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SIMO KUDIRKOS ATVEJIS DAŽNAI
KARTOJAMAS VALST. DEPARTAMENTE

ST. PAUL. — Minesotoje leidžiamas Amerikos katalikų sa
vaitraštis “The Wanderer” išpsausdino Edith Kermit Roosevelt 
straipsnį, pavadintą “The Simas Kudirka Policy”. Autorė straips
nyje kaltina valstybės departamentą, kad jis sunkiai duoda poli- 

s .tinę globą asmenims iš Sovietų Sąjungos, nes bijo pagadinti san- 
ptykius su sovietais ir nenori pakenkti bet kurioms tuo metu vyks

tančioms deryboms, ar tai būtų derybos dėl taikos Viduriniuose 
Rytuose, ar dėl nusiginklavimo ir atominių ginklų apribojimo ar 
net derybos dėl žūklės teisių.

Autorė sako, kad Simo Kudir
kos plačiai pagarsėjęs inciden
tas, kai kurių vyriausybės pa
reigūnų yra vadinamas atskiru, 
izoliuotu nesusipratimu. Tačiau 
esą įrodymų, kad tai nebuvo at
skiras nesusipratimas, bet ofi
ciali vyriausybės politinė linija 
— nedrąsinti iš komunistinių 
kraštų pabėgėlių. <

Straipsny pakartojamas kon- 
gresmano Wayne Hays pareiški
mas, kuriamesakoma, jog politi
nės globos nedavimas įvyko ne 
kartą prie pietinių Amerikos 
krantų, kur Pakrančių Sargyba 
atstūmė norinčius pabėgti asme
nis. Tie įvykiai buvo slaptai tir
ti Prekybos Laivyno ir Žuvinin
kystės komitete, Kongrese. Nie
ko apie tuos apklausinėjimus ne
buvo skelbta.

Autorė iškelia ir paskutinį 
valstybės departamento nenorą 
duoti Amerikos pilietybės Riger- 
manams, Leonidui ir jo motinai 
Esther. Tas pats valstybės dė- 

■ partamento valdininkas Edward 
L. Kilham Jr., kuris patarė Pa
krančių. -,Sargybai .“nedrąsinti 
pabėgimo” Simo Kudirkos atve- 
jų, buvo nutaręs.atmesti Riger- 
maųo prašymą Maskvoje ir tuo, 

.. reikalų jau - b,ųvo parašęs tele-. 
... gramą .. Amerikos ambasadai 

.Maskvoje. » Rjgermano bylą 
. išgęjbėjo- tik amerikietis ad

vokatas,- .Daniel Greer, nusam- 
...dytąs.-.rūpintis Rigeimanų išlei- 

: dimu ią Sovietų Sąjungos Wa-
- . - shingtonę, Jis patyręs apie Kil- 
... h amo- telegrąmos tekstą^ tuoj 

kreipėsi į kitus,-aukštesnius val
dininkus, kurie pakeitė paskuti- 

» .ne minutę telegramos tekstą ir 
nutarė,, gruodžio 19 . d. suteikti 
Rigęrmanui pilietybę.. Sovietai 

. Rigermanus išleido išvažiuoti 
t vasario 13 d. ....

Suminėjusi Rigermanų atžvil- 
': giu taikomą biurokratinį vilki

nimą ir valstybės departamento 
nenorą supykinti Kremliaus val
džią, autorė pavadina tokį elgesį 
“Simo Kudirkos politika”.

IŠ VISO PASAULIO

BRAŽINSKAMS GRESIA PAVOJUS
ANKARA. — Turkijos Apeliacinis Teismas nusprendė, kad 

du iš Sovietų Sąjungos pabėgę lietuviai Pranas ir Algirdas Bra
žinskai turi būti sugrąžinti į Sovietų Sąjungą. AP pranešime 
sakoma, kad paskutinis ir galutinis sprendimas dabar bus Tur
kijos vyriausybės rankose.

McGovernpradėjo
A t___

akciją Wisconsin?
MADISONAŠ. — Wisconsin©' 

universitete apie 4,500 klausy
tojų labai šiltai sutiko senatorių 
MccGoverną, kuris jau pasiskel- 
bė kandidatuojąs 1972 m. rinki
muose į JAV prezidentus. Jis pa- 

’’ reiškė klausytojams, kad jam 
labai svarbu laimėti Wisconsino 
pirminius rinkimus, kurie įvyks 
1972 m. balandžio 4 d. ’ j

Wisconsinas yra garsus savo 
kairiaisiais demokratais. Demo-' 
krėtų partijos konvencijoje Wis
consino delėgacija 1968 metais 
atidavė savo balsus už šen. Eu
gene McCarthy. Sen. McGovern 
dabar siekia išnaudoti buvusius 
McCarthy rėmėjus ir jų orga
nizaciją. Kandidatas aplankė 
sekmadienį ir kitus Wisconsino 
miestus: Milwaukee, Racine ir 
Waukesha.

KARACHI. — Rytinio Pakis
tano politinis vadas šeikas Rah
man paskelbė trumpus streikus 
prieš centrinę valdžią, uždaryda
mas mokyklas, įstaigas. Nuo pir
madienio valdžia negaus jokių 
mokesčių. Jis reikalauja karo 
stovio pabaigos ir konstitucinės 
asamblėjos sušaukimo. Keli šim
tai rytų pakistaniečių buvo už- j 
mušta politinėse riaušėse. Dac-' 
coje 250 kalinių išsilaužė iš- ka-; 
Įėjimo. Septyni buvo nušauti. !

WASHINGTONAS. — Darbo ______ _
unijų federacijos prezidentas dicįnės kariuomenės vadas Laose gen. Lam pareiškė, kad anksčiau 
George Meany kritikavo prezi
dento Nixono ekonominę politi
ką ir pareikalavo pusės milijono
viešųjų darbų, mažinant bedar- komunistų sunkvežimiams. Amerikos lėktuvai per dieną padarė 
bių eiles. Jis kaltino yyriaušy- i ;Q0O skridimų į Laosą. AP agentūros koresjondentas pranešė, 
bę, kuri pataikaujanti didiesiems ^acI prje §epones amerikiečiai kelis kart bombomis apmėtė drau- 
biznieriams, korporacijoms, ta-' 
čiau skriaudžianti darbininkus.

BEIRUTAS. — Libijos revo
liucinė valdžia ištrėmė apie 300 Minho keliuose per tris dienas 
. komunistuojančių arabų, dau-> buvo sUnąikinta 600 priešo sunk— 
giausia palestiniečių, kurie dir- j vežimių. Nuo sausio mėn. su- 
bo Libijos žibalo laukuose. Ko-..naikinta 8,000 sunkvežimių, ku- 
niuništams buvo duota 24 valan- rie veža į pietus ginklus ir .kitą 
dos apleisti Libiją. j karo medžiagą ir grįžta atgal į

' BOGOTA. — Vakar Kolum- Šiaurę, tušti. Paskutinėmis die- 
bijos darbo unijos paskelbė 24įmnis ^upkyežimių judėjimas 
vai. generalinį streiką, protes-j vėl padidėjęs. Spėjama, kad ko- 
tudamos politines sąlygas kraš- (munistai arba traukia didesnes 
te. Streiką rėmė 'prezidento Jėgas į pietus kontratakai ar- 
priešai nuo komunistų iki deši- ba bando išvežti dar vietnamie- 
hiųjų generolo Rojas rėmėjų. čių-neužimtus ir . nesunaikintus 

' GREEWATER. — šešiolikos karo sandėlius.,
įlietų bernas su dviem šautuvais Apskaičiuoja, kad per mėne- 
ūžsilipb Į100 pėdų kalną prie pat sį šiaurės Vietnamas gauna iš 
greitkelio 410 Washington© vai-1 Kinijos ir iš sovietų apie 500 
stijoje ir ėmė šaudyti Į prava- naujy sunkvežimių. Dabar sū
puojančius automobilius, sužeis- !mažėjus komunistų keliams, dalį

jų užėmus Saigono kariuomenei, 
Amerikos pilotai gali lengviau 
surasti sunkvežimių konvojus, 
nes jie naudoja mažiau kelių.

Amerikos aviacija Laose labai 
padeda vietnamiečiams. Mano
ma, kad apie pusė visų komunis
tų žuvusių, būna aviacijos au- 

.komis. Iki šiol, Saigono žinio-
šekspyra,"“Karalius Lyras’k Fil- miš, užmušta 6.052 komunistų 
mo operatorius — J. Gricius,]kareiviai. Už kiekvieną žuvusį 
anksčiau jau traukės taip pat pietų vietnamietį, žūva 14 ko- 
šekspyro “Hamletą” (režisavo .munistų kareivių. Amerika jau 
tas pats G. Kozincevas). Filme prarado 56 helikopterius, vien 
Lyro vaidmenį atliko estų ak
torius Jarvet, dar du vaidmenis 
lietuviai: R. Adomaitis (Edmun
dą) ir D. Banionis (Albanijos 
hercogą). • (E)

PALIAUBOS BAIGĖSI, BET-DAR RAMU
Egipto prezidentas vėl buvo Maskvoje

JERUZALĖ. — Viduriniuose Rytuose pasibaigė karo paliau
bos ir padidėjo įtempimas. Egipto, Jordano ir Sirijos kariuomenės 
budi — paskelbtas karinės parengties stovis. Izraelis nieko nepa
skelbė, tačiau niekas neabejoja, kad ir jo kariuomenė laukia, 
kas bus. Eigptas paskelbė, kad Izraelio pusėje pastebėti nauji 
artilerijos, šarvuočių daliniai Sinajaus dykumoje. Pastatyta 
naujų raketų lizdų.-Jordano štabo operacijų viršininkas brigadie- 
rius Ben Shaker paskelbė, kad Jordano kariuomenė sutraukta prie 
Jordano upės. Jis pridėjo, kad jei Egiptas pradės karo veiksmus, 
Jordanas irgi prisidės prie puolimo.

PRANAS IR ALGIRDAS BRAŽINSKAI

HP. VIETNAMO KARIUOMENĖ LAOSE

SATGONAS. — Pietų Vietnamo kariuomenė Laose užėmė 
tris svarbias kryžkeles netoli šepones miesto. Vietnamiečių ekspe-

komunistai lėktuvų sudaužytus kelius pataisydavo tą pačią dieną, 
dabar jie to padaryti negali. Buvo surasta dar viena gazolino 

. vamzdžių linija iš šiaurės į pietus, kuria tekėdavo dyzelinis aliejus

gišką Pietų Vietnamo kariuomenę ir nukovė virš 30 kareivių.

Aviacijos žiniomis Ho Chi —:------- -  ■ ~ -----

Baltieji nenori

damas’ 4 asmenis. Kada atvyko 
'policija, vaikinas nusišovė.

Lietuviai 
naujame filme

Leningrade pradėtas rodyti 
sovietų pastatytas filmas, pagal

Nauji pasiūlymai 
Libijos valdžiai

TRIPOLIS. — Vakarų žibalo 
bendrovės įteikė Libijos valdžiai, 
naują pasiūlymą su padidinto
mis žibalo kainomis. Tačiau, at
rodo, kad Libija nenusileis ir to
liau reikalaus milžiniško kainų 
pakėlimo. Libija siekia gauti už 
savo žibalą 3.75 dol. už statinę, 
42 galonus;

Naujos Libijos reikalaujamos 
kainos pakeltų šio nedidelio, 1.8 
milijonus gyventojų * turinčio,

* krašto pajamas net 800 milijo-

Laose — 44. Užmušta 50 lakū
nų, 14 dingo ir 43 buvo sužeisti.

Sovietų tankai, pastebėti Lao
so kovose, nėra patys naujausi 
modeliai, tačiau yra tie patys T- 
54, kurie dalyvavo Vengrijos su
kilimo numalšinime. Tankai yra 
35.4 tonų sunkumo, turi 12.7 
mm. priešlėktuvinius pabūklus, 
ir 100 mm. patranką. Tanką mo 
toras yra užpakalyje, 12 cilinde- 
rių, 512 arklio jėgų. Tie tankai 
gerame kelyje padaro 30 mylių 
per valandą ir gali važiuoti 185 
mylias.

♦ Keturių amerikiečių pagro
bimas -.Turkijoje sukėlė turkų 
opoziciją kritikuoti premjerą 
Demirel, kuriam siūloma atsi
statydinti, nes turkų valdžia pra
radusi savo prestižą ir autoritetą 
žmonių akyse. Tūkstančiai ka
reivių saugo visus aerodromus 
ir kelius bei ieško pagrobtų ka
reivių. Valstybės departamen
tas pabrėžė, kad už pagrobtus 
kareivius reikalaujama suma — 
400,000 dol. nebus sumokėta, 
nes tas tik padrąsintų banditus 
grobti amerikiečius visame pa
saulyje.

Iš vyriausybės pasitraukė 
Australijos gynybos ministeris 
Malcolm Fraser, kuris norėjo iš
vežti iš P. Vietnamo visus aus
tralus kareivius.

Britanijoje policija už nar
kotikų naudojimą suėmė 91 jau
nuolį.

♦ JAV kongresas paskyrė 
100,000 dol. premiją tam, kad 
išaiškins senato pastato sprog
dintojus. Tie pinigai buvę su
aukoti privačių asmenų.

Vienas jaunuolis bandė pa
grobti lėktuvą ir priversti jį skri
sti iš Alabamos į Kanadą. Lakū
nams pavyko 16 metų vaikiną 
ore perkalbėti ir lėktuvas nusi
leido Floridoje. Jaunuolis norė
jęs pabėgti iš savo miesto, kur 
jis mokykloje gaudavęs prastus 
pažymius.

+ Valst. sekretorius Rogers 
pareiškė, kad praeityje Vietna
mo kare sąjungininkai buvę su
varžyti įvairiomis taisyklėmis ir 
galėdavo tik gintis, priešui pa
liekant iniciatyvą. Dabar jokių 
nuostatų nėra ir vietnamiečiai 
gali pulti, kur nori.

Sovietai stato 
naujas raketas

WASHINGTONAS. — Sena
torius Henry Jackson, kalbėda-’ aldermano Donald Swinarski 
mas per CBS televizijos “Face būstinės, 4444 So. Archer ave. 
the Nation” programą atiden-|Jie protestavo prieš Čikagos hu
ge, kad Sovietų Sąjungoje paste- tų valdybos (Chicago Housing 
beta nauja tolimųjų distancijų. Authority) planą statyti Brigh- 
karinių raketų statyba. Sen. on Parko apylinkėse pigiąsias 
Jacksonas pareiškė, kad tai vi-į butų kolonijas. Aldermanas 
sai. naujos tobulesnės raketos, * Swinarski pareiškė, kad jis 
visai nauja “raketų generacija”. |100% esąs su žmonėmis, kurie

Pentagonas patvirtino, kad patys turį teisę nuspręsti “zon- 
žvalgybos duomenimis jau kelios ing” teises, nuspręsti kas jų apy- 
savaitės savįetai stato naujus ra- pinkėje gali būti statoma. Net 
ketų lizdus. Dar nesą aišku, ko- , ir teismai negali keisti 
kios yra sovietų intencijos, pa-nuostatų, 
reiškė Jerry Friedheim, Penta
gono kalbėtojas. 
1 * z .

ČIKAGA. — Apie 200 Bright
on Parko gyventojų demonstra
vo sekmadienį prie 12-1 o Wardo

Kongresmanas Roman Pucins- 
ki pareiškė, kad teisėjas Aus
tin, kuris privertė butų valdybą 
paskelbti planus, reikalaujant 
Civilinių Laisvių Unijai, pats tu
ri pasiimti atsakomybę už tai, 
kad Čikagoje per kelis ateinan
čius metus nebus statoma jokių

Britų paštininkai 
užbaigė streiką.

LONDONAS. — Po 47 dienų . ......
streiko Britanijos paštininkai sprend,mas pn-
sugrižo i darbą, tačiau normali, nedalyvauti tokioje
pašto veikla neprasidės dar daug 
dienų, kol bus susitvarkyta su 
susikrovusia siunta. Naujų sun
kumų įneš ir pinigų sistemos pa
keitimas, įvykęs tuo pačiu me
tu kaip ir streikas. Paštininkus 
reikės išmokyti naudoti naujus 
pinigus.

Pašto valdyba sutiko pakelti 
algas ir abi pusės sutiko su trijų 
asmenų tarpininkų komisija, ku
ri svarstys ir rekomenduos pa
keitimus atlyginimuose.

Pašto valdyba pareiškė, kad 
gali tekti sumažinti pašto tar
nautojų skaičių. Streikas paro
dė, kad gyventojai gali ir ilgesnį 
laiką apsieiti be pašto patarna
vimų. Iš to bus padarytos išvados 
Nuo vasario 15 d. buvo pakeltos 
pašto patarnavimų kainos, įves
ti nauji pašto ženklai.

Paštininkų streikas kainavo 
valdybai apie 57 milijonus dole
rių. Tiek pat neteko ir paštinin
kų unija, kuri įsiskolino kitoms 
unijoms.

• statyboje, kuriai priešinasi mies
to gyventojų dauguma. Namų 
statyba sustos.

Negrų organizacija “Tenant 
Relocation Service” irgi pareiš
kė, kad jos nariai nenori išsi
kelti iš savo gyvenamų rajonų 
ir todėl yra priešingi teisėjo 
Austin sprendimui.

Demonstracijos įvyko ir kituo
se rajonuose. Jos buvo sponta
niškos. Baltieji pietų-vakarų 
apylinkių gyventojai visomis jė
gomis priešinsis, kad jų rajo
nuose nebūtu statomi skurdžiu 
namai. Tam planui pritaria tik 
minėta Civilinių Laisvių Unija, 
kurios patarėjas Čikagoje yra 
Alexander Polikoff.

Izraelio žvalgyba pranešė, kad 
Sirijos pusėje pastebėtas didelis 
tankų dalinių judėjimas, kokio 
nebuvę nuo 1967 metų karo, šeš
tadienį, prieš pat paliaubų pabai
gą, iš Sirijos pusės į Izraelio ūkį 
Golane buvo pasiųstos kėlios ra
ketos,. kurios nuostolių nepada
rė.

Lebano premjeras pažadėjo pa
ramą Egiptui, jei jis pradėtų ka
ro veiksmus. Sudanas irgi pa
skelbė stosiąs į kovą prieš Izrae
lį, jei Egiptas duos ženklą.

Nors paliaubos pasibaigė, 
Egiptas karo nepradėjo. Prezi
dentas Sadatas savo kalboje pa
skelbė, kad jis kovo 1 ir 2 d. bu- 
vo Maskvoje ir tarėsi su Brežne- 
viir-Kosyginu ir Podgornu apie 
padėti. Jis grįžęs iš Maskvos la
bai patenkintas Kremliaus va
dų pažadais Egiptui.

Washingtone Baltieji Rūmai 
paskelbė, kad Amerika kartu 

su Sovietų Sąjunga daro diplo
matinį spaudimą, kad neprasidė
tų prie Suezo karo veiksmai.

Prezidentas Sądat pareiškė, 
kad visas pasaulis buvo pritrenk
tas Izraelio atsisakymu pasi
traukti iš Egipto žemių. Egiptas 
bandysiąs diplomatinėmis prie
monėmis priversti Izraelį klau
syti Jungtinių Tautų, tačiau, jei 
tos priemonės nepavyktų, tada 
— karas. Jis įvyksiąs tinkamu 
laiku, tinkamose sąlygose.

Izraelis pakartojo savo sąly
gas taikai pasiekti. Oficialiame 
dokumente Jungtinių Tautų tar
pininkui ambasadoriui Jarring 
Izraelis visai nekalba apie pasi
traukimą iš arabų žemių, tik siū
lo derėtis dėl naujų sienų, pa
brėždamas, kad į senąsias sie
nas Izraelis niekada nebesugrįš.

nų dolerių per metus. Jau da
bar Libija uždirbdavo už savo 
žibalą 1.3 bil. dol. žibalo turtai 
padarytų Libiją vienu turtin
giausių arabų kraštu ir tuo pa
čiu pakeltų Libijos vyriausybės 
įtaką arabų tarpe.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija priėmė Vakarti Berlyno pa
siūlymą derėtis dėl leidimų va
karų gyventojams aplankyti Ry
tų Beriyną. Derybos prasidės 
šeštadienį.

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija pareiškė griežtą 
protestą dėl jos žvejų laivų truk
dymo Tonkino įlankoje. Ameri
kos ir Pietų Vietnamo karo lai
vai provokuoją Kinija, trukdy
dami žvejams žvejoti. Kai ku
riuos kinų laivus apšaudžiusi 
JAV aviacija.

NEW YORKAS. — Televizi
jos aktorius Johnny Carson pa
guldytas į ligoninę su hepatitis. 
Jį NBC programoje pakeis Joey 
Bishop. •> . •

Belfaste neramu
BELFASTAS. — šiaurinės Ai

rijos katalikai suorganizavo de
monstraciją, kuriai vadovavo 
apie 40 karinėmis uniformomis 
pasipuošusių moterų. Demons
tracija prieš britų kariuomenės 
brutalumą buvo taikinga, kol 
žygio dalyviai nepriėjo policijos 
įstaigos, kurioje savo štabą tu
ri ir britų parašiutininkų pul
kas. čia jauni demonstracijos 
dalyviai ėmė mėtyti į pastatą 
akmenis ir butelius. Buvo išdau
žyta daug langų.

Kariuomenė ir policija demon
straciją išvaikė, tačiau jos da
lyviai persigrupavę pasirodė ki
tose Belfasto vietovėse. Padega
momis bombomis buvo sužalo
tas kariuomenės aunkvežimis.

“Amerikos žydai
- Izraelio jėga”

WASHINGTONAS. — Izrae
lio prezidentas Zalman Shazar 
vakar lankėsi pas prezidentą Ni- 
xoną. Sekmadienį jis pasakė kal
bą Izraelio bonų organizacijos 
suvažiavime Miami Beach. Pre
zidentas Shazar pareiškė, kad 
Amerikos žydų aukos bus žydų 
istorijoje atžymėtos ir istorijos 
padėkotos. Be tų aukų Izraelis 
turėtų daug sunkumų.

Prezidentas savo kalboje pa
reiškė, kad šiais metais apie 50,- 
000 žydų atvažiuos gyventi į Iz
raelį. Jiems reikės darbų, butų, 
kurie bus pastatyti už Amerikos 
žydų aukas, šiais metais orga
nizacija užsibrėžė surinkti Ame
rikoje 400 milijonų dolerių. 
“Amerikos žydai yra Izraelio jė
ga” — pareiškė prezidentas Sha
zar. \ ’



JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Pažinkime patys save geriau —- lengviau bus kovoti 
su įvairiomis negalėmis. Medkiniška tiesa

Kūno, .proto ir jausmu darnos pagrindai

NEPAGRĮSTAI PAVARGSTANCiOS
MOTERIŠKES SAVITUMAI

— “Kodėl aš esu nuolat taip 
pavargus, daktare. Kodėl as ry
tais silpnesnė jaučiuos negu ei
dama gulti. Kodėl aš neišsijudi
nu į darbą. Kodėl manęs niekas 
nedomina?” — taip ar panašiai 
skundžiasi gydytojui 20-30 me
tų ar daugiau sulaukusios mo
teriškės. Tokios jaučiasi pervar- 
gusios, nors neturėtų, rodos, nuo 
ko pavargti. Jokio tokio darbo 
jos nedirba, kuris joms taip 
atimtų jėgas. Kaip galima to
kioms padėt, nes tokių milijonai 
— kiekviena moteris ir kiekvie
nos tokios vyras domėsis.

Gydytojas kasdien susilaukia 
daug chroniškai nuovargiu besi
skundžiančių pacienčių. Jos ne
dirba varginančių darbų; o vis 
tiek jos nuolat labai išvargusios 
jaučiasi. Ta be matomos prie
žasties pasilpusi moteris serga 
liga čia pavadinta "“Pavargusios 
moteriškės - negerovė”, angliškai 
“Tired Housewife syndrome”. 
Tai ne kūniška, kitaip sakant, ne 
organinė negerovė, *bet’ norma
laus emocinio stovio sutrikimas. 
Jis apturimas dėl įįyairių nesun
kių, moteriškei dažnai neaiškių 
priežasčių. Emocinės‘energijos 
pereikvojimas tokia jautriąimo-^

teriškę nuvargina dar jai namuo
se ruošos net nepradėjus.

Visokio amžiaus moteriškės 
gali šia liga susirgti. Bet daž
niausiai tuo nepagrįstu nuovar
giu skundžiasi 20-30 amžiaus me
tų sulaukusiosios. Ta negerovė 
neapsiriboja tik minėta viena 
amžiaus grupe. Nepamatuotai 
nuvargti gali bet kokio amžiaus 
moteris.

Vienas vargas — ne vargas
Ne vienas toks nuovargis var

gina moteriškę. Ji dažnai ima 
skųstis begalybe kitokių nege
rovių. Dažniausiai moteris ne
žino, kodėl ji pervargsta. Taip 
pat dažniausiai ji nesutinka su 
gydytoju, tvirtinančiu,’ kad jos 
nuovargis ir kitos kartu atsiran
dančios negerovės; yra emoci
nės — jausmipės kilmės.

Dažniausiai chronišku nežino
mos kilmes nuovargiu ima skųs
tis, kaip minėia, 20-30 metų mor 
teris. Tokia, pvz., turi keletą

Detroito policijos raiteliu sekcija turi du kalvius. Vienas jy—mo
teris Nancy Saastamoinen. Ji turėjo daug kovoti ir išlaikyti neleng

vus egzaminus/ kol gavo kalvio darbą.

gali imti skystis: —r “Aš nega
liu toliau tokio 'gyvenimo pakęs-
i ■ * - *• i 4

dirba nermaliąiu šeimos gyveni-; 
•nįuįi ^^ė^jn^įąįįf^turi Muk-: 
suso, ir jos tokio stovio pasikei-- 
tinto ? neninnatoma. -bent -netoli-: 
moję ateityje; Tokią moteriškė;

tįį

r
Tt 
4 -

ti. O vyras — kaip niekur nieko 
— po darbo skaito laikraščius ir 
visai nesikiša į šeimos gyveni
mą. Jis jį paliko psichopatei 
žmonai, pasitenkindamas tik pa
tino vieta šeimoje. -Milijonai to
kių šeimų dabar baigia užaugin
ti tokią gentkartę, kad jau nė 
vienam nebus greit saugios vie
tos net atominės energijos prie
globstyje.. ;. ;i ..... . , ;
■ .jTokios .rytaiSj vos pabudųsįos 
jau esti išsisėmusios vien joms 
pagalvojus apie ją laukiančius 
šios dienos darbus. Pvz., tokia 

‘21 metų motina susilaukė pirm- 
gimio kūdikio. Ji savais jaus
mais nesveikos motinos buvo 
užauginta be jokio.darbo. Ji bu
vo rengiama būt “baltaranke pa
nele”, kuriai darbas buvo už
draustas, kaip negarbingas už
siėmimas. Ruošą jos namuose 
turėjusios atlikti samdinės. Už- 
tai ji, dabar motina tapusi, nemo
ka žmoniškai šeimai valgio iš
virti. Ji nemėgsta namuose šva
rą palaikyti." jokio suprati
mo neturi apie vaiko priežiūrą. 
Blogiausia, kad: ji -yra taip susil
pusi jausmais, kad nesiduoda pa
mokoma. Tokia arba vaiką .žu
do fiziškai arba žaloja ją emo
ciniai. Tada-pačiai jai namuose 
ankšta pasidaro.: Tokia jaučia
si parblokšta visos . namų ruo
šos —pervargusi,:nors nieko var
ginančio nedaro. Kita — nor-

gali imti skųstis
i .. ... i-. ..

ti”., Tai ir yra. jaunos motinos 
pervargimas. Tokios bando per
daug dirbti. Jos yra pirmininkės 
organizacijose, pinigo, tvarkyto
jos namuose, lėšų sukėlėjos mo
kyklose, dirbančios bažnytiniuo
se komitetuose bei politikieriams 
talkinimo vietovėse, ar šokių bū
reliuose. Jos ėsti perdaug skru- 
pūlingos darbe - ir mėgstančios 
viską labai švariai' "ir 'tvarkin
gai atlikti; ; Jos apsiima dau
giau pareigų, negu pajėgia jas 
įveikti. ‘ '■

-4 - .
‘ Kiekvienas savitai nuvargsta
* ’ -/.i: ' t “i ‘ ’i7 • -T :

j ■ žinoma, kiekviena moteris tu- 
{ ri savitą energijos- išteklių. Čia 
1 minimos chroniškai pervargs-
- tančios moteriškės savo jėgų ne- 
: tenka dėl gausybės darbų. Ne 
: vien minėtas 20-30 metų sulau- 
’ kusias moteriškes toks persidir-
- bimas nuvargina. Yra priežas

tys kiekvieno jos^amžiaus de-
• šimtmečio moteriškei turėt sa- 

■ vitų sunkumų. Taip ir kenčia
jos įvairiai savas pareigas ątlik- 
damos... I^e. sunkumai gali, pasi-. 
reikšti, psichologiško nuovargio

: formoj. .".Ūžtai gydytojai kalba 
apie įvairių metelių 'moteriškių

į įvairias aaįęitmmis ftapį&ztaipiyą- 
dinamas"" “suspaustas” dvide
šimtmetes^apie besistengiančiasi

; trisSdšiinttnėtes, išgąstingas ke
turiasdešimtmetes, apie įsismar-š maliai užauginta 20-metė mo-

ir turinčioms eknnotniikai 
ar visuomenės darbuose nesp- 
aileidusioms moteriškėms -—jų 
aus i minimas — depresija dažnai 
joms trukdo pasinaudoti proga 
vertingesniems darbams atlikti 

mažiau pavargusioms jaustis.
*ms darosi viskas neįdomu.
Darbo dar nepradėjo, 

e jau pavalgo
Trumpai tariant, pavargusios 

šeimininkės liga negaluojančios 
moteriškės esti nusiminusios, 
piktos, nusivylusios, kankinamos 
gilaus nepasitenkinimo, vieni- 

i šos, baimingos ir staigios įvai
riems negeistinumams vykdyti 

Į— kompulsyvios. Jos negali iš
sijudinti darbui, ir joms niekas 
neįdomu. Jos tik sėdi prie TV, 
kramto ką nors ir, žinoma, tunka.

Vienas jų daugiau kamuoja 
vienišumas. Kitas — daugiau 
vargina apsivylimas — gilus ne
pasitenkinimas. Bet visoms tąja 
nuvargusios šeimininkės liga ne
galuojančioms moteriškėms yra 
bendras negerumas: jos esti li
guistai nuvargusios. Jos net iš1 
ryto, vos atbudusios, jaučiasi 
silpnos esančios.

Tas taip liguistas jų nuovar
gis skiriasi nuo normalaus žmo
gaus nuovargio po sunkaus dar
bo. Po ganėtinai sunkaus darbo 
ir jo ilgesnį laiką dirbimo pa
vargsta kiekvienas, kad ir svei
kiausias žmogus. Toks pasilsė
jęs po darbo vėl gerai jaučiasi. 
Iš ryto, po gero poilsio, sveikas 
žmogus vėl eina į darbą pilnas 
energijos. Gi dėl emocinio persi
tempimo nuvargstančios mote
riškės niekada nepajėgia pailsė
ti. Jos tokios negali energijos 
atgauti. Jos daugiau išleidžia, 
negu pagamina. Jos nuovargio 
neatsikrato nei .popiečio prigulu
sios, nei per naktį išsimiegoju
sios.
Reikia susekti, ar nėra energiją 
naikinančio kūniško negerumo 

žinoma, visų pirma reikia iš
tirti — sužinoti, ar toji taip ėino-. 
ciniai nu vargstanti moteriškė ne-

serga kuria nors kūno liga,,sa
kysim, gūžio liaukos (thyroid) 
tingiu veikimu, ar ji neturi reu
matoidinio artrito, prasidėjusio 
vėžio, cukrinės ligos ar kitos ku
rios negerovės, čia kalbama apie 
emocinės kilmės nuovargį, nu- 
vargimą moters, neturinčios jo
kios kitos negerovės. Taip pa- 
vargstančios moteriškės sudaro 
didžiausią būrį nuovargiu besi
skundžiančių jų. Net nė pilnų 
dešimt procentų nesudaro chro
nišku nuovargiu besiskundžian- 
čiųjų tarpe tos moteriškės, ku
rios turi vieną kurią kūno ligą.

Ketveriopai emocinis 
liguistumas atsiskleidžia

Tokias dėl emocijų sutrikimo 
pervargstančias moteriškes gy
do daugiausia trys gydytojų rū
šys. Bendros praktikos gydyto
jai, kurie vadinami Physician 
and surgeon (gydytojas ir chi
rurgas” — nevykęs vertimas iš 

angliško). Vidaus ligų žinovai — 
čia vadinami internistais, ir mo
terų ligų gydytojai — ginekolo
gai. Psichiatrai, kaip taisyklė, 
tik labai nusiminusias tokias 
ima savo globon. Psichiatrai sa
vo kabinete mato tik tokias mo
teriškes, kurias virš minėti gy
dytojai nepajėgia sutvarkyti. 
Tai taip vadinamos, pagal ang
liškus žodžius, “Keturių F rai
džių moteriškės” (Four F Fe
male), būtent: jos esti “Furio
us”, “Futile”, ‘Trantic” ir ^Fru
strated”. Atseit, psichiatrai 
tvarko tik tokias sunkiai emo
ciniu nuovargiu besiskundžian- 
čias moteriškes, kurios yra ket
veriopai sumenkusios. Jos .esti 
(1) siaučiančios— pasiutusios, 
šėlstančiai piktos (furious); (2) 
smarkios, savyje nesitvęriąnęips 
(frantic).; (3) beprasmiškų sie
kių pilnos, nerimtos (futile), ir 
(4) apsivylurios, kankinamos gi
laus nepasitenkinimo (frustrat
ed). Tokių moteriškiųrpyktiš da
linai padidėja dardr dėl 'to, .kad 
j as . ne psichiatras gydęs ir nesu- ’ 
radęs kūno organinės, ligos

(tokios Jte. ji# nuovar
gio pateisinimui-

Įmaniausiai moteriškės 
pavargsta dėl menkniekių 

Nors ir ne dėl organinės prie
žasties, o dėl emocijų netvarkos 
minėtai chroniškai dažnai pa
vargsta moteriškės, bet dažniau
siai tas jų nuovargis esti ne dėl 
gilių psichiatrinių negerovių. Jos 
turi tik eilinius emocinius var
gus ir dėl jų esti visą laiką nu
vargusios — nepatenkintos, ne- 
paslenkančios. Jos ir pas gydy
toją atėjusios skundžiasi svar
biausia nuvargimu. žinoma, to
kia taip pat rūpinsis, ar ji netu
rinti kokios nors ligos, pvz., ma
žakraujystės ar gūžio liaukos 
(thyroid) negerovės. Gydytojų 
pareiga tokioms kuo geriausiai 
padėti, o jų pareiga kuo pilniau
siai gydytojo patarimą įvykdy
ti. Daugiau apie tai — sekantį 
kartą.

Išvada. Dagyvenom laikų, 
kai ligoninėj vien už nakvynę 
reikia šimtinę žaliukų, pakloti. 
Kol čia susilauksim pakankamai 
žmoniškų ir šviesių aukštose val
džios vietose sėdinčių žmonių ir 
apturėsime visi :valdžios., pilną 
draudimą visose, ligose visokio 
amžiaus žmonėms, turime visi 
rūpintis savo sveikata iš anks-

1 ' (Nukelta į 5 psl.)

KAINA §776.00
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO X LIEPOS 14, 
RUGPIŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis., 
po 11 dienu.

. Dalyviu skaičius' ribotas —•

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i

TEANS-ATLANTIC ;?
TRAVEL SERVICE

.,^0. WEST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS^ 02127

Telefonas: (617) 268-8764
■Savininke: Aldona Adomonienė
’ iv , . . - * . : • ’

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI ’
'■tSf ??. 8^48 i » i' '■ ■'.

. .. ....sek pasaką, mamyte, - •
Apię senus laikus, 

.' .. -Kai'aitvarai jr laumės ■-». . . 
’laikus.\ j A 

/ ° . ’’■* -S. Petersonienė
f * -*ieakos yra vaikų mėgstami ne mažiau .-kaip zawtma , w 

krykštavimaįš .Naujienose galima gauti šių .perlų ir žemčiųgTt niūsų. 
siems bei jaunimui:
' 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOSr82 pat, telpa 6 pasakos ir DVY

NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakjmėliais k vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais/ kainuoja po -f dėt

2. Vende Frenkienė-Vaitkevičienė, -ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pas^^
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės.,iliustruoU. Didelio formato, 24 psL, gra- 
žus leidinys. ‘SySO: >■’' . •-./ s *

3. A. Giedrios, MURKLYS, 24 apysakaitės vilkams. DaiL V./Sinan-
keviėiaus'iliustmota, 130-psL, SLBO. .h,- * j

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 1? eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumės'"Tėvų žemėje. ' Labai'gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. -J, Kibuco iliustruota, -64 
psL, kaina 5 vtoL ' —y

■ .5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pšL $1.00. .}
r 6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO -NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui;# 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL ‘į’’. -///

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienėš. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. S3.00. -

. 8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir, žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 p$L, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jer tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

"N A 0 J I Ė"N O S, ■ • t ■ 
1739 So. HALSTED ST/ CHICAGO, ILL. 60608. »
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metęs.

^fcys;i$idSošios, nuvargstančiųjų 
Pi ? ^t^ ^Thb^rųt grupės

Net į tris grupes psichologiš
kai nuvargstančiųjų grupes mo-' 
teriškės .padaliiamoš ėsti. Pro
centiniai daugiausia.pavargstan- 
čiųjų_-yra pirmoj ė; 20-30 am
žiaus metų grupėje/Tokios jos, 
kaip sakyta, turi Jau porą dr 
daugiau vaikų. Jos iesti apsun-t 
kįntoš fizinės" tr’ emocinęs įtam
pos atliekant savas pareigas, vie- 
ną, dėbnesenąį sukurtoš šeimos 
sunkumų, antra, dėl jos pačios 
netinkamumo šeimai. Tokios 
jos esti menkai, ar visai nesu- 
brendusios šeimyniškom parei
gom. Duokim, kraštutinį pavyz
dį: profesionalo jauna žmona ba- 

, du marina vaikus, juos taip dau
žo,, kad -gydytojai turi, plastiki
nius ausų būgnelius vaikams dė-!

> - : % į 9 * Y v
■ ......................................... ... . ...........................................

i
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Jau išęjo . seniai laukta . i
Juozės Vaičiūnienės knyga ;

; TMOflį ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS . ?
IU0 didelio formato psL, daug paveiksly. Kainą £2.do.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. , 
AnsanibHai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto įeršiuntimo išlaidų. tf .
Knygą galima gauti Naujienose arba paslunČiant 

čeki ar Monąy orderi tokiu adrėsu: / . . _____ _

V

• N A U J I.ENOS , t;' ’ ■ ■
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

bei jaunuoliams jų sunkumuose 
padėtų, r; .. -

Antrajai be fizinės priežas
ties greit, pa vargstančiųjų mo
terų grupei priklauso .per savo 
amžiaus trisdešimtmetį persiri- 
tusiosios.'Jos. kiek silpniau stovi 
socialiai bei ekonomiškai. Jų vai
kai jau yra jaunuoliai. Joms iš 
motiniškumo apturimas džiaug
smas ima gesti. Jos junta, kad 
gyvenimas jau slenka pro jų ša
lį. Ir kaip šeimininkių jų pa
skirtis darosi jau ne-taip svarbi 

nepilnavertė. Jas imadpmin- 
ti už jų namų esanti kultūrinė 
bei profesinė veikla. .Tik retai 
jos tuo pasinaudoja, nes retai 
kurios jų iš anksčiau j tokią vei
klą yra {pratusios. Tokios mo
teriškės tampa nepatenkintos, be 
energijos, negalinčios save iš
judinti, vienišos, ir labai dažnai 
piktos.

į j Trečiai ne dėl fizinio persitem
pimo nuvargstanČių moterų gru
pei priklauso tos moterys, ku- 
.rioms artėja gyvenimo permai- 
.na, kr jau tas laikas joms prisi-

- ten feęt tell, of immigrant

Most of us know about the You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paperwork.)

rate, «o youTl have a nice bundle 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonds

, leheknows, the home 
e, even the language 

he speaks, to come here?
5^'Jr •< jį '

Abetter way to Eva

where a man can own ha 
own home. Maybe with a heck

Ahtaigh sometimes we

to do?
Welt foe one

make America

Take stock in Am
Bay US. Savings Bonds

an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
might lie to

.suaugti ir pradeda apleisti gim
tąjį lizdą. Tokios jaučia, kad jų 
seksualumas nyksta. Jos ima 
nepasitenkinti savo veido raukš

lėmis sava išvaizda. Jų vyrai 
taip pat mažiau jomis domisi. Ši
tos grupės moteris dažnai nusi
mena. Nors ir pirmose dviejose 

, grupėse' nushhiniinb depresi
jos žymės tain tikrame laipsny
je pasirodo, bet pastarosioms la
biau juodas pasaulis atrodo. 
Apie 50 metų sulaukusiom, nors

@@E= lr
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VLADAS MING ALA

PER OHAJU KELIAVO ŠAULIAI
Nėra idėjų be faktų — nėra faktų be idėjų 

Atsiminimų pynė prabėgusio laiko perspektyvoje

(Tęsinys)

Oras tačiau pasitaikė nepa
prastai blogas: blogesnis ir ne
galėjo būti. Pervažiavus šimtus 
gatvių, besisukinėjant kairėn ir 
dešinėn, pagaliau atsidūrėme 
Ohaio greitkelyje. Pradėjome 
greičiau važiuoti.

— Oras? — negerėjo, bet blo
gėjo.

Lijo, lijo ir dar snigo, šlapdri
ba prisidėjo. Lietus tiesiog ki
birais pylė. Greitkelio grindinys 
visą laiką laikėsi apsemtas, švi
niniai debesys dengė žemę ir kar
tu mūsų mašiną tiršta pilkuma, 
šaltas vėjas siuto ir daužėsi į 
mūsų langelius. Kartu lijo ir 
snigo stambiais kaip vata snie
go gabalais. Gal po pusvalan
džio beveik vakaro sutemos mus 
pasitiko.

Debesys užgulė mūsų automo
bilį.

0 viduje tikrai šalta pasidarė. 
Keista drėgmė kažkaip lyg ašt
riais ir šaltais durklais veržia
si į kūną ir kaulus. Brolis Vin
cas tiesiog virpa nuo drėgmės, 
jį šiurpuliai krato... Nešilta ir 
mums.

— Ak, kaip būtų gera “Kieto” 
gėrimėlio vieną kitą taurelę iš
mesti! — skundėsi pirmininkas; 
Bet... to gėrimėlio nėra ir nėra 
šilimos tame “Buike”. Išvažia
vus iš Detroito paaiškėjo, jog au
tomobilio šiliminė sistema visai 
neveikia. Drėgmė aptraukė lan
gus ir matomumas labai suma
žėjo.

Bet mūsų mašina “jūrų admi-

rolo” vairuojama vis pirmyn x 
žiasi. Kai kada kokią pėdą i 
steli į šoną — į vieną ar kitą. 

! Važiuojame tačiau greit: apie 75 
mylias per valandą greičiu.

Aš turėjau Šiltesnį paltą, bet 
ir man toji drėgmė, lietus ir snie
go šlapdriba giliausiai paslėptus 
kaulus pasiekia ir nemaloniu le
do šaltumu virpina vargšą kūną.

O mūsų pirmininkas kaip “ka
valierius” nedrįso Šiltesnio pal
to pasiimti. Todėl jis ir labiau
siai šalo ir virpėjo. Tačiau sten
gėsi tą virpėjimą suvaldyti, kad 
mes nematytume.

O automobilio šildymo siste
ma vietoj šildyti, paspaudus ima 
pūsti ledo vėsumą.

Bet... ne tiek to kelio iki Kle- 
velando, kiek to rašymo! Vos po
rą valandų pavažiavę, ėmėme 
artėti prie Klevelando. Kurgi 
ne!

Nagi ir mūsų navigatorius M. 
šnapštys netyli. Dainuoti nie
kas nenori, tat jis mus nušvie
čia, t. y. pabyloja apie mūsų 
maršrutą; paaiškina kur esame. 
Jo rankose stipriai laikosi Ohio 
žemėlapis, čia pat kitoj kiše
nėj kyšoja Klevelando žemėla
pis. Klevelando žemėlapy ma
tosi smulkiai ir viską išaiškinan
čiai parašyta “Legenda”. Daž
nai vis pagalvodavau”. O jeigu 
neturėtume tos “legendos”, ku
rią mums surašė gerasis kleve- 
landietis,‘ką tuomet darytume, 
gal vietoj Klevelando atsidurtu
me Čikagoje? Kas gali žinoti...

Ak, toji “legenda”! Ten viskas 
surašyta, — viskas, o viskas!

er

Motery "išlaisvinimo" lyga galėtu didžiuotis Nan^y Saastamoinen, kuri išmoko kalvio amato ir 
dabar dirba Detroito policijoje, kur kausto policijos arklius.

tą įsitikinome lietuviško 
kio °Savo parapijoj prans 
busi/ tęį^įnKMnitiv

ir-ikiai 
Sit-1 nės. 
ie- sies

Į . _ .
1 turi r

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE

Frank Zogas. President

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Matau ir motelio adresą, nume
rį ir gatvę. Motelis mum svar
bus šeštadienį, o jau sekmadie
niui vėl visi adresai toje “legen
doje” surašyti. Ten jau matosi 
bažnyčia ir po ja parapinė salė 
aprašyta, kokią valandą iškil
mingosios Kariuomenės minėji
mo pamaldos. Pro kokias duris 
Įeiti — ir tai mėlynu paišeliu 
pažymėta.

Artėjant prie Klevelando ir 
nuotaika taisosi. Tačiau lijo ne 
mažiau, kaip iš Detroito pajudė
jus. Gal tik kiek mažiau to snie
go...

Mūsų navigatorius labiau rau
kia kaktą nei šoferis. Jis, mat, 
supranta tą didžią atsakomybę... 
Tik pagalvokime, jeigu paimtu
me klaidingą greitkelio numerį, 
galėtume vietoj Klevelando Fila
delfijoj atsidurti — rimtimi su
raukta kakta byloja navigato
rius — teisėjas Marijonas. Bet
gi ar gyvenime kam taip yra 
nutikę? — tą tvirtinti negalė
čiau.

Pagaliau, pagaliau, — mes jau 
Klevelande! Džiaugsmas neiš
pasakytas. Skubiai bėgame, ma
šinai sustojus, prie motelio nu
merio, nužymėtoje “legendoje” 
gatvėje: mašina buvo sustojusi 
kieme. Tą moteli užsakė gera
sis Antanas Mikoliūnas.

Apsigyvenome dviejuose kam
bariuose: viename aš su pirmi
ninku; kitame — teisėjas M. 
šnapštys su jūros šaulių vadovu 
Myk. Vitkum.

čia jau greit apšilome. Kurgi 
ne! Termostatas rodė 80 šili
mos. Nuotaika (ak, toji nuotai- 
kėlė!) tikrai gera. Norisi dainuo
ti.

Ėmėme skambinti visais tele
fono numeriais, visais laidais. 
Pungtualiai 5 vai. vakaro mus 
aplankė milžiniško ūgio, kaip

vysk. Povilas Marcinkus, Itn. An
tanas Mikoliūnas, senas nepri
klausomos Lietuvos šaulys ir po
licijos valdininkas.

žiūrėjau iš šalies, kaip šie du 
draugai susitiko: būtent, Miko
liūnas su Tamošiūnu. Tuoj ma
tėsi kaip jie artimai pažįstami 
kaip pasiilgę.

Ak, toji šventoji Lietuvos 
praeitis! Jiems susitikus, susi
darė įspūdis, jog juos užvaldė 
Kristaus prisikėlimo šventės 
nuotaika. Jų abiejų veidai švy
tėjo, šypsojosi... Kiek įdomių 
pasakojimų... Reikia pripažinti, 
kad abu, Tamošiūnas ir Mikoliū
nas, puikūs ir iškilūs pasakoriai. 
Kiek Įdomių atsiminimų! Kiek 
anekdotų! Ir kiek nuoširdaus 
juoko... Tuo džiaugėmės visi. Ir 
viskas buvo taip miela ir šir
dinga.

Aš vis iš padilbų žvilgteriu į 
Antaną Mikoliūną, ir pagalvoju: 
“O vis tik jis turėtų būti pulki
ninkas pagal išvaizdą 
nant...” Visi klausėmės: 
tariant, vienas pasakojo, 
turi išsižioję klausėsi.

Man mūsų brangusis globėjas 
A. Mikoliūnas padarė tikrai ge
rą Įspūdį: jis kalba Įvairiomis 
kalbomis — lietuviškai, prancū
ziškai įterpia ištisinius sakinius, 
vokiškai, lenkiškai... Ir tų juo
kelių jis tiek daug žinos.

O mūsų navigatorius ir tei
sėjas Marijonas irgi nepėsčias: 
iškalbos meno ir jam Dievulis 
nepasišykštėjo: davė ir drėbte
lėjo. O ką prikišti mūsų pirmi
ninkui Vincui Tamošiūnui ? Nie
ko! Jis irgi atmintinai moka iš
tisas kaimo poemas, kaimo vestu 
ves... Brolio Vinco irgi už dolerį 
nepirksi, jeigu jis tūkstančių

verti- 
kitaip 
o ke-

Vėliau paaiškėjo, jog A. Mi
koliūnas turėjo p. p. Knistautų 
įgaliojimą mus pakviesti ir “gy
vus ar negyvus” pristatyti į ruo
šiamą priėmimo vakarą. O jų 
rezidencija nuo mūsų motelio 
gal tik šešius blokus nutolusi. Pa
galiau laikinai buvo nutraukti 
mūsų ir brangūs atsiminimais 
perpinti pokalbiai. Mūsų globė
jas Antanas greit išskubėjo (apie 
6 vai.), vis dar lietui smarkiai 
lyjant, savo žmonos iš darbovie
tės parsivežti, bet... čia pat su
žinojome, kad ponia tame susi
pažinimo vakare nedalyvausian
ti, pavargusi... .

Mūsų globėjas savo pažadą 
įvykdė gana tiksliai. Po valan
dos jis jau grįžo pas mus ir po 
trumpos valandėlės pajudėjome 
dviem mašinom į p. p. Knistau
tų ruošiamą priėmimą ir vaišes.

Bet lietus vis pylė ir pylė kaip 
iš kibiro. Jis mus lydėjo iki p. 
p. Knistautų namų. Lietaus ir 
drėgmės nemalonumų atsikra- 
tėme tik tuomet, kai įėjome į 
svetingus šeimininkų namus 
mus pasitiko: šviesa, linksmi po
nių ir ponų balsai, vaišingų šei
mininkų parūpinto maisto no
sį kuteną įvairūs kvapai, p. p. 
Knistautai ir visi malonūs sve
čiai. ‘

Lietinga naktis liko nž durų. •
Iš karto visos nejaukios nuo

taikos, nuovargis, nežinia ir rū-. 
pestis “kaip pasiseks?” į sveti
mą miestą atvažiavus, lyg burti
ninko lazdelės mostelėjimu' din
go. Be to, pas mielus ir vaišiu-

Savame
per dažnai susitikdami, nusibos
tame vieni kitiems. Vis tie pa
tys veidai: Tos pačios šnektos. 
Žinomi visų veikėjų trūkumai 
kažkaip nusibosta. Norime pa
būti be jų. Lietuvis: brolis ar 
sese tampa artimesniais, bran
gesniais kur nors toliau nuo sa
vo dažnai matomų žmonių. Nau
jos pažintys Įdomios. Naujos 
kalbos labiau žavinčios ir klau
somos. Labiau vertinamos...

Tad ir mes 4 LŠST c. v. šau
liai pajutome neeilinį vaišingu
mą, nuoširdumą, draugiškumą 
p. p. Knistautų namuose. Svečių 
priskaičiavau virš 20. O tas 
“kietųjų” ir “minkštųjų” gėrimų 
bufetas buvo neišsemiamas ir 
neišgeriamas.

žinia, pradžioj buvome nepa
žįstami detroitiečiai. O, kaip 
greit susipažinome! Tapome bro
liais ir sesėmis. Radome svečių 
tarpe mielų karių ir šaulių. Bet 
tuo pačiu pajutome, jog Kleve- 
lande patirtoji meilė, parodyta 
pagarba, vaišingumas sudarė 
Detroito šauliams skolos žymę. 
Bus miela kada nors tą skolą 
atiduoti. Ar ne? Betgi... ir tik
rai mums būtų tikrai malonu tą 
skolą su kaupu grąžinti.

Tokie ir panašūs veikėjų va
karojimai mus suartina. Dar, be 
to, gimdo šviesių lietuviškos nuo
širdžios pagarbos ir meilės ap
raiškų. Tuo būdu nuoširdžioje i

Aišku... jeigu panašios rū 
priėmimuose vyrauja kul 
,s ir patriotinis.siekis ir no 

gyvendami J 0 Šiame šeimyniniame pa
rengime vyravo Kariuomenės 
šventės ir savanorių kūrėjų pa
minėjimo prasmė ir istorinė ne
priklausomybės kovų reikšmė 
naujam tautos prisikėlimui. Be 
to, po šio svarbaus klausimo mū
sų visų rūpesčių skalėje vyra
vo šauliško vieneto įsteigimo 
Klevelande klausimas. Visi da
lyviai pajuto, jog šis priėmimas 
nebuvo eilinis baliukas, bet svar
bus kultūrinis ir organizacinis 
pasistūmėjimas pirmyn: visi da
lyviai buvo sodriai pavaišinti ir 
dvasiniu penu.

(Bus daugiau)

ATVIRAS PRISIPAŽINIMAS

Vyras grįžo iš tolimos kelio
nės po Afriką. Žmona ir klausia 
H:

— Pasakyk, ar ten dažnai apie 
mane pagalvodavai?

— Nė vieno karto.
— Kodėl gi, brangusis?
— Tavo pačios gerui.
— Kaip tai mano gerui ?
— Jei būčiau nors kartą pa

galvojęs apie tave, tai dar būčiau 
negrįžęs kokius penkerius me
tus.

PADĖKA GYDYTOJUI

— Pons daktare, 
skutinį receptą.

— Ar tie vaistai
— Labai. Mat,

ačiū už pa-

pagelbėjo?
mano dėdė 

dvasioje aptariami našesnės lie- ’ per apsirikimą juos išgėrė ir da- 
tuviškos veiklos būdai ir tai vei- bar aš esu jo turto paveldėtojas.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klpusėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 

t Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji-- 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 

D kaina 2 dol. * ’
GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

6%
2 Years Savings 
_ Certificate 

(Minimum $5.000)

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings 
_and Loan Association ^SAFETY OF^ 

YOUR SAVINOS

UP TO 
$20,000.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

PER ANNUMfo PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

!4% PER annum

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairmin of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. AL, Tues. 9 to 4, Thors, it Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Ir Vincas ir Antanas abu mok- 
slinosi toje pačioje Policijos mo
kykloje. O ten jaunystės išgy
venimai, drausmės pagalio su
laužymai, bausmės... O jauni, 
juk ne seniai — smarkūs ir at
kaklūs. Jie mini įvairias pavar
des, daugybę pavardžių, filoso
fuoja, prishnea kiekvieno bu
vusio draugo būdo teigiamas ir 
neigiamas ypatybes. O mums 
yra ko klausytis.

Štai ir Kauno policijos vadas 
Jankaukas priartėjo. O! Jo drau
smingo būta; jis mėgo ir kitiems 
drausmės baubą įvaryti. Jo vi
si bijoję, kaip kokio aitvaro.

Pora valandėlių taip greit čia 
prabėgo. Pasilsėjome, apšilome.

Mūsų globėjas Antanas ir sa
ko:

— Brolyčiai, (tai buvo 1970 
m. lapkričio 14 d., šeštadienio 
vakare), dar turėsite šįvakar ir 
“pakūta” atlikti...

— Kaip, kur? — visi sužiuro
me j milžinišką Antaną.

— Nagi mūsų Karių — ramo- 
vėnų pirmininkas Itn. Vladas 
Knistautas ir jo ponia Salomėja, 
Kariuomenės šventės išvakarė
se, savo rezidencijoje nutarė su
ruošti priėmimo ir susipažinimo 
vakarą. Tame priėmime būsią 
nemažas būrelis vietinių karių ir 
šaulių.

Tačiau, anaiptol Antano nau
jiena mus neišgąsdino ir toji 
“pakūta” mums šauliam buvo 
priimtina. Juo labiau ne balsi.

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupyki te!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo intUllal 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įatalgoa jrfetaoM kiemas automobiliams pastatyti
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PBITAJKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef- PRospoct 8-3229 

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitari 

Jei neaisuiepia, saambinti 374-8012

TeleL PRospoct 8-1717

DR. S. BiEZIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciKiai aniradieniais ir penktadieniais. 
lYeciad. ir sekmad, ofisas uždaryta. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

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

ir sesuo. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDinUnD E. C1ARA z/vy w. Oist OIKekT
ieU GR 6-2400

vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4. <—9, aniracL, penkt. iu—4, ir 

sestad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamomu mi 3-ouul.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštai, uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tek: 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: Pirmad. 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 vaL 
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Priima ligon<us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Lietuviu taipgi peria r ptnfa 
tr progas ttžino tktai per

naujienas

iCHICAGOS L DRAUGIJŲ 1971 M. VALDYBOS
KRAKIŠKIŲ DRADGKKO KLUBO 

j VALDYBA 1971 METAMS — Pirmi- 
kas Motiejus Strumskis, 5620 S. 

Maplewood, teL PR M7M; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, tel. 476-0686; Nutarimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7120 
S. Rockwell St, teL 47G6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Platkauskienė, 
4019 So. Rockwell St, teL LA 3-0833, 
Kasininkas Bronius Bartkus. 6919 S.

mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 2:00 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian.

£hTO WARDO LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave, teL PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 St, tel. WA 8-5487; 
Vicepirm. Bessie Sucilla, 741 West 
123 St, tel. PU 5-3990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave, tel. CO 4-2467; Finansų sekre
torius Kazys Rubinas, 10753 So. 
Perry, teL PU 5-8889, Protokolų 
sekret. Anna Labžendis. 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valter 
Stulpinas. 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija Bubelis, 10839 So. 
State St, Trusty Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Rubinas, 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas, 10822 So. 
Wabash Ave.; Maršalka Kazys Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėlė Peč- 
kaitis ir Zofija Bubelis. Klubo 

mėnesio 
trečią ketvirtadienį, 7:00 vaL vak. 
parapijos svetainė], 108 St. ir S. 
State St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis. 3247

So. Emerald Ave., tek 225-3016; vi-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHO PEDAS-PROTEZIST  AS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t.

Val.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, HI. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir penkt. TeL 425-3050

Manipuliacijomis sumažina fizinius 
skausmus ir nervų netvarką.

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882V I !■ ■.■■■■■■

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

rz-------------------------------------------------------------------------------------------

SOPHIE BARČUS!
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valį 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

į CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Detuvą arba iškviesti iŠ 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Taima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

cypina. — Aldona Olis, 3439 West

Ave, teL 927-8660; finansų rašt. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St,

Wagner, 3238 So. Green St, telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančius. 2451 W. 46 St, teL 927-2197; 
šeimininkė Adela čuprinskas, 3227 
So. Etaerald Ave, teL 842-3148. — 
Qiicinink-!mai iwkctu VixalrviAnzx I
nėšio antrą sekmadienį 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave, teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padrinkąs, 10822 So. Wabash 
Ave, teL 264-2467; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave, tel. 927-8660; Finansų rast. 
Bernice žemgulis, 2535 W. 42 St, 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė, tel. 
586-1592; Kasininkas John Didžgal
vis, 3808 So. Union Avė, telef. 
927-8660; Korespondentas Joseph 
Skeivys. 6601 So. Artesian Ave, teL 
778-6536. — Susirinkimai Įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
ni, 7:30 vai. vak, Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 58 metų.

Susirinkimai Įvyksta

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAU

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirminin
kas John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Nutarimų rast 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., tel. 523-2553; Finansų 
rašt. Herman Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave, tel. 847-2774; Kontrolės 
rašt. Rožė Didžgalvienė. 3808 So. 
Union Ave, teL 927-8660; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St, teL 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St, tel. 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vai. popiet Hollywood svetai
nėj. 2417 W. 43 St Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 50 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1971 METAMS — 

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding, tel. 4344936; Vice
pirmininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave., tel. 434-0267; Nu
tarimu rašt. Rožė Didžgalvienė. 
3808 Šo. Union Avė, tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice Žemgulis, 
2535 W. 42 St, tel. 847-2879; Kon
trolės rašt. Josephine Masilionis, 
4636 So. Keating Ave, tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave, tel. 778-1740; 
Kasininkas John Didžgalvis, 3808 S. 
Union Avė, tel. 927-8660; Maršalka 
Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave, tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 4344936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

CmCAGOSLIETUVIU SUVALKIEČIŲ 
DRAUGUOS VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell St, telef. 
737-2689; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave, 
tel. RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strungys, 7129 So. Rock
well St, tel. 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI, tel. 458-8345; Turto globėja 
Ona švirmickienė, 6601 So. Whipple 
Ave, tel. 434-0290; Kasininkas ir 
Korespondentas Antanas Gintneris, 
3221 W. 61 St, tel. 436-1691, Mar
šalka Jonas Šapelis, 7029 So. Arte
sian, tel. GR 6-4973. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną ketvirtą mėnesio 
penktadienį 8 vai. vak. Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St.

L. K. KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ČIKA
GOS V. D. SKYRIAUS VALDYBA 
1971 METAMS — Pirmininkas A.

TVIRTA SVEIKATA . . .

(Atkelta iš 2 psi.)
to. Tvarkytis, šviestis, vis svei
kiau kasdien gyventi privalome 
visi. Tada -sveikata ilgiau mums 
tarnaus. Dabar perdažnai mes 
rūpinamės vien pakasynomis, 
vien pas šv. Petrą geresnės vie
tos užsipirkimu (dar dažnas net 
visas savas santaupas tokiai ma
gijai padeda), o permažai tvar
komos su pagrindiniais, žmogui 
ir Dievui svarbiausiais dalykais. 
Juk žmogum tapimas ir per visą 
savo amžių tokiu išlikimas ir 
yra geriausias užtikrinimas lai- 
mingiausio gyvenimo tiek pas 
nešventą Niksoną, tiek pas 
šventąjį Petrą. Kito kelio nėra 
į tokią laimę, išskyrus magikų 
mums siūlomų visokių šunkelių. 
Už tai imkime sveikai save ves
ti: galvoti, jausti ir kūną staty
ti, imkime nusižiūrėję į mūsų 
senuosius tėvelius-močiutes. Jie 
dar nebuvo šėtono karai!jon nu
vesti, užtai mums aušrinės skais
tumu rodo kelią į tikrai žmoniš
ką — sveiką kūnui, protui ir 
jausmams gyvenimą. Visus 
dirbtinumus atmeskime — pra
dėkime eiti savo šventai gyve
nusių protėvių keliais, dabarti
nės mokslo šviesos nuskaidrin
ti. Tik taip save tvarkydamiesi, 
pajėgsime mažiau kentėti dėl

Pasiskaityti. The Medical Fo
lio, Vol. 3, Nr. 2, 1971.

Jn<Milui. ha/m!■«*■>,
Kasininkas V Markevičius. Visais

niinnis 60636.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KUL
TŪROS KLUBO VALDYBA 1971 ME-

7222 So. Richmond St, tel. HE 
4-7174; Vicepirmininkė Helen Ven- 
geliauskas, 4500 So. Talman Ave, 
tel. VI 7-6743; Nutarimų raštininkė 
ir korespondentė Antoinette Kalys. 
4521 So. Washtenaw Ave, teL VI 
7-0880; Finansų raštininkė Bernice 
Žemgulis, 2535 W. 42nd St, telef. 
VI 7-2879; Iždo kontrolės raštinin
kė Anna Klimas, 7240 So. Fairfield 
Ave, tel. 737-4888; Iždininkė Valeri
ja Samuolis, 7216 So. Richmond St, 
tel. GR 6-1906. >— Susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
antradienį, 8 vai. vak. Talman salė
je, 4500 So. Talman Avė.

UPYTĖS KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS — Pirmininkė Ona Condux, 

7132 So. Millard Ave, teL 5814133; 
Vicepirmininkas Jonas Šulcą. 3933 
So. Rockwell St, tel. YA 7-7893; 
Finansų raštininkė Bernice žemgu-

So. Artesian Ave, teL HE 44380; 
Nutarimų raštininkė Antoinette Ra
lys, 4521 So. Washtenaw Ave., teL 
VI 7-0880; Maršalka Antanas Radziu- 
kėnas 6804 So. Artesian Ave, teL 
HE 44380; Korespondentė — Ona 
Condux. 7132 So. Millard Ave, teL 
5814133. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 7:30 vai.

DĖTUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1971 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St, teL YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rašt. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, teL 
4344936; Finansų rašt. ‘— Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St.; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave, teL 
YA 7-8660; šeimininkė — Adella 
čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133* So. Halsted Street 1 vaL po 
pietų.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1971 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
teL HE 4-7174; Nutarimų rast. — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 434-4936; Finansų rast 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas. 7240 So. Fairfield, 
teL 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., teL VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, teL 4344936. — Susirin
kimai Įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė 8 vai. vak.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave.,

Antanas Jusas. 2247 So. Oakley 
Ave, teL 927-8989; Nutarimų rašt.
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 4344936; Finansų rast.
— Bernice žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal
man Ave., tel. VI 7-6743; Korespon-

A. ♦ A.
JONAS JONIKAS

Gyv. 6346 So. Washtenaw Ave.
Mirė 1971 m. kovo 6 dieną, 7:30 vai. vakaro, sulaukęs 73 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Malvina (Kanišauskaitė), duktė Jorūnė Ma

ria, sūnus Alvidas, marti Živilė, sūnus Vaidutis ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Lietuvoje liko 2 broliai — Kazimieras ir Juozas su šeimomis ir 
-sesuo Ona su šeima.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6345 So? Western 
Avenue.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Tėvų Jėzuitų statybos fondui.
Trečiadienį, kovo 10 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Marijos Gimimo parapijos bažnyčią o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Jono Joniko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. kovo 
6 dieną 6:30 vai. vakare staiga mirė

I A. t A.
STANISLAVA VENGRIENĖ

V alentinavičiūtė
Gyv. 7202 So. Claremont Ave.

Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę, duktė Irena, žentas Petras Bernatavičius, anūkai 

Marius ir Andriejus, sūnus Albertas, marti Nijolė, anūkė Auksė, bro
lis Juozas Banaitis.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6345 So. Western 
Avenue.

Trečiadieni, kovo 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Šv. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stanislavos Vengrienės giminės, drangai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. >

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba ki
toms lietuvių labdaros organizacijoms.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, brolis, anūkai, marti ir žentas.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

Į LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
i 10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
I I 649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228

Sooth Holland, Illinois
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rinkimai Įvyksta kiekvieDO mėnesio 
pirmą trečiadieaį, 8 v*L vak. Tal
man Svetainėj 4500 So. Tahnan I 
Ave., Chicago, UI. 00832.

ti, ms yra meilaus gero budo.
ViaoB pirmininkės dėvėjo il

gas sukneles ir labai gi altai at
rodė. Buvo pageidauta, kad ir 
trUten tad pakartotų. Visoms bu
vo prisegta po orchidėją

tisl Taip gi turėjo Užgavėnių va-
MIAMI FLJL

Lietuvių klubo 25 metų suk
Miami Lietuvių Piliečių klubas, Į karą, buvo visokiausių skanių 

3655 N. W. 34 Street, turėjo sa
vo 25 metų sukaktį. Vakaro ve
dėjas buvo Antanas Kadsell. La- 
bai gražiai apsakė klubo sunkią 
pradžią Jis yra daug darbo įdė
jęs į šį klubą ir buvo labai geras 
klubo pirmininkas, suprantantis 
klubo dalykus.

Kalbėjo visi klubo pirminin
kai. Valaitis buvo geras ir rim
tas pirmininkas. F. Rodgers yra 
daug dirbęs dėl klubo gerovės. 
Adomas Noreika yra įdėjęs dau
giausiai, nes kur tik reikia prie 
darbo — jis yra pirmutinis ir 
be jokio užmokesčio. Ir dabar
tinis pirmininkas Victor Kraus, 
jis prirašo daugiausiai narių — 
prirašė apie septynis šimtus. 
Valio visi pirmininkai, mes be 
jų nebūtume nieko nuveikę!

Kalbėjo ir adv. Perry; jis yra 
mūsų klubo advokatas. Taip pat 
kalbėjo Dan Kuraitis iš Chica
gos ir Julia Styles — Moterų 
Klubo organizatorė; ji prirašė 
daugiausiai klubo šėrininkų.

Vakarienė buvo sėkminga. Bu
vo daug svečių iš Įvairių mies
tų.

Elena Verbela

-NAUJI BNOSE"

Moterų Klubas irgi gerai gy
vuoja. Turėjo savo banketą. Pa
gerbė visas buvusias pirminin
kes. Kalbėjo sekančios: Jennie 
Bukaveckas, Jennie Nevis, Nel
lie Zees, Elena Verbela ir klubo 
organizatorė Julia Styles. Daug 
daug darbo Įdėjo, pradžia buvo 
sunki, bet pirmininkė turėjo su
manumo ir visos dirbo išvien, 
dėlto ir pasekmės buvo geros.

Dabartinė pirmininkė Helen 
Sabai labai gražiai veda susirin-

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
Club narių susirinkimas Įvyks trečia
dienį, kovo 10 dieną Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Pradžia 
8 vai. vak. Nariai kviečiami atsilan
kyti ir užsimokėti už 1971 metus na
rio mokestį.

Bernice Žemgulis, prot. rast.

— Utenos Apskrities Klubo mėne
sinis narių susirinkimas įvyks antra
dienį, kovo 9 dieną 7:30 vai. vak. Tal
man svetainėj, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug visokių reikalų aptarti.

V. Juška, rast

PETKUS
TiVAS IR SŪNUS i

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
aMmtMMntttmmmmsnHmnwiHmtMUMnttMmimmMititt mMimiituuHiiMummuuinnMMMimim

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos i ’
Lietuvių [
Laidotuvių Į >
Direktorių >
Associacijos <

C

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

GUžAUSKŲ
BEVERLY HILU GĖLINYČ1A

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 3-0833 Ir PR B0t34 
'——■Į ------------------------  

(PUTRAMENTAS)
Linksmuino arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimai ir sezoninės

i

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5523 So. Harlatn Av«. — 5S6-1226



mt LITHUANIAN DAILI NEWS
'WMiateA D*Uj Except Sunday by The Uthuaoian Newa Pub. Co., Inc. 

17» Sul Hahtwd S»r—♦, Chicago, HL $060$. ToUphatw HA 14106

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Alfonsas Nakas

STRATFORDAS 1971-SIAIS

Subscription Rafas:
-o Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
(10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos: 
hicagoje ir priemiesčiuose 

metams------------------------$20.00
pusei metų$11.00 
trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

Kitose JAV vietose: 
metams------------------------$18.00
pusei metų$10.00 

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

Lietuviams reikia susirūpinti
Šių metų vasario 25 dieną arkivyskupas Agostino 

Cassaroli, kelių savo patarėjų lydimas sovietiniu lėktu
vu atskrido Į Maskvą. Šeremtjevo aerodrome įtakingą 
Vatikano politiką pasitiko aukšti sovietų užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojai. Vatikane arkivyskupas Cassa
roli tvarko katalikų bažnyčios santykius su komunistine 
Rusija ir rusų okupuotais kraštais.

Arkivyskupo Cassaroli vardas būdavo minimas kiek
vieną kartą, kai į Italiją atvažiuodavo ir į Vatikaną už
sukdavo įtakingesnis Sovietų Sąjungos pareigūnas. Jis 
pasitarimus vedė su užsienio reikalų ministru Andrei 
Gromyko, jis instrukcijas duodavo sovietų prezidento 
N. Podgorno vizito į Vatikaną metu. Pagaliau, arkivysk. 
Cassaroli ir lietuvių vyskupui Brizgiui sukėlė daug ne
malonumų dėl bazilikos pogrindyje įrengtos koplyčios. 
Arkivysk. Cassroli manė, kad jam bus lengviau tartis su 
rusais, jeigu tikinčius lietuvius dar ir jis-nuskriaus.

Kad būtų sudaryta tinkamesnė nuotaika Vatikano — 
Maskvos pasitarimams, sausio 19 dieną Sovietų Sąjunga 
įsileido ištisą šimtą Italijos kunigų. Jiems vizas davė ne 
nuolatiniam apsigyvenimui, ne teisei Kristaus mokslą 
skelbti sovietų valdomose srityse, bet turizmo tikslams. 
Šimtui italų kunigų buvo parodytas Maskvos centre už- 
balzamuotas Leninas, muziejais paverstos sentikių baž
nyčios, ir kelios atgyvenos, kaip sako komunistai. Ita
lai kunigai buvo kelioms valandoms nugabenti į Vilnių, 
kur jiems buvo parodyti Aušros Vartai ir muziejum pa
versta Vilniaus katalikų katedra. Iš Vilniaus italai ku
nigai buvo nuvežti Į Leningradą, kur jiems parodyti kiti 
muziejai. Rusai leido katalikų kunigams žvilgterėti į gy
venimą Sovietų Sąjungoje, kad jie galėtų informuoti 
arkiv. Cassaroli apie “komunistinę” santvarką, ten vei
kiančią sąžinės “laisvę” ir apie galimybes- katalikų baž
nyčios atstovams atlikti “ganytojišką darbą” komunistų 
pavergtuose kraštuose.

Arkivysk. Cassroli kelias dienas praleido Maskvoje. 
Oficialiai paskelbta, kad jis pasirašė tarptautinį pasi
žadėjimą nepiėsti atominių ginklų. Negirdėjome, kad 
Vatikanas būtų planavęs gaminti atomines bombas, bet 
sutarties pasirašymas negalėjo pakenkti. Lietuviams 
būtų įdomu patirti ir apie kitus arkivysk. Cassaroli pasi
rašytus susitarimus, jeigu toki Maskvoje buvo pasirašyti. 
Apie kitus susitarimus pats Vatikanas dar nieko nepa
skelbė, bet Maskvos politiką remianti spauda pasakoja, 
kad arkivysk. Cassaroli Maskvoje pasirašė ir kitą sutartį.
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Kanadiškis Stratfordas (On
tario provincijoje) ruošiasi de
vynioliktam Shakespeare’o ir ki
tų įžymių dramaturgų veikalų 
vaidinimo sezonui. Ir ne vien 
tik dramoms. Kaip eilę pastarų
jų vasarų, taip ir 1971-jų vasa
rą bus daug muzikos (vokalinės 
ir instrumentalinės) koncertų, 
veiks lėlių teatras, vasaros gale 
bus net filmų festivalis — pa
skutinė Stratfordo naujenybė, 
šalia 18 metų veikiančių Festiva
lio ir Avon Teatrų, ateinančią 
vasarą atidaromas dar vienas, 
pavadintas The Third Stage. Tai 
nauja scena Festivalio parko pa
viljone. Apie jo talpumą dar 
niekas nepranešė.

štai, pagal premjerų datas, 
ką matysime Festivalio teatre:

Vakarų pasaulį pasiekė žinia, kad arkivysk. Cassa
roli prašęs Sovietų Sąjungos valdovus leisti Lietuvoje li
kusiems katalikų kunigams laikyti mišias ir nevaržomai 
atlikinėti kitus bažnytinius patarnavimus. Vatikano ats
tovas priminė apie lietuvių kunigų nusiskundimą ir so
vietų valdžios trukdymus pareigoms eiti. Pasakojama, 
kad pasitarimus su Vatikano atstovu vedusieji rusai pa
tarę arkivysk. Cassaroli neliesti lietuvių kunigų skundo, 
nes tai esąs Sovietų Sąjungos “vidaus reikalas”. Sovietų 
valdžia neleisianti užsienio atstovams kištis į “vidaus 
reikalus”. Rusai sutiko kalbėti tiktai “užsienio reikalais”.

Komunistinė spauda pasakoja, kad arkivysk. Cassa
roli Maskvoje vis dėlto pasirašė naują susitarimą su so
vietų valdžia. Tai esąs pirmas susitarimas Vatikano pa
sirašytas. Pasitarimai prasidėjo nuo Andriejaus Adžiu- 
biejaus vizito Vatikane, bet iki šio meto nebuvo jokios 
formalios sutarties. Tai buvo nuomonių ir laiškų pasi
keitimai, o dabar rusai sutiko leisti Vatikanui paskirti 
net 10 vyskupų. Du vyskupai bus paskirti Lietuvoje, du 
Latvijoje, vienas Mogileve, vienas Maskvoje, o kiti bus 
paskirstyti įvairose Galicijos vietose.

Jeigu šią žinią patvirtintų Vatikanas, tai iš tikrųjų 
arkivysk. Cassaroli būtų padaręs pirmą svarbų žingsnį 
Vatikano politikoje ir, turime pripažinti, visoje katalikų 
bažnyčioje. Šis arkivysk. Cassaroli žingsnis neliks be 
pasekmių. Jeigu komunistai sutiko leisti paskirti net 
10 vyskupų tai ką sutiko daryti pats Vatikanas? 
Mes žinome, kad rusai neleido Vatikanui kištis į Sovietų 
Sąjungos “vidaus reikalus” ir, kad Vatikanas komunis
tams nieko negalės padaryti. Ten Vatikanas jiems nerei
kalingas. Ką jie nori, tai patys gali pasidaryti.

Bet. už leidimą Vatikanui paskirti 10 vyskupų, ką 
gavo rusai iš Vatikano? Šitas klausimas reikalingas di
desnės šviesos. Ypatingai jis rūpi lietuviams, kurie žino, 
kad rusai niekam nieko veltui neduoda. Katalikų sekto
rius lietuvių tarpe yra gausus. Jeigu keli lietuviai, kata
likai, sekdami arkivysk. Cassaroli ir katalikų bažnyčios 
aukštą vadovybę, sieks bendro darbo su komunistais, tai 
katalikų tarpe kils nerimas ir susirūpinimas. Lietuviai 
katalikai ant savo kailio yra patyrę komunistų nešamus 
žiaurumus, su tokiais žmonijos priešais jie nenorės ben
dradarbiauti. Vargu jie bendradarbiaus net ir tuo atvejų, 
jeigu Cassaroli jiems įsakys.

Šiuo klausimu visiems lietuviams verta susirūpinti, 
nes gali pakitėti kovotojų už laisvę gretos.

William Shakespeare’o kome
dija “Much ado about nothing" 
(kas lietuviškai būtų “Daug 
triukšmo dėl niekų”) publikai 
pirmą kartą bus rodomo birže
lio 7 ir iki rudens bus pakartota 
apie 45 kartus (paskutiniai 10 
spektaklių — studentams). Re
žisierius William Hutt, dailinin
kas Alan Barlow, muzika Har
ry Freedman. Pagrindines roles 
vaidina Jane Casson (Beatrice) 
ir Kenneth Welsh (Benedick).

John Webster’io “The Duchess 
of Malfi” (Malfi kunigaikštystė) 
bus parodyta sekančią dieną, bir
želio 8. šią Shakespeare’o amži
ninko ir konkurento dramą re
žisuoja visų tenykščių teatrų 
meno direktorius Jean Gascon. 
Dailininkas Desmond Heeley,

Arkivyskupas Agostino Cassaroli, derybas Maskvoje su komunistais vedęs Vatikano 
atstovas. Kremliuje kelia taurę vyno kartu su Soviety Sąjungos atstovais, vedusiais 

pasitarimus dėl neseniai paskalytos Vatikano ir Maskvos sutarties. 

muzika Gabriel Charpentier, pa
grindinį (kunigaikštytės) vaid
menį atlieka Pat Galloway. Bus 
jei prabėgomis akimis permes- 
damas programą nesuklydau, 
tik 21 spektaklis ir baigsis su 
pirmąja rugpjūčio savaite.

Ir vėl sekančią dieną nauja 
premjera. Birželio 9 bus pasta
tytas Shakespeare’o “Maccbe- 
th’as”. Jo režisierius Peter Gill, 
o dailininkas Dėirdre Clancy. Tai 
viena iš pačių įžymiųjų Shake
speare’o tragedijų, apie kurią, 
turbūt, visi esame daug girdė
ję. Jo spektaklių bus keletas de
šimčių ir juo bus spalio 16 sep
tyniasdešimt pirmųjų sezonas 
uždarytas.

Paskutinė premjera Festivalio 
teatre bus liepos 27. Tai Ben 
Jonson’o komedija, ar tragikome
dija “Volpone”. Ją režisuoja 
David William, dailininkė Ane- 
na Stubs, muzikas Louis Apple
baum ir pagrindinis veikėjas 
William Hutt.

Avon teatras, kuris pernai be- 
eksperimentuodamas su moder
niais veikalais nesulaukė publi
kos dėmesio, pridarė Stratfor- 
dui daug materialinių nuostolių 
ir sukėlė teatrų vadovybėje ne
mažą skandalą, šiam sezonui 
ruošiasi su dviem linksmais vei
kalais. Liepos 2 bus pastatyta 
Eugene Labiche ir Marc-Mi- 
chael’io komedija iš 19-to šimt
mečio Paryžiaus gyvenimo, pa
vadinta “An Italian straw hat” 
(“Itališka šiaudinė skrybėlė”). 
O rugpjūčio 6 sulauksime vėl, 
atrodo, labai linksmo veikalo, 
angliškai pavadinto “There is 
one in. every marriage”, čia 
programoje paaiškinta, jog esa
ma vertimo iš puikaus (brilliant) 
farso “Le Dindon”, parašyto 
prancūzų dramaturgo Georges 
Feydeau. Veikalą režisuoja 
Jean Gascon, dailininkas Alan 
Barlow. “Skrybėlės” bus 35 
spektakliai tik birželio pabaigoj 
ir liepos mėnesį, dažnai po du 
spektakliu kasdien. Lygiai tiek 
pat spektaklių numatyta ir “Vie

no kiekvienose vedybose”, irgi 
tik mėnesio laike, irgi dažnai po 
du spektakliu kasdien, viską bai
giant su rugsėjo 4-ja. Po to, 
Avon teatre, rugsėjo 10-19 die
nomis, bus rodomi kanadietiški 
ir svetimųjų filmai, apie kuriuos 
daugiau dar tuo tarpu nieko ne
žinau.

Sekmadieniais, pradedant lie
pos 11 ir baigiant rugpjūčio 22, 
Festivalio teatre vyks koncertai 
(tik liepos 25 koncertas bus Avon 
teatre). Liepos 11 programą at
liks gitaristas Alexandre Lago- 
ya, liepos 18 — tenoras Jon 
Vickers, liepos 25 — baritonas 
Gerard Souzay, rugpiūčio 1-pia- 
nistas Alfred Bendel, rugpiūčio 
8 — čelistas Janos Starker, rug
piūčio 15 — pianistas (ar pianis
tė) Lorin Hollander, rugpiūčio 
22 — flutistas Jean-Pierre Ram
pai. Pora sekmadienių bus pop
muzikos koncertai. “Music at 
midnight”, taigi “Muzika vidur
naktį” koncertai bus- kiekvieną 
antradienį liepos mėnesį ir kiek
vieną ketvirtadienį rugpiūtyje, 
Rothmans meno galerijoje. Nuo 
liepos 10 iki rugpiūčio .28 Festi
valio teatre bus kamerinės mu
zikos koncertai kiekvieną šeš
tadienį.

Trečiojoje scenoje, arba tre
čiajame teatre nuo liepos 13 iki 
25 bus lėlių teatro atliekama iš
traukos iš Shakespeare’o veika
lų. Nuo liepos 27 iki rugpiūčio 
8 bus vaidinama Pietų Amerikos 
autoriaus Enrique Buenaventu
ra pjesė (?) “The red converti
ble”. Rugpiūčio 10-22 Montre- 
alio marionėtės teatras rodys 
operos, baleto ir šiaip muzikinius 
pastatymus su lėlėmis, jų tarpe 
mums gerai žinomus “Hansel 
und Gretel””, “Peter and the 
Wolf’ ir kitus. Rugpiūčio 24-29 
Adrian Pecknold’o Canadian 
Mime Theatre redys pantomi
mikos dalykus.

Kaip matome, 19-sis Stratfor
do sezonas turės visokių viso
kiausių dyvų. Bilietai paštu pra
dedami platinti nuo kovo 1, o 

telefonu užsisakyti galima nuo 
kovo 29. Dėl bilietų paštu ir in
formacijos, reikia rašyti: Festi
val Theatre Box Office, Strat
ford, Ontario, Canada. Telefonu 
šaukiant, skambinti: (519) 273- 
1600.

Iš eilės metų patyrimo žinau, 
kad, norint pamatyti veikalus, 
statomus Festivalio teatre (Fes
tival Theatre), būtinai reikia bi
lietus iš anksto užsisakyti. Ge
riausiai, jei pirma parašoma te
atrui, kad atsiųstų viso sezono 
programą (kartą atsiuntę, vė
liau kas metai Siuntinės, jei tik 
bilietus bent kartą užsisakysi). 
Programą gavęs, kiekvienas ga
li sau pasirinkti tinkamas dienas 
ir, pavyzdžiui, trims ar ketu
rioms dienoms vidury vasaros, 
vidury savaitės nuvažiavęs, ga
li pamatyti visus svarbiausius 
spektaklius.

Teko stebėtis, kad pereitą va
sarą Avon teatro pastatymai su
laukė tokios nesėkmės. Iš tiesų, 
Avon, teatre nė nebuvau. Bu
vau keturius kartus Festivalio 
teatre ir visais atvejais buvo iš
parduota iki paskutinės kėdės, 
o prie durų būreliai visokio am
žiaus žmonių sukiojosi ir mal
davo, ar kas neturi atliekamo bi
lieto.

Man seniai liežuvį niežti pri
minti, jog Stratforde neturime 
nei savo aktorių, nei muzikų. Tik 
viena Lilija šukytė prieš keletą 
metų visą sezoną ten atidaina- 
vo, ir, atrodo, jai labai Į naudą 
išėjo, nes tuoj ji į Metropolitan 
operą išvažiavo. Kažin, kad pa
bandytų ten įsisukti kuris ar ku
ri kitas ar kita iš mūsų didžiųjų 
solistų, kaip Stasys Baras, Da
nutė Stankaitytė? O labiausiai, 
man regis, turėtų laimę ten ban
dyti mūsų Darius Lapinskas. 
Man atrodo, kad ten jam, koją 
įkėlus, ilgainiui rastųsi darbo ir 
muzikoj, ir režisūroj. Kanadiš
kis Stratfordas dabar yra garsi 
vieta ir Į ją kuriam iš mūsiškių 
patekus, būtų ir naudos, ir gar
bės.

JUOZAS KARIBUTAS
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Staliukai apsėsti daugiausia senesnio am
žiaus žmonių. Jie gurkšnoja alų ir klausosi 
gražios nuotaikingos muzikos. Kiti traukia 
į užmiesti. Laivais plaukioja po Ciuricho 
ežerą ir t t. Laivai gražūs, muzika, bufe
tas ir važinėti vienas malonumas. Susigun- 
dau ir aš padaryti tokią kelionę. Ežeras 
žvilga visu savo viliojančiu grožiu. Jis ir 
nemažas: 45 km. ilgio, ligi 40 km. pločio. 
Plačiai naudojamas susisiekimui laivais.

į laivą didelė eilė. Daugiausia turistai. 
Prisipildė laivas ir pradėjo pūškenti Į to
lumas. Nepaprastai gražūs, vešlios aug
menijos apaugę krantai patraukia turisto 
akį. Gal dėl tos priežasties čia pilnas lai
vas labai gerai nusiteikusių keleivių. Kran 
tuose aukščiau už medžius iškilusios mies
to Įžymybės: romaninė katedra, visa eilė 
bažnyčių bei baroko klasikinio stiliaus rū
mai. Belieka tik teliūškuoti vandeniu ir 
gėrėtis žmogaus rankų darbu. Bet būtinai 
tą pasigėrėjimą reikia padaryti ir iš arčiau. 
Būtinai ryt. Būtinai.

Gėrėjausi vakarykščia diena, kurią pra 
leidau labai maloniai poilsiaudamas bei 
plaukiodamas laivu po gražųjį Ciuricho 
ežerą, šiandien aplankiau keletą muzie
jų bei meno galerijų. Nuostabiai daug 
lankytojų. Jie Įvairiausio amžiaus bei išsi
lavinimo. Žinoma, kad čia jau anų taip 
baisiai atrodančių “hipių” nematyti.

Visi žinome, kad Šveicarija yra laikro
džiu “tėvvnė”. Užtat čia kiekvienas atvy
kęs turistas stengiasi bent vieną kitą laik
rodį įsigyti. Tad krautuvėms pirkėjų ne
trūksta. Tikrai tenka čia pastebėti parda
vėjų nepaprastą mandagumą. Pirkėjo čia 
niekas ir niekuomet iš kantrybės neišves. 
Pirksi ar nepirksi — pardavėjas tave iki 
durų palydės, atidarys jas ir dar palinkės 
geros dienos. • Pasirinkimas didžiausias: 
pradedant “žadintuvu” ir baigiant auksi
niu brangiausiu “Roleks” arba “Bulovą” 
laikrodžiu. Be to, daugybė visaip pagra
žintų, įvairiai išradingai apipavidalintų. 
Vis kitokios formos ir įmantrumo.

Lietus ir čia užklumpa. Keliauti, kai 
blogas oras, yra labai nemalonu. Gal dėl 
to ir panorau iš čia pasukti pro Bodeno 
ežerą i Konstancą ir Tutlingeną.

TUTLINGENĄ S
Iš Vienos 1944 metais keliaujant link 

Šveicarijos, mus pasienio policija ištrėmė 
į antrąjį apskrities miesteli, Tutlingeną. 
Ten pergyvenome frontą ir karo pabaigą. 
Ten žmonės buvo labai draugiški. Liko 
daug gražių prisiminimų. Užtėt norėjosi 
aplankyti anas vietas, kur išgyvenau dau
giau negu vienus metus. Taigi, išbarstytos 
gyvenimo dienos po platųjį pasaulį. Gyve
nime jau taip būna, kad visi išgyvenimai 
nebesugrąžinami. Nebepakartojami. Nors 
kažinkaip norėtumei juos pakartoti.

Bėga traukinys labai lėtai. /Ilgiuosi aš 
tų vielų ir seku godžiai akimis kadaise ma

tytus vaizdus, štai prisimenu, kaip, čia va
žinėjau dviračiu, pas ūkininkus gauti mais
to alkiui numalšinti.. Va, štai toliau, anų 
namų nepalikau,, o ten už Dunojaus visas 
miestas naujas. Juk ten mes tremtiniai ei
davom aut Dunojaus, kranto .pagulėti, pa- 
kortuoti, pasidalinti karo įspūdžiais bei 
tėvynės ilgesiu.

Šalia ta pati, tarpe gražių žaliuojančių 
krantų, Tutiingeno miestelio maža stotis. 
Išlipu iš traukinio tik vienas keleivis. Vi
sur tik žiedų žiedai. Palikęs, bagažą, pa
mažu einu į miestelį. Pro mano akis bėga 
lyg filme buvę vaizdai. Atrodo,- sutiksiu 
visus, su kuriais čia anksčiau gyvenau, 
štai einu pro tą batų fabriką, kuriame dir
bau. štai toliau miškas, kur. slėpdavausi 
nuo krentančių bombq... O va-ten-matosi 
katalikų bažnyčios bokštas; kur ne kartą 
visi lietuviai susirinkdavo garbinti Dievą 
lietuvių kalba. Ne kartą vienu balsu užgie
dodavome žinoma, tai labai retom pro
gom ir vokiečių klebonui leidus. Tas vis
kas buvo jau tada» kai Vokietija buvo ga
lutinai' karo parblokšta.

Apsistbju tame pačiame viešbutyje, 
kur kadaise buvome priglausti, kai iš Vie
nos atkeliavome.

Jau 21 metai , kai iš čia išvykome lage
rių ieškoti ir ten įsikurti. Daugumas senes
nio amžiaus pažįstamų išmirę- Nueinu 
kur kadaise mes gyvenome. Senukai ati
daro duris ir nepaprastai nustemba. Atro
do, kad būčiau iš numirusių pasirodęs. 
Kiek kalbų, kiek įspūdžių jiems ir man!

Jie džiaugėsi lyg savąjį sūnų būtų sulaukę, 
kurio vis dar tebegedi ir iš kurio jokios ži
nios nesulaukia.

Išlydi jie mane su ašaromis. Apeinu vi
sas vietas, kurios man ką nors primena iš 
anų laikų. Pastoviniuoju, pasižiūriu. Ban
dau lipti į kalną, kur kadaise taip lengva 
būdavo bėgti, bomboms krentant Dabar 
uždustu ir jaučiu, kad metų našta pasun
kėjo. Grįžtu gal nei pusiaukelio nepasie
kęs. Kur beeinu, matau, kad mažas mies
telis viskuo pertekęs. Visi nori, kad tik jo 
krautuvę aplankytume! ir būtinai ką nors 
nupirktumei. Kainos, žinoma, didelės.

ATGAL Į CIURICHĄ IR LUCERNĄ

Vakare palieku vietas, kurios tiek pri
siminimų atgaivino. Atsisveikinu gal pas
kutinį kartą? Kas žino? Su gana daug įs
pūdžių neša mane traukinys vėl į Šveica
riją. Naktis. Traukinio monotoniškas dūz
gimas užmigdo. Pabundu tik pasiekęs vėl 
Ciurichą.

Dar viena nakvynė ir į Lucerną, kur 
garsusis Keturių Kantonų ežeras, kur aukš
tas Piloto kalnas. Kelias gana trumpas. 
Keleivių pirmoje klasėje niekad nėra per
daug. Tad ir nenuvargsti taip greit. Kiek 
sunkiau su viešbučiais, kai neturi iš anks
to rezervacijos. Bet rezervuoti neįmano
ma, kai negali iš anksto nustatyti, kiek 
kur pasilikti turėsi.

Lucernas nėra gausus “hipiais”. Iš vi
so čia mažiau turistų. Mano dienotvarkė 
galutinai susiformavo tik viešbutį pasie

kus. Beje, šios vietovės svarbiausia tai Pi
loto kalnas, kurio aukštumas siekia 7000 
pėdų. Norint pasiekti kalną, reikia nau
dotis laivu, plaukti per garsųjį Keturių 
Kantonų ežerą.

Rytas kiek šaltokas. Laive keleivių ne
daug. Lynoja. Baiminasi keleiviai, kad 
kalne bus labai šalta. Tai ir pasitvirtino, 
kai pasiekėm kalno viršūnę.

Užkimusiu balsu sušvilpė krantinę pa
likdamas laivas. Stebiu aplinką. Tolstame 
nuo krantinės, palikdami miestą su į dan
gų iškylančiais bažnyčių bokštais. Laivas 
puškinasi vis tolyn ir tolyn.

Iš Maironio sukurtų eilėraščių, iš kny
gų bei vadovėlių, tas Keturių Kantonų eže
ras buvo pažįstamas. Tačiau tokia pažin
tis yra labai nereali ir apgaulinga, nes vi
sai kitaip įsivaizduoji negu iš tiesų yra.

Laivas įplaukia į ežero vidurį. Nors 
apsiniaukę, bet visi pyškina aparatais ne
paprastai gražius vaizdus. Tikrai nepap
rastai gražu žiūrėti į ketursparnį ežerą. 
Jis apsuptas gražiais žaliuojančiais aukš
tais kalnais, ant kurių matosi gražūs na
mai. Debesys plaukia per kalnus ir na
mus. Galvoju, kaip puiku būtų meninin
kui gaudyti anuos peizažus, perkelti juos Į 
drobę ir puošti salionus. Kokie puikūs Al
pių kalnai!

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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Tailandijos ūkininkas šaltai geria vandenį, neparodydamas jokio rūpesčio dėl bičiy, kurios su
tūpė jam ant veido, spiečiaus.

1.) Laiškas iŠ Bridgeporto 
ėjo net 9 dienas.

* ) \ I* 1 * I B X 1 v2. ) Keli laiškai iš Brighton 
parko keliavo taip pat po 3 —

*5 dienas.
3. ) I^iiškąs iš Naujienų re- 

dukcijoK dienas. '
1.) O laiškas iš vieno čika- 

gos banko atėjo, apsidairė ir 
sudraikytos (gal šuniokai bu
vo užpuolę^ atgal sugrįžo. 
Girdj, adresato nėra. Nors 
adresas -buvo tikslūs, adresa
tas dar šunų nesudraskytas, o 
laiškininkai jam koręsponden-

HELP WANTED — FEMALE 
Oarbininkiv Reikia

TYPIST - CLERK 
Light typing of labels, filing 
and figure work, Will teach 

enthusiastic beginner. 
Call J. KOBAS, 

829-9700
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė -— Pardavimui

C

įdomu, kodėl taip viskas ei
na ? Kas kaltas? ' : _:«

4? •Kazys Tdliūnas

FARMS FOR SALE 
Oklal Pardavimui

200 AKRŲ, 12 mylių į šiaurę nuo 
Little Falls, . Minn. Geri- trobesiai. 

PAUL HOMGREN, 
R. L Randall, Minn. 65475 

Telef. 7494085.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

Nuodingų puodų istorija
Po visos eilės spaudoje pasi

rodžiusių žinučių apie nuodin
gas uogas, žuvis, mėsą, inipor- 
tuotą konjaką, užsienini vy
ną, vaistus, žaislus, mūsų van 
denį ir net vietinį.., orą, vėl 
atėjo eilė puodams. Girdi, im 
portuoti puodai nuodingi, esą 
švino.

Aišku,- be puodo nei žings
nio. Puodas nuo ryto iki vąką?: 
ro, nuo pradžios iki galo: Ar 
girą, ar alų darysi, vis’ reikia

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip Siame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas., . Patik
rinti/ kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad Būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

puodo. Reiškia, reikalas dė
mesio vertas, svarbus.

Prieš eilę metų viename lie
tuviškame laikraštyje užtikau 
ilgą straipsni apie ' aliumini- 
jaus puodų pavojingumą, jų 
nuodingumą. Nustebau. Sun
ku buvo patikėti. Taip plačiai 
vartojami. Pasiunčiau tą straip 
shi vienam mūsų sveikatos rei
kaluose kompetetingam žur
nalistui. Pažadėjo parašyti, pla 
čiau ir, matyt... pamiršo. Pakal
binau tada dar gyvą gydytoją V. 
P-ski, Tas atvirai ir tiesiai pa
sakė:

— Nei aš, nei kuris kitas ei
linis gydytojas nieko daugiau 
tuQ-reikalu nepasakys. Reikia 
klausti tos srities specialistą, 
metalurgą;

Pasitaikius progai, pakalbi
nau metalurgijos profesorių K. 
Tas patvirtino, kad aliumini- 
jąus puodai tam tikrai atvejais 
gali būti nuodingi. Bet dėl rik
lesnių žinių patarė kreiptis 
dar Į siauresni tos srities spe
cialistą. Tokio nežinojau, taip 
ir h’ko.

Gerai būtų, kad kompete- 
tingi mėgėjai parašyti sveika
tos reikalais atkreiptų! dėmesį 
į tai, panagrinėtų tą klausimą 
ir duotų platesnių ir tikslesnių 
žinių ne tik apie tų importuo
tų puodų nuodingumą, bet ir 
apie galimą kitų įvairių puodų

kenksmingumą. Tai būtų la
bai reikalinga ir skaitytojams 
naudinga žinia, daug svarbes
nė už Įvairius •kitokius bereikš
mius aprašymus, kurie tik 
gaišina laiką, be reikalo apsun
kina spaudą. Tolumas

^3
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2 įi ZELLER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

172V23 W.‘ Chicago Chicago, Hl. • TeL MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiy prekiy. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tei. 254-3320.

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhats, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
i—

GEROS DOVANOS 
ties knygos parduodamo* dabar "Naujlane** 

didelėm!* nuolaidomis:
Dr. A. J. Gusson — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _______
Minkštais viršeliais tik_________________________

Dr. A. J. Gussan — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 
Kelionės po Europą Įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar

A. x*. V V * XJ At VZ kJ,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Sugrįžo iš Floridos
Čikagos lietuvių tarpe gerai 

žinomi namų statytojai — Pet
ras Sakinskas ir Kostas Ste- 
ponkus — su savo žmonomis, 
po gražiai praleistų atostogų 
Floridoje, sugrįžo Čikagon. 
Parvežė iš ten ne tik nepurkš- 
tų nuodais vaisių, kuriais ap
dovanojo ir pavaišino, kaimy-r 
nūs, bet dar ir daug pasveiki
nimų bei linkėjimų visiems pa- 
žįstan^ems iš Floridos lietu
vių, su kuriais buvo susitikę.

Būdami Floridoje, • aplankė 
savo gimines bei pažįstamus. 
Buvo susitikę su rokiškėnu J. 
Bimba, Strumskiu ir kitais lie 
tuviais, kurie esą, gerai įsikū
rę, labai gražiai tarpusavyje 
sugyveną, turį nuosavą vietą 
savaitgalių parengimams ir t. 
t Parengimai ruošiami, .sako, 
nesiekiant didelio pelno. Ten, 
esą, už doleri ar porą jau gali
ma užkąsti, pasivaišinti, su 
tautiečiais pabendrauti. <’

Mūsiškiai čikagiečiai ne tik 
svečiavosi, bet ir tyrė pragy
venimo sąlygas, aplinką, skly
pų, namų ir kitas kainas. Sa
ko, namai, maistas ir, bend
rai pragyvenimas esąs kiek • pi
gesnis. Nors ju buvimo metu 
ir buvusios kelios dienos šaltes 
nes, bet, bendrai, oras malo
nus, šilta. Ten įgyvenantieji 
jaučiasi gerai ir savo vietą la
jai giria 

: Po paskutinio žemės drebėji
mo, įpsą, net iš Kalifornijos 
daug žmonių kraustosi Flori- 
don. To kraustymosi pasėkoje 
net kainos kiek pakilusios ge- 
resniii bei naujesniii namų.

Iš Pietų Vakarų krašto
Mums Chjcagiečiams plačiai 

bei gerai žinoipų veikėjų ponų 
Stasės ir Benedikto Jurėnų su 
nūs Ednnų&^s* Jurėnas yra 
Dėdės Samoi armijos tarnybo
je ir dabar randasi Aliaskoje 
netoli Fairbanks. Jis ten at
lieka jam skirtas pareigas kaip 
vyresnysis “military police”. 
Tėveliams ir mums malonu 
girdėti, kad Edmundas svei
kas bei pasekmingas savo pa
reigose. Deja, ne visos žinios 
mums geros.ir malonios, štai 
ponios Stasės Jurėnas mylima 
motinėlė Uršulė Stančikas 
sunkiai sergą ir dabar yra 
Little Company of Mary ligo
ninėje prie 95-tos ir California 
Ave. Evergreen Park, Ill. Jos 
kambarys 519. Būtų gerai, kad 
kas nors iš pažįstamų, ją atlan
kytų. Žinote, sergančiam . ir 
neturint lankytojų labai liūd
na ir nuobodu. Linkiu Uršulei 
greit pasveikti, o ponams Ju
rėnams dėl motinėlės ligos reiš
kiu nuoširdžią užuojautą, 
nes draugiškumo atžvilgiu sun
ku prilygti Jurėnų draugišku
mui. - .4. Jusas

Blogai išnešiojamas paštas
Visur gali pasitaikyti klaidų 

bei trūkumų, bet Marquette par
ko apylinkės pašte, atrodo, jų 
yra jau perdaug, štai keli pa
vyzdžiai, paimti tik iš vienos 
vietos poros mėnesių laikotar
pyje: I

—''Lietumi# Bendruomenės 
Chicagos apygardos metinis at 
stovu '.suvažiavimas šaukiamas 
balandžio mėn. 25-tą dieną. 
Apylinkių valdybos' prašomos 
pasirūpinti Latstovaiš, vieną 
nuo kiekvienų' dvidešimt pen
kių registruotų apylinkje lie
tuviu. Suvažiavimo vieta bus 
nurodyta vėliau.

t— Dainą šventės banketo 
reikalu LB čį^ągiškės apygar
dos valdybos posėdyje kalbėjo 
pirm. J. Jasaitis. Apžiūrėta 
keli viešbučiai, visur kainos 
panašios. Mėginta apsistoti 
prie Conrad Hilton, tačiau, jei 
bus kur galima rasti pigiau, 
bus nuo Hilton salės atsisaky
ta. Arlingtone, kur buvo pra
eitos Tautinių, šokių šventės 
banketas, sąlygos pasikeitu
sios ir nėra prasmės žmones 
kviesti toliau užmiestin. Bus 
žiūrima ir McCormick salėse.

— LB Chicagos apygardos 
valdyba savo posėdyje paskyrė 
paramos trims apygardos ribo 
se veikiančioms lietuviškoms 
mokykloms: Lemon to, Gary.

(Ind.) ir Roselando, kol kas 
po šimtinę. Gauti kiti prašy
mai nesvarstyti: jie bus svars
tomi švietimo vajui įpusėjus 
ar jam pasibaigus. Vajus, kaip 
jau minėta, pradedamas kovo 
16 dieną, o lygiagrečiai vyks 
ir trijų lietuvių dailininkų pa
aukotų paveikslų paskyrimas. 
Dovanų paskirstymui viena au
ka tik .$0.50.

— LB apylinkėms, mokyk
loms, organizacijoms ir kito
kiems- sambūriams bus siūlo
ma prisidėti prie dovanų pa
skirstymo aukų rinkimo. Visas 
dovanų paskirstymo pelnas 
skiriamas Chicagos apygardos 
ribose lietuviškoms mokyk
loms .Temti. LB čikagiškės 
apygr. v-bos posėdyje nutarta 
40-tą nuošimtį nuo aukos skir
ti dovanų skirstymo platinto
jams. Dėl švietimo vajaus ir 
dovanų skirstymo kreiptis: A. 
Juškevičius, tel. OL 2 — 8546.

— Antanas Rėklaitis JAV ir 
Kanados lietuviu bendruome
nės IV Dainų šventės vykd. ko
miteto vicepinn. yra sutikęs 
redaguoti to komiteto biulete
ni. Biuletenio pirmasis nume
ris jau yra atspausdintas ir 
siuntinėjamas vykd. komiteto 
nariams, komisijų pirminin
kams, chorų vedėjams, PLB, 
JAV, Kanados bei kitų kraštij 
LB valdyboms ir JAV apygar
dų valdyboms.' ' Biuletenyje 
skelbiami svarbesnieji komite
to nutarimai, patvarkymai bei 
atliekamieji šventei pasirengi
mai, privalomi bei žinotini vi
siems šventės organizatoriams.

— Prario Raltuonid, gyv. Mon 
trealyje, medžio skulptūros 
darini paroda Įvyks kovo 13 — 
14 d. Kultūros židinyje, 361 
Highland Blvd., ' Brooklyn, N. 
Y. Ruošia vyr. skautės. Bus 
išstatyta 70 įvairiu darbu. P. 
Baltuonis yra vienas iš origina
lių menininkų, kurio rankose 
mirusio medžio šaknis ar šaka 
atgyja kaip pasakose.

— Muz. Mamaitis, Elizabeth, 
N. J., redaguoja Vargoninin
kų ir muzikų sąjungos žurnalą 
“Muzikos žinios”. Žurnalas iš
eina 4 kartus metuose.

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 • N0TARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL 925*6015

HOME INSURANCE-
Call: Frank Za polis

GA 4-8654 tNt«RANtl

St^te Farm ftreand Casualty ^Company

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Z

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

f
APDRAUDŲ

AG t NT

AGENTŪRA:
Namų, automobi- 
hiL gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

Z

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus lakj arba 
monay ordarį.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

$1.50

$3.00
$2.00

Valijoie gyvena Sam Barnes, kuris turi vienintelį vakarų pasaulyje 
hnemę prileuklntę erelį ^Atalanta". Barnas parašė apie tą paukštį 

knygę ir praleidžia su juo daug laiko. .
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— Dalia Viskantienėj Toron
to, Ont, .Canada, vadovauja 
jaunimo ansambliui “Birbynė”. 
Ansamblis gyvuoja 4-ius metus 
ir susilaukia vis didesnio dė
mesio. Jame dalyvauja trem
tyje išaugęs jaunimas, bet jie 
groja pačiais seniausiais ir pri
mityviausiais instrumentais ir 
dainuoja senas sutartines. Jie 
patys pasirinko ir tą Lietuvos 
piemenėliui Įprastą , bet taip 
mielą vardą.

— Kazimierą Skripkų vardi
nių proga aplankė giminės ir 
kaimynai. Vaišėse prisiminta 
geri šiaurės Lietuvos lietuvių 
papročiai ir vaišingumas.

♦ šeštadienį, kovo 13 dieną, 
Marijos aukštesnėje mokykloje 
įvyks TIKRŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS. Šoks Genės Breich- 
manienės vadovaujamas Gyva
toms ir Leokadijos Braždienės 
vadovaujamas Chicagos Jauni
mo Centro Studentų Ansamb
lis. Pradžia 7:30 vai. vak. Bi
lietus jau galima gauti Margi
niuose, o kovo 13 d. prie kasos.

(Pr).

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublic 7-1941

Federalinio Ir valstijos pajamy 
mokesžiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paraly paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

— Sol. Stasys Citvaras, Rich
mond Hill, N. Y. birželio pabai
goje grįžta i Braziliją, kur jis 
prieš 15 m. gyveno. New Yar- 
ko apylinkės lietuviai nori su
ruošti jo išleistuvių kancertą.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, IV2 vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

LENGVŲ $ 14,000 pajamų is apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam uirkėjui $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
oačiame Marquette Parke. Kaina 
$17.000 gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina —; susi
tarsim.

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. S32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2%. vonios. 
1 metų’mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo laukų. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai; 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200.

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karsto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta’ i 
vakarus nno Pulaski Ave. . $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVE.. Degtų 
uivtu 20 metu mūras. Flexikor kon
strukcija. Pajamų virš $29,000 me
tams. Tik S1R5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

MARQUETTE PARKE parduodamas 
mūrinis 6 kamb. namas. Naujas 2 ma
šinų garažas. Skambinti savininkui 

471-2446 arba 778-1020.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų 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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-60-17 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 74377




