegą, kada jo iš
krito per 29 valandas 23 coliai.

SANTO DOMINGO.— Domi-. z .
ninkdrių rešp^likėš -vyriausybė] M*** «^gs,.rįmtą jąoblemą... 
sutiko paleisti iš kalėjimo 21 ■ 
kalinį už teroristų pagrobtą ame- ‘ 
rikietį diplomatą, pulk. Crowley. 
Visi kaliniai turėjo būti nuvež
ti į aerodromą ir išsiųsti į Mek
siką. Teroristai reikalavo, i

NEW YORKAS. — Senatorius 
Charles Goodel oficialiai paskel
bė, kad jis kandidatuos į sena
tą, kaip respublikonas. Ne visi 
respublikonų partijos vadai j j 
remia, bet jis gausiąs liberalų 
partijos * paramą. Goodel buvo 
paskirtas gubernatoriaus Rocke
fellers užbaigti žuvusio sen. Ro
bert Kennedy terminą. Jis sena
te tapo vienu aktyviausiu res
publikonų vyriausybės kritiku.

♦ Penki didžiausi Čikagos ban
kai, sekdami trečiadienio New 
Yorko bankų nutarimą, sumaži
no paskolų nuošimčius iki 8%. 
Ta žinia tuoj paskatino akcijų 
pirkimą New Yorko biržoje.

♦ Nevados dykumoje vakar 
po žeme buvo išbandyta didžiau
sia iki šiol bomba -— vieno mili
jono tonų TNT stiprumo. Ma
noma, kad užtaisas skiriamas 
naujoms JAV raketoms.

♦ Velykų šventes preziden
tas Nixonas praleis Floridoje.

♦ Federalinė aviacijos agen
tūra paskelbė, kad ji nesiderės 
su aerodromo kontrolieriais, kol 
jie visi nesugrįš į darbą. Apie 
20% paskelbė neoficialų streiką 
— pranešė, kad jie serga.

*■ Keturios didžiosios valsty
bės savo derybas dėl Berlyno tęs 
balandžio 28 d.

Pašto viršininkas Blount 
pareiškė, kad greit bus susitar
ta su paštininkų unijomis dėl 
naujų atlyginimų. Juos turės 
patvirtinti kongresas.

♦ Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 110 amerikiečių, 864 buvo 
sužeisti.

-* Trečiadienį Wonder Lake 
miestelyje, McHenry apskrityje, 
dingo du vaikai: penkių ir sep
tynių metų. Penkiametė mer
gaitė rasta paskendusi ežere, Įlū- 
žus ledui. Jos pusbrolio dar ieš
ko.

♦ Japonijoj, tarptautinėj pa
rodoj ant judančio šaligatvio 
pargriuvo moteris. Tas sukėlė 
paniką, bėgimą, kuriame 11 mo
terų ir vienas vaikas buvo su
žeisti.

> Anksčiau jis pats netikėjęs, kad 
! marijuana būtų pavojinga, ta
čiau pabuvęs Vietname, jis įsiti
kinęs, kad tas vaistas padaro 
žmones bailiais, paranoiškais ar- 

siką?' Teroristai reikalavo,’kad ba žiauriais ir piktais. Jis žinąs 
būtu paleisti'24 asmenys, tačiau; abve^» Kada marijuanos nau- 
paaiškėjo, kad keli jų buvo nu-idoto^ai smurto’ Pne-
teisti už kriminalinius nusikalti-! var^av0 žudė. Jam teko va
rnus, juos paleisti valdžia atsi- dovauti neuro-psichiatrinei gru- 

__ .v___ x— _ uy..---į pei Nhatrange. Ten iš 3,000 ka
reivių, kurie atėjo į jo kliniką, 
apie 70% buvę narkotikų varto
tojai. Iš daugelio pasikalbėji
mų su kitais, jis susidaręs nuo- 

;monę, kad tarp 50% ir 80% 
į Amerikos kareivių Vietname 

_____ ___J Argentinos ’valdžia vart°i° marijuana bent vieną 
yra pirmoji, kuri griežtai atme- s^' .
tė reikalavimą paleisti iš kalėj 
jimo du kalinius. Vienas jų esąs 
paprastas kriminalistas, L 
iš viso nesą Argentinos kalėji
muose. Teroristai pagrasino, 
kad jie Pragvajaus konsulą nu
žudys, jei Argentinos valdžia jų 
reikalavimų nepatenkins.

sakė. Deryboms tarp valdžios 
ir teroristų tarpininkavo Santo 
Domingo arkivyskupas Polanco 
Brito.

Argentinos vyriausybė atsi
sakė paklausyti teroristų, kurie j 
pagrobė Paragavajaus konsulą,! 
reikalavimu.

Grandinis West papasakojo 
komitetui, kad ir jis kelis kar

kite ^us marijuana. Kartą jis

Prie derybų pastato nedidelės 
vokiečių demonstracijos reika
lavo laisvo susisiekimo su komu
nistų valdoma miesto dalimi. 
Berlyno burmistras K. Schutz 
derybų išvakarėse pasakė kalbą, 
kurioje pareiškė viltį, kad de
rybos ves Į normalesnę padėtį ir 
leis miesto gyventojams laisvai 
santykiauti tarpusavyje. Jis pri
minė klausytojamSjJcąd.,Berly
nas yra vienintelis miestas vi
sam pasaulyje, kur viena grupė 
gyventojų negali aplankyti ki
tos grupės, nors ji būtų artimiau
si draugai ir giminės.

Vakarų valstybės savo pir
muose pareiškimuose pareiškė 
norą kalbėti apie Berlyno gy
ventojų vizitus, apie susisieki
mo tarp atskirų sektorių page
rinimą, apie telefonų tarnybos 
atgaivinimą tarp abiejų pusių. 
Be to, siūloma išgvildenti su
sisiekimo tarp Vakarų Vokieti
jos ir Vakarų Berlyno klausimus. 
Sovietai tvirtina, kad Rytų Ber
lynas tai jau tik Rytinės Voki e 
tijos reikalas, o keturi sąjungi
ninkai valdą tiktai Vakarų Ber
lyną ir tik apie jį galį derėtis.

PHNOM PENH. — Du ame
rikiečiai hipiai, kurie pagrobė 
karinio transporto laivą ir pri
vertė jį plaukti Į Kambodiją, pa
pasakojo korespondentams, jog 
didžiausia jų problema buvusi 
— neužmigti. Keturias paras 
jie turėjo su ginklais saugoti ka
pitoną ir jo šturmaną, šis tik ir 
laukęs progos atimti iš judviejų 
ginklus. Kad nenorėtų miego, 
hipiai naudoją laivo ligoninėje 
rastas amfetaminų tabletes. 
Abu vyrukai labai nusiminę, nes 
korespondentai jiems papasako
jo, jog ji] žygį komunistų spau
da paskelbė esant ČIA sąmoks
lu, planuotu Pentagone. Jie tvir
tina, kad laivą į pagrobė protes
tuodami prieš Vietnamo karą.

NEW YORKAS. — Nuo 1946 
metų, kada pradėjo veikti Jung
tinės Tautos, Amerikos mokes
čių mokėtojai sumokėjo tai or
ganizacijai jau 3.5 milijardus 
dolerių.

buvęs sargyboje ir jam, prisi
rūkius marijuanos, atrodė, kad 
kiekviena žolė yra priešo karei
vis.

Pentagonas, išgirdęs apie pa
reiškimus senato komitete, tuoj 
paskelbė, jog kariuomenės tyri
nėjimai apie amerikiečių žiauru
mus Song My kaime, nerado, kad 
kareiviai, kurie kaltinami civilių 
žudymu, būtų buvę marijuanos 
ar kitokių narkotikų Įtakoje. 
Kartu pripažįstama, kad kariuo
menėje, ypač Vietname, mariju
anos naudojimas sudaro proble
mų.

; Kovos prie Suezo
KAIRAS. — Egiptas paskel

bė, kad jo kariuomenės dalinys 
buvo peržengęs Suezo kanalą 
prie Karčiųjų Ežerų ir sunaiki
nęs dvi izraelitų raketų bazes. 
Egipto daliniai įžengę apie 6 my
lias į Izraelio okupuotą Sinajų.

Mūšiai Įvyko prie I.ebano. kur 
apie 150 izraelitų perėjo I.eba
no sieną. Trys lebaniečiai buvę 
sužeisti. Įvyko susišaudymų 
tarp Lebano kariuomenės ir ara
bų partizanų, šiose kovose 8 par-

Čilės vyriausybę
SANTIAGA. Čilės vyriau

sybė paskelbė, kad ji išaiškino 
ir sustabdė bandymą pakeisti 
vyriausybę. Vienuolika karinin
kų, jų tarpe daug išėjusių į at
sargą, buvo suimta, dar penkių 
policija ieško.

Sukilimai vadovavęs buvęs vi
daus ir gynybos ministeris, at
sargos generolas Horacio Gam
boa. Sukilėlių grupėje buvo ir 
vienas aktyvios tarnybos pul
kininkas Edgardo Fruenzalida. 
Kai kurie suimti jau anksčiau 
yra bandę surengti perversmą.

Čilės vyriausybė paskelbė, kad 
perversmas neturėjęs politinių 
partijų paramos. Išaiškinta, kad 
sukilėliai rengėsi pagrobti gyny
bos minister], kariuomenės vadą 
ir prezidentą Frei. Padėtis Čilė
je esanti normali.

tizanai buvo užmušti ir 10 sužeis 
tų. Sužeisti keli lebaniečiai civi
liai. Lebanas sako, kad įvykę* 
“nesusipratimas” tarp kariuo
menės ir partizanų.



Be tvarkos — nėra rodos

PEOPLES FEDERAL SAVINGS

į-AND LOAN ASSN
»

STANLEY W. ROPA, Prezidentas
I

I

T

moksleiviai bedančiais lieka. Blo
giausia. kad dėl tokio blogio su
augusieji tyli. O juk tinkamas

Katalikų pasidalinimas kon
tinentais toks: Europoje 250 mi
lijonų, Lotynų Amerikoje 226 
milijonai, šiaurės Amerikoje 55 
milijonai, Azijoj 47 milijonai,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ IR ATGIMSTANČIO 
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agas-pizza, saldūs gėrimai ir maitinimasis yra labai svarbus 
vairiausi saldumynai. Tai ne-i dalykas. 'Tvarkos ir jausmu
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NUTUKIMO TVARKYMAS
Tvarkykimės su nutukimu jaunatvėje — liesesnį 

būsime senatvėje. Mediciniška tiesa
.t-.'-k

Daugeliui tėvų skauda galvos atsakantis maistas visokio am- 
ėl to, kad jų vaikai yra perrie- žiaus žmonėms, juo labiau jau- 
ūs. Nors jau keičiasi jaunuo- nuoliams. Tad nesistebėkime, 
o persivalgymo Įprotis, bet nu- kodėl čia tik du vyrai iš penkių 
ukėlių vaikų dar yra gyvas ga- į tinka kariuomenei. Taip pat dėl 
as. Nesenai amerikiečio jau- nepakankamos mitybos čia dar 
uolio maistą sudarė vien kotle- 
ai-hamburgerš, kepintos bul
ės (french fries), itališkas py-
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iems savo taupytojams, kaimynams ir 
geros valios lietuviams linkime

linksmai atšvęsti
ŠVENTAS VELYKAS!

HIGHEST LEGAL RATES PAID ON 
SAVINGS ACCOUNTS

1618 W. 18th Street
Ashland)

darnos — artimo meilės žmonės Į būti liesiam: jie išryškina liek- 
. įtinančias linijas ir jaunystę, Mo
deliai čia perstatomi beveik ka- 
cetiškai suliesinti. Tokiu būdu 
jaunieji nutukėliai visur apie sa
ve mato storumo atakavimą. Da
bar tiesiog verste verčiami ber
niukai ir mergaitės būt nestorais. 
Mergaitės labiau pasiduoda pro
pagandai. Jos jaučia, kad būti
nai turinčios sumažinti savo kąs
nius, kitaip jos bus pašiepia
mos draugių ir apleidžiamos ber- j 
niūkų. Tikrai, lieknumas yra 
sveikata, tik ir čia reikia tvar
kos. Negalima galvos netekti 
ir dėl suliesėjimo mados imti 
blogai maitintis. Galima nenu
tunkant sočiai ir skaniai valgyt.

Jaunuoliui tinkama mityba su
daro daug sunkumų. Jaunas 
žmogus taikosi prie savo vien
mečių elgsenos. Jo amžiuje rei
kalingas pakankamas maisto kie
kis sveikam augimui užtikrinti. 
Laimė, jei jaunuolis auga tarp 
protingai besielgiančių tėvų. 
Tada vaikai minta tvarkingai ir 
vystosi tiek kūnu, tiek protu, 
tiek jausmais — emocijomis 
tvarkingai.
Kiek ko jaunuolis turi valgyti

“Kiek turi valgyti jaunuolis, 
kad jis nenutuktų?” klaus ne 
viena motina savo gydytojo. Ge
riausiai orientuotis jaunuolio mi
tyboje sekant jo normalų augi
mą ir apetito pasotinimą. Ūgio 
ir svorio lentelėmis galima pa
sinaudoti, su 10-15% svyravi
mu. Apie 15% kalorijų maiste 
— dienas davinys apturėtina iš 
baltymų — tai užtikrina nor
malų augimą ir apsaugo nuo su
nykimo. Todėl baltymų suval-

čia stokoja, užtai kas čia badau
ja, nors maisto kalnai suversti 
stūkso. Juk šiukšlių dėžės čia 
pilnos geriausio maisto; juk čia 
duona iš kepyklų sunkvežimiais 
verčia lauk.

Tvarkos visų pirma reikia vi
sur, o labiausiai jaunų žmonių 
auklėjime. Kai patys tėvai nie
kus valgo, tai iš kur tas vaikas 
įpras j'sveiką maistą. Tada tu, 
daktare, nors persiplėšk, neįkal
bėsi jaunuoliui gerai maitintis, 
jei jis į niekus jau nuo mažens 
bus Įpratintas. Taip ir kenčia 
čionykštis jaunuolis ir senelis 
dėl įvairiopo gyvenimo užterši
mo. Netikusi vaikų mityba 
skaudina tėvus, kurie nori, kad 
jų vaikai valgytų kaip reikiant 
mažiausiai tris kartus per dieną 
mišrų — sveiką maistą. Į.neti
kusį maistą vaikus įpratina men
ką supratimą apie sveiką mity
bą turį tėvai, kaimynai ar vai
kų draugai.

Blogio pilna visur, kratykimės 
nuo mažens Jo

Tėvai be reikalo veda vaikus 
Į krautuves, kur pilnos lenty
nos beverčių saldumynų, pyra
gaičių ir kitokių sveikatą ardan
čių niekų. Taip ir Įpranta vai
kas nuo mažens i nesveiką mais
tą. O kai tokie paauga ir ne- 
simaitina kaip reikiant, tada tik 
už galvų griebias tėvai dėl sa
vo vaikų menkos sveikatos. Vis
kuo pertekusiame krašte sun
ku žmonėms galvoti apie susi
laikymą nuo persivalgymo ir nuo 
nesveiko maisto. Gydytojui pri-
sieina labai daug dirbti, kalbė- gytina jaunuoliui per parą 90 ar 

120 gramų. Tokį kiekį baltymų 
galima gauti iš pieno, mėsos, 
kiaušinio baltymo, žuvies ir sū
rio. Jaunuolis paprastai ven
gia baltymų, mes jie ne tokie 
skanūs kaip krakmoliniai — mil
tiniai. Užtai, ypač jei nuo ma
žens buvo nesveikai Įpratintas, 
jaunuolis baltymų vietoj valgo 
jam skanesnius miltinius-krak- 
molinius valgius, ypač saldumy
nus bei riebalus. Todėl kiekvie
nas tėvas motina įpratinkite vai
kus nuo mažens Į sveiką mais
tą. Ypač senejKaidr senelės liau
kitės savo anūkėlius nežmoniš
kai, mylėję — juos saldumynais 
vaisinę. Lengva vaiko širde
lę pakreipti Į savo pusę per sal
daini. Bet tai,-yra vaiko sveika
tos ardymas. Reikia vaikus la
bai anksti įpratinti Į baltymus. 
Tada galima bus pakankamai jų

ti, rašyti, kad bent per milime
trą pakreipus geresnėn pusėn 
mūsiškių mitybą. Gerai, kad 

i prie riebalų jau taip nesipuola 
žmonės kaip anksčiau. Gerai, 
kad žmonės pradeda susilaikyti 
nuo persivalgymo. Jie ima dau
giau mankštintis vaikščiodami Į 
darbą ar kieme, darže bedirbda
mi. Vis daugiau žmonių ima 
trokšti būt lieknais ir stipriai. 
Užtai kiekvienas įsidėmėkim: 
jei norime būti mėgiami, mylimi 
ir gerbiamų turime būti žmo
niški ir šviesūs; o jei’norime 
būti sveiki — turime būti liesi.

Nepasiduokime blogio liūliavimui

Čia rūbų pramonė prisitaiko 
prie lieknųjų ir sukuria naujus 
rūbus, Į kuriuos netelpa viduti
niokai, jau nekalbant apie sto
rulius. šiandieniniai rūbai pa
brėžia žmogaus pageidavimą Į pridėti Į jaunuolio maistą.

Vladas Rasčiauskas

Ruošiame ekskursijas ir sutvarkome pavienių asmenų 
keliones į visus pasaulio kraštus, įskaitant ir Lietuvą.

Iškviečiame žmones iš Lietuvos ir sutvarkome visus ke
lionės dokumentus.

šių metų gegužės 2X, liepos 11 ir rugp. ai d. išskrenda 
didelės ekskursijos į Europą. *

Norintieji važiuoti, privalo tuojau užsiregistruoti mūsų 
įstaigoje.

WALTER RASK, Prezidentas.

9727 So. Western Ave., Chicago, I 
Tel.: 238-9787

Kiek pasaulyje 
katalikų

Vatikano organas “Osserva- 
tore Romano” paskelbė, kad ka
talikų pasaulyje esą virš 600 mi
lijonų, iš kurių 49.81 nuošim- ’ 
čiai gyvena vadinamuose dar ne
išvystytuose kraštuose. Skaičiai 
esą paimti iš italų misijų tamy-j 
‘?os statistikų.

Sovietų. Sąjungoje katalikų 
esą tik 3,200,000.

Viso krikščionių pasaulyje esą 
1,027,000,000 (vienas bilijonas 
ir 27 milijonai), iš kurių 272,- 
J18,0v0 protestonų ir 142,433,000 
ortodoksų.

Nekrikščionių pasaulyje esa
ma 2,292,000,000, iš jų 509,000,- 
000 m usohnonų, -444,000,000 hin- 
dųstų, 13,960,000 žydų ir 1,326,- 
000,000 šintoistų, budistų ir įvai
rių dvasinių kultų išpažintojų.

Kunigų didžiausia armija — 
1 milijonas ir 27 tūkstančiai Eu
ropoj, paskui seka šiaurės Ame
rika su 360 tūkstančių kunigų, 
o Lotynų Amerikoje tik 195,000, 

Afrikoje 32 mil., Australijoje! Azijoje 110,000 ir Afrikoje 63,- 
ir Okeanijoje 4 milijonai. 1500.
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sa, kad maiste stokojant gele- ■ 
žies, B-complex vitaminų ir bal-; a 
tymų, žmogus gauna mažakrau- Į ■ 
jystę — anemiją, kuri gali su-Įb 
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• A. ZUJUS I Mes, atvykę į Ameriką, juo- loginis, pedagoginis, revoliucija, operaciją. Jos pasekmė buvo t Vok. — Spirituosen, o lietuviš- 
kėmės iš senųjų šio krašto lie- ccntracepci'ja (!!i), reguliuoti 
tuvių, kad jie savo kalboje var
toja tiek daug barbarizmų. Ta- 
čiau.šiandien reikia juoktis ir iš 
naujųjų imigrantų, kurie irgi 
vis labiau darko kalbą, varto
dami įvairius amerikonizmus.

Kodėl “barbarizmų” ir “imi
grantų”, o ne “svetimybių” ir 
“ateivių”? šioks toks kuriozas, 
ar ne ?

O dabar priešybė, ryškus prie
šingumas: pateikiu svetimybių 
sąrašą iš p. L. Dambriūno straip
snio “Autoritetas ir sąžinės lais
vė”. šauktukais (pagal reikalą 
vienu, dviem, trimis) atžymiu 
tas svetimybes, kurias, mano iš
manymu, galima būtų, o gal net 
ir reikėtų, pakeisti lietuviškais 

' žodžiais. Vis dėlto tai nereiškia, 
resnis už bonką (rjasų, o gal, len- ,į'e:^/a ^as v'sas be atodai- 
kų, nežinau), o triušis — už kra- r?s ^uo Paeisime “ėn- 
liką. Triušis — rusiškai trus j oiklopediją ?
(mažybinis — trusik), o krali-Į Taigi; Bažnyčios autoritetas, 
kas taip pat. jei, gal ne grynai, teorija, ekspertas (!), absoliu- 
rusiškas, tai kiekvienu atveju 
arba slaviškas, arba slavų var
tojamas žodis. Gal triušis pri-

Įvadas. Kodėl kuriozai, o ne Į įdėtas kablelis — nežinau. Juk 
čia situacija, o kad ją kur!, su
dėtis, kąip kad mėgdavo saky
ti Albinas Iešmantą, visai ne 
tokia, kaip sakinio (iš J. Žiugž
dos Diktantų): Vėjas atsigręžė 
nuo pietų, ir laivas ėmė daug 
greičiau plaukti. Na, tiek to, 
gal tai korektūros klaida. O 
toks nesusipratėlis, kaip aš, ims 
dar ir pagalvos, kad suvalgei ne 
veršienos, o kumpio arba ski
landžio piaušnius. O gal kiaulie
nos/? O juk “šnicelis”, ypač 
“Vienos šnicelis” turi specifinę 
(ir vėl!) prasmę.

Nepajėgiau suvokti, kodėl į 
butelis (prancūzų bouteille) ge-Į

kurjozai? Paaiškintį lengva: iš 
pradžių buvau atsivertęs Bal
čikonio žodyną, o tik paskui — 
Prof. Skardžiaus Va4ovą. O bū
tų buvę geriau, jei bučiau ati
džiai perskaitęs p. j. TSninio 
straipsnį “Išmeskime šiukšles iš 
kalbos” (Draugas, š. m. sau
sio 10 d.), nes būčiau vėl atsi
vertęs žodynus ir būčiau išme
tęs kuriozus ir kūrjozus, pakei
tęs juos, pavyzdžiui, keistybė
mis.

Kontrastai. Vaje! Ir vėl 
šiukšlė... Kas? Negali būti 
“šiukšlė”, čią juk dauginis, kąip 
marškiniai, vartai, Jirklės ir 
t. t. Juk nepasakysime žirklė. 
Taigi, ne šit^šlė, žinoma, o, sa
kykime, šiek tiek šiukšlių. Ar ne
būtų geriau: priešybė (pagal P. 
Skardžių), ryškus priešingumas, 
priešingybė /(pagal BalČikonį) ? 
Norėdamas /Nutaikyti kalbinin
kus, paliksiu-kontrastus.

Kas per kontrastai? Ogi p. J. [imtinas, o kralikas atmestinas 
Tininio aukščiau paminėtas 
straipsnis ir;p. L. Dambriūno 
(tame pačiame Draugo numery
je) “Autoritętas įr sąžinės lais
vė”. 1 /■

P. J- Tininiš net šnicelį pakeičia 
piausniu (?!); “neabejodamas, 
kad visi įstengs suprasti posakį: 
Suvalgei dų piausnius, ir vis 
dar nesotus. Kodėl čia prieš “ir”

tik dėl to, kad P. Skardžius per
ša, triušį?

Čia pat paminėsiu Draugo ko
rektoriaus nuopelną. Gudrybės, 
o turį būti Gudybės — čia mažas 
nesusipratimas... iš inercijos. 
Dovanokite, nežinau, kuo pa
keisti šią biaurią svetimybę.

J. Tininio straipsnis baigia
mas šitaip:

mirtis.
Po operacijos jam buvo iškel- 

i ta byla “už užmušimą žmogaus”.

ju V. Kuznecovu, atskridusi į 
Pekiną buvo pasveikinta aštuo- 
nių kinų ir dar trijų žemesnių 
tarnautojų. Argi kinas tolygus 
tarnautojui? Sakinys būtų su
prantamas, jei būtų buvę parŽL- 

°, pą-

kai ar tai nebūtų “likerių pre
kyba”? Ne? Taigi, anuo metu 
tai nebuvo nei spirituozai, nei 
spiritiniai gėrimai, nei likeriai, 
o — jei “mandriau” —svaigieji 
arba svaiginantieji gėrimai, olšyta ne “aštuonių kinų 
— jei paprasčiau, tai degtinė, vyzdžiui, aštuopių mąndąrinų 
o gal degtinėlaitė, kaip kad mėgs
ta švelniai ją vadinti mūsų žino
mas humoristas — poetas Anta
nas’ Gustaitis.

statiškas, ekstremistas, komisi-
a. pionieriai,... Maždaub visi čia!

Kiek ten liko tų biednų (o tai i KeLama byla ir tam kuris davė 
kaip? vargšų?) lietuviškų žo
džių, nežinau. Buvau labiausiai 
nustebintas, kad man visai ne- daryta per 70 šios rūšies opera- 
reikėjo žodyno: visi buvo seni 
ęrieteliai... I mean,... o. kad ta-' 
ve kur, norėjau, dovanokite, pa
sakyti ne priedeliai, o draugai, ir i 
ne I mean, o tai yra... Draugai?
šguiti ir draugą, nes juk ir 

rusiškai “drug”!
P. J. Tininjs kurtką pakeitė 

striuke. O pagal Balčikoni striu
kė — trumpikė (!), bliuze (nie- 
gur nepasikavosii dovanokite 
nepasislėpsi nuo tų svetimy
bių), pagal P. Skardžių — palai
dinukas, tiesa, taip pat ir striu
kė. O rusiškai “kurtka” — nėra 
nei bliuze, nei palaidinė, štai ir 
susigaudyk čia, paprastas mir
tingasis! --

Įdomu būtų sužinoti, kuo 
reiktų pakeisti šitokius žodžius: 
sniegas (snieg, Schnee, snow 
etc), žinoma, etc. — ir 1.1., die
na (dien’, net day), naktis 
(Nacht, noč’, huit), kreivas 
(krivoj, krumm), rungas (Run
ge), pirštas (perst), siena (ste
na), šienas (šieno), akis (oko), 
nosis (nos, nosė, Nase, nez)...

Na, šitaip iki rytojaus, kaip 
kad sako mūsų šachmatų klubo 
pirmininkas, p. Karpuška, ne
baigsime. Gana!

Didvyriškumas, Jei didvyriš
kumas, tai turi būti ir didvyris. 
Kas gi tasai didvyris? Ne “ta
sai”, o tie didvyriai, nes jų yra 
daug, tik neįstengsiu visų su
minėti.

Pats pirmasis — p. Saulius 
Šimoliūnas, parašęs kažkada 
straipsnelį “Lietuvių kalba kryž
kelėje”. šio “straipsnelio” au
torius, iš tikro, labai drąsus: ne
turėdamas jokios nuovokos apie 
gramatiką, drįsta visai jau ne
gražiai pulti kitus. Autoriui pa
tartina pagalvoti apie vokiečių 
patarlę — jei gyveni stikliniame 
name, tai nesvaidyk į kitus ak
menų, — o, gal geriau, prisimin
ti lietuvišką — juokiasi puodas, 
kad katilas juodas. ■,

Be komentarų — jie nereika
lingi — pacituosiu du. sakinius: 
“Lietuvių kalba yra graži, skam
bi ir. išreikšminga” ir “Jei as
muo kaip kad A. Damušis, ne
mokėdamas lietuvių kalbos ir 
norįs joje (!!) išsireikšti, rašo 
nesąmones, tai dar suprantama 
ir atleistina, bet kai Draugas 
tai spausdina, yra tik nesusi
pratimas”.

Pridursiu, kad dar didesnis 
nesusipratimas, kad Naujienos 
atspausdino pono šimoliūno še
devrą.

Taigi, išsireikšti joje sunku, 
o prigerti joje — visai lengva.

Galima būtų paminėti dar vie
ną — kitą didvyrį iš mūsų pre
mijuotų rašytojų tarpo... -

Margumynai

Žilinskaitė Aldona, baigė šv. 
Kazimiero gimn., . studijuoja 
priešmedicininius mokslus Du
quesne Universitete, Pittsbur- 
ghe.

Žilinskaitė Danutė, baigė šv. 
Kaizmiero gimn., studijuoja 
priešmedicininius mokslus Du
quesne Universitete, Pittsbur- 
ghe.

Raimundas Bučmys baigė Wil
bur Wright gimnaziją Dayton, 
Ohio, dabar studijuoja prieš-me- 
diciną Ohio State Universitete.

Pirmiausia, visi šitie jauni 
žmonės baigė visai ne gimnazi
jas, o tik High-school’us, t. y. 
geriausiu atveju, progimnazi
jas. Antra, man neaišku, kodėl 
jie visi nusistatę prieš medici
ną?? Priešmedicininis mokslas 
skamba maždaug taip, kaip prieš- 
komunistinė propaganda arba 
priešlėktuvinės patrankos: čia 
žodelis “prieš” visai kitaip pa
veikia prasmę, negu žodžiuose 
priešistorinis, prieškarinis, prieš
mokyklinis...

savo širdį perkelt. Kiek žinoma 
ki šio laiko pasaulyje buvo pa

sijų, iš jų 20 dar yra gyvi, bet 
r jų tolimesnių likimas yra neži

nomas.
Ar gali būti keliama byla mi

rusiam?? Ir, ar gali būti ope
racijos gyvos?

Vysk. A. Deksnys Konsekra
vimas įvyko birželio 15 d. Belle
ville, Ill. katedroje Frel A. Deks
nys konsekruotas vyskupu

Anuo metu būtų buvęs įšven
tintas...

Dirvos novelės konkursas. Per
skaičiau ir man kilo visai pa
grįstų abejonių: gal, ne “nove
lės”, o “romano”? Ir štai ko
dėl: pagal Vadovą (o ir pagal 
mane! kas katinui... ir t. t.) no
velė — trumpas epinis pasako
jimas, o čia toliau: Ilgis. Nove
lės ilgis neribojamas. Kas gi 
čia, pagaliau? Manau, kad yra 
šiokio tokio panašumo į milijono 
“sukėlimą”. ' '•

Lietuvių Fondo Taryba posė
džiavo spalio 26 Chicagoje. Pa
aiškėjo, kad fondo kapitalas pa
augo iki 600,000 dol. ir iš pro
centų pelno per 8 met. lietuviš
kiems reikalams jau duota virš 
100,000 dolerių. Apgailestauta, 
kad per tą laiką dar nesukeltas 
užsibrėžtas milijonas ir nutar
ta, suaktyvinti naujų narių ver-

I fasavimą.
Milijonas dar nesukeltas, bet 

jau pasiektas toks lietuviškumo 
laipsnis, kai pinigų sukėlimas 
nesukelia nei juoko nei pasipik
tinimo...

Lenkas Janovįčius buvo pa
šauktas stoti į kariuomenę. Gy
vendamas toliau jiuo centrų ar 
neturėdamas pinigų, jis pėsčias 
atžygiavo stoti prieš komisiją. 
Svarbiausia, kad to k^lio eiti jam 
teko net' 117 mylių. ?

Komisija pasitikrino ir nutaį- 
•rė:

Kiek reiktų išgerti skysčiu 
kasdien?* -• ;■

Jei nutarė, -tai- kam klaustū- 
kas ? Visa tai. buvo atspausdin
ta septintame laikraščio pusią-

(Nukelta-į 7 psl.)

Karo vadams Vietname įsa
kyta taupyti amerikiečių gyvy
bes, ir dėl to, tur būt, gerai 
sustiprintoje Bu Brang stovyk
loje Vietname amerikietis neša 
sargybą, laukdamas naujo ko
munistų puolimo.
> Du klausimai: ar bus gauta 
palūkanų iš gyvybių ir ar labai 
daug sveria ta sargyba, kurią 
neša (!) amerikietis?

Ir vėl anuo metu būtume pa
sakę, pavyzdžiui,- saugoti, o ne 
taupyti, ir amerikietis eina sar
gybą. Buvau tikras dėl sargybos 
ėjimo — šitaip sakydavo Lietu
vos kariuomenėje — bet vis dėl
to, atsivertęs Vadovą, pasigro
žėjau šituo, seniai begirdėtu po
sakiu.

čiai, individas (!), rezervuoja 
(!), problema (!), istorija, anar
chistas, normalus, tradicija, di
namiškas, stagnacija (!), pozi
tyvus (!!), filosofas, konserva
tyvus, provokuojantis, reakcija, 
norma ir net norma proxima, au
torius, etinis, dualizmas, objek
tyvus, subjektyvus, konkretus, 
forma, principas, konfliktas ( !), 
kontrolė, suformuluoti, pasiin- 
formuoti (!!), Lietuvių Enciklo
pedija (!!), universitetas, in
stitutas, studijuoti (!), egoisti
nis, nemoralus, kultūra, doku
mentai, praktika, ekskomunikuo
ti, ekumeninis, kanonas, encikli
ka, teologas, muziejinis, ekspona 
■tas, katalikas (!), reforma, per
spektyva, traktavimas, vysku
pas, anatema (1), religija, kves
tionuoti (tekste — nekvestiona- 
navo) -(!!!), simplicistiškai (!!), 
ekonomika, skorpionas (Mari
jampolėje vieną jų rūšį vadino 
turkliais), charakterizuoti, bio
loginis, pėrsonalistinis (!), evo
liucija, protestantai, kardinolas, 
lojalus, dialoginis (!), hierarchi
ja, identifikuoti, faktas, psicho-

UH

*r?

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo klientams, 

bičiuliams ir draugam

KAZYS KARAZIJA
GENERALINIS KONTRAKTORIUS

3748 So. Wood St 
Tek: 376-6342

Egiptas nusilenkė Maskvai? 
O gal pasiklonio j o ? Žinoma, ang
lišką “to bow” čia reikėjo vers
ti ne žodžiu nusilenkti, o nusileis
ti arba, gal, paklusti.

Kai praeitą rudenį vyko mo
kytojų streikas ir aš buvau su
abejojęs unijos laimėjimu, vie
na lietuvaitė man pasakė: ar jūs 
žinote, kad prieš porą, metų mo
kytojai irgi streikavo ir, paga
liau, bordas (t. y. Board of Edu
cation) nusilenkė unijai?

PAXJL J. RIDIKAS Prezidentas
OLGA RYPKŲS .................. Sekretorė ir biznio vedėja
NORBERT JANKOWICZ, Viceprezidentas ir

Sekretorės pavaduotojas
------------------ - IždininkasK M; AUGUST

J

NAUJIKUOS, CHK49O t, ILL.— FRIDAY, MARCH 27, 1970

DIREKTORIAI:

K. M. AUGUST WILLIAM V. MANKUS
JOHN E. HARTNETT BETTY J. SANN. - 
NORBERT JANKOWITZ I.II.MAX A. TOTH 
PAUL J. RIDIKAS ARTHUR E. TUMOSA 
OLGARYPKUS

UNIVERSAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

Telefonas: 421-3070

CHICAGO, 60608 širdies perkėlimas 
nusikaltimas?

Neseniai Buenos Aires mies
te Argentinoje dr. Emillio Bel- 
lizi padarė širdies, perkėlimo

Popiežius tapo supurtintas. 
Jokiu komentaru, dovanokite, pa
stabų...

Iš Melbourne į Chicagą nuola
tiniam gyvenimui persikelia il
gametis Melbourne lietuvių sa
vaitgalio mokyklos vedėjas ir 
uolus Dainos Sambūrio choris
tas Leonas Vacbergas. Chicago- 
je L. Vacbergas turi brolį, besi
verčiantį spiritinių gėrimų pre
kyba.

Ar tik nebūtų buvę geriau pa
sakyti “spirituozų prekyba”?

VISIEMS DRAUGAMS IR KLIJENTAMS LINKI

Maskva. — Sovietų delega
cija pasitarimams su kom. Ki
nija, aštuoni asmenys su užsie
nio ’reik, ministerio pavaduoto-

RED’S PLACE
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Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti.

WALTER ir ELIZABETH MISEYIfM Sav
■ ■ -■ K -E- •

< • ' ■' 'u-u U j;." ju/'T

2200 Wėst Cermak RpRd
Telef.: Virginia 7^
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P. STRAVINSKAS
Kai Cleveiando veikėjas J. {bų planus paruošti, o dabar, va, 

Daugėla, grįžęs iš Vliko seimo, 
pereitų metų pabaigoje vietos 
visuomenės susirinkime (kuria
me ir man teko dalyvaut) pra
nešė, kad Vliko pirmininkas su
teikęs jam įgaliojimus suda
ryti Cleveland© Vliko darbų pla
navimo komisiją, tai iškart ne
sinorėjo net savo ausims tikėt.

New Yorke turime Vliko dar
bus vykdančią ir jiems vadovau
jančią Vliko valdybą, kuriai Vli
ko statutas liepia ir Vliko dar-

Vliko pirmininkas paves Cleve- 
lando veikėjui, net visai toje Vli
ko valdyboje nedalyvaujančiam, 
sudaryti komisija (iš jo laisvai 
pasirinktu, Vliko valdybos net 
nė nepatvirtintų asmenų) atlik
ti pačiam svarbiausiam Vliko 
valdybos kompetencijos dar
bui!... Ne, sakau, to negali būt. 
Greičiausia, čia bus koksai pokš-

Tiktai tuos J. Daugėlos įgalio
jimus patvirtinus kitam Vliko

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Lietuviams ruošia naują apgaulę
JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba pa

skelbė naujus “rinkinius”. Išsiuntinėtoji instrukcija sa
ko, kad šių metų gegužės 16 — 17 dienomis visoje Ame
rikoje bus pravesti “rinkimai” “visuotinu, tiesioginiu, ly
giu ir slaptu balsavimu.” Pravedus tokius “teisėtus” ir 
‘‘visuotinus” “rinkimus”, bus galima dar drąsiau kalbėti 
visų Amerikos lietuvių vardu.

Niekam ne paslaptis, kad didelė Amerikos lietuvių 
visuomenės dauguma dabartine JAV L. Bendruomenės 
vadovybe nepasitiki. Bendruomenės, narių skaičius ne 
didėja, bet mažėja. Bendruomenės pasiimti atlikti dar
bai apleidžiami, veikę kalbos ir spaudos organai likvi- 

, duojami, mokyklomis nesirūpinama, kultūriniai klausi- 
| mai visiškai užmiršti, bet visomis jėgomis veržiamasi Į 

politiką. Valdyba nesilaiko tarybos nutarimų, niekais 
paverčia tarybos pirmininko viešai padarius iškilmin
gus pareiškimus, ir kelia nesantaiką bei vaidus lietuvių

Dabartinė JAV LB centro valdyba privedė Ameri
kos bendruomenę prie liepto galo. Taip Įvyko todėl, kad 
maža tremtinių politikų grupė užmiršo dėsnius, kuriais 
PLB buvo Įsteigta. Bendruomenė turėjo sujungti visus 

t laisvame pasaulyje esančius lietuvius, kad jie galėtų tin
kamiau pasipriešinti okupantui ir sumažinti sovietų im
perializmo lietuvių tautai kertamus smūgius. Vadovybę 
pagrobusieji frontininkai labiausiai rūpinosi JAV LB 
vadovybę turėti savo rankose, o visi kiti reikalai jiems 
tapo antraeiliai. Nesuvieniję Amerikos lietuvių, jie jau 
pradėjo primesti "jiems savo valią. Jie panaudojo visas 
priemones iš aukščiausios bendruomenės vadovybės iš
stumti kitų įsitikinimų lietuvius. Visa eilė protingų, ge
rų, nuoširdžių lietuvių buvo nustumti nuo atsakingo dar
bo, o jų vieton padėti dideles vadovybės ambicijas tu
rintieji nemokšos. Toks fanatiškas noras vieniems viską 
kontroliuoti privedė visą JAV LB prie apverktinos 
būklės.

Jeigu dabartinėje bendruomenės vadovybėje būtų 
buvęs bent vienas nuoširdus ir protingas lietuvis, tai jis 
-būtų pasiūlęs artėjančius rinkimus panaudoti JAV LB 
suorganizuoti; visus Amerikos -lietuvius apjungti ir su
stiprinti. Bet tokio dabartinėje vadovybėje neatsirado, 
b iš bendruomenės darbo pasitraukusieji nenori daugiau

. kištis. Prie jų buvo be pagrindo kabinėtasi, jie buvo be
reikalingai apšmeižti ir jų įdėtas darbas ir pastangos 
neįvertinti. .

Būtų buvę labai gražu; jeigu atsakomingi JAV LB 
organai pirmon eilėn būtų sudarę tikrai nepriklausomų 
rinkiminę komisiją. Toje komisijoje turėtų būti visuo
menės pasitikėjimą, turintieji Amerikos lietuviai, kurie 

. ne vieną kartą jau yra parodę, kad lietuvių tautos reika
lai jiems arčiau prie širdies, negu vadistinės ambicijos. 
Ta komisija būtų nustačiusi visą rinkimų procedūrą. Ji 
būtų nustačiusi taisykles ne tik kandidatams parinkti, 
bet ir tvarkingam balsavimui reikalingas garantijas. Į 
tokius rinkimus būtų nuoširdžiai stengiamasi Įtraukti j 
visus Ameriko lietuvius.

Jau išsiuntinėtos instrukcijos taip paruoštos, kad visa! 
“rinkimų” eiga neišspruktų iš frontininkų kontrolės. 
Vyriausią rinkimų komisiją sudaro dabartinės bendruo
menės Sentro valdyba. Apygardų; “rinkimų komisijos” 
bus sudarytos taip pat tik “centro valdybai pavedus”. 
Ten kur LB dar nėra, tai “rinkimų” komisijas gali su
daryti ir paskiri asmenys, “gavę Centro Valdybos sutiki
mą”, rašo ta pati instrukcija. Reiškia, ne tik pačią vy
riausiąją “rinkimų” komisiją, bet ir apygardų “komisi
jas” sudalys frontininkai arba jų parinkti žmonės.

Ko galima laukti iš tokių “rinkimų”, kur rinkiminį 
aparatą kontroliuoja viena politinė giupelė? Ko galima 
laukti iš tokios politinės grupės, kuri visų akivaizdoje 
yra parodžiusi didžiausią netolermiciją? Užtenka tik 
pasikalbėti su tais tremtiniais, kurie bandė su frontinin
kais dirbti bendrą darbą, kad įsitikintum, jog jis neįma
nomas. Frontininkai taip paruošę rinkimines instrukci
jas, kad JAV LB vadovybė ir" ateityje pasiliktų tų pa
čių žmonių rankose, kurie ir šiandien ją turi. Jeigu ku
rioje-nors apylinkėje kiltų nesusipratimų ir būtų skun
das, tai ji -spręstų tiktai apygardos rinkimus kontroliuo
jantieji frdntininkai. .Jeigu peiįstebuklą skundas pasiek
tų vyliausią rinkimų komisiją, tai ir ten klausimą spręs
tų tiktai frontininkai, ar frontininkų iš anksto klausyti 
pasižadėjusieji žmonės. , • ■

Iš tokių “rinkimų”, kurie dabar ruošiami, nieko 
naudingo negalima laukti. Tai bus nauja Amerikos lie
tuvių apgaulė. “Rinkimams” praėjus JAV LB centran 
“išrinktieji” frontininkai ir vėl kalbės visų Amerikos 
lietuvių vardu,- kada visi žinome, kad jie sudaro tiktai 

l mažytę Amerikos lietuvių dalį, toli? gražu nesiekiančią 
nė vieno nuošimčio.

Jiems pavyko įkopti į kelis svarbius strateginius 
centrus, bet Amerikos lietuviai neturėtų leisti jiems pri

sinešti naujos apgaulės.

■

Nuerenbergo miesto vaizdai: kairėje — 1945 metais, dešinėje 
Šiandien.

sferų autoritetui, įsitikinau, kad 
Čia ne juokai.

Susirinkime pareiškiau, kad 
Clevelande ta Vliko darbų pla
navimo komisija visai nereika
linga, nes Vlikas jau senai turi 
tokią savo “darbų planavimo ko
misiją” — tai New Yorke esan
čią Vliko valdybą. Ji, logiškai 
galvojant, turi gi ne tik Vliko 
darbą dirbt, bet ir jį susiorgani- 
zuot, sudarinėti jo planus, t. y. 
tam tikram laikui (pvz., metam) 
nusibrėžti to darbo tvarką, nu
sistatyti savo veikinio kelią, nu
matyti būdus ir priemones ge
roms idėjoms vykdyti, Vliko 
tikslams siekti. Tas savo veiki
mo susiplanavimas — tai pats 
pirmasis ir, sakyčiau, pats svar
biausias, dargi ir didelės atsa
komybės Vliko valdybos dar
bas. Dėl to gi ir Vliko statutas 
jį valdybai paveda. Tame dar
be nieks negali Vliko valdybos 
pavaduoti, nei pagal teisę, nei 
pagal sveiką protą. •

Suprasdamas, kad Vlikui la
bai reikalinga visuomenės pa
rama, galima netgi ir jam gerų 
veiklos idėjų pateikimu, aš mi
nėtame susirinkime kėliau min
ti, kad būtų sveika suorgani
zuoti (bent didesnėse lietuvių 

i kolonijose) mūsų politinių gru- 
I pių apsijungimus, pvz., kad ir 
I tuo būdu, kuriuo buvo kada Cle
velande apsijungusios (ir Vli
kui gražiai talkininkavusios) 
mūsų demokratinės grupės. Da
bar jau visos mūsų politinės 
grupės, sudariusios mūsų kolo
nijose Vlikui talkininkavimo ži
dinius arba vienetus, (kolekty
vus), galėtų irgi Vlikui pateiktį 
daug gerų idėjų, ne tik abstrak-; 
čiai, bet ir konkrečiai, net su jų; 
Įvykdymo planais. Tiktai jų siū
lymai Vlikui būtų be jokių Vii-; 
ko pirmininko Įgaliojimų ar “pa
vedimų”, lyg ir rodančių, kad 
Vliko vadovai pametė galvas ir 
nežino, ką daryti..f

Įsisteigus lietuvių kolonijose 
tokiems Vliko politinių • grupių , . 
apsijungimams, juose grupėms pagalvoję dėl Vliko pirminin- 
gražiai bendradarbiaujant, dar ko suteiktų Cleveiando veikėjui 
labiau švelnėtų tų mūsų grupių įgalioj imu teisinės galios ir prak- 
tarpusavio santykiai, klotųsi jų 
gražios bendradarbiavimo tra
dicijos.

4 bendrą darbą tos grupės ga
lėtų kviesti ir kitus lietuvius, 
net jokiose partijose nedalyvau
jančius, duodamos ir jiems balsą 
bei iniciatyvos progą. Bė to, Į 
darbą galėtų būti Įtraukti ir mū
sų jaunieji, kurie šiandien jokių 
politinių idėjų neturi, jų nepa
gauna, lygiai kaip jie nepagauna 
nei Vliko, mūsų tautos atstovy
bės, idėjos, nesuvokia jo tikslų 
ir uždavinių.

Argi nebūtų gražūs tokie, va, 
mūsų politinių grupių apsijun- 
gimai visuose didesniuose lie
tuvių susitelkimo miestuose, di-

riu sau labai artimų žmonių ir 
gerų draugų.

Nenoriu jų nei vieno čia už
gauti, bet tenepykšta jie ant 
manęs, kad aš ir dabar. spau
doje pateiksiu savo atvirą nuo
monę dėl tos jų komisijos, kaip 
aukščiau pareiškiau savo tokią 
pat nuomonę dėl pačios “pla
navimo” idėjos Cleveland© vi- 

' šūomenės susirinkime.

desnėse mūsų kolonijose? Ak, 
kaip aš norėčiau tą matyti rea
lybėje! Dėl to ir kėliau tą min
tį Cleveland© visuomenės susi
rinkime.

. ■ - ’

Anas susirinkimas paties ypa
tinguosius Vliko pirmininko Įga
lioj imūs turinčio J. Daugėlos bu
vo plačiai aprašytas ir Naujie
nose, tik man kiek gaila, kad 
ten apie mano pareikštą susirin
kime nuomonę, dėl Vliko dar
bų planavimo komisijos, taip pat 
ir apie mano siūlymą, steigti mū
sų politinių grupių apsijungi
mus (liet, kolonijose), neužsi
minta nei vienu žodžiu.

Sakau, gal kas iš skaitytojų 
būtu mane parėmęs, na, ir vie- T
toje tos Vliko valdyba “pavaduo- toįaI Y1*0 valdyba., kurią Clė- 
janėios” “Vliko darbų pi^vj. | velande naujai atsmadęs ^vėto
mo komisijos” Clevelande galgi latel kompromituoja, 
būtų atsiradęs koks vienas kitas 
mano siūlomasis “vietinis veiks
nys”... Gal žmonės, net ir tie 
J. Daugėlos Į “planavimo komi
siją” kviečiamieji, būtų rimčiau

1 tbs Cleveland© sudarytosios “Vli- 
2q_ ko darbų planavimo komisijos” 

darbas — tai rimtų žmonių ne
rimtas darbas. Kuo greičiau jis 
bus baigtas, tuo bus geriau ypač ; 
gi. sveikiau VI ik ui ir jo darbų 
teisėtai planuotojai bei vykdy-

jančios” “

tinęs reikšmės,, na, ir, sakau, 
gal būtų apsieita be to, man
ding, visai nereikalingo, bepras
miško, netgi- ir laisvinimo dar
bo teisinę bei kitokią tvarką ar1 
dančio “planavimo” Cleyelande.

Bet dabar jau “po pietų šaukš
tai”... Vliko darbų planavimo 
komisija Cleveland© jau sudary
ta ir spaudoje paskelbta. Tą fak
tą paskelbė riet Vliko Elta.

Koinisijoje, kaip matau, daly
vauja labai rimti žmonės, vis žy
mūs mūsų Cleveiando veikėjai, 
politinių partijų vadai, net ir 
kultūros darbuotojai, kad net 
nedrąsu prieš tokį solidų mūsų 
naują “vietos veiksni” spaudoje 
pasisakyt. Jame ir aš pats tu-

BusgaliųriHoperuoti 
negimusius vaikus

Amerikos ginekologas prof. 
Allan Weingold viename semi- - 
nare Londone pareiškė, kad nu
matomoje ateityje bus galima 
kūdikius su defektais (trūku
mais) operuoti lig negimusius. 
Toks kūdikis bus išimamas iš 
gimdds ir-defektą pataisius vėl 
į gimdą grąžinamas.

Prof. Weingold, New Yorko 
medicinos kolegijos mokslinin
kas, dalyvauja medikų bandy
muose ištobulinti metodus, kad 
būtų galima pažinti ar ir ko
kius fizinius trūkumus, turi dar 
negimęs kūdikis ir tokius trū
kumus operacijos keliu pašalin
ti..
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Gerkėnų durpyne durpės buvo kasa

mos nuo neatmenamų laiku. Kai kuriose 
durpyno vietose durpių sluogsnis buvo se
sių metrų storumo. Devynioliktojo am
žiaus vidury buvo bandyta čia durpes kas
ti ir platesniu mastu, bandant operacijas 
sumechanizuoti, Tačiau greit pasirodė, kad 
bet kokių mašinų panaudojimas čia nega
limas, nes durpyne būta daug savaime iš
virtusių ir užsikonservavusių ąžuolų, pu
šų bei beržų kamienų ir Įvairiausių me
džių kelmų. Nuo anų laikų durpyno pa
krašty stovėjo apleista nenaudojama pa
šiūrė, primindama apylinkių gyvento
jams tą nenusisekusį ankstyvesni durpyno 
eksploatacijos bandymų.

To nežiūrint, pirmam pasauliniam ka
rui pasibaigus, panašus bandymas buvo 
ir vėl pakartotas, šį kartų to darbo ėmėsi 
viena firma iš Varmijos. Į Gerkėnų dur
pyną buvo sugabentos Įvairios durpių ka
simo mašinos, žemsemės bei presuojamos 
fnašinos. Bet ir vėl iš tu visu dideliu užsi
mojimų čia nieko neišėjo. Durpynas buvo 
paimtas į gamtos apsaugos fondus ir fir
mai teko visas mašinas bei įrengimus iš
parduoti, ar iš durpyno išgabenti.

Tokiuo būdu durpynui pasisekė apsi-

nio ir mechanizacijos bandymų ir išsaugo
ti savo, kad ir apžalotą pirmykštį natūra
lų charakterį iki šių dienų. Atvirose ežero 
akyse ir vėl toliau perėjosi bei nardė lau
kinių ančių bei kragų būriai, o po mišką 
aidėjo gegučių kukavimas, virš raisto 
skambėjo miškinių vieversėlių giesmės, 
miško gilumoje girdėjosi laukinių balan- j 
džių ūbavimai, po krūmokšnius zujo rau- 
dongurklės, kikiliai ir tilvikai. Aišku, 
miške netrūko ir rėksniu varnu, lizdus 
kraunančių ištisomis kolonijomis medžių 
viršūnėse, virš kurių sklandė plėšrūs va
nagai. Raisto krūmynuose ir pievose prie
glaudą taip pat rasdavo ir būriai kurapkų, 
gi pavasariais čia užklydusi keleivį sveiki- 
davo pempės savo garsiais “gyvi, gyvi” 
šauksmais. Nakties melu čia būdavo gali- 

i nia girdėti ir šiurpius „ apuokėlių, vaitoji- 
i mus, kurie taip išgąsdiną prietaringus

i

mus, kurie taip išgąsdina prietaringus ! 
žmones.

žiedadulkių analyzes pagalba, buvo nu- > 
statyta, kad per ilgus tūkstančius metų : 
Gerkėnų raistas pergyveno Įvairius klima- \ 
tinius pasikeitimus su kartu besikeičian- Į 
čia čia augančio mišriojo miško Sudėtimi, ' 
kur įvairiais laikais vyravo ąžuolynai, pu- i 
šynai, eglynai, skroblynai, guobos arba 
skirpstai, o taip pat ir beržai su riešutinių 
lazdynų priemaišomis.

Analyzes pagalba galima labai aiškiai 
atsekti ir visą ilgą raisto gyvenimo istoriją 
nuo kadaise čia tyvuliavusio didžiulio eže
ro, kurio viename krante dabar yra išsis
tatęs Gerkėnų kaimas, o kitas krantas šie

ginti nuo įvairių melioracijos, nusausini- * kė šių dienų Momėnų kaimo pakluones.

LOKYS JUODEGLYNUOSE
Aplankę įvairias Girdavos apskrities 

vietoves, grįžkime ir vėl prie mums jau pa- 
. žistamos Ašvinės upelės, ten, kur ant jos 
krantų yra savo sodybas išmetę Juodegly- 

' nų kaimas.

Juodeglynai priklauso Muldžių parapi
jai. Iš Juodeglynų.i Muldžių bažnytkaimi

; yra tik trys .kilometrai, bet į artimiausią 
. geležinkelio stati Ginynus iš kaimo reikia 
sukarti ištisą dvylika kilometrų. Juodeg- 

( lynai yra labai senas kaimas, išsistatęs se
novinio Ašvinės upės slėnio lygumoje ir 

i atšlaitėse, apsuptas riebaus molio dirvų 
, laukais, miškeliais ir pievomis. 1939 me- 
j tais Juodeglynuose gyveno 124 šeimos, vi- 
; so 488 gyventojai.

Kaimą su plačiu pasauliu jungė molė- 
i tas kelias, vedąs į plentą, einantį pro aukš- 
i čiau minėtą Ginynų bažnytkaimį. Kaip 
Į matome, Juodeglynai radosi tikrame už-
■ kampy, nes tiek plentas, tiek ir geležin- 
į kelis buvo gana toli nuo kaimo, kuris pa-
■ vasario, rudens ar šiaip ilgesnių liūčių
■ metu būdavo visai nuo pasaulio atskirtas, 
i nes per kaimą einąs molėtas kelias tada 
i tapdavo neišvažiuojama ir neišklampojama 
• klampyne. Taigi ir svetimas žmogus iš ki- 
i tų pasviečių retai kada teužklysdavo Į šį 
į nuošalų kaimą, nors ir galintį pasigirti sa

vo gražia apylinkių gamta. Kaip žmonių 
būdavo mėgstama sakyti, čia tik “kiškelis

; bebėgdams, kazokėlį bešokdams, susi- 
i tikęs voveraitę ir pakėlęs kepuraitę, pa- 
i sakydavo: Labs ryts, voverei”
! Ypatingo grožio aplinkos gamtai teikė

per kaimo pievas besivingiuojanti Ašviiiė, nai ir lieptu nebebūdavo galima naudotis 
pasidabinusi jos pakrantėse augančiais 
krūmynais ir medžiais. Svajingos sietu
vos upelės kilpose ir alkūnėse po medžių 
pavėsiu, pakankamai gilios ir plačios savo 
smėlėtu dugnu teikė visus patogumus mėg
stantiems pasimaudyti ir paplaukioti 
skaidriuose kaip stiklas ir gaivinančiai vė
siuose Ašvinės vandenyse, gi pakrantės 

| žilvičiai ir gluosniai teikė bęsimaudan- 
! tiems priedangą nuojpašalinių akių. Ne

suskaitoma gausybė paukštelių ir mažų 
miško žvėrelių rasdavo sau prieglaudą 
kaimo kaimynystėje esančiame miškely, 
gi po laukus dūzgė nuo žiedelio prie žiėde-^ 
lio zujančių darščių bitelių spiečiai. Mat 
Juodeglynai buvo ir tikras bitininkų kai
mas, kur buvo laikoma virš dviejų šimtų 
bičių avilių.

Didžiumos kaimo ūkininkų sodybų na
mai buvo dar šiaudų stogais dengti ir se
niai, labai seniai pastatyti iš tvirtų ąžuoli
nių sienojų, tikriausiai bent prieš šinltę 
metų. Kaimo gyventojai ant abiejų Ašvi- 
nčs upės krantų vieni su, kitais susisiek
davo lieptu, pastatytu skersai upę. Liep
tas buvo iškeltas ląbai aukštai, kad juo 
būtų galima naudotis ir kasmetinių Ašvi
nės potvynių metu. šiaip neperplati, gan 
ramios tėkmės upelė, potvyniy^Jieiu AŠ- 
vinė pavirsdavo gaivalingu, verpetais be
sisukančiu ir kunkuliuojančiu sriautu, iš
siliejančiu plačiai iš savo krantų. Pasitai
kydavo tokių potvynių, kad ir ne vienam 
kaimo gyventojui su visa mknta tekdavo 
išsikraustyti iš savo sodybų, esančių že
mesnėse vietose arčiau upės krantų. Daž-

. didesnių potvynių metu: jis arba būdavo 
i apsemiamas, arba ir visai sriauto nugriaū- 
; namas ir nunešamas. Tada tekdavo tal

kos būdu naują lieptą statyti. O lieptas 
buvo labai reikalingas, nes kaimo gyven
tojai turėjo įvairių Įvairiausių reikalų 
abiejose Upės pusėse. Be to kaime buvo ir 
mokykla, kasdien lankoma vaikų, iš sody- 
bų apiejose upės pusėse. Daugelis vaikų ir 
eidavo per lieptą Į mokyklą. Bet potvynių 
metu kitoje upės pusėje gyveną vaikai *} 
mokyklą neidavo ir dėl to jie nesiskųsdavo. 
Turėti netikėtas atostogas ir nerūpestingai 
trintis po namus, juk kur kas vaikui malo
niau, nei kasdieną skubėti Į mokyklą ir 
ten ištisas valandas sėdėti suole kaip pri
rakintam šuniukui. Užtat kaimo ūkinin
kams potvynis sudarydavo daug nemalo
numų, nes reikėdavo su vežimais daryti 
didelį lanką, siekiant Girdavos vieškelį, b 
iš sodybų kitame Ašvinės upės krante tek
davo vykti į Muldžių bažnytkaimį kiekvie
ną kartą prireikus ko nors nusipirkti krau
tuvėse/ Neišbrendamas molėtas kelias per 
kaimą tebuvo išgrįstas tik vėlesniais lai
kais, kartu pastačius ir pastovų tiltą per 
Ašvinę.

(Bus daugiau)
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Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

Jos visad rašo



E. GROT WINCHESTER LABIRINTAS
Kalifornijoj, netoli San Jose 

miestelio yra, gal būt, vienin
telis gyvenamas pastatas — la
birintas, kurio statybos planą 
yra padiktavusios “dvasios”.

Sara Pardi-Winchester buvo 
plačiai apsišvietusi, svietiška ir 
savyje neužsidariusi, moteris. 
Mokėdama svetimų kalbų, skai
tė pasaulinę literatūrą, įdoma- 
vosi muzika ir menu. Jai buvo 
viskas prieinama, nes buvo tur
tinga. Jos vyras Henrikas Win
chester buvo žinomos visame pa
saulyje ginklų firmos “"Winches
ter” įkūrėjo sūnus.

Jaunatvėje Sara Winchester 
įdomavosi spiritizmo ir okultiz
mo mokslu. Ištekėjus, vyras ją 
nuo jo prilaikydavo, manydamas, 
kad tas kenkia jos sveikatai ir 
nervams. Vyras jos mirė tuber
kulioze, neužilgo ir jų du vai
kai. Jinai liko vienintele val
dytoja, tais laikais pasakiškai 
didelių kapitalų, kurie nešė 1,000 
dolerių Į dieną pelno.

Sukrėsta mylimos šeimos mir
timi S. W. visiškai atsidavė 
okultizmo mokslui. Pradžioje 
daug keliavo, aplankydama visus 
žymiuosius mediumus Londone, 
Paryžiuje, Berlyne ir Romoje, 
aplankė Vakarus ir Indijos jo
gus. Visur, kur buvo galimybės, 
pati ruošė spiritizmo seansus.

Iš pasakojimo asmenų, ku
rie tuo laiku S. W. pažinojo, me

diumai jai pasakę teisybę. Jie 
buvo iššaukę još<vyro ir vaikų 
dvasias, tiksliai atpasakoję jos 
praeitj ir išpranašavę ateitį: ji
nai statysianty'mamą prie Ra
miojo Vandenyno kranto, kur 
apsigyvensiant? iki mirties. Kol 
jo statybaVyks ir plaktukų dū
žiai buslgirdimi —ji gyvensiant,! 
jiems nutilus — mirsianti.

1880 metaisxS W. atvažiavo 
į Kaliforniją. Sakoma, ji daug 
pergyveno netekusi šeimos ir 
griaužėsi dėl minties, kad jos 
turtas, sukrautas iš fabrikų, ku
rie, gamindami ginklus, neša gy
vybei mirtį.

Kalifornijoje spiritizmo sean
sai nenutrūko. Manoma, kad ji 
buvo įstojusi į okultizmo “Ro- 
zenkreicerių” draugiją, kurios 
centras tada buvęs San Jose mie
stelyje. Tikrų žinių apie tai ne
sama? NepertaliaUsiai šio mies
telio, S. W. nupirko namą iš 17- 
kos kambarių. Statyba prasidėjo. 
Prie šių kambarių buvo' “lipdo
mi”, x pristatomi nauji ir nauji. 
Darbininkams buvo įsakyta dirb
ti be pertraukos dieną ir naktį 
kol šeimininkė gyva, darbai ne
turį būti nutraukti. Darbas bu
vo gerai apmokomas, o jam va
dovavo “dvasios”, kurias Š. W. 
iššaukdavo ir su jomis tardavo^ 
ši.
, . 1922 metais Sara Winchester 
mirė. Sakoma, kad dėl nežino

■ -.r..,.;-;-"-; ; . • ' . ?
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mos ir neišaiškintos priežasties 
statybos darbai tikrai buvo su
stoję. Atrodo — mediumai išpra
našavę tiesą.

Sprendžiant iš visko, kas po 
jos mirties yra likę įpėdiniams, 
galima pamanyti, kad tos moters 
būta nenormalios.

Visas pastatas stovi erdvėj iš
siskleidęs ant 6-ių akrų žemės. 
Didelis skaičius jo stogelių, 
bokštelių, balkonėlių ir' įvairių 
priestatų sujungtų tarpusavyje, 
iš tolo žiūrint, primena mažą 
kaimelį, be tvarkos, be plano “pa
barstytais” nameliais. Gerai įsi
žiūrėjus, plano vistik būta;

“Namas”1, jei jį galima taip 
pavadinti, panašus į labirintą 
dėl savo didelio skaičiaus kam
barėlių, durų, langų, laiptų, slap
tų koridorėlių ir paslaptinngų už
kampių. Įpėdiniams teko sugaiš
ti visą mėnesį kol maždaug susi
pažino su šio keisto pastato’ įė
jimais ir išėjimais. Žymėdami 
ženklais, vedė “Ariadnos” siūlą, 
padedantį surasti' išėjimą iš šio 
labirinto.

Viskas jo viduje įrengta aukš
tyn kojomis: laiptų ■ turėkliai, 
kolonėlės, balliustrados, net ir 
bakai vandens šildymui. Visur, 
visame kame, kartojasi skaitli
nė 13-ka (kambaryje langų, lem
pučių,- panelių ir t. t.). Name 
vonios kambarių 13-ka, kurių 
durys permatomo stiklo arba iš 
plono sietuko.

Iš 47-nių židinių, dalis visai 
neprijungti prie kaminų. Dau
guma durų ir langų atsidaro į 
akliną sieną arba iš viršaus že
myn į tuštumą. Yra slaptų du
rų, yra ir mažyčių durelių, pro 
kurias normalaus ūgio žmogui 
neįmanoma praeiti. Name yra 

1160 prabangiai įrengtų didelių 
kambarių, 10,000 langų, 150,000 
stiklų ir 2,000 durų. Yra laiptų 
vedančių į — niekur arba aukš- 

i tyn, ir baigiasi erdve. Yra ir šū 
labai smulkiomis pakopomis (47- 

1 nios pakopos 8-nių pėdų aukš
čiui)^

Visos šios keistenybės įreng
tos puošniai, visur dvelkia tur
tu ir prabanga. Medinės dalys 
padarytos iš brangaus ir retai 
sutinkamo medžio: vyšnios, rie
šuto, rožės ir įvairaus raudon
medžio.''Lemp’utės apšvietimui 
(tuo laiku buvo gazo rageliai) 
padaryti iš aukso ar sidabro. 
Brangiąsias medžiagas vidaus 
įrengimui Š. Winchester išrašy
davo iš Kinijos ir kitų valsty
bių. Spalvotą stiklą išrašyda
vo iš Venecijos. Jo grožis tie
siog užimą kvapą. Bet... kai 
kur, brangi medžiaga be reika
lo sugadinta: rožių medžio ba-

liustrados nudažytos baltais pi
giais dažais, malachito sidabri
niais kraštais bliūdas prausimui, 
įstatytas į nedažytą šiurkščią ir 
neobliuotą lentą, net su netaisyk
lingu apskritimu. Turtingai 
įrengto kambario ketvirtoji sie
na duoda vaizdą lyg pradėto ir 
nedabaigto apleisto tvarto sie- 
nąr

Paradinės durys centralinio 
pastato (tuo laiku kainavusios 
$2000) sustatytos iš kristalinių 
prizmių, sujungtų tarpusavyje 
aukso ir sidabro rėmeliais, žėri 
“laimės juostos” spaNomis. Pir
mą kartą jos buvo atidarytos, 
kai S. W. įžėngė į namą, o antrą 
kartą, kai ją išnešė karste.

1906 m. po žemės drebėjimo, 
S. W. užrakino šias duris ir ap
leido senąją namo dalį, jinai bu
vo labai išgąsdinta įvykio Ir gal
vojų^ kad dvasios ją tuo perspė
jo ir jinai turinti apleisti ant 
visados tą namo dalį.

Ištaigingoje labirinto salėje 
būdavo keliamos puotos — tik 
“dvasioms”. Geriausi rinktiniai 
patiekalai būdavo parenkami vi
rėjų, o ne šeimininkės nuožiūra. 
Orkestro dalyviai su baime se
kė, kaip -S. Nv. priiminėjo jiems 
nematomus svečius, su jais kal
bėjosi ir juos vaišino. Orkestras, 
vieną kartą jau ten buvęs, atsi
sakydavo ten dalyvauti, tad kiek
vienam pokyliui būdavo samdo
mas vis kitas. Vėliau jau S. W. 
nusipirko didelius vargonus. 
Balių salėje, dviejuose priešin
gose sienose, yra langai iš spalvo 
to stiklo, išrašyto neišskaito
mais užrašais, kurių dar niekam 
nepasisekė iššifruoti. Salės lubos 
išpaišytos žymių dailininkų, o 
šienų papuošimai — iš aukso 
ir sidabro . į:

Pati įdomiausia labirinto vieta, 
tai jb “švėnta-šventiems”; šilko 
kambarys, kurio sienos, lubos ir 
grindys padengtos baltu šilku. 
Vienintelis jame baldas — ap
skritas stalas. Čia S. W. kalbė
davosi ir pasitardavo su “dva
siomis”, ir į jį niekas neturėjo 
teisės įeiti. Paskutiniai metais 
S. W. hebevąldė kojų. Kėdėje 
ant ratukų tarnai ją priveždavb 
prie šio kambario durų, už ku
rių girdėdavo atsitolinančius 
žingsnius. Ar S. Winchester vėl 
galėdavo vaikščioti anoje pusėje 
durų — lieka paslaptis. Tarnai 
(smalsumo vedami ir mėgsta 
pasiklausyti prie durų) tvirtino 
girdėję žingsnius ir balsus: vie
nas aiškus, ramus — šėiminih- 
kės, kitas nepažįstamas arba ke
li lyg į klausimus atsakinėtų, bet 
žodžiųnegalėdavę ■ suprasti.

Dar kartą kyla klausimas, ar 
S. W. tikrai būta pStiišėlėš ? Jei-

jam aplankyti ją ir apžiūrėti jos 
paslaptingą namą. S. Winches
ter pas save prezidentą priimti 
atsisakė.

Jai mirus, iš testamento pa
aiškėjo, kad jos turtaš iš 20-ties 
milijonų sumažėjęs iki 4-rių, 
kurie buvo palikti ligoninei. Na
mas atiteko (8-niems pusbro* 
liams ir pusseserėms). Jis da
bartiniu laiku atviras apžiūrėji
mui ir įeinantieji yra lydimi pa
tyrusių vadovų.

Ar Sarai Winchester mirus 
“dvasios” dar reiškiasi?

Ponia Braun, kuri prižiūri da
bar namą, sako, netikinti į jo
kius prietarus ar vaiduoklius,
bet vieną kartą buvo patekusi į 
nemalonią situaciją: vakare, jai 
būnant viename iš kambarių, 
staiga, be jokios priežasties, už-
sitrehkė durys. Nors jos rietu-
rėjo jokio užrakto, jų atidaryti 
jinai neįstengė. Kadangi kam
barys turėjo tik vieną išėjimą, 
jinai buvo priversta lipti per ži
dinio kaminą. Išlipusi nustebo at
sidūrusi S. W. miegamajame. 
Kitą kartą būnant puotų salėje, 
kažkas nukrito jai ant peties: 
tai buvo mažytė dėžutė su laik
raščių iškarpomis (Š. W. vaikų 
mirties pranešimai) ir keletas 
garbanėlių minkštų vaikiškų
plaukų.

Po šių įvykių, namą nakčiai 
pradėjo rakinti ir vakarinėmis 
valandomis nebeįleisti publikos, 
kuriai paskutiniu laiku pradėjo 
rodytis, kad juos kažkas už al
kūnių judina. Garsusis magikas 
Gudini, išstudijavęs įvairias me
diumų apgavystes, praleidęs 
naktį labirinte pasakęs; kad nie
ko įdomaus jam neatsitikę.

Iki šių dienų tikslaus labirin
to plano nėra. Gal dar daug ko 
esama neišaiškinto ir nepastebė
to? Sunku išaiškinti dabar, nes 
jį žmonės statę yra išmirę arba
išsiblaškę po pasaulį. Vienok ne
tikėti nauji atradimai jame ir 
dabar gailini. Požemyje neseniai 
buvo rasta daug dar nesunaudo
tos brangios statybai medžia
gos ir veneciško stiklo. .

Šiuo laiku labirintas pasidarė

t ■

Jau galima įsigyti muziko Juozo Sirolios knygą*LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
'■ *

176 puslapiai, yra fotografijų, ihfrikšli viršeliai KaTha $2.0b
Tai geriausioji sodrių pasiskailviuų kovu*

Knygą galifna gaiili Xairjicnu AilininMracfjytf«
pasiunčiant Money Orderį arba čekį '*>kiu 4ihvsn

<

<

1739 So. KALSTEI) ST.. ( HK^AGO. H i. uliBiU

SKIP’S Self Service
LIQUOR STORES

1) 5515 So. D AMEN AVENUE
2) 5996 So. ARCHER AVENUE

All Phenes WA 5-8232

Telef.

KENTUCKY TAVERN 86" Proof
STRAIGHT BOURBON WHISKEY «/2 gal. $8.49 )

POPULAR BRAND, 8 year old SCOTH
WHISKEY Fifth $3.79 3 fcr $10.00

V. S. O. P. COGNAC, 
Imported from France

190 Proof ALCOHOU ri

90 Proof, KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON

Fifth $4.69

Fifth $5;S8

: Full Quart $&28

BUDWEISER BEER, Case of 24/12 oz. cans $3.89

SCHLITZ MALT LIQUOR - six pack 79 et. į

POPULAR BRAND California BRANDY $2;98
Kalifornijos įžymybe ir viena iš 
priemonių turistams į tą apy
linkę privilioti. .

der grosse Weinbrand aus Riidesheim am Rhein
GERMAN DISTILLERIES LTD., NEW YORK. N. Y. 10001

gu taip, tai tam prieštarauja fak
tai : argi nenormalus žmogus ga
lėjo sugalvoti tokį kombinuotą 
ir gana protingą pianą ?

Labirintas buvo taip pastaty
tas, kad pavojaus hr užpuolimo 
atveju šeimininkė gialėjd priešą 
iš ankšto pastebėti ir pasislėpti 
šavo pamiūošėkaifiibafiūbse, kūr 
patekęs pašalinis negalėtų rasti 
išėjimo. Jeigu Š. Winchester iš 
tikrųjų bijojo užpuolimo, tai tu
rėjo bijoti tik kokR> Viėiib : aukš
to ūgio ašmens, kuris negalėtų 
pralįsti per žemas ir siauras du
ris. Pati šeiiiiitiifikė btivo nfe- 
aukšta ir tarnus sdindydavo tik
tai labai žemo ūgio. “Priešas” 
klasta negalėjo patekti į jų tar
pą, nes labirinte yra sekinio 
punktai — slėpynės, iš kurių S. 
W. galėdavo nepastebimai sekti 
viską, kas dėjosi tarnų apgyven
dintoje namo dalyje. Be to, die
ną ir naktį vyko statyba ir ne
toliese visuomet būdavo žmonių. 
Namas nuo gatvės pusės buvo 
aptvertas aukšta aklina tvora, 
už kurios, kieme, slankiojo ke
letas policijos šunų, z

Iš namų S. W. išeidavo tik į 
sodą, bet veidą visuomet užsi
dengusi tankiu juodu šydu, pro 
kurį negalima buvo įžiūrėti vei
do. Iki šiol yra užsilikusi jbs 
tik viena fotografija. Nuotrauka 
buvo padaryta iš pasalų ir gud
rumu. Joje matome paprastą, 
ramų, jokiais ypatingais bruo
žais - nepasižymėjusį, pražilu
sį senos moters veidą. Viena 
kartą prezidentas Teodoras Roo- 
sveltas prašė jos sutikimo leišti

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— Ėkil)AY, ilAftdft Ž7, l&’ŽtJ



žinom i; lyuetų uar sa- j 
vo tautinių muzikos Įrankių 
— kanklių, ragų-ragelių, bir
bynių, švilpų... garsai ir tak
tas, tai “Gyvataras” būtų dar 
iškalbingesnė, galingesnė, bran 
gintinesnė lietuviška tautinė 
versmė, besiveržianti ir skaid
riai bėganti iš gyvųjų tautos 
šaltinių.

Kiek ilgai ir kaip “Gyvata
ras” (bent iki šiol buvęs, toks) 
ir kiti tautinių šokių, būriai 
sava išgalia, tautine, drausme, 
savo darbo pažinimu ir paskir
ties supratimu čia paminėtoms 
audroms atsispirs, tol jie bus 
kudirkiniai stulpai, savo vieto
je Įkąsdami kitus.

1 Visų trijų _ tautinių šokių 
švenčių programos sudėstyto- 
jai -— kompozitoriai ir vado
vai buvo Amerikos lietuviai. 
Matėme programai sukurti ir

Įvykiais

naujo-

tau tinės

noriai, 
dalina-

atsis- 
emi-

iii

2212 WEST CERMAK ROAD — CHICAGO, ILL. 60608

Phone: Virginia 7-7747

DIREKTORIAI:VADOVYBĖ:
PETER KAZANAUSKAS

STEPHANIE SIMONAmS CHICAGO, ILL.

CASIMIR G. OKSAS

JOAN K. OKSAS

PETER KRAUJALIS

ANTHONY L. LAPINSKAS

WALTER MISEVICH

and Loan Association
Chartered and supervised by the United States Government

Šokių šventes nepriklau
somoje Lietuvoje organiza
vusi ir tautinių šokių moky
tojus paruošusi p. L. Vai
čiūnienė parašė eilę straips
nių lietuvių tautinių šokių 
klausimais, čia spausdina
me jos pirmąjį šios serijos 
straipsnį, prieš kelias dienas 
spausdintą Clevelande lei
džiamoje “Dirvoje”. Seks 
kiti niekur nespausdinti.

N. Red.

Penkiametes dainų ir tauti
nių šokių šventes visi laikome 
didžiausiais Įvykiais. Mielai jas 
rašome į lietuvybės išlaikymo 
darbu metraščius ir 
kuone varžydamiesi, 
mės jų nuopelnais.

Iš tikrųjų tokiais
jos ir yra. šnekant apie tauti
nių šokių šventes, jei čia svar
bu, anot Vydūno, ir pats lie
tuviškas judesys — šokis, tai 
dar svarbiau, kad Jas judesys 
su savimi kelia ir neša ir kitas 
tautinės kultūros šakas — kal
bą, dainą, tautinius drabužius, 
muziką ir jos Įrankius, vietos 
atitinkamą papuošimą — de
koravimą, tapybą, grafiką, ge
ografiją, istoriją; ateičiai pa
lieka dokumentą — aprašytus 
ir knyga išleistus šokius, neša 
savo tautos vėliavą.

Tokiam tikslui ir tokiu būdu 
būreliuose tautinių šokių mo
kymasis ir ruošimasis viso
kioms iškilmėms (ne tik pen
kiametėms), yra kartu ir tauti
nis gyvenimas, šokantieji pa
tys ir dar šokio reikalaujami 
ima visa, ką vadovai —- mo
kytojai duoda. Norėdami būti 
gerais išsireiškė jais — vaidin
tojais, nejučiomis Įsisavina 
tautinės dvasios ir jos išraiš
kos sąvoką, pradeda giliau 
Įžvelgti skirtumą kitų tautų ir 
gilina pažinti pačių su savimi. 
Įgyja tautinės savigarbos.

Todėl drįsčiau sakyti, kad 
visa tai lemia tautinei gyvybei 
palaikyti daugiau, negu gry
nos lietuvių kalbos, atsietos 
nuo gyvenimo, šeštadieninės ar 
kitų dienų pusvalandžių- pa
mokos, nors ir iš labai gerų 
vadovėlių.

Dėl to tautiniu šokių tautinė 
tiesa glūdi ir turi skleistis pir
miausia atskiruose būreliuose. 
O tos tiesos suneštinė visuma 
— visais žiedais ir spalvom 
pražysta tautinių šokių šven
tėse.

Kiek ir kaip visose trijose 
tautinių šokių šventėse mūsų 
tautinės kultūros tiesos išsis
kleidė, tiek ja atsigaivino ir 
atsinaujino daugiatūkstantinė 
lietuviškoji visuomenė ir taip 
iš jų mus pažino jose buvusieji 
svetimtaučiai. Kiek tautinės 
tiesos, tikros ar suklastotos, 
sustiprėjusio tautinio idealiz
mo išsinešė ir išneš šokėjai, to
kie jie bus ateities šokėjai ir 
pavaduotojai senųjų mokyto
jų, buvusių Lietuvos dvasios ir 
jos išraiškos kraitininkų.

Todėl gyvybiškai svarbu 
kiekvienam atskirtam tautinių 
šokių būreliui nepasiduoti, pir
ma. šio mozaikinio krašto ki
tų tautų, ir stipresnių už mus, 
Įtakai; antra, atsilaikyti prieš 
iš Maskvos per okupuotą Lie
tuvą atmetamą čia, lyg aną 
skaldos obuolį, bolševikinę 
“nacionalinę”, betgi daugiau
sia rusišką, kultūrą, gudriai, 
apgaulingai Įpinamą Į mūsiš
kę lietuviškąją; trečia, 
pirti prieš mūsų pačių 
grantėjančias nuotaikas, 
taikančias su realybe, ir prieš 
reikalavimus tautinius šokius 
pakeisti pamėgdžiojimais, šo
kamų profesininkų šokėjų, ba
letų, apkaišomų vis 
mis nepaprastybėmis, tarnau
jančiomis ne savo

Aktorė ALDONA ERETAITĖ 
sėkmingai pravedusi tautiniu šokiu šventės programą.
, Z. Degučio nuotrauka

kultūros ugdymui, o išeivijos 
gyvenimui paįvairinti.

Juk tautinė kultūra, kaip 
yra giliai įkirtę Čiurlionis, Ga
launė, Varnas... ir kitų tautų 
jos tyrinėtojai ir puoselėtojai, 
yra tik tiek vertinga, kiek ir 
kuo, kaip ji skiriasi nuo kitų 
tautų. Tik savo skirtingumu 
Įeina ir gali Įeiti Į tarptautinę 
tautų mozaiką ir šia Įrodyti sa
vo skirtingai tautai nepriklau-susi-i ,5.somo gyvenimo butenybę.

Šia prasme grynųjų būdin
gųjų tautinių šokių vertę, sn 
visomis jų nešamomis savo 
kultūromis ir su šokėjų klasi
kine tipinga išvaizda, iki šiol 
supratome. Už tai iškalbinges-

seass

PETER KAZANAUSKAS
Prezidentas

CASIMIR G. OKSAS
Executive Viceprezidentas
WALTER MISEVICH

Viceprezidentas
STEPHANIE SIMONAITIS

Sekretorius - Iždininkas
ANTHONY L. LAPINSKAS •

Sekr.-Iždininko padėjėjas ir advokatas

“PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS”

lietuvių, bet ir Kanados, tai 
bešališkumo, teisingumo, ben
druomeniško solidarumo ir 
ateities perspektyvos pagrin
dais, ketvirtosios Tautinių šo
kių šventės programos vadovo 
ir dirigento lazdelę turi Kana
da. O iš kanadiškių , tautinių

Brechmanienė? !
Manome, kad jai toji lazde

lė ir perduota, kad ji jau da
bar imtų statyti iš mūsų dar 
■tebežaliuojančio atžalyno savo 
tautinės kultūros sudėtinį rū
mą. .

HUlAliV AJUINXUS 
. 2858 W. 63rd STREET

Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auo 7 iki 9 vai.-vak. Treė. uždaryta. 
Ligonius ppruma tik susitarus.

VISIEMS "NAUJIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKIME LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

nio tautiškuiųo šokių būrelius' 
vis statydavome į fronto pir-į 
mąją ugnį, kur tik reikėdavo' 
priminti mūsų nepaliautą ir 
nepaliausimą kovą dėl laisvės 
savo tautos ir parodyti jos d 
neišblukusį veidą.

Supranta ir kitos tautos. La
bai gerai supranta ir gyvena
mų kraštų atitinkami pareigū
nai. Todėl jie, tautybių tauti
nes apraiškas vertindami, iš
skiria ir pčemijuoja ryškiau
siai būdingąsias tautinių šokių 
grupes. Vienas iš tokių valsty
binio masto premijavimų yra 
tekęs ir mūsų tautai. Tai Ka
nados Hamiltono tautinių šo
kių būrio “Gyvataras” išrin
kimas iš visų kitų tautų ir 1969 
m. pasiuntimas Prancūzijon 
atstovauti kraštui.

O išrinko ne pagal giriamus 
ar peikiamus lietuviškoje spau
doje apie > ji skanibučius, bet 

Į už tai, kad ilgai stebėję, patys • 
Įsitikino jį esanti,sveiko atspa
raus . kraujo, neūžsikrečianti 
svetimomis bacilomis. Iš vei
do ir iš visos išraiškos pažino 
jo tautos dvasios galingumą. 
Juo tokiu didžiuodamiesi, su
teikė jam daugiatautės Kana-

fe 
56-A

POVILAS IR MARIJONA DAUBARAI 
ir jų sūnus Roy Petro

Telefonai S86-188S ir S86-1220

LINKSMU DI LAIMINGŲ

VISIEMS DRAUGAMS, BIČIULIAMS,

LIETUVIAMS LINKI

v

Sally RIDIKAI
YArds 7-1911

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
ei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

DR. S. B1EZ1S
TXlef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-6 
UKtai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmari ofisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpubiic 7-7868

Dfc. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
. OFISO VALANDOS.

antract., penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šestad. tiktai susitarus. ; ~

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. OARA 
Z/vV Oist SiREtsT 

Tel.: GR 6-24UU
7al. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

7—a, autraa., penKt. lu—4, ir 
sestacL ĮU—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—3 vaL 
t. _ Tree, ir šeštai uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.; GArden 3-727S

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S

s Priima tik- susitarus. . - \
Valandos: pirmad., ketvirtad., 8,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III.. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirinad; ir. penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį' nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLAKAS
QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree,

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 

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

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

Ofisas 2750 West 7Tst St 
Tet 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 va£ vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta. . .. 
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pinn„ antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TŪMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
trolin/lAo aWwvfbYTiti HE 4-^15^

pyje. O penktame randame at
sakymą į mįslę (dvi tos eilutės 
buvo Įdėtos Į vietą, ne joms skir
tą — turėjo būti ten, kur skys
čiai) :

“Blogos kojos — nepajėgs at
laikyti žygio”.

Kaip ten bebūtų, abiem va
riantais — geras anekdotas.

Vienuolikai girtuoklių polici- 
jon pakliūna viena girtuoklė. 
Kas ir kur “pakliūna”? Žinau, 
žinau, kurgi nežinosiu po tiek 
“eksperienso” I Norėta pasaky
ti, kad vyrų girtuoklių yra maž
daug dešimt kartų daugiau, ne
gu moterų. Kas dėl “pakliūna”, 
tai neseniai teko išgirsti iš vie
no žinomo rašytojo net “daly- 
vauna”.~

Parašas po paveiksliuku;
Prie Virgin salų šis laimingas 

meškeriotojas pagavo 845 svarų 
mėlynąjį merliną. Meškerioda
mas iš laivo su 80 svarų stipru
mo linija, Elliot Fichman tris 
valandas ir 28 minutes “kovojo”, 
kol pritraukė žuvį prie laivo. 
Merlinas yra 13 pėdų ilgumo, 71 
colio storumo.

Ir vėl anuo nelemtu metu tą, 
į daiktą .’vadino ne linija(??) (, o 
valas (žiūr., pavyzdžiui, Dabar
tinės Lietuvių kalbos žodyną). 
Manau, kad Lietuvoje net ir ne
suprastų, ką reiškia šiuo atveju 
linija.

Tiesa, Lietuvoje leidžiamuose*

,, p. Šileikis, o. p.yg ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Vp Aparatai - Protezai, Med. Ban-

Ą dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Supports) ir 11

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, UI. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkrausimas 
g įvairi? atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882
*-

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraud*
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063___ - ■

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

81500

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviy Icalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tel.: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

rys ravi vestuves...
je... t kurias dainavo po 
— n/asaulinio karo pabai- 
tad iikstantis devyni Šim- 
nai unitais metais (???). 
toJe valstybės...
ša, teitas suversta ir ap- 
čia gy-j pavyzdžiui: 

>a nukris iki penkių 
kias^miau nulio (ne nu- 

navo... apie tūkstan- 
*su šimtai dvidešimtus 

. “'klintinio skaitvardžio 
ma tik būdvardinė 

b&valstybės, bet dvejos 
šachu

metas žinoti, kad 
Kai s,s, o metai — 365 ar- 
yaud^ios, t. y. vok. Johr, 
kyyy., rusų god.

, aSs, kad taisyklė labai 
ta- b, negali suklai- 

daiktavardis daugi
au Ėfur- daugiskaitos 

°?’irškiniai, metai, var- 
kelnės), tai naudo- 

kę dziįniais skaitvardžiais: 
dien i marškiniai, dvejos, 
(^^estuvės ir t. t.

trisdešimt aštuone- 
bega\ nei penkerių laips- 

ikerių tūkstančių ka- 
Kaali būti. Antra ver- 

vių G vestuvės, o dvejos 
tas Ečia, žinoma, negali- 
savot pasienio (Kybartų, 
lietuvtarme, kuria sakoma, 
džių, vakar buvau vestu- 
mis.
greitdaininkai atleidžia ma- 
opa, visus jo smertielnus 

Tik
tinai------------ .
m®giimOgaus kreditas gali 
vyks, į Mano kreditas yra 

., kad iš manęs net 
^aTiigais nebeima...

forgei_____ L_
kur njjęo tobulų kūnų, pa- 
mainėjų veidų, tik nepasi- 
(skan)s širdies.
drieži paui Geraidy 
galvai '.....~ -.. ■■ -
niūs, ■ 
tų, išlpi 
kirčiuŽ 
Yra f 
šitokį
'Nu 

aštuo: 
landą, 
greičii A. A. 
būti: ' M. RUGUSKAS 
jas s^alaynak 
Jei pro ra. kovo 24 dieną, 
vėjas P115®3 amžiaus. ' 
čiu. uliūdę: vyras John, 

George Kaleinakas ir 
alaynak, sesuo Emilė 

...til marti Viktoria Ru- 
Haup-i-vogerkos ~ L*0113 ^a.u6i<Zana Mechum, švoge- 
gai, d Rogutski ir kiti gi- 
■rlnnmUgai bei pažistami.
o Egan ko-
r J00 W. 63rd St.
nau enį, fcovo 27 dieną 
koma-yto bus lydima iš ko- 

rimimo šv. P. Marijos 
gera, bažnyčią 0 p? gedu- 

ildų bus laidojama 
Kazimiero kapi-

Jaunil „ ' '
i. Mary M. Ruguskas 

Kasdraugai ir pažįstami 
ar yrs kviečiami dalyvauti 
. , ; ir suteikti jai pas-
vaKa arnavimą ir atsisvei- 
na vi 
niuosGieka: 
rijam] broliai, sesuo, 
liai... n«s-

iu Direktorius John 
<L LU 2-2000. ♦♦♦ 

destin 
racija; 
lozofij 
rastis 
“amer 
“ts” v 
losofij-,. 
losofij-^ 
cibuliie.

jei n ome nuourauxonus įamžinu savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės j mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AI2S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą' ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So'. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tėl. 238-9787-8

gražiausios gėlės ir vainikai, antka 
pių papuošimai ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

■%

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
Call and ask for EDDIE BURBU LYS

2533 
Telef.:

MAŠINOMS VERTA

TĖVAS IR SONUS

W. 71st Street
GRoovehill 6-2345-6

50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1410 So.
Telef.

•845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpuMIe 7-8600 REpubEe 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

gj,o, sulaukęs senatvės, 

nybė j
NBC 1 duktė Wanda Ha- 

fti Dolores ir Walter, 
,sbra, Doreen ir Glen menylįni.

net tiotas Mažeika - Evans 

rdimas iš koplyčios į 
Bai<u pamaldų bus laido- 

ii* ne ir pažįstami nuošir- 
(na, s jam paskutnį patar- 
šiaip 1
ti ame
su liet
pat si RE 7^600. ,

Laidotuvių direktoriai

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

IN

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

MODERNIŠKOS air-conditioned KOPLYČIOS

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
' IR NAKTĮ

NARIAI:
Čhicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assėėiačijbs

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympiė 2-7003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpubiic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI S?

|GARSINKITĖS NAUJIENOSE



FURNITURE ANO FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

HELP WANTED — MALE 
D«rblninkv Reikia

įžįč

Mitt^Kffli
€' ■:?> ■ SiT^.

Nuerabargo žymusis menininkas Albrecht Duer .r išstovėjo nenugriautas per karo bombardavi
mus. šiandien jo aikštė yra visai atstatyta ir pačiam paminklui duotas naujas p^destalas.

įtonios taisyklės ir dyzeliniams 
Imotorams, kurie ligi šiol iš sa- 
vo kaminų leido kamuolius 
dūmų be jokios kontrolės.

1 . ------------------=

PREKYBOS RŪMŲ
V T STIPENDIJOS

1970 metų Lietuvos Preky
bas Rūmų stipendijų progra- 
Tna vyksta pilnu tempu, pra
tyla ■ Prekybos Rūmų prezi- VALSTIJOS GYNeJAS 
dentas ■ Kazimieras G. Oksas, 
10520 South Hamilton Avenue.
I Stipendijas gaun tie, kuriuos 

rekomenduoja Lietuvių Pre-

fno komitetas, kurio pirminin- 
'Jcu yra Dr. Joseph B. Jerome, 
£>720' South Campbell Avenue. 
Kiti komiteto nariai yra Vyto 
Shukis ir Rūmų sekretorius 
Bruno Gramont.
Į Stipendijų Įteikimas Įvyks 
Lietuvių Prekybos Rūmų meti- 
^iip banketo metu, šiais mė
tys banketas bus Ambassador 
yiesbučio Guild Hall, gegužės 
17 dieną. Stipendijos yra nuo 
§250.00 iki §500.00. Tai yra 
iki 4 metų mokslapinigių sti
pendija Illinois Universitete. 
Praeitais metais buvo išdalin
tos šešios stipendijos.
Ž Prašymų formas dėl stipen
dijų; galima gauti pas kiekvie
ną Prekybos Rūmų narį, kuris 
priklauso Stipendijų Komite
tui ir. taip pat Lietuvių Preky
bas Rūmų Įstaigoj, 2212 West 
permak Road.

APSKUNDĖ CHICAGĄ
Illinojaus valst. prokuroras 

William Scott iškėlė Apygar
dos teisme bylą prieš Chicagos 
miestą, kaltindamas nelega
liai deginant visokias atmatas; 
atvirame ore sąšlavyne netoli 
O’Hare aerodromo. Pastaruo
ju metu ten suvežami ir degi
nami miesto gatvėse ir par
kuose iškirsti ligoti medžiai. 
Prokuroras apkaltino Chicagą 
teršiant orą ir laužant Illino
jaus Įstatymą. Chicagai duota 
21 diena laiko pasiaiškinti.

anglies viendegiui rekorduoti 
stoties prie Eisenhoverio greit
kelio, Plymouth namų kieme.

Miestas privalo griebtis sku
bių žygių oro teršimui suma
žinti, kuomet sieros dvidegio 
dujų kiekis pasiekia .35 dalių 
milijone dalių oro, kai dulkių 
ore atsiranda '‘perdaug” ir kai 
anglies viendegio pakyla iki 
.30 dalių milijone dalių oro.

Federalinės valdžios yra nu
statyta, kad .11 dalių sieros 

I dvidegio milijone dalių oro, 
jei trunkantis ar keturias die
nas, yra sveikatai kenksmin
ga. ..

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

.50% ild 50% nuolaida. Galima pirkti 
laiimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuvįai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

mokinių laimėjusių praktines 
mokslo va«5’bas. Balaiidžio 
2 -5 d. jie dalyvaus viso miesto 
šios srities parodoje ir varžy
bose, Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje.

— Kuil P. Geiseiūnas, Balfo 
reikalų vedėjas, atvyksta iš 
New Yorko i Čikagą paskaitai 
"Bažnyčia ir lietuvybės išlai
kymas”. Paskaita bus balan
džio 12 d., 2 vai. Gage parko 
valdinėje salėje, 55-ta ir Wes
tern Ave. Ruošia Amer. Lietu
vių Mokytojų Sąjunga. Įėji
mas laisvas ir nemokamas.

— Mok, Birutė Navickiene 
Lemont, III., yra išrinkta vietos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninke.

GAS AND ELECTRIC WELDING.
Experienced ■ preferred but not ne-, 
cessary. Paid hospitalization, hol
idays and vacations. Profit sharing, 

retirement plan. 40 hour week.
, Steady work.

ARMSTRONG 
CHEMCON.INC.

' 762-7000 Ext. 274

Mr. RONALD KOLODZ

MOLD POLISHERS 
AND BENCH HANDS 

Top wages. All benefits. 
First Class Shop. 

Apprentices welcome. 
956-1313 .

TOOL AND DIE MAKER 
Tool Room Machinist Job Shop

609 So. ADDISON 
ADDISON, ILL.

279-8771 : <

HELP WANTED 4 FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. .1, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago. M Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 
INCOME TAX., • PAJAMŲ MOKESČIAI

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

4- v 5,000 BAUDA 
j- ■■ RŪKSTANTIEMS

AUTOMOBILIAMS
Pagaliau . . priėjo eilė patiems 
(fidžiausiems oro teršikams — 
fiųldnięmiĮ^nis. Illinojaus oro 
-teršĮmo kpatroIės taryba pra- 

trečiadieni priėmė potvar- 
Trūkstantis automo-

galioti grei- 
-ateinančio gegužės 

mėii^io'i'dienos.
Šfe<Įjotyarkis skaitomas Illi- 

n^^is v&rsi^ps -pirmuoju žing- 
šiiiu’.‘3ūdrausti' vieną didžiau- 
šiii arb/terminio versmių. 
jųlJĖJięį■ Įąfyba priėmė nutari- 

visi xntomobiliai bu
ity kasmet, patikrinami ir kad 
atitikty . nustatytus kontrolės 
standartui

!. Naujuoju potvarkiu nusta-

Bus matoma kometa
Hayden planetariumo New 

Yorke pranešimu, nuo vakar 
dienos visame pasaulyje gali
ma matyti kometą, kuri pra
skrenda 67 milijonų mylių at
stumu nuo žemės. Kometa, pa
vadinta jos atradėjo Bennett 
vardu, patekės rytų danguje 
pora valandų prieš saulės te
kėjimą. Ji bus matoma kaip 
maža žvaigždė su aukštyn iš
kelta uodega.

Redmondui alga S56,000
Chicagos švietimo taryba 

vienbalsiai nutarė skirti mo
kyklų komisionieriui James 
Redmondui po §56,000 metinės 
algos. Redmond bus aukščiau
siai apmokamas mokyklų ad
ministratorius visoje Ameri
koje. Taryba pasiskubinusi 
algą paskirti, kad užbėgus už 
akių Illinojaus senatui, kurs 
norėjo tą algą nustatyti §48,000 
sumoje.

Oro teršimo lentelė
Chicago Tribune Įvedė nau

ją skyrių, kuriame šalia oro 
pranešimų kasdien yra skel
biama 24 valandų oro padėtis. 
Pranešimų lentelėje pažymi
mas sieros dvidegio, dulkių ir 
anglies viendegio kiekis ore. ži
nios apie orą Chicagos mieste 
gaunamos iš astuonių oro seki
mo stočių Įvairiose Chicagos 
miesto vietose ir iš specialiai

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE”

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

IW minimum

y- SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2301 W. 69tti St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Holsttd St., Chicago, HI. 60608. _ Tol. 254-3320

DIDCLIS PASIRINKIMAS medžiagų ir Tisų kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zapororec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS- 

——i—«■—— ....... m .inu
’ .................. 111..................... 1—x

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Ptyvs ir sąžiningas patamavimaa. Naujausi kraustymo

F įrankiai. Ilgu metų patyrimas-

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

INSURED

$1,000 minimum
1 year certificate 

z Z" Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
-<’4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

pi — MAU^IENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MARCH 27, 1970

Apnuodyta Kanados žuvis?
Kanados žvejybos įhinisteris 

Jack Davis praneša, kad už
drausta eksportuoti St. Clair ir
Erie ežeruose sugautą žuvį, ka
dangi ji yra apnuodyta mer- 
kuriju (gyvsidabriu), kuri Į 
vandeni leidžia dvi chemikalų 
Įmonės, viena iš jų Dow Che
mical Co., esanti Sarnia, Ont. 
Beveik visa tuose ežeruose su
gaunamoji žuvis eksportuoja
ma Į Jungtines Valstybes. Da
vis Kanados parlamente pa
aiškino, kad viena Įmonė 
“problemą” jau pašalinusi, 
antroji tebėšalinanti.

o

Teisėjas Hoffman 
“1970 metų vyras”

Pagarsėjęs “Septynių” riau-’ 
šininkų teismu JAV distrikfo 
teisėjas Julius J. Hoffman Chi
cagos veteranų išrinktas “1970 
metų vyru” (Man of the year 
for 1970), kaip praneša Vete
rans Poppy Day associacijos 
būstinė. Jis pagerbiamas kaip 
per 23 metus pasižyiųėjęs Chi
cagos pilietis ir teisėjas.

— Petras Grakauskas, sėk
mingai operuotas ligoninėje, 
jau parvažiavo namo, 730 W. 
17th St., Chicago, Ill. Dabarti
niu metu jis yra savo dukros 
priežiūroje. Visą gyvenimą 
stipriai ant dviejų kojų stovė
jusiam vyrui sunku priprasti 
prie vienos kojos, bet Grakaus
kas mokosi ir viena koja vaik
ščioti. Turi ratukus, bet kam
baryje bando judėti viena ko
ja. Kaimynai linki jam sustip
rėti ir pasitaisyti.

— Marquette Parke, didžiau
sioje lietuviii bažnyčioje, pen
ktadieni ir šeštadieni pamal
dos bus angliškai, — sako nau
jausias parapijos biuletenio 
numeris.

— Chicagos savivaldybės iš
kabą “The. Lithuanian Plaza” 
turėjo pakabinti šių metų va
sario 16 dieną, bet ji dar ne
pakabinta. Trečiadienio Nau
jienose stebėtojo paskelbta ži
nia Įdomi ir teisinga, bet iška
ba vis dėlto dar nepakabinta. 
Iškaba paruošta, bet politikai 
laukia jiems patogaus momen
to iškabai pakabinti.

, — Jonas Bagdanavičius, Le
mont Ill., daugelio organizaci
jų veikėjas, susirgo ir gydosi 
Joliet ligoninėje.

— James Juozaitis ir Edivard 
Lauras, gyv. Čikagos Bridge- 
porto apylinkėje yra tarp pen
kių Tilden aukšt. mokyklos

♦ Lietuvių Radio Forumo Pro
gramoje rytoj, kovo 28 d., 8 vai. 
vakaro bus atlikta speciali Ve-, 
tykinės nuotaikos programa. Jo
je kalbės kan. Vaclovas Zaka
rauskas, buvęs Kauno katedros 
pamokslininkas, jaunieji aktoriai 
— Marytė Smilgaitė deklamuos 
eilėraščius, o A. Vasiukevičius 
skaitys Didžiosios Velykų savai
tės raudas ir žurn. Vytautas 
Kasniūnas pasakos apie Lietu
vos velykinius papročius.

(Pr)

Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti! Balandžio 11 
dieną 7:30 vai. vak. Marquette 
salėje, 6908 So:Western Ave. 
Rengiamas linksmas šokių va
karas. Gros K. Ramanausko or
kestras. (Pr).

♦ š. m. balandžio mėn. 5 d. 
7 vai. p. p. Čikagoje, Orchestra 
Hali, įvyksta New Yorko Metro
politan Operos solistės Lilijos 
šukytės koncertas. Koncerto 
pelnas skiriami paremti lietu
viu kalbos lektūtos Įvedimą Či
kagos Universitete. Dalyvauda
mi koncerte ne tik išgirsime iš
kiliosios solistės Lilijos šukytės 
dainos meną, bet kartu parem- 
sime mūsų pastangas lietuvy
bę stiprinti.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69 St., tel. 778-4585 
ir Lietuvių Fonde, 6643 So. 
Maplewood Ave., tel. 778-2858.

(Pr).

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18. d. 7:30 vai. 
vak., šeštadieni, Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksmavakarĮ. šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 "dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market, 3210 So. Halsted St.

Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotoju klubo linksmavakaris 
su margučiais ir pamarginimais 
Įvyks balandžio 4 d. 8 vai. vak. 
Marquette salėje, 6908 So. We
stern Ave. Veiks bufetas ir ba
ras. Gros Ramonio orkestras. 
Įėjimas §1.50. (Pr).

* Jau užsakyti autobusai į L. 
šukytės koncertą. Iš Marquette 
Parko, nuo 69-tos ir Washtenaw 
Ave. autobusai išeis š. m. balan
džio 5 d., 5 vai. p. p. Keleivius 
nuves prieš Orchestra Hali durų 
ir po koncerto, 9 vai., iš ten pat 
grąžins atgal Į Marquette Parką. 
Nuo keleivių skaičiaus priklau
sys, kiek reikės autobusų. No
rintieji pasinaudoti autobusais, 
turi <ne vėliau š. m. kovo ii d. 
Įsigyti autobusui bilietus. Bilie
tai parduodami Marginių preky
boje. Kaina 1 dol. (Pr).

TO GENERAL MANAGER 
Excellent opportunity for experienced 
secretary to assist ęenęrąl manager for

Modern Loop office, excellent salary 
and fringe benefit program. 

NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 
330 So. DEARBORN. 663-1900

MARQUETTE PARKE mūro namas. 
Du luxus butai. Gazo jsilima. Graži 
virtuvė ir vonia. Nauji karpetai. Ne- 

^bęąngus. Tel. PR 8-6916.
■' - -—"—•— ----------------- -------------------------------------------------

MEDINIS 6 KAMBARIŲ bungalow. 
Gražus, didelis butas. Naujas gazo pe
čius. Nauja vonia. Marquette Parke. 

Nebrangus. Tel. PR 8-6916.

NO TYPING
Immediate opening -for: experienced ; 
woman in modern Loop office. Var
ied and interesting duties, excellent 
salary and fringe benefit program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS • 

330 So. DEARBORN. 663-1900

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654 INSURANCE

State Farm F»re ard Casualty-Company

F. P. SMITH CORP. 
BILLER — TYPIST 

Good starting salary.
Fringe benefits.

Ask for Mr. BENNETT 
2030 JANICE AVE.

MELROSE PARK 
Vicinity of Mannheim Rd.

681-5500

Must be good ' typist. Good salary 
plus company benefits. 

Ask for Mr BECK 
AMERICAN PETRO CHEMICAL 

2Š39 W.vG-RAND 
Tel.,27fe2^2

valau

MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 
miegamųjų ’mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namu Marquette Parke. Našlė 
nori $27,000.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. $20,000.

PRIE FORD CITY kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, 1% auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria Wgh. Navias sazu šildvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45 (W).

PTGUS IZITA S dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
W. 69th St. Tel. RE 7-7200

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir 1.1.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327 - ___________  - \

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudė, veikia notariatas.

RĘAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PR ospect 8-5454

GIRL FRIDAY . ' , 
Tremendous opportunity for a ma- : 
ture lady wHoi can type 40 W.P.M. I 
Will be right.hahdrt$ theiiufacturing,- 
manager of. one ; (jjf. 'Southwest č
side fastest grd^ingj-Qwrateiiy^s. Sa-;? 
lary S630 per * Hurry ■.— call®

/2<7-iS04;r
HO-tsr^ 

43^-So.AftCB
63 E. ADAMS ;
RANDHURST SHOPP1

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardaviinaa ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Taū RĖpublfe 7-1941

939-7633 
<G- CTR.

DEPENDABLE WOMEN
To live-in. Family' of. SC’Efght years 
old boy. Light hbusewo^>- cooking. 
Own quarters ih lowly home in Lake 
Forest. Must įtrivė. Top salary and. 

home for right -person.
Must speak English.

If no answer — 312 — 225-8802

Federalinio ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOM E T A X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas r

Parašu paliudijimas
NOTARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
I NS U R A N C E

Simaitis realty
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

SECRETARY
Able to take shorthand, use dicta- 
ohone and tvpe electric 50 WPM. 
Aptitude for figures. Lots of variety. 
Many fine fringe benefits. Near NW 
loeation, right, nf Ketaedy Expwy. i-

278-2144

swtdchboXHp ——---------- ,
e. typing.

Salary
commensurate* with ability.. call ■ -

Miss DAGRES?— .
666-2546

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

RECEPTIONIST 
Clerical dutįės. latt \ 

Near Loop and Expresswav.

MISCELLANEOUS FOR $ĄLE 
Įv»H)s Pardavimai

PRICED TO GUI Selling a shop full 
of modem equipments: divers, sham- 
ooo bowels and chairs. dressers. bv- 
draulic chairs, reception room furni
ture. desks, color machines. You 
name it-we have.it. Sale Saturday — 

Sunday, March 2ft>—29. 9 10.
For address call 394-5913.

BUSINRSS CHANCES'
Btaifa Proget '

PARDUODAMAS RESTORANAS su 
visais įrengimais ir su nimu. RUPSIS 

GRILL. 237 EAST MAIN ŠT.
AMSTERDAM, NY, 12010

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur ,

IEŠKAU PIRKTI vakaru Mlehigane na
muką prie upės su akru ar daugiau 

žemės. Rašyti: V. Matulevičius, i
4047 So. CAMPBELL AVĖ. 1

CHICAGO, ILL. 60632

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND ĄVE. 

LA 3 - 8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Brangonybos, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progom*

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

*■' "» " 1 " < 
SIUNTINIAI

I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių pre- 
kly. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
a

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo-' 
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
rir-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
. HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit

įkainavimas vpltui. kreiokitps bet kada

APDRAUDŲ AGENTŪRA
namų, automobi- 
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 
— ........... ■■ r

—sarm 

e e te

ir progas šerno tiktai per

NAUJIENAS

have.it



