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JAV GENEROLAS ATSISVEIKINO SU THIEU
OSKARUS GAMINA NETOLI ČIKAGOS

LOS ANGELES. — Vakar vakare įvyko Filmų Akademijos 
45-tasis premijų dalinimas už geriausius praėjusių metų pasise
kimus filmų rašyme, režisavime ir jų pastatyme: muzikams, ka
meros technikams, drabužių siuvėjams ir patiems aktoriams, ši
tokie premijų vakarai sukelia visame pasaulyje didelį susidomėji
mą ir pernai visame pasaulyje televizijos aparatuose Oskarų įtei
kimo iškilmes stebėjo 250 milijonų žmonių. •

Laimėjusieji gauna paauksuo
tas statulėles, vadinamus Oska
rus. Sakoma, kad statulų pro
jektą padarė MGM bendrovės 
meno direktorius Cedric Gibbons 
1927 metais. Iki 1931 metų sta
tulos vardo neturėjo, kol Filmų 
Akademijos viena sekretorė Mar
garet Herrick pareiškusi, pama
čiusi statulą: Ji atrodo visai 
kaip mano dėdė Oskaras. Nuo to 
laiko tas vardas ir prigijo.

“Oskarus” gamina Illinois įsi
kūrusi Dodge Trophies įmonė, 
turinti nedidelę dirbtuvę šiau
rės-vakarų Čikagos priemiestyje 
Crystal Lake, kur susikerta US 
14 ir Illinois 31 vieškeliai.' Ta 
firma gamina Oskarus nuo 1931 
m. -Oskarai yra 13 ir pusės co
lių aukščio, sveria 8*4 sv. ir sto
vi ant 5 svarų svorio raudonos 
bronzos, nikeliu apdengtos ritu
lio. IPati statula yra išlieta iš: 
antimony, cinko ir vario lydinio. 
Po ilgo šlifavimo rankomis Os
karai gauna aukso paviršių ir 
yra nupurškiami kietu laku. 
Kiekvienas Oskaras numeruoja
mas. Akademija veda stropia re- 

mintojai padarė 1,600 statulų. 
Laimėtojai statulas laikinai su
grąžina Akademijai, kuri įgravi- 
ruoja ant Oskarų jų laimėtojų 
pavardes.

Pirmuosius aktorių Oskarus 
laimėjo vokiečių aktorius Emil 
Janningas ir Janet Gaynor. 
Daugiausia Oskarų yra laimėjęs 
miręs Walt Disney — 31, tarp 
aktorių daugiausia turi Kathe
rine Hepburn ir Walter Brennan 
— po tris.

Karo metais, kada buvo tau
pomas metalas, Oskarų laimėto
jai buvo gavę laikinus gipso Os
karus, kurie buvo po karo pakeis
ti tikraisiais, paauksuotais. Iki 
šiol tik vienas apdovanotas ak
torius George Scott atsisakė pri
imti Oskarą, kurį dabar globoja 
pati Filmų Akademija. Savinin
kai negali Oskarų parduoti, dova
noti ar užstatyti. Prieš tai jie 
turi pasiūlyti savo laimėtus pri
zus Akademijai už lOdol. Oskarą 
pagaminti kainuoja apie 250 dol.

Be Oskarų Dodge Trophies 
gamina kariuomenei medalius, 
generolų žvaigždes, televizijos 
“Emmys” prizus, Miss America 
prizus ir kt. statulas ir taures.

Musulmonų karas 
Filipinuose

COTABATO. — Filipinų ka
riuomenės daliniai Mindano salo
je yra panašioje padėtyje kaip 
amerikiečiai kareiviai buvo Pietų 
Vietname. Partizaninis musul
monų karas prieš Filipinų ka
riuomenę vyksta kasdien vis ki
tose vietovėse. Sukilėlius remia 
vietiniai gyventojai, todėl po puo
limo jie greit pasislepia iki kito 
puolimo naujoje vietoje.

Filipinų valdžios žiniomis, nuo 
ketvirtadienio iki šeštadienio vy
kusiame mūšyje prie Labanga- 
no miesto žuvo 200 sukilėlių.

Sukilėliai ypatingai stengiasi 
nušauti filipinų karininkus, to
dėl jie nebenešioja savo unifor
mos ženklų ir vilki kareivių uni
formomis.

IŠ VISO PAS1ULI0
ATĖNAI. — Graikų studen

tai nusileido universitetų vado
vybėms Atėnuose, Salonikoj ir, 
Patroj, pažadėdami derėtis su, 
vadovybėmis ir baigti 8 savaičių 
streiką. Studentams bus leista 
išsirinkti savo vadovybes. Ligo- : 
ninėje Atėnuose dar guli 17 stu- j 
dentų, sužeistų paskutiniame po- j • 
licijos puolime teisių fakulteto 
rūmuose.

TEL AVIVAS. — Izraelio teis 
mas nubaudė vieną arabą ir vie
ną žydą po 17 metų kalėjimo už 
šnipinėjimą Sirijai, kiti du ara
bai gavo po 15 m., o antras žydas 
— 10 m. kalėjimo. Izraelio isto
rijoje tai pirmos bausmės žy
dams už tėvynės išdavimą. Po 
sprendimo paskelbimo visi nu
teistieji sugiedojo “Internacio
nalą”.

NEW YORKAS. — Iš jūros 
išgelbėtas norvegas jūreivis pa-: 
pasakojo, kad jo laivas nusken
do audroje per 5 mm. Jam nete-' 
ko matyti jūroje savo draugų 
jūreivių. Jį patį vejai nunešė 
nuo nelaimės vietos 120 mylių.

SALISBURYS.
planuoja įsteigti juodiesiems gy
ventojams atskirus rajonus, pa
našiai, kaip yra Pietų Afrikoje.

ROMA. — Argentinos nauja
sis prezidentas Campora atvyko 
į Italiją, kur susitiko su Peronu.

MASKVA. — Pravda skelbia, 
kad mėnulyje paliktas Lunocho-.. 
das padarė jau 17 mylių kelią.

PALM BEACH. — Žinomas
Palm Beach restoranas, kur yra , to iš tos pirties girdisi dainų 
valgęs ir Jordano karalius su garsai, o kitą rytą išvežami iš jos 
svečiais, paskelbė prisidėsiąs prie tušti buteliai. Aplink pirtį iška- 
Amerikos šeimininkių ruošiamo binti užrašai “Įėjimas draudžia- 
mėsos boikoto nuo balandžio 1 d. mas”. Raseinių rajono partijos

COLORADO' SPRINGS. — draugai, sužinoję apie tokią pir- 
Erdvės gynybos komanda paskel-' tį, ėmė skųstis, ieškoti prieka
bė, kad šiuo metu žemės orbitoje bių, tačiau ir jie buvo priimti 
skrieja 2,897 žmogaus darbo ob- reguliariais pirties nariais, po ko 
jektai, iš jų 1,978 Amerikos iš
kelti ir 834 — sovietų.

Rodezija

Pravda skundžiasi, kad Auš
ros kolektyvinio ūkio, Raseinių 
rajone, gražiame pušyne, ant 
upės krato pastatyta pirtis yra 
prieinama tik ūkio pirmininkui 
Valinčiui ir jo sėbrams. Iki ry-

Atlanto sąjungos 
konferencija

jie nutilo. Pirtyje vadovai pra
dėjo priiminėti svarbius svečius 
iš Kauno, Vilniaus ir Maskvos, 
rašo Pravda.

Jei Aušros kolūkio pirtis kai
navo apie 19,000 dolerių, tai ki
ta pirtis, esanti septynios mylios 

.nuo Lietuvos sostinės Vilniaus 
I pastatyta daug puošnesniame 
stiliuje, kainavo 85,000 dol. Pir
tis daro puikų įspūdį. Požemi- 

’ niai kabeliai atneša elektrą ir te
lefoną susirišimui su miestu. Pa
prastos malkos dingo, pirtis šil
doma moderniomis dujomis. Sto
ras kilimas prieangyje, ilgas la- 
kiruotas stalas, šaldytuvas ir 
paskutinio modelio televizija. 

(Yra ir židinys, kad būtų galima 
stebėti ledo ritulio rungtynes 
arba klausyti paskaitų apie tau
pumą, nepaliekant pirties. lan
kytojai turi ištaigingus chalatus 
ir net medines klumpes, kurių 
pora kainuoja 11 rublių.

i-| Kas gi maudosi šiame rojuje,

Biletai į tas pirtis nepardavi- 
I nėjami ir į jas įžengti be pakvie- 
jtimo taip pat sunku, kaip įženg- 

AMSTERDAMAS. — Olandi-.ti į branduolinių tyrinėjimų in-
joje įvyko Europos ir Amerikos stitutą, sako Pravda. Tokios pir- 
veikėjų konferencija, kuri ieško-Tys pastatytos visuomenės pini- 
jo naujų idėjų tarpusavio ry- gaiš, paimtais iš bendros kasos 
šiams stiprinti. Trijų dienų po- nelegaliai.
sėdžiuose dalyvavo 350 delega
tų, kurie neatstovaudami savo 
vyriausybėms, svarstė proble
mas; kurios iškyla Atlanto pak
to politikoje.

Konferencijoje kalbėjo tokie 
Veikėjai, kaip Britanijos darbo 
partijos vicepirmininkas Roy 
Jenkins, prancūzas mokslinin
kas Raymond Aron, New Yorko 
gubernatorius Rockefeller, buvęs 
gynybos sekretorius David Pack
ard.

Nato sekretorius, olandas Jo
seph Luns pabrėžė, kad Europos 
gynyba neįmanoma be glaudžios 
Atlanto sąjungos ir draugiško 
bendradarbiavimo. Valstybių 
turtingumas dar negarantuoja 
stiprios gynybos ir saugumo, bet
tik padidina galimų priešų pa-1 
vydą. Abiejų Atlanto pusių vy-: 
riausybės turi glaudžiai bendra
darbiauti ir tartis, pasakė Luns. paklausė laikraštis Vilniaus Mau-

ANKARA. — Turkijos sena
tas atmetė pasiūlymą pratęsti 
prezidento terminą ir tuo prezi
dento rinkimų klausimas atsidū
rė ten. kur jis buvo kovo 13 d. 

(Joks kandidatas negauna reika- 
j lingos balsų daugumos, o dabar
tinio prezidento Sunay laikas 

I baigiasi šį trečiadienį.

Čilės prezidentas Salvador Allende turi daug sunkumu, tačiau jo va
dovaujama kairiųjų partijų koalicija išlaikė valdžią paskutiniuose 
parlamento rinkimuose. Opozicijai nepavyko laimėti tiek balsu, kad 

galely prezidentą nuversti.

PRAVDA SMERKIA LIETUVOS PIRTIS, 
KURIOS TAPO VIRŠININKU KLUBAIS

AįASKVA. — Sovietų Pravda sarkastišku, tonu parašytame 
straipsnyje išgarsino okupuotą Lietuvą, užpuldama naująją bur
žujų klasę Vilniuje ir Raseiniuose, kur buvo išaiškintos liuksusinės 
pirtys partijos vadams ir jų draugams. New York Times kores
pondentas Hedrick Smith pakartojo Pravdos straipsnio kaltinimus 
trijų skilčių straipsnyje, pavadintame: “Lithuanian Saunas Draw 
Pravda Heath” (Lietuvių pirtys sukėlė karštį Pravdai).

dynių tresto vyr. inžinieriaus A. 
Nepo? Tas mikčiojęs: “Kas? 
Na, sportininkai ir kiti draugai. 
Jie paskambina telefonu ir at
važiuoja”. Kitos pirtys ne tik 
ištaigingos, bet turi nuolatines 
patarnautojas, plaukymo basei
nus. Pirtys visos neša nuostolių, 
kurie irgi padengiami iš paslėp
tų sumų. Vilniaus pirtis duodan
ti 900 dol. nuostolių per mėnesį.

Pravda savo grasinantį straip
snį baigia įspėjimu “gudriems 
asmeninių garų mėgėjams”, ku
rie prarado visą kuklumą ir džiau 
giasi “vertelgų orgijose” kitų 
žmonių sąskaiton. Niekas nėra 
nusistatęs prieš pirtis, bet ko
dėl daryti iš jų privačius klu
bus?”, klausia Pravda.

Galima spėti, kad straipsnį pa
rašė koks rusas partietis, norė
jęs patekti ir nepatekęs į vieną 
iš aprašytų lietuviškų pirčių.

Europos rinko* valstybių valiavo* puolia ii* Londono tkrybaly ir sudaro spalvinga afoktg.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ 13-ka Washington©, D. C., 
maisto parduotuvių šeštadienį 
bus uždarytos, nes tuo būdu jos 
nori pareikšti protestą prieš 
maisto produktų kainų kilimą.

+ Federalinė Aviacijos val
dyba paskelbė, kad virš Ameri
kos bus uždrausta skraidyti su- 
personiniams keleiviniams lėk
tuvams, kaip britų-prancūzų sta
tytas Concorde.

Prekybos departamentas 
paskelbė, kad vasario mėn. im
portai pralenkė Amerikos eks
portus beveik 500 mil. dol.

Viet Congo užsienio reika
lų ministerė Thi Binh pareiškė 
Libane, kad Amerika planuojan
ti siųsti Izraelio karinius pata
rėjus į Pietų Vietnamą pakeisti 
amerikiečius.

+ Kambodijos sostinė atsidū
rė pavojuje, nes komunistų jėgos 
yra visai netoli aerodromo. Ko
munistai perkirto beveik visus 
iš Phnom Penho einančius kelius.

Amerikos kariuomenės tan
klaivyje Japonijos uoste sprogi
mas užmušė du asmenis, vieną 
jų — kareivį.

Indėnų peršautas federali
nis maršalas yra suparaližuotas 
žemesnėje kūno dalyje.

♦ Pennsylvanijos teismas pri
pažino kaltu žmogžudyste buvu
sį angliakasių unijos veikėją 
William Prater, kuris organiza
vęs Joseph Yablbnskio šeimos 
nužudymą ir užmokėjęs žmog
žudžiams 20,000 dol.

Prie Wounded Knee 
įtempimas didėja
WOUNDED KNEE. — Įtem

pimas prie indėnų okupuoto 
Knee kaimo padidėjo, kai kažkas 
iš kaimo peršovė federalinį mar
šalą, kurių grupės saugo kelius 
į tą kaimą. Radikalai indėnai, 
kaip žinoma, šalia kitų dalykų 
reikalauja pakeisti indėnų Ogla
la genties vadą Richard Wilsoną. 
Šis suorganizavo sau ištikimų in
dėnų ginkluotą būrį ir pats apsu
po jau federaliniu maršalų ap
suptą kaimą. Jis pareiškė, kad 
jo indėnai sukilėliams neleis pri
statyti maisto ir tie turės pasi
duoti.

Vienas automobilis su trim ad
vokatais ir maistu indėnų buvo 
sustabdytas ir pasiųstas atgal. 
Advokatai rodė Wilsono indė
nams teismo įsakymo praleisti 
maistą nuorašą, tačiau indėnai 
atkirto, kad “čia indėnų žemė ir

AMERIKOS KAREIVIAI IŠVAŽIUOJA
TRAVIS AVIACIJOS BAZĖ. — Vakar iš Hanojaus į Filipinus 

buvo atvežti 32 amerikiečiai belaisviai, paleisti Viet Congo. Jų 
tarpe yra penki civiliai ir 27 kariškiai. Tarp kariškių atvyko ke
turi, kurie priklausė vadinamam 16 narių taikos komitetui, kuris 
rašė laišką JAV kongresui, ragindamas baigti š. Vietnamo bom
bardavimus. Vienas armijos kapitonas kalbėjo per Hanojaus 
radiją ir sakė, kad jam gėda būti Amerikos kariuomenės nariu.

Kodėl pabrango 
maisto produktai?
NEW YORKAS. — Kongreso 

narys I.ester Wolff iš Great 
Neck, L. L. sušaukė maisto pra- 
'monės atstovus pakalbėti apie 
kylančias maisto produktų kai
nas. Dalyvavo urmo prekybos 
atstovai, produktų skirstytojai 
ir išvežiotojai.

Mėsos pramonės atstovai pa
reiškė, kad ūkininkai pradėjo 
skersti galvijus mėsai, matyda
mi, kad mėsa daugiau duoda pel
no už pieną ar jo produktus. Pa
našiai elgiamasi su vištomis, ku
rios daugiau atneša, negu kiauši
niai. Pieno ir kiaušinių pristaty
mas sumažėjo, todėl ir kainos 
pakilo.

Blogas oras, lietus derliaus nu
ėmimo metu pakenkė pašaro ga
mybai. Kalifornijoje siautė viš
tų epidemija ir teko sunaikinti 
12 milijonų paukščių, tas atsilie
pė i kiaušinių rinką. Javų kainos 
pakilo dėl didelių kiekių parda
vimo Sovietų Sąjungai ir Kini
jai, dėl to pabrango pašaras gy
vuliams. Ūkininkai daugiau mo
ka už mašinas, gazoliną, alyvą. 
Pakilo darbo jėgos algos. Visa 
tai atsiliepia į maisto produktų 
kainas. Brangesnis tapo ir pro
duktų pristatymas į miestus, kur 
maisto paklausa padidėjo, at
siliepdama ir į kainų pakilimą.

BERLYNAS. — Iš Rytų Ber
lyno Spree upę perplaukė ir į 
Vakarus atbėgo 36 m. vyras, 
nors komunistų sargybiniai jį 
apšaudė vandenyje.

jokie teismai čia negalioja”.
Oglala vadas pareiškė, kad jo 

genties, kuri turi 11,000 žmonių, 
dauguma pasipiktino radikalų el
gesiu ir yra pasiryžę išvyti 
nepaklusniuosius iš Wounded 
Knee. Jei vyriausybė atitrauktų 
savo agentus ir šerifus, pati gen
tis atsiimtų užimtą kaimą ir nu
baustų radikalus. Gentis supyko, 
kai genties tarybos narys Leo 
Wilcox buvo rastas negyvas su
degintame automobilyje kelyje 
tarp Wounded Knee ir Rapid Ci
ty.

Prezidentas Thieu

šiandien, trečiadienį, Hanojus 
žada perduoti Amerikos atsto
vams Hanojuje dar 49 amerikie
čius ir vieną kanadietį. Jų tarpe 
bus ir devyni, į nelaisvę patekę 
Laose. Ketvirtadienį komunis
tai paleis paskutinius 67 ameri
kiečius belaisvius.

Vakar prasidėjo ir paskutinių 
Amerikos kareivių išvežimas iš 
P. Vietnamo, gariniai ir civili
nės aviacijos lėktuvai vakar iš
vežė 936 kareivius, šiandien tu
ri išskristi 1,800 ir ketvirtadienį 
bus uždaryta MACV (Military 
Assistance Command Viet Nam). 
Prie Saigono esąs Tan Son 
Nhut aerodrome pastatas — “Ry
tinis Pentagonas” bus perduotas 
Amerikos ambasados kariniam 
atašė, koriam priklauso 50 ka
rininkų grupė ir 1,200 civilių.

Ketvirtas ir paskutinis MACV 
viršininkas gen. Frederick Wey- 
and jau atsisveikino su P. Vietna
mo prezidentu Thieu. Generolas 
išvyksta ketvirtadienį Honolulu, 
kur jis tampa vyriausiu Ramiojo 
vandenyno armijos jėgų virši
ninku.

Kai kurie amerikiečiai kariai 
iš P. Vietnamo perkeliami į ki
tas Ramiojo vandenyno ar Tai- 
landijos bazes, bet daugumas 
grįžta tiesiog į Ameriką. Po ke
tvirtadienio vieninteliai Ameri
kos kariai P. Vietname liks, ša
lia minėtų 50 ambasados atašė 
valdininkų, 159 marinai, kurie 
saugo ambasadą ir 825 Amerikos 
delegacijos nariai Jungtinėje Ka
rinėje Komisijoje.

Iš P. Vietnamo kalėjimo buvo 
paleistas Troug Dinh Dzu, pre
zidento Thieu priešas, kuris 1967 
metais kandidatavo į prezidentus 
ir gavo 18'< visų balsų. Jis iška
lėjo 5 metus. Valdžia jį paleido 
prieš prezidento Thieu vizitą 
Amerikoje. Thieu atvyksta atei
nančią savaitę.

Paryžiuje derybos tarp P. Viet
namo ir Viet Congo delegacijų 
vyksta sunkiai. Vis nepavyks
ta susitarti dėl pačios derybų 
darbotvarkės.
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Juodkrantės laivo (Nerijos tunto) sueigoje.
R. Račiūno nuotr.

kamienas pareigūnams, prašant 
intervencijos. Reikėtų prisimin
ti, kad skundėjai negaji laikyti 
skundžiamojo “kaltinamuoju’', 
kol GT sprendimas nepadarytas, 
r manau, kad kol tokio sprendi

mo niekas nepadarė, skundžia
masis turi visas lygias teises 
naudotis aukštesniųjų instituci
jų jam skiriamais atžymėjimais.

čia labai norėtųsi man siūlyti, 
kad mažus kivirčius, pasikarš- 
eiavjmuą, netaktus, išsišokimus 
ar kokius kitokius “kasdięnius” 
bendros skautiškai šeimynipįo 
gyvenimo nesusipratimus imtų
si likviduoti atitinkami vietovių 
vadovai. Nesunku yra pyktelė-

kelti būtų kur kas naudingiau 
nei jj smerkti ar atstumti. Mes 
turime atsiremti j “Skautas 
draugas savo artimui ir brolis 
kitam skautui”, turime atsirem
ti j krikščioniškąją artimo mei
lės samprotą.

Tos meilės ieškoti, o ne erze
lius ir intrygas kelti, būtų visų 
Sąjungos narių pareiga”.

• ...kad kalba ir tautybė — 
tai ne kokis ten cįvilizacijos iš
galvojimas, tik turi gilesnį pa-i 
grindą — yra gamtos tiesa, iš j 
kurios juokauti gan pavojinga.
Patologijoje plačiai žinoma liga prie gerai {mirkytos žibale 
nostalgija, vedanti į kapus kiek-. paprastos plytos.

viena išsiilgusį priverstinai ap
leistos tėvynės. Negali tikrai pa
sakyti, ar nostalgija paliečia ir 
tuos, kurie laisva valia išsižada 
ir savo kalbos ir tėvynės. Vie
nok tikrai tai žinau, kad tuos 
vargšus slegiu kitokia liga, atįų- 
piditas s. dimentia, t. y. suirimas 
protinių veiksmų arba ir visiš
kas jų sustojimas, susijęs su 
smegenų atbukimu ir stoka jaus
mo.

Vincas Kudirka, 
(iš “Varpo” Nr. 11)

• Sakoma, kad vėžiai puola

IŠLEISTI SAVOS. ISTORIJOS KNYGĄ
Petro Jurgėlos didžiulis veikalas 

"Lietuviškoji Skautija" kviečia į talką
LSS Tarybos Pirmijai apsiėmus leisti v. s. Petro Jurgėlos pa

ruoštą lietuvių skautybės ideologijos, veikimo bei istorijos knygą 
Lie aviškoji Skautija, v. s. Alfonsas Samusis New Yorke LSS 
'i ary bos Pirmijos buvo išrinktas organizuoti ir vadovauti knygos 
“Lietuviškoji Skautija” leidimo vajui: populiarinti leidinio reika
lą, kviesti mecenatus knygos leidimui finansuoti, iš anksto rinkti 
knygos prenumeratas, platinti jau išleistą knygą, visais būdais 
kaupti lėšas šiam didžiuliam veikalui išleisti ir rūpintis kitais tos 
rūšies reikalais.

V. S. PETRAS JURGĖLA, 

daugelio knygų autorius (mūsų skau
tų Įkūrėjas), paruošęs spaudai kapi
talinį veikalą "Lietuviškoji Skautija'?.

ir į visus kitus geros valios lie
tuvius, labai nuoširdžiai prašy
damas prisidėti ir visai realiai 
paremti to skautybės kapitalinio 
veikalo leidimą.

LS Vajaus Komitetui davus 
signalą, patį vajų — ieškoti me
cenatų, garbės leidėjų bei au
kotojų, rinkti iš anksto prenu
meratas ir visais kitais būdais 
prisidėti vietovėse — rajonuose, 
tuntuose-vietininkijos, vienetuo
se ir t. t. — teks vykdyti vi
siems vadovams ir vadovėms, 
kai naujai išrinktieji ar naujai 
paskirtieji LSS vadovybės orga
nai pradės eiti savo pareigas.

Tai labai didelis, labai svar
bus ir visų sutelktinis darbas!

Koresp.

čių būriui, tunto adjutante ps. 
Ž. Karaliūnaitė paprašė įnešti 
Nerijos tunto vėliavą ir sugiedoti 
Lietuvos himną. Tunto raportą 
priėmė rajono vadas v. s. P. Ne- 
das, šventėje dalyvaujant kitų 
tuntų tuntininkams-kėms ar pa
vaduotojams, LSB Jūrų Skautų 
Skyriaus įgaliotiniui ir Lituani- 
cos tunto Algimanto laivo šau
niems broliams.

Seserijos VS įsakymas sveiki
no sesių tuntą ir skelbė, kad dvi 
tunto vadovės: Milda Kupcikevi- 
čiūtė ir Dalia Mačiukevičiūtė bai
gė LSS Gintaro vadovių mokyk
lą. šios abi sesytės taip pat bu
vo ir dabar vykstančių Jūrinin
kystės ir Buriavimo kursų III 
laidos dalyvės.

Perskaičius laivų įsakymus, 
tunto nuplauktą trejų metų 
kelią apibūdino dabartinė 
Nerijos tunto tuntininkė ps.

Irena Regienė.

Čia buvo gėlėmis apdovanota

KA
KITI

RASO
DISKUSINIAI ŽODŽIAI

V. s. A. Samušio rūpesčiu,
sudarytas pagrindinis “Lie
tuviškosios Skautijos” Va

jaus
Komitetas: pirm. — v. s. Al

fonsas Samušis, sekr. — s. Aldo
na čekienė, ižd. — s. Juozas Bru
žas, renginių vadovė — s. Irena 
Vilgalienė.

L S Vajaus Komitetas, savo 
uždavinius vykdydamas, posė
džiavo, tarėsi ir jau paruošė kon
krečių projektų LS vajaus reika
lu.

Kovo 13 Nem Yorke “Lietuviš
kosios Skautijos” vajaus reikalu 
Įvyko posėdis, kuriame dalyvavo 
Komiteto Pirmininkas v. s. A. 
Samušis. Komiteto Iždininkas s. 
J. Bružas, “Liet. Sk.” knygos au
torius v. s. .P. Jurgėla ir v. s. A. 
Saulaitis, LSS Tarybos P-kas.

Kiekvienas dalyvių pranešė, 
kas ir kieno jau ligi šiol padary
ta LS knygos leidimo reikalais, 
iškėlė rūpimus dalykus, iš viso 
reiškė savo nuomones bei pasisa
kė kitų iškeltais reikalais. Kal
bant turinio klausimais, pasitar
ta knygos iliustravimo, vaizdi
nių būdų padidinimo ir p.

LSS veikalas stambus 
knyga bus didelė

Nežiūrint didelių leidimo iš
laidų. bet norint, kad kuo dau
giausia ją prieinamiausiomis są
lygomis galėtų Įsigyti, pasirink
ta, kad “Lietuviškąją Skautija” 
iš anksto užsisakant, prenume
ratos mokestį palikti tik $10, 
nors vėliau knygos kaina gali 
būti apie $15.

I S Vajaus Komiteto iždinin
kas s. J. Bružas pranešė, kad, 
nors vajus oficialiai dar nepradė
tas, bet jau gauta finansinės pa
ramos iš Bostono ir iš Chicagos.

LS Vajaus Komitetas, baigęs 
parengiamuosius darbus, išeis Į 
viešumą: kreipsis į visus LSS 
narius, ypač į vadovus ir vado
ves Į spaudos platintojus, į lie
tuvių skaptų spaudos rėmėjus

NERIJA - 
JAUNIAUSIAS 
CHICAGOS 
TUNTAS

ir

įžengė į 4-tuosius
Rodos, taip neseniai 

dona Jovarauskienė rinko jau
nas sesytes į atkuriamą Nidos 
jūrų skaučių laivą Chicagoje.

Nida kadaise didelis ir narsus 
laivas buvo. Jo sesės drebino 
Rako ąžuolyną V-je Tautinėje 
stovykloje. Iš Vokietijos atke
liavusios Nidos laivo jūrų skai
čių “Klepper” baidarės raižė ne 
tik Rako stovyklos ežerą, bet ir 
sraunias Illinois ir Wiscansino 
upes, laimėdamos net maratonų 
premijas amerikiečių tarpe.

Laikas bėgo, o sesės augo, kaip 
tos pajūrio levandrėlės.

Vienas studijos išskirstė po 
įvairius universitetus, kitas 
šelmiai bernužėliai aukso 
žiedeliais surakino, ir paliko 
vargšės baidarės tuščios, be 
įgulų, be kelionių sraunio

mis upėmis.

Tur būt, žemaitiškas užsispy
rimas ir tėviškėje anuomet glos- 
tę Baltijos vėjai padėjo sesei Al
donai Jovarauskienei suburti 
gražų jūrų skaučių būrį. Išau
gęs Nidos laivas į Kuršmares pa
leido naują Juodkrantės laivą. 
Gintarių įgula energingai baigė 
Jūrininkystės ir Buriavimo kur
sus. Seserijos VS įsakymu, prieš 
trejus metus į kitų Chicagos tun
tų tarpą įsijungė jūrų skaučių 
Nerija, iki šiol energingai plau
kianti trečiuosius metus su ge
ra šimtine sesių.

Jaunimo Centro didžioji sa
lė kovo 18 d. švietė baltom 
jūrų skaučių kepuraitėmis.

Sesių trigubam rate Nerijos I 
tunto kapelionas kun. s. A. Ke- 
zys atnašavo šv. mišias, prašy
damas Kūrėjo palaimos šio dide
lio sesių būrio ateities darbams.

Sesėms persiformavus į iš
kilmingos sueigos rikiuotę, da-' 
lyvaujant gausiam tėvelių ir sve-

metus
sesė Al-

Liet. Skautų Sąjungos Kores
pondentinio Suvažiavimo biule
tenyje Nr. 3. Autorius v. s. Čes

lovas Senkevičius: ’ i - P
“Reformos ir pakeitimai nė

ra naujos tokiuose suvažiavimuo
se keliamos šnekos. Natūralu, 
kad rūpinamasi struktūra, nori
ma pažangos, suprastinimo. Bet 
aš vis dėlto manyčiau, kad darbo 
ir skautiškos veiklos pasisekimas 
glūdi ne struktūroje, bet pačia
me vadove. Ir geriausiai sure- 
formuotoj struktūroj gali būti 
labai lėkštas veikimas.

Mano siūlymas būtų: prieš 
svarstant organizacines struktū
ras pirmiausia pamėginti pa- 

Į tiems save pareformuoti. Turė- 
tunto kūrėja ir pirmoji tuntinin- tume mažiau projektuoti mažiau 
kė ps. A. Jovarauskienė ir jos 
artimiausios talkininkės: j. ps. 
V. Račiūnienė ir Marytė Kupcike- 
vičienė. Prisimenant pirmąsias 
atkurto Nidos laivo seses, gėlytę 
gavo ir šventėje dalyvavusi Ri
ta Dičiutė, viena iš pirmųjų še
šių Nidos laivo sęsių. Savo žo- j 
dyje sesė tuntininkė prisiminė ’ 
ir brolius: dažnai talkininkavusį 
ir kursus vedusį j. v. s. Br. Juo
delį, daug stovyklose padėjusį R. 
Dičių ir pirmąjį tunto tėvūną 
p. Miecevičių. Jiems buvo Įteik
ti “jubiliejiniai medaliai” — la
bai meistriškai išpiaustyti me
diniai jūrų skaučių ženklai su 
Nerijos vardu.

Sukaktį švenčiančias seses 
sveikino rajono vadas v. s. 
P. Nedas ir LSB Jūrų Skau
tų Skyriaus vardu — j. v. s. 

Br. Juodelis.

jus parašyti laišką tiesiai GT ir 
iš jo jau tikėtis satisfakcijos. 
Mano manymu, Garbės geismas, 
kaip Sąjungos institucija, užsi
iminėdamas smulkmenomis gali 
atsidurti pavojuje ir prarasti sa
vo tikrąją paskirtį. Ęsąm skau
tiška šeima ir taip turime į viską 
žiūrėti, kad optimizmas niekad 
nebūtų užtemdytas dienos darbo 
dulkėmis.

mm* ViiuS

Tačiau turime sutikti su tik
rove, kad tokioje milžiniškoje 
šeimoje yra įvairių asmenybių 
ir toli gražu savęs nepažįstančių 
žmonių. Kai pažvelgi praeitin, 
randi, kad vis dėlto tų asmenų 
nusikaltimai yra tokie maži, kad 
dovanoti už viską ir žmogų pa-

• A l <> I S t A I T • r

VVl’.VW SMETONA IR JO VEIKLA
<54 (Misi. Knyga Kaina $1.50

-\ei vienai uuugua, uwį» paziuu uvpiUUausumOb Lietuvos u Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti bt J, Augustaiėio pa
ruoštos studijos. Si knyga" būtma kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvis praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
:aikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti | “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeKj 
arba Money Order;, pridedant 20 ę. persiuntimui paštu, tokių adresų

N A U I I E N O S
»739 Sn HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOLS 6060

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime

*4

Sesėms palinkėta savo eilėmis 
dar daugiau apjungti lietuvaites 
Chicagoje, neišleisti iš akių ža
vingosioms Lietuvos Kuršių Neri
jos ir tęsti jūrinio skautavimo 
veiklą dar daugelį metų.

Šventės iškilminga sueiga 
baigta didžiulio gimtadieniio py
rago piaustymu ir visų dalyvių 
vaišinimu.

Susibūrusios į didelį laužo ra-

Ps. ALDONA JOVARAUSKIENĖ, 

pirmoji Chicagoi Nerijo* jūrų skiučiu 
tuntininkė.

posėdžiauti, o daugiau dirbti, 
darbo nebijoti, idealizmo mate
rialistiniam pasaulyje nepraras
ti, Įkvėpti ir auklėjamam jauni
mui tokį nusiteikimą, nebijoti at
sakomybės, pareigų, šiandien 
dažnai kyla problemos, kai reikia 
tuntininkų ir patyriusių draugi
ninkų. Pagaliau, kas gi darosi, 

’ kai ateina rinkimai. Į Tarybą 
kandidatų dar netrūksta (ten rei
kia šnekėti, planuoti ir darbą 
kitiems siūlyti), Pirmijos galima 
išvengti, o su garbės Teismu ar, 
Kontrolės Komisija taip pat ga
lima išeiti rasti — per daug dar
bo nepasitaiko. Bet su rajonų 
vadais ar Vyriausiais Skautinin
kais, kaip matome, jau visai 
trumpa pasidarė. O gi jiems ir 
didžiausias vadijas sudarius dar‘ 
patiems lieka didelė našta — die- ! 
ną, naktį rūpestis ir ne juokais 
prisiimta atsakomybė už visą di- 
diųjų šakų darbo sėkmę.

Konkrečiai siūlau, kad kiek
vienas vadovas-ė sau per atei
nančią kadenciją pasiūlytų gi
liau išmąstytą individualinį re
ceptą, kaip jis ar ji galėtų būti 
naudingesni lietuviškos skauty
bės sistemoje auklėjamam išei
vijos jaunimui.

Siūlant panaikinti, kokią nors 
ligi šiol veikusią instituciją, ma
no manymu, konkretesnio svars
tymo susilauktų atvejis, jeigu 
būtų kartu siūlyta kuo pakeisti 
panaikinamąją. Kai paduoti' 
skundai nesvarstomi ir neatsa
komi ir “kaltinamieji” apdova
nojami garbės ženklais, s. Jonas 
Matulaitis siūlo panaikinti Gar
bės Teismą. Man gi žinoma, kad 
visi paduoti kadencijos metu 
skundai buvo GT narių svarsty
ti ir tolimesnių išsiaiškinimų 
ar bandymų susipykusius tai
kinti laiškai buvo rašomi atitin-

tą. sesės prisiminė vasaros sto
vyklų vakarus, ir salė skambė
jo nuo stovyklinių dainų, spe
cialiai kiekvienai stovyklai sukur 
tų. Laužą vedė R. Kazėnatė, V. 
Bilaišytė ir M. Bružaitė. Iš vi
sų pasirodymų nudtaikingiausias 
buvo ūdryčių moderni opera, pa
ruošta vadovės Rasos Jovaraus- 
kaitės.

Laužui pasibaigus, dalyviai ir 
svečiai toliau vaišinosi sesių py
ragais ir skania kava, klausantis 
Algimanto laivo brolių linksmos 
dainos. K. Naras

I

Nęsenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
. 1QC didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

•4 * _, * *■ '

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 60608

Why 
Americans own 
WWW00 

worth of 
US. Savings 

Bonds.
One good leases is the Payrol Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americana save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan ■ such an easy way to save. All 
you do io sign up whero you work and 
the amount you specify is set aside from 
oath paycheck and used to buy UJ3. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bold a nest egg.

got your reasons to save money. 
There’s 6Ue peat way ip do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savis^H Way.

Take stock in America.
Buy U.S Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _______

PASLĖPTA LIGA - NEIŠGYDYTA NEGEROVE
Nusiminimas kartais esti užtušuotas veiklumu — 

tada jis dažnai pražiūrimas žmogaus nelaimei.
Kasdieninė mediciniška tiesa

Pilna mūsų tarpe tokių žmo
nių, kurie nuolat skundžiasi ape
tito stoka, nemiga, nuotaikos, 
kaita ir įsivaizduotu savęs ne- 
davertinimu. Tokių kūne nieko 
blogo neranda gydytojas, todėl 
negydo jų.

O minėtai braškantieji paci
entai dėl savų skundimosi nei 
miršta, nei pasveiksta. Tada to
kie chroniški minėtomis negero
vėmis nusiskundėliai esti auko
mis visokių apgavikų. Jie neran
da pagalbos pas medicinos at
stovus, todėl ieško jos kur be
galėdami skęstantis už šiaudo 
griebiasi. Jie eina nuo gydytojo 
pas gydytoją. Tokie iš vienos kli
nikos bėga kiton, ir nieko jiems 
geriau nepasidaro, kol jie mirš
ta nuo prisimetusio kurioj vie
toj uždegimo.

Atsiranda tokių gydytojų, ku
rie nuo minėtų pacientų norėtų 
apkasais apsikasę gintis visomis 
jėgomis: taip atsibostą tų chro
niškai besiskundžiančių jų ligo
nių dejavimai be organiško (kū
no sugedimo) pagrindo. Gydy
tojai tokius nuolat minėtai besi
skundžiančius žmones vadina 
“sunkiais — probleminiais pa
cientais”, “apgavikais”, “mul
kintojais”, ir kuo dar tik norite. 
Kitas tokį besiskundžiantį nuo
lat pacientą vadina “pirmos rū
šies kruku — niekadėju”, būk jis 
ateinąs pas gydytoją jam laiką 
gaišinti.

Pagaliau, nuvargęs ir kantry
bės netekęs gydytojas tokį nuo
lat nemiga, apetito stoka, nuo

taikos nepastovumu ir savęs 
nuvertinimu besiskundžiantį li
gonį siunčia nuo savęs pas psi
chiatrą ar kitokį specialištą. Mat, 
paprastas gydytojas yra išsi
mokslinęs gydyto tokį ligonį, ku
rio kūnas negaluoja ir tą nega
lavimą gydytojas įvairiais tyri
mais pasinaudodamas suranda. 
Ggydytojui sunku kartais su- 
mokslinęs gydyti tokį ligonį, ku
rie “patenkinti” yra būdami li
goniai. Kai gydytojas patiria, 
kad jo pacientas jau lankėsi pas 
penkiolika kitų gydytojų per pa
skutinius keletą metų su tais pa
čiais nusiskundimais, ir kad jis 
taip negaluodamas buvo primtas 
dvidešimt penkiose skirtingose 
klinikose, jis instinktyviai neno
ri būti šešioliktuoju tokio paci
ento gydytoju.

Dabar klausimas: kodėl paci
entas taip nuolat tuo pat nege
rumu skundžiasi, o gydytojas ne
randa jo nusiskundimams atsa
kančios kūno ligos, štai kur yra 
visos tos nelaimingos padėties 
priežastis.

Kitas ir nusiminęs juokiasi
Dabar susekta, kad minėtai 

besiskundžiantieji pacientai ser
ga nusiminimu, o atrodo visai 
nenusiminę — todėl nepatyrę gy
dytojai jų ligos neatranda ir ne
gydo. Žinoma, kad jokiais ty
rimais nusiminimo paslėptos li
gos nesurasi. Nelaimė, kad ne 
visi nusiminėliai atrodo nusi
minę.

Kartais tokie nesėdi nosį pa-

Nieko nepadės suliesinimui saviškiu, jei mamos ii mažens neįpratins save 
prieauglį prie jiems tinkamo, liesinančio ir skanaus valgio.

Nuotrauka M. Nagio

kabinę kėdėje, bet laksto kaip 
šaudyklės po parengimus, po su
sirinkimus, po kaimynus. Taip 
vadinama viena nusiminimo rū
šimi (agitated psychotic depres
sion) negaluojantieji visada ne
nusėdi, nuolat juda, kruta. Jie 
nelaimingi — reikalingi nuošir
dumo iš gydytojo pusės ir gero 
gydymo. Kai toks pacientais pa
tiria, kad jį gydytojas tvarko, 
nežiūrint jo nusiskundimų dy
džio — gausos, tuojau toks pa
cientas atsileidžia, liaunasi per
daug nusiskundęs.

Sėkmingas nusiminimo 
tvarkymas

Dabar galima sėkmingai tvar
kyti paciento nusiminimą. Yra 
vaistai hormonų pavidale^ toks 
pvz. Premarin, kartu imamas su 
vienu iš daugelio prieš nusimi
nimą vartojamų vaistų, pvz., 
Elavil ar Sineqvan — abu table
tėse. Labai svarbu nepražiūrė
ti minėtos ligos pas žmogų, mat, 
toks nusiminėlis tik vienam-ki- 
tam taške gali būti jausmais pa
iręs, o šiaip gali jis būti (ir ne
retai esti) labai protingas, tvar
kingas ir veiklus žmogus. Daž

niausiai moteriškės gyvenimo 
permainos sulaukusios ima minė
tai negaluoti.

Tokioms minėtas gydymas 
geriausiai tinka. Todėl kiekvie
nas metų metais virš minėtais ir 
dar kitokiais negalavimais besi- 
skundžiantysis , gydytojams ne
randant jų nusiskundimams pa
grindo — turi būti gydomas nuo 
depresijos. Tokius žmones turi
me dvigubai mylėti, nes jie la
bai nelaimingi yra. Nusiminė
liai esti atskirti nuo gyvųjų — 
su jais neturį žmoniškų ryšių, 
nes tokie chroniški besiskun
džiantieji esti visiems atsibodę.

Bėk nuo vienatvės kaip nuo 
didžiausio priešo

Jau vienas nuo žmonių atsi
skyrimas veikia į žmogaus sme
genis juos sirgdindamas. Dabar 
ištirta, kad atskirti — izoliuoti 
nuo kitų asmenų žmonės, ypač 
senesnieji, kenčia protiniai. Jų 
vienatvėje pergyvenimai veikia 
neigiamai jų pačių smegenų vei
klą. Tai psichologinio — jaus
minio atsiskyrimo neigiamos pa
sėkos.

Todėl nuo dabar visi venkime

$44,000.000,00

UNION SAKO
Pasirink tinkamiausią sau taupymo 
planą pas Union Federal

Kai jūs prisidedate prie Union Armijos, esančios Union Fe
deral taupytojų eilėse, tai jūs prisidedate prie tūkstančių protin
gų žmonių — jaunų ir senų ... namų savininkų ir nuominin
kų ... tarnautojų ir darbininkų. Nuolatinis taupymo planas 
Union Federal taupymo ir paskolų bendrovėje garantuoja jums 
gerą pelną, kai jums bus reikalingiausia.

TAUPYMO KNYGELĖ.

Pradėkite su mažiausiu $25.00 įnašu. Jūs galite Įnešti arba išimti bet ku
riuo laiku ir gauti 5% dividendą, kuris yra mokamas kas ketvirtį metu. 
Jūs galite uždirbti 5.09%, jei paliekate savo santaupas visiems metams.

TERMINUOTI (NAŠŲ PAŽYMĖJIMAI.

Pradėkite mažiausiai su $1.000.00 įnašu. Sekantieji Įnašai gali būti $100.00 
arba daugiau 10 dienu laikotarpyje pradžioje • kiekvieno ketvirčio metu. 
Šie 90 dienu pažymėjimai uždirba 5/4% metinio dividendų, kurie yra ap
skaičiuojami ir apmokami ketvirčiais. Jeigu išlaikot santaupas nepajudi
nus per visus 4 ketvirčius, tai gaunate 5.35% dividendų.

TERMINUOTI (NAŠŲ PAŽYMĖJIMAI.

Pradėkite mažiausiai su $1.000.00 Įnašu, sekantieji įnašai turi būti $200.00 
arba daugiau 10 dienų laikotarpyje pradžioje kiekvieno metų ketvirčio. 
Tie vienų metų pažymėjimai duoda 5% % metinio dividendų, kurie apskai
čiuojami ketvirčiais. Jeigu visa suma santaupų nebus pajudinta laike me
tų, tai gausite 5.88% dividendų.

TERMINUOTI |NAŠŲ PAŽYMĖJIMAI.
Pradėkite taupyti mažiausiai nuo $5.000.00 Įnašu ir po dviejų metų uždirb
site didele sumų. Sekantieji Įnašai turi būti $500.00 arba daugiau 10 dienų 
laikotarpyje pradžioje kiekvieno metų ketvirčio. Tie dviejų metų pažymė
jimai uždirba 6% metinio dividendų, kurie yra apskaičiuojami ir apmoka
mi ketvirčiais. Jeieu visa suma santaupų nebus pajudinta laike metų, tai 
gausite 6.14% dividendų.

TAUPYKITE, SAUGIAI.
Jūsų taupmenos yra automatiškai 

apdraustos iki $20.000.00 Federal Sa
vings and Loan Insurance Corporation. 
Union, kuris yra įsteigtas 1897 m. ir yra 
jau 76 metai biznyje. Jei jūs priklausote 
Union taupytojų grupei, jūs esate už
tikrinti, kad jūsų taupmenos yra saugo
mos patyrusių, atsargių ir konservatyvių 
biznierių.

UNION FEDERAL SAVINGS
and loan association

3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 
Phone 523-2800

TURT AS VIRŠ

vienutiioš. junkimės visi lietu
viai į talkas, būrelius, parapijas, 
organizacijas... kultūringam lai
ko praleidimui. Ypač senesnieji 
privalėtą turėti apystovas, kur 
tarpusavyje suėję savas širdgė- 
las ir džiaugsmus galėtų vienas 
kitam išlieti. Tokia proga yra 
kiekvienoje kultūringoje lietuvių 

j organizacijoje, tokiose, Sodybo
je, kur jau dabar prieš saulutę 
susėdę mūsiškiai dalinasi per- 

I gyvenimais. Aplinkos jaukumas 
kiekvienam yra naudingas. Ta
da žmogus ne taip greit gauna 
nusiminimo ligą.

Nusiminė Ii ui vienas vargas 
dar ne vargas

Dabar dažnai negalima pripra
šyti nusiminusį pacięntą numes
ti svorį. Toks nusiminėlis per- 
sivalgo. Jei jis nueina į vardines
— tai persigeria, o parėjęs na
mo — kunigo šaukias. Kitas per 
savaitgalį suspėja keliuose ba
liuose pabuvoti, — o po to suvi
duriuoja taip, kad priseina gy
dytoją iškviesti paskubomis. Ga
na mums tokio gyvenimo: nusi
minimą gydykimės trejopu gė
riu: imkime hormonus, minėtus 
ar kitus gydytojo patartus vais
tus prieš nusiminimą ir būtinai 
bendraukime su žmoniškais ir 
šviesiais asmenimis. Krutėkime
— judėkime, darbuokimės, palio
vę visokeriopai teisintis dėl savos 
tinginystės ir apsileidimo. Tik 
taip save tvarkydami mes pajėg
sime susilaukti laimingesnių die
nų be persivalgymo, persigėrimo 
ir tinginystės.

Ir su didžiausia giltine — skle
roze nusiminėliui kova labai sun
ki, nes jis nepajėgia išpildyti gy
dytojo patarimų. Gydytojai ži
no, kad pirmi trys žingsniai ko
voje su skleroze žengtini yra: 
numetimas perdidelio svorio, su
mažinimas kraujo riebumo ir 
sutvarkymas pakelto kraujo
spūdžio. Persivalgymas yra 
simptomas paslėptos nusimini
mo ligos — depresijos, žmogui 
kiek lengviau prisilaikyti augali
nių riebalų — tą lietuviai daugu
moje jau dabar išpildo. Bet jie 
perdidelį svorį retai kada sėk
mingai numeta. Už tai jiem rei
kia talkinti tvarkant jų nusimi
nimo ligą minėtais būdais.

Nuo riebalų prie liesų valgių
Jau žinom, kad persivalgymas 

yra nusiminimo ligos vienas sim
ptomų. O sutvarkymas žmogaus 
pašlijusių jutimų nėra per naktį

atsiekiamas dalykas. Todėl ir 
nesiseka žmogui-suliesėti, jei da
bar jo niekas Sibiran nesiunčia. 
Už tai mes patys visi nutukėliai 
pradėkime atsisakyti riebių sū
rių, svieste plaukiančių tešlai
nių ir riebių dešrų. Pirmiausia 
liaukimės visi lietuviškieji krau
tuvininkai gaminę riebias dešras.

Riebaus maisto nuo šiandien 
nė vienas lietuvis nepirkime. Ne
pirkime ir kepenų, smegenų, ink
stų bei liežuvio — vis tai vidaus 
organai turtingi cholesteriu ir 
šlapimo rūgštimi. Nors dabar 
mėsai pabrangus tūli pataria 
naudoti virš minėtus organus 
kaip pigesnius baltymų (protei
nų) šaltinius — mes jų nepirki
me ir nevartokime, nes jie nėra 
naudingi nei podagra sergan
čiam, nei su skleroze kovojan
čiam bei jos išvengti besisten
giančiam mūsiškiui.

Visų pirma atsisakykime al
koholio ir saldumynų — jiedu 
nesveikai riebi na žmogų. Be 
kiaušinio trynio apseikime: vien 
iš baltymo kepkime kiaušinienę, 
sveikais maisto dažais nugelto- 
ninę baltymus. Negalvokime 
apie valgius, kurių negalime val
gyti. Kreipkime dėmesį į nutu- 
kėliui galimus valgius: į daržo
ves, vaisius, liesą mėsą, tokį sū
rį, varškę, pasukas bei rūgusį 
pieną. Nutukėlio žmona tegul 
gamina savo vyrui skanius, lie
sus ir įvairius patiekalus prie 
stalo. Pvz., jautieną su morkom 
vieną dieną, vištieną su kopūs
tais — kitą dieną, žuvį su daržo
vėmis trečią dieną, ir panašiai 
taip visada.

Atsiras nedaug tokių pacien
tų, kurie per tris mėnesius tie
saus maitinimosi nesuliesins 
kraujo. Tokiems priseis imtis 
vaistų kraujo suliesinimui, pvz.,

tokio atromind-S gintarinės spal
vos kapsulės. Tik jau dabar vi
si bėkime nuo visokių “stebuklin
gų” dietų. Tai begalviams spąs
tai tos vis naujos apgaulės dietų 
pavidale. Lietuviškos galvos ne
pameskime ir jokiems “parkup- 
čiams” nepasiduokime.

Išvada. Tvarkydami savo 
nusiminimo ligą, kultūringai 
bendraudami su žmonėmis, pil
dydami savo gydytojo patarimus 
mes sėkmingiausiai suliesinsi- 
me savo kraują ir patys suliesėsi
me. Tada mums dar priseis nu
mušti pakeltą kraujospūdį var
tojant bedruskį maistą, nura
minant savus jausmus ir imant 
prieš pakeltą kraujospūdį vais
tus.

Sveikata nėra savaime mums 
duotas dalykas. Dėl sveiko gyve
nimo reikia kovoti, daug pinigo 
ir pastangų pakloti. Daug sėk
mingiau mes elgiamės, jei tvar
kysimos iš anksto. Už tai kol dar 
gerai jaučiamės imkime save 
normuoti jausdami, valgydami, 
gerdami bei su kaimynais suei
dami ar kur atostogų išvažiuo
dami. Kad ir per tokias visose 
lietuvių gyvenvietėse įkursimas 
Sodybas, lietuvis gali apturėti ra
miausią gyvenimą. Tik pradėki
me vienas kitą darbais broliškai 
pamilti. Pratinkimės gyventi vie
nas kitam talkindami, o ne vie
nas kitam duobę kasdami, kaip 
dabar perdažnai lietuvių tarpe 
pasitaiko. Tik nedarykime se
nos klaidos: visus pagerinimo 
darbus pradėkime nuo esavęs, o 
ne nuo kaimyno. Sėkmės!

Pasiskaityti. Medical Insight, 
March 1973.

I 

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVI‘0

DRAUGAS IR BIČIULIS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožas. Jie. pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūlras, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAIIJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius 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.

t

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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kad jo įėjimas į vyriausybę, kil- nų kad Masaryl.as ir kiti 
nuo nors budu pasitarnaus tau- prastų s8vo vilčių beprasmiš- 
tai, laimės laiko vakarų pašau- kurną. Per tą trylika dienų

lio pagalbai prisišaukti, arba
Gal būt, ir pats Masarykas beūt daugelio žyrnių-

pradžioje dar gyveno iliuzija, į? ?° b Q ©vybių ir aisvę. 
... .... . . Tačiau tereikėjo tik 13 ilgų die-

- - - nų, kad Masarykas ir kiti su-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _______________ $22.00
pusei metų $12.00 
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Jokubka vis dar netiki
Stasys Jokubka, Chicagoje “pažangiųjų” leidžiamos 

Vilnies redaktorius, vis dar nenori tikėti, kad “komunis
tinėje” Rusijoje ir rusų pavergtoje Lietuvoje 'galėtų pri
trūkti kaklaraišių. Kad Sovietų Sąjungoje gali pritrūkti 
bulvių, kad ten neužtenka rugių ir kviečių, tai jis beveik 
gali pripažinti. Jis savo akimis matė sovietų laivus, Chi- 
cagos uoste sveikiausius Illinois ir Indianos ūkininkų iš
augintus javus, kraunamus į sovietų laivus. Paveikslai 
buvo Chicagos dienraščiuose. Bet kad galingoje ir tokioje 
didelėje Sovietų Sąjungoje pritrūktų vyrams kaklaraišių, 
tai Jokubka nebetiki. Tą savo netikėjimą jis pasako ne 
tik artimiesiems, bet ir Vilnies skaitytojams.

Kad tas jo “netikėjimas” būtų patikimesnis, tai jis 
net Naujienų redaktorius išniekina. Jis savo skaitytojus 
nori nuteikti prieš Naujienas ir jų redaktorius, būk jie 
“sunkiai galvoja”, kai “sėdasi prie darbo”, kad tiktai 
kaip nors ką nors parašius prieš “tarybų” Sąjungą ir 
prieš Lietuvą. Atidesni Vilnies skaitytojai labai gerai ži
no, kad Naujienų redaktoriai niekad nerašė prieš Lietuvą 
arba prieš lietuvius. Jeigu kada jie ką parašė, tai rašė 
prieš Lietuvon įsiveržusias rusų karo jėgas ir prieš ru
sams nuėjusius tarnauti lietuvius komunistus, bet niekad 
nieko nerašė prieš Lietuvą arba lietuvius, siekiančius 
gero gimtiniam savo kraštui arba pavergtiems to krašto 
gyventojams. Iš patirties Vilnies skaitytojai žino, kad 
Naujienos duoda gana tikslias žinias ne tik apie gyvenimą 
Rusijoje, bet ir įvykius pačioje komunistų partijoje. Ilgus 
metus Vilnį skaičiusieji vyresnio amžiaus lietuviai dabar 
jau skaito Naujienas, kai-nori patirti, kas darosi “tary
binėje” Lietuvoje ir pačioje komunistų partijoje.

Apie Naujienas ir Naujienų redaktorius Jokubka ši
taip parašė:

“Šių metų kovo 20 dienos laidoje parašė vyrai 
apie kaklaraišių “krizę” Tarybų Sąjungoje. Ir para
šė ne juokų skyriuje, o laikraščio vedamajame, tai 
yra straipsnyje, kuris laikraščiuose paprastai esti 
pats rimčiausias. Girdi, “Sovietų valdžia, nutarusi 
glaudžiau bendradarbiauti su vakarais, įsakė vyrams 
tinkamai pasipuošti”. Pradžią padaręs Leonidas I 
Brežnevas, kai Maskvoje lankėsi prezidentas Nikso- 
nas. Susitikęs su Niksonu, jis visuomet fotografams 
parodydavęs puikų savo kaklaraišį Q kai Niksonas 
išvyko, Brežnevas įsakė visiems aukštiems partijos 
nariams ir valstybės pareigūnams nešioti kaklaraišį... 
(Vilnis, 1973 m. kovo 23 d. 2 psl.).

JONAS DAUGĖLA

DIDŽIŲJŲ SUKAKČIŲ PARAŠTĖJE
25 Metai nuo Jan Masaryko mirties
(Tęsinys)

Jokubka, kad ir su klaidomis, savo skaitytojams vis 
dėlto atpasakojo minėto įžanginio svarbiausias mintis ir 
baigė savo apžvalgą sovietų planuotojų nutarimu suma- 
žinti moteriškų apatinukų gamybą ir padidinti vyriškų 
kaklaraišių gamybą ir dar šitokiu nustebimu: “Štai kaip 
Naujienų redaktoriai, tematikos atžvilgiu nusivrė nuo 
koto ir pehi savo skaitytojus. Dieve jiems padėk! Kuo 
labiau jų proteliai eina vėjais, tuo greičiau užsikamuos”. 
(ten pat).

Kieno galvose vėjai laksto ir kas tikrai turėtų žinoti, 
kas “didžiojoje tėvynėje” darosi, mes tuojau pamatysi
me. Maskvoje visi žvirbliai čirška apie pačią naujausią 
sovietų planuotojų sukeltą kaklaraišių krizę, visi šaipo
si, kad tie patys planuotojai, vykdydami Brežnevo įsa
kymą, noroms ne noroms sukels apatinukų krizę. Sovietų 
aikraščiai tokių dalykų vengia, bet kaklaraišių krizė jau 
minima rusiškoje sovietų spaudoje. Novoje Ruskoje Slo- 
vo redaktoriai atidžiai seka sovietinę spaudą. Be jau mū
sų cituoto rašinio, tame pačiame laikraštyje yra papildo
mų žinių apie kaklaraišių krizę pačioje Maskvoje ir kitose 
: iusijos vietose. Oficiali kaklaraišio kaina valdžios buvo 
nustatyta 1 rublis ir 60 kapeikų. Bet krautuvėse kaklarai
šių jau nebėra. Retkarčiais Maskvos, Kijevo ir Odesos 
gatvėse pasirodo paaugliai ir net moterys su kaklaraišiais 
ant pečių. Bet jie reikalauja po 10 rublių už vieną. 0 jei
gu kuriems pavyksta gauti gražiai išaustą ir gražiomis 
spalvomis dažytų kaklaraišių, tai gatvėse už juos reikia 
mokėti po 15 rublių. Naują savo straipsnį apie kaklarai
šių krizę New Yorke leidžiamas rusų laikraštis šitaip 
jaigia:

“Vera Naumova kaklaraišių 'gamybos viršininkė 
lengvosios pramonės ministerijoje, šitaip aiškina at
siradusią kaklaraišių stoką: Prieš pusantrų metų 
vyriški kaklaraišiai buvo gaminami keliose didesnėse 
ir mažesnėse dirbtuvėlėse. Staigiai gamybą sumaži
no. Prasidėjo kaklaraišių “badas”. Jeigu tikėti 
Naumova ir Komsomolska Pravda, tai praeitais me
tais rinkon buvo išmesta 11 milijonų kaklaraišių, ga
mintų iš 30 įvairių audinių. Ateinančiais metais pri
žadėjo padidinti kaklaraišių gamybą iki 17 milijonų. 
Kadangi Sovietų Sąjungoje vyriškos lyties gyvento
jų priskaitoma iki 120 milijonų, nesunku apskaičiuoti 
keli kaklaraišiai tenka vienam gyventojui į metus pa
čioje laimingiausioje šalyje pasaulyje” (Novoje Rus
koje Slovo, 1973 m. kovo 4 d., 3 psl.).
Apie kaklaraišių krizę rašė Maskvoje išeinanti Kom- 

somolskaja Pravda, tuo pačiu reikalu pareiškimus pada
rė Vera Naumova, Sovietų Sąjungos kaklaraišių gamy
bos vyriausioji viršininkė, tai kieno 'galvoje vėjai laksto? 
Iš visko matyti, kad Jokubka neturi jokios nuovokos, kas 
Sovietų Sąjungoje darosi. Kol jis rusiškai nepramoks ir 
nepradės skaityti rusų komunistų leidžiamos informaci
jos, tai žinias apie Sovietų Sąjungos gyvenimą ir apie ru
sų pavergtą lietuvių tautą jis turės semtis iš Naujienų. 
Tai nemalonus dalykas, bet Jokubkai kito kelio nėra. Jis 
turi tikėti Naujienoms, nes jos rašo teisybę.

karų pasaulio galybės gyvena darbiavimo politika rado at
laikius sugyvenimo, bendra- garsio laisvojo pasaulio prezi- 
vimo ir bendradarbiavimo 'dentūrose, senatuose, parlameų- 
tvaiku. Bendravimu ir ben- ----- —:----- :--------------------
dradarbiavimu su bet kuo. 
Šioje nuotaikoje kaip tik ban
doma kaip galima greičiau už
miršti skaudžius mažųjų Euro
pos tautų išgyvenimus, jų po
litinės istorijos didžiąją trage
diją. šiose nuotaikose pasida
ro jau visai ąebęmadingas, o 
tūlu atveju net ir nuotaiką ga
dinantis pavergtųjų tautų ter
minas. Kai tiesiami tiltai tarp 
kumunistinio Pekino ir Wa- 
sbingtonq, kai Amerikos pre
kybininkai pastorina savo ki
šenes prekiaudami ginklais ir 

Mąsarykui pasidarę visai aiš
ku, kad jo dalyvayimas vyriau
sybėje tik klaidina visą tautą, 
žudo jos patriotus ir pasauliui 
sudaro klaidingą įspūdį. Jis 
suprato, kad nuėjęs bendradar
biauti .su komunistais jis tuo 
pačiu išdavė savo tautą, kuriai 
taip ištikimai tarnavo (r auko
josi jo amžinosios atminties 
tėvas,

Jan Masaryko ištikimieji 
draugai, pasinaudodami jo 
kaip parlamento nario, asmęns 
neliečiamumo teisę, suorgani
zavo jo pabėgimą į vakarus ir 
įgaliojo jį vakarų laisvajame 
pasaulyje organizuoti ir tęsti 
4gkoslovąkų Laisvės kovą. Pa
našiu keliu ir aplinkybėmis grūdais su raudonaisiais Krem- 
anuo metu vakarų pasaulį lai
mingai pavyko pasiekti lenkų 
ministeriui pirmininkui S. My- 
kolaičykui.

Tačiau gerai suorganizuotas 
komunistinis saugumo apara
tas pasinaudojo išdavimu ir 
raudonosios policijos agentai 
užklupo kelionėn besirengiantį 
Masaryką jo tėvo istorinėje 
Czernin pilyje. Jo sunkiai su
žalotas lavonas buvo kitą rytą 
rastas tos pilies kiemę. Komu
nistai paskelbė, kad Masarykas 
išėjo iš proto ir iššoko iš antro 
augšto pro langą. Atseit savi
žudybė?. .. Bet sunku patikė
ti, kad dar prieš kelias valan
das visai buvęs nprmalios psi
chinės būklės tvirtas žmogus 
staiga išeitų iš proto.

Jan Masarykas buvo palai
dotas šalia savo tėvo. Jo laido
tuvėse dalyvavo daugiau nei 
ketvirtis milijono žmonių, ku
rių daugelis buvo atyykę iš to
limiausių krašto kaimų. Jie 
visi vieninga minia suklupo 
ant kelių prie jo karsto, ryškiai 
jausdami, kad su jo žemiškais 
palaikais ilgięms Laikams yra 
laidojamos ir paskutinės kraš
to laisvės viltys 
demokratiško gyvenimų bran
giausių prisiminimų paskuti
nieji likučiai.

Jan Masaryko mirties meti
nės kasmet krašte yra prisime
namos. Nežiūrint komunistų 
valdžios draudimo, jo mirties 
metinių proga jo ir jo tėvą ka
pai apiberiami skaisčiai žydin
čių gėlių žiedais, uždegamos 
žvakės ir tūkstančiai žmonių 
atvyksta iš tolimiausių kraą- likusį pasaulį. Tačiau jų paši
lo vietovių į Lay kapines atlik
ti piligrimų pareigas ir pagerb
ti savo tautos veteranus bei 
sustiprinti šviesesnio rytojaus 
viltis. 1

Ir štai, jau suėjo 25 metai 
nuo šios skaudžios tragedijos, 
kuri simbolizuoja bolševikinės 
apgaulės, klastos ir smurto 
pavojus civilizuotam pasauliui. 
Deja, šiandien ši sukaktis lais
vajame pasaulyje negali būti 
populiari — visuotinai stengia
masi jos net nepastebėti. Ya-

jq gražaus

liaus despotais, tai Vokietija 
užveda naują “ostpolitik” ir 
žmonijos taikos labui paauko
ja savo, pavergtuosius rytų Vo
kietijos brolius, tai šių pasau
lio galybių taikos apaštalams 
būtų daug patogiau, kad Ma- 
sarykų kapai Prahoje galimai 
greičiau žolėmis apželtų. Bet 
per 25 metus ant jų žydi gėlės. 
Jas laisto apleistų garbingų če- 
koslovakų ašaros ir laisvės ko
votojų kraujas... Jos dar ilgai 
žydės, nes tautų laisvės idėja 
dar nemirė. Jos gyvastį liudi
ja lietuvio Kalantos ir daugelio 
kitų aukos.

Juk anais liūdno prisimini
mo laikais ir daugelis mūsų 
lietuvių tikėjo, kad bendradar
biavimas su komųnistajs even
tualiai gali būti naudingas 
bendrajam tautos interesui Šių 
klaidingų vilionių vedini ir net 
tokie mūsų tautos patriotai kaip 
Krėvė ir Galvanauskas sutiko 
įsijungti į Paleckio'vyriausybę. 
Bet ir jiems, kaip Jan Masary- 
kui, pakako 13 dienų, kad pil
nai suprastų šio pasiaukojimo 
beprasmiškumą ir žiaurią rea
lybę. Ją pilnaį suprato ir dau
gelis. kitų, kurie šiuo kebu no
rėjų pasitarnauti savo kraštui 

i— savo žmonėms.
Prieš 25 metus žiauriai nužu

dę Čekoslovakijos valstybės 
vyrą, komųnistaj tikėjosi gink
lo ir smurto jėga galutinai už
imti savo hegemonijon paverg
iąs kraštus, palaužti tų tautų 
bet kokį pasipriešinimą ir tuo 
pačiu plačiai atverti vartus sa
vo pragaištingai ekspansijai į 

utose, universitetuose ir mag
natų rūmuose.

Bet, deja, ši ryšio mezgiiqq 
su okupantu ar jo paslais min
tis rado atgarsio ir mūsų lietu
vių tarpe. Ji yra keliama mū
sų spaudoje, puoselėjama su
sirinkimuose, simpoziumuose 
ir p. Ir atsirado “optimistų”, 
kurie, net ir po Kudirkos ir 
Kalantos tragedijos, dar vis 
nori tikėti “tautinio komuniz
mo” reikšme ir bando kitus 
įtikinti, kad organizuotos spor
tininkų išvykos, koncertai, pa
rodos, pionierių stovyklos ir 
visokie kiti “kultūrinįąi” mai
nai ir nekalta informacija (nors 
ji ir būtų visiškai vienpusė) 
galutinoje išdavoje pasitarnaus 
tautos dvasiai palaikyti ir even
tualiai šiais painiais keliais ga
li ir tautos laisvė priartėti.

Šių naujų vėjų graudžiame 
fone Jan Masaryko gyvenimų 
tragiška pabaiga ir jos visuoti
nas prisiminimas mums vi
siems išryškėja ypatingai ryš
kiomis ir daug ką sakančiomis 
varsomis.

(Pabaiga)

tikėjimas vien ginklo jėga ir 
apgaišę laukiančių vaisių neda
vė. Tad po IŠ metų nuo Jan 
Masaryko mirties vakarų pasau
lis jau migdomas bendradar
biavimo ir žaviomis tarptauti
nio sugyvenimo idėjomis. Tais 
pačiais nuodais bandoma pa
laužti ir pavergtųjų tautų poli
tinių emigrantų kovos dvasią. 
Ir, deja, ši bolševikų propagan
da pajėgė pakreipti daugeliu, 
pasaulio galybių politiką savo 
naudai. Jų puoselėta bendra

• Vieną vakarą ateina Bag- 
džiūnas pas Bronių. Balutį į nau
ją ruimingą “Lietuvos” redakci
ją ir sako : “Turi sugalvoti tin
kamą įrašą po Vyties ženklu mū
sų liedinamame Laisvės varpe”. 
Balutis pasakoja:

“Reikėjo pagalvoti, kad įrašas 
ir Amerikos lietuviams gėdos ne
darytų ir kad tiktų dabarties bei 
ateities kartoms Lietuvoje. O čia 
redakciniu darbu išvarginta gal
va tuščia kaip puodas. Mintis 
turėjo būti trumpa, bet kilni, 
kurstanti; ji turėjo būti skam
bi kaip varpas. Staiga už redak
cijos sienų, girdžiu, suūžė Biru
tės choras, kuris Stasio Šimkaus 
vedamas gretimame kambaryje 
repetavo. Užmerkęs akis klau
sausi ir mintimis, su dainos gar
sais, lekiu į mielą Lietuvėlę, į jos 
laukus, žalias pievas, kaimus. 
Staiga, nelyginant elektros srovė, 
per galvą žibteli mintis. Griebki 
paišelį ir. skubinu ją popieryje 
prirakinti, kad nepabėgtų, štai 
ji: “OI Skambink per amžius 
vaikams Lietuvos: Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos.”

(iš Balutis)

• Man geriau patinka, kai kas 
kalba ne taip gražiai, bet teisin- 
gąi.

Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas

• Visi Vinco draugai, noroms 
nenoroms, visada laikė jį, ir ga
vo laikyti, aukštesniu už save. 
Jis ir buvo didesnis už kitus savo 
potencija ir. aktu.

Juozas Tumas-Vaižgantas 
apie V. Kudirką

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis
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Specifinius krašto gyventojų reikalus jis 
neįvertindavo. Dėl to labai nusiskundė 
senieji veikėjai ir kovotojai, kuriems bu
vo skiriamos nepaprastai mažos pensijos, 
kurias Tūbelis priešinosi padidinti. Iš ki
tos pusės aukšti ir darbingi karininkai su 
aukštomis algomis buvo siunčiami į pensi
ją-

Šitą nepaprastą taupumą Klaipėdos 
krantui buvo pajutę ir kaikurie gubernato
riai, kurių nevienas planas buvo sugriuvęs 
dėl Tūbelio atsakymo duoti reikalingos fi
nansinės paramos. Ir paskui stebėjosi cen
tro vyriausybės asmenys, kad Klaipėdos 
krašto rinkimuose nebuvo rodoma jokio 
palankumo centro vyriausybės politikai.

Klaipėdiečių akyse Tūbelis skaitėsi vie
nas tų retų politikų, kurie nepanaudojo 
valstybę savo privatinio pasipelnymo tiks
lams. kaip tūli biznieriai ir kooperatyvi
ninkai. Jis iki paskutinės dienos palaikė 
“baltą kamizelką”, kaip politiniame žar
gone sakoma. Šitų atžvilgiu nei jautrioji 
Klaipėdos visuomenė nięko negalėjo jam 
prikišti. Visas jo žinomas turtas buvo vi

dutinio didumo vila Kauno Žaliakalnio 
šlaite, iš kurios ypačiai vakarais, saulei 
leidžiantis, buvo gražus reginys į Kauną ir 
Nemuną.

Reprezentuoti Tūbelis nemėgdavo. Bu
vo matomas tik ten, kur jo buvimas buvo 
būtinai reikalingas. Aukštesnius svečius 
priimdavo savo viloje, kuri buvo gražiai 
įrengta ir rodė daug meniško skonio. Ta 
me reikale stiprioji Tūbelio pusė buvo jo 
žmona. Ji buvo maloni savo apsiėjimu ir 
labai prieinama. Mėgdavo visur viešai ro
dytis ir tam tikru decentiškumu elegantiš
kai rengtis. Ji su seserim Smetoniene bu
vo kilusios iš bajoriškos Chodokausko šei
mos, gerai išauklėtos ir išmokslintos. Dar 
prieš pirmą pasaulinį karą abi Chodokaus- 
kaitės mokytojavo grafienei Zubovienei 
priklausančiame Gubernijos dvare, kur 
vasaros metu dviračiais atvažiuodavo jas 
lankyti Smetona ir Tūbelis. Niekas iš jų 
pažįstamųjų nemanė, kad likimo banga 
juos išbloŠkė naujai susikuriančios Lietu
vos valstybės priešakio ir jiems leis daug 
metų spręsti Lietuvos valstybės ir tautos’ 
likimą.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SPAUDOS 
REIKALAI GUBERNATORIAUS 

NAVAKO LAIKAIS

Klaipėdos krašto politinėje kovoje žy
mią rolę vaidino vietinė spauda. Centro 
vyriausybės atžvilgiu buvo labai svarbu ir 
vietinė lietuviška spauda. Jos egzistenci

ja ir funkcijonavimas turėjo didelės reikš
mės, nes ji buvo vienintelė priemonė Cent
ro vyriausybės nuomonei pareikšti. Kauno 
radiofonas neturėjo ano populiarumo ir 
galios kaip Karaliaučiaus Heimatfunk ir 
didžioji Heilsbergo stotis.

Centro vyriausybės priešingoje pusėje 
egzistavo Klaipėdos mieste ir krašte gerai 
įsigyvenęs “Memeler Dampfboot”, vokie
čių kalba ir Klaipėdos kaimiečių žargonu 
leidžiama “Lietuviška Ceitunga", kuri bu
vo rašoma ta pačia tendencija kaip “Me- 
meler Dampfboot”. Vartojamas mažlie- 
tuviškas žargonas būdavo tiek sudarkytas, 
kad dažnai nebuvo galima kai kuriuos sa
kinius suprasti, neturint prie rankų ir Me
meler DampfbooL

Abiejų laikraščių leidėjai buvo Klaipė
dos miesto gyventojai, vokiečiai, brokai 
Siebertai. Prieš eilę metų jie buvo atsidū
rę finansiniuose sųnkumuo0 ir buvo gali
mybės vįsą spaustuvę su laikraščiais nu
pirkti. Tuo reikalu ypatingai rūpinosi maž- 
iietuvis veikėjas Jokūbas Stiklorius. Cen
tro vyriausybė tuomet bet pagailėjo pini
gų ir laikraščiai liko senose rankose. Pa
gyvėjus Berlyno propagandai, atsirado ir 
įvairių vokiškų finansinių šaltinių ir Sie- 
bertai nebemanė, gal ir nebegalėjo spaus
tuvę ir leidyklą parduoti.

KARIŠKA CENZŪRA

Veikiant karo stoviui Klaipėdos krašte 
abu laikraščiai buvo kariškos cenzūros prie
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žiūroje ir jų straipsniai buvo cenzūruoja
mi dar prieš atspausdinimą. Kadangi re
dakcijos nuolat stengėsi atspausdinti ne
draugingų ir nepageidaujamų straipsnių, 
cenzūra visuomet turėjo daug darbų; laik
raščiai dažnai išeidavo tuščiomis vieto
mis... Paaiškėjus , kad tuščius vietos irgi 
buvo pageidaujamos parodyt: skaitytojams 
krašte ir užsienyje griežtą cenzūros vej^- 
lą, todėl buvo uždrausta laikraščius išleis
ti tuščiomis vietomis. Tuščios yiqtqs tarė
jo būti taip užpildytos, kad jų nebeliktų 
Norėdamos ir tuomet pasiekti savo politinį 
tikslą, redakcijos sugalvojo įdėti į išbrauk
tas vietas tekstą, nuturintį nieko bendro su 
ceųzūruotu straipsniu. Ir šitą buvo reika
linga uždrausti, kad ųebūtų matomos prie 
šingos pusės taip pageidaujamos cenzūros 
išbrauktos vietos.

Redakcijos prasilenkdavo su parėdy
mais ir pakartotinai buvo baudžiamos aukš
tomis piniginėmis bausmėmis. Bet Meme
ler Dampfboot jas sumokėjo be ypatingų 
sunkumų, nes politiniai juokdariai aiški
no, kad redakcijų kasos nuolat pripumpuo
jamos pinigais iš generalinio konsulato 
Klaipėdoje.

Bausmes vykdė Klaipėdos krašto ko- 
niendantas pulkininkas leitenantas Lior- 
manas, kuriam taip pat teko bausti ir ki
tus politinio pobūdžio nusikaltimus pinigais 
arba net kalėjimu. Būdamas daug metų 
toje pozicijoje Klaipėdoje, komendantas 
triukšiuadarių akyse huyo pasidaręs tam 

tikra pabaisa ir apie jį buvo pasakojama 
daug būtų ir nebūtų dalykų, ypatingai apie 
J.Q, (ariamą vokišką kilmę. Apie tai vėliau 
smulkiau.

Einant veikiančia tvarka krašte, spau
dos organai turėjo skelbti ir kai "kuriąs 
Cęntro Vyriausybės paduodamas žinias. 
Opoziciniai laikraščiai stengdavosi jas pa
dubti tąjp, kad $J^tytqjai jas nepastebėtų 
arba jiems būtų aiškų, kad straipsnį jiems 
duoti prievarta. Tokiu Ųūdu Klaipėdos kraš
to komendantas buvo pilnai, užimtas tik 
spaudos reikalais.

Centro vyriausybės nuomonę skleidė 
dalinai gubernatūros lėšomis 
lietuvįško nusistatymo spauda: 
keleivis” ir vokiečių kalba išeitų 
ler Bęobachter”, vėtau pavad i q ,
scher Beobachter”. Laikraščiai buvo, spaus
dinami “Ryto Akc. B-vės”, kurią po krašto 
prijungimo prie Lietuvos vietinėmis lėš<> 
mis buvo įsteigęs mažlietuvių veikėjas Jo
kūbas Stiklorius, menininkas Adomas Bra
kes ir keli kiti asmens, šita spaustuvė, kaip 
daugelis kitų vietinių įmonių, pamažu per
ėjo į finansų ministerijos žinią ir jų steigė
jai, kaip įprasta, šalta ranka buvo paša
linti iš bendrovė; yadįovybcs.

(Bus daugiau)

ikorųą 
etuvq$ 
Ifleme-

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“N A įUl PA ?
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DR. K. G. DALUKAS 
AKU8ERUA IR MOTEBŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
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ROCKFORD, ILL
Mirtis kelia liūdesį

Savo laiku gyvenome linksmas 
j dienas, tada senatvė nerūpėjo, 
į Tada veik kiekvieną dieną at
vykdavo nauji, jauni, stiprūs vy- 

. rai — lietuviai, kai statėsi ir au
go nauja Rockfordo lietuvių ko
lonija.

šiandien mus visus spaudžia 
širdies liūdesys, nes mūsų my
limi draugai keliauja j amžiny
bę. Ypač skaudus buvo šių me
tų kovo mėnuo, nes net keturis 

. lietuvius išlydėjome į kapus.
Juozas L'linskas, sulaukęs 87 

metų amžiaus, netikėtai mirė. Jis 
- gimė ir augo Lietuvoje. Atvyko 

į šią šalį, palikdamas savo tė
vus ir tą gražų kraštą — Zana- 
vykiją, Lukšių gotikos bažnyčią, 
kurioje jis buvo krikštytas Juo
zo vardu. Apsigyveno Rockfor- 
de, kur praleido 66 metus. Jis pa
liko prisiminimą apie gražų gy
venimą ir daugelį savo darbo 
draugų.

Praėjusios žiemos vaizdas prie Zanesville, Ohio. Arkliams nereiks ilgai laukti šviežios, jaunos žolytės.

taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St.. Chicago, Illinois 60629

•V. RAŠTO TYRIN8TOJAI

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI » PAAIŠKINIMAI, 
“ KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Jei tada koksai palinksminimas (suraminimas) Kristuje, jei kokia 
meilės paguoda, jei kokia dvasios draugystė, jei koks širdinga* pasigai
lėjimas, pripildykite mano džiaugsmą, vienaip manydami, turėdami 
tokią pat meilų, tokią pat širdi, ir tokius pat jausmus. PU. 2:1, 2.

Koks čia gražus paraginimas prie vienybės, taikos, broliškos meilės! 
Kaip gražiai apaštalas pataria mums turėti kantrumą, nukentėjimą, manda
gumą ir linksminti kits kitą, kaip ir pritinka bažnyčios nariams; nes taip 
darant Dievo dvasia skalsinsią visuose ir kiekvienas turės didžiausių pasise
kimų vaikščiodamas tikruoju keliu. Brangus broliai ir sesers: uoliai pasi
stenkime būti vertais vadintis Barnabos vardu, kurs buvo brolių palinksmin- 
toju. Leiskime šventąja! dvasiai skalsintas mumyse daugiau ir daugiau, nes 
tai Dievui patinka; nes gausiai turėdami jo dvasios, mes būsime sūnais ir 
dukterimis Siono palinksmintojų, būsime savo dangiškojo Tėvo atstovais 
ir šventosios dvasios bei tiesos nešėjais.

PETKUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

>M4 WWT 71M STREET 
OR»ą«; Hfimlgck 44849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

_-innadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
<atrad.. oenktadienj nuo 1—5. treč.

ir žežtad tiktai susitarus, 1

R«x.: Gi B-M73

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUtERŪA IR MOTRRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRJJRGUA 

•132 So. K«dzi« Av*., WA 5-2670 
balandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAUCH- 
KRIAUCEUŪNAITE

AKU8RRIJA IR MOTERŲ UGOS 
6132 So. KEDZIf AVĖ.

T«l«f. WA 5-2670.
Neatailiepus — skambinti 
' ' 471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.; HE 4-1818 arba RE 7-9700
Razidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. ' 
2454 WEST 71sf STREET

VALĄNbOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ’ ” * 

KALBĄ LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
... “ęoHtact tenses”..

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEMTIS 
' INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTĄTOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
f^aujps rez. telefu 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71•1 St.
Tol.: 925-8296

vai. vak. PenktadieniValandos: 2-—8 i L.. 7. ' 
"10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
WĄ 5-3Q99

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofitaz: 2652 WEST 59th STREET 
T«I.:PR 8-1223

OFISO VĄL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir >8 vai. vak šeštadie- 
nfada 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
‘ pagal suSitarima

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tetof.: HEmlock 4-2123 
RozM. toM.: Gibson L6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl

P. SUEIKtS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

2850 West 83rd St, Chicago, III. 60629 
Tolei.: PRoepact 6-5084

biznieriai, kuris GARSINASI 
•NAUJntNOSr. — TURI GERIAUSIA

"KAČINSKAS
TRYS VIENAME:

Radijas, Patefonas, Megnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir k«tv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Av.. — 586-1220

G UŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERENAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

_ -
zr---- ------- ----------- -n

SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS BALANDOS

. Visos programos iš WOPA, I 
149Q kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto: ’ .. . -x

Tal«f.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPUEWQQD AVE.
CHICAGO’ ILL. 60629.

PORB6T FIRES HURT 
OUR POREST ERIEbTM

Hrm! X2&CM 
jnwwlwwtirei

Juozas Ulinskas buvo ūkinin
ko sūnus, vidutinio ūgio, gražiai 
išaugęs, malonaus veido, švie
siaplaukis lietuvis 'Pradžioje jis 
gavo darbo blekinių dėžių įmo
nėj. Netrukus jis prasimušė į ge
rai apmokamas viršūnes. Rock- 
forde pradėjo kurtis meno ir vi
suomeninio darbo organizacijos, 
'pašalpinės draugijos Įsisteigė 
Simano Daukanto pašalpinės 
draugija. Juozas tapo šios drau
gijos nariu. Kai buvo sudary
tas Kanklių maišytas choras, 
Juozas dainavo.

Rockforde susiorganizavo Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopa. ‘Juozas buvo SLA 77-tos 
kuopos čarterio pasirašytojas. Jo 
vardas bus čarteryje, kol ši kuo
pa gyvuos.

Pasibaigus Pirmajam Pasauli
niam karui, Rockforde susiorga
nizavo “Mirgos” mišrus choras. 
Velionis Juozas įstojo į chorą. 
Pagaliau, jis vedė Amerikoje gi
musią lietuvaitę, turtingą naš
lę. Lietuviško Juozo būdo nepa
keitė. Ji pasikeitė Ji dalyvau
davo lietuvių koncertuose ir vai
dinimuose. Kur Juozas eidavo, 
ten jis ir savo žmoną atsivesda
vo.
Jai mirus, Juozas paveldėjo jo
sios farmas, mieste buvusius na
mus ir bankuose esamus indelius. 
Juozas jau nemėgo būti vienišas. 
Jis vedė kitą našlę, gerą namų 
šeimininkę Petrutę. Jiedu gra
žiai sugyveno, nieko jiems ne
trūko, tiktai abu turėjo daug 
darbo. Perdaug jo buvo. Palik
tas nuosavybes teko prižiūrėti, 
taisyti, kambarius dažyti. Dirbo 
ir Petrutė. Bet ji gavo širdies 
smūgį ir susirgo. Juozas dėjo 
pastangas atgauti jos sveikatą. 
Su daktarų pagalba ji dar ir 
šiandien laikosi tik dar negreita.

Bet blogiausia, kad ir tylusis 
Juozas susirgo. Kūrį laiką jis 
gydėsi namie, bet vėliau jį nu
vežę ligoninėn, kur jis ir mirė. Į 
koplytėlę susirinko daug jo drau
gų. Karstas buvo metalinis, auk
suoti kampai ir įvairūs pagraži
nimai. Cyvų gėlių buvo daug. 
Juozas ilsėjosi, kaip gėlių dar
želyje. Vargonai grojo liūdnas 
melodijas, o giedojo Rockfordo 
žymiausias solistas, baritonas 
Olson.

Liuteronų kunigas Hawkin
son atkalbėjo maldas ir prisimi
nė, kad velionis Juozas gimė Lie
tuvoje. Į šią šalį atvyko tuš
čiomis rankomis, bet savo lietu
višku stiprumu ir kantrybe lais
voje Amerikoje jis gražiai gyve
no, užsidirbo ir savo žmoną pali
ko pilnai aprūpintą.

Susirinko giminės, draugai ir 
pažįstami atsisveikinti ir paly
dėti į Willow Park, amžinos ra
mybės vietą. Į kapus lydėjo 
daug žmonių, apie 50 automobi
lių. Tas pats pastorius atkalbė
jo maldą prie duobės ir visus lai
dotuvių dalyvius pakvietė į Lie
tuvių Klubą užkandai.

Mudu su žmona Petronėle 
reiškiame užuojautą dukrelei ir|Y>a£į>ta'nf»iv 
giminėms. žvalgas

Piliečių Klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubo susirinkimas buvo kovo 
18 d. Hollywood salėj. Buvo su 
apgailestavimu pranešta, kad 
mirė narė Kazimiera Miller, 
bet niekas apie tai laiku nepa
informavo klubo valdybą. Ra 
gino apie tokius dalykus pra
nešti, kad būtų galima nupirk
ti vainikus ir pagerbti -mirusį 
narį dalyvaujant šeremnyse 
bei laidotuvėse. Susirinkimas 
pasigedo klubo sekretorės Ro
žės Didžgalvienės, kuri sirgo 
gripu namuose. Nariai linkėjo 
greitai pasyeikti. Susirinkime 
ją pavadavo vicepirm. Povilas 
Masiulis.

dovanomis. Komisija buvo iš 
Auna Klimas, Jennie Chins ton 
ir Dellos Kirklis. Jos ir talkinin
kės ne tik viską tvarkingai pla
navo bei paruošė, bet ir vikriai 
patarnavo gausiems svečiams. 
Apie tos gražios popietės pasek
mes išduos pilnus pranešimus 
balandžio 5 d. susirinkime.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Ant 3 tortų buvo uždegtos žva
kutės. Jas iš eilės užgesino Eva 
Ramašauskas, Della Ketvirtis ir 
Antanina Grigonis, nes kovo 
mėn. jos švenčia gimtadienius. 
Narės linkėjo joms laimės ir 
sugiedojo “Ilgiausių Metų”.

Korespondentė

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
l»4 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pavasarinio baliaus rengimo 
komisija iš Matt Povilaičio, 
Estellos McNamee ir Bernice 
Žemgulis pranešė apie ruošos 
darbus, paimtą gerą Jurgio Jo
niko orkestrą ir ragino visus 
narius dalyvauti su savo drau
gais bei pažįstamais. Susirin
kimas apgailestavo, kad darbš
čios narės —-Julija Sadauskas, 
Anno Poliakis Sr Helen Venge- 
liauskas dabar serga ir todėl 
negali prie klubo darbų ir šio 
parengimo prisidėti,' Ligonių 
lankytojos prašė jas tiksliau in
formuoti apie susirgimus ir 
pagijimus, kad būtų galima 
tiksliai išpildyti pareigas ser
gantiems nariams juos aplan
kant bei teikiant patarnavi
mus. ’ ■''

Vasaros pikniko pradiniais 
darbais pavesta rūpintis pirm. 
Estellai McNamee ir Bernice 
Žemgalis. Jos suras piknikui 
tinkamą, vietą ir sutars laiką.

Pabaigoje susirinkimo buvo 
vaišės. Pagerbti vardinių pro
ga Jozefina Masilionis ir Juo
zas Mikšis, taip pat Della Ket
virtis gimtadienio, proga. Jie 
buvo pasveikinti ir sugiedota 
“Ilgiausių Metų’. Vaišių šeimi
ninkė buvo Bernice Vilkas. 
Mary Leppą atvežė savo gamy
bos kepinių ir davė paragauti 
degtinės, atvežtos iš Lietuvos. 
Kitas klubo susirinkimas bus 
balandžio 22 d. Korespondentė

NUOSTOLINGAS BIZNIS

Abraomas Linkolnas jąunys- 
tėje tarnavo pardavėjų vienoje 
New Salem miesto krautuvėje. 
Būdamas Amerikos prezidentu, 
jis mėgdavo pasakoti apie įvai
rius nuotykius, taigi ir apie tą 
krautuvę. Kartą į ją atėjo vie
nas klientas ir paprašė savininką 
saldžių sausainių už nikelį. Bet 
atsvėrus sausainius ir sudėjus 
juos į maišelį, klientas pakeitė 
nuomonę ir pasakė, kad jis jų 
neims, norįs išgerti vaisvande- 
nio už nikelį. Išgėręs stiklinę 
vaisvandenio, ėjo link durų.

— Palauk! Tu man nesumokė
jai už vaisvandenį, — sustabdė 
jį savininkas.

— Aš tau daviau sausainius už 
tą vaisvandenį, — spyrėsi klien
tas.

— Tai sumokėk už sausainius.
— Aš tų sausainių nevalgau. 

Tai kodėl turėčiau už juos mo
kėti?

šeimininkas ant greitųjų ne
turėjo ko į tai atsakyti, todėl 
klientas išėjo. Tik po valandėlės 
atsipeikėjo savininkas ir pasa
kė:

— Aš manau, kad iš tokio biz
nio turėjau tik nuostolį...

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4005-0,7 So. HERMITAGE Ą VENŲE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
. - - i- - r * - r • T 1 V - * — • t. r

Telefonas; LAfayettę 3-0440

MUDKKNlfiKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

Brighton Parkas
Lietuvių Moterų klubo veikla

Klubo narių susirinkimas bu
vo kovo 1 d. Hollywood salėje. 
Klubo narės yra ne tik jautrios 
savo klubo reikalams, bet ir ben
driesiems darban^. Todėl Chi- 
cągps Lietuvių Tąrybai paskyrė 
15 dpi., pritardamos jos dar- 

- barns. Buvo kalbėtu apie įvyks-
tane ją žaidimų popietę.

Pirm. Nellie Skinulis pranešė, 
kad klubo piknikas pyks liepos 
15 d. Onos Bruzguiienės sode. 
Visiems parengimams ir dar
bams narės pritarė, padėdamos 
padėti ir dalyvauti su svečiais ir

Žaidimų ir Bunco popietė ko
vo 18 d. praėjo su dideliu jtasise- 

SKAITYK IR KITAM PATARK kitau. Dalyvavo pilna salė žino- 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ nių. kurie buvo patenkinti pra- 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS vestais žaidimais, vaišėmis ir

Savo naming vaistg zpintalg reikia 
nepaprastai tvariai ir tvarkingai už 
laikyti, kaip iiame vaizdelyje parody
ta: iiimti visa, bonkutde ir nuplauti 
lentynas; patikrint2 visus užratus. 
kad neįvyktų klaidų, nes veisty su- 
mtiiymes gali bdtl fataMkas. Patik
rinti, kokių vaistu trūksta ir juos pe- 
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
<ėtumui pasirvožes.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

NARIAJ:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
patarnavi
mą; DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. Ill. 974-4410
— SLA 134-tos Moterų kuopos žai

dimų ir Bunco Party įvyks balandžio 
1 d„ sekmadienį. Hollywood salėje, i 
2417 W. 43rd St. Bus daug vertingų I 
dovanų ir vaišės. Pradžia 2:30 vai. į 
popiet. Malonėkite dalyvauti. | " - v

A. Ha Ii k, nut. rašt """"*
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P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911



REAL ESTATE

Arti 
paja-

sau- 
kad

Call: Frank Zapolis
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

SVEIKAS SVORIS 
NE TOKS PAVOJINGAS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir .{rengimai

Sovietų Są- 
nauja etiketė ant senos

ir mažo ūgio
— Degtukų!
šauktis polici- 

žmonės patarė 
areštuoti nusikaltėlę,

tas Dikinis
“Tarnas Tymas", ši 
yra skiriama patiems 
siems

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pą- BUTŲ NU AM AVIM AS. 
jamų namas Marquette Parke. Po 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583

NAUJIENOS, CHICAM 8, ILL. — WEDNESDAY, MARCH 28, 1973

Prie durų buvo
Jūs turi-

Lithuania. Tokiu pavadinimu 
išėjo pirma knyga portugalų kal
ba apie Lietuvą. Ją, Casimiro 
Verax (K. Čibiro, spaudos atta
che prie Lietuvos Pasiuntinybės 
•Montevideo), parašytą ispanų 
kalba, Stasys Vancevičius išver
tė Į portugalų kalbą ir savo pa
stangomis išleido. Vlikas post 
factum jo pastangas parėmė. 
Knygelėje yra trumpa senosios 
Lietuvos istorija, šiek tiek apie 
atkurtą nepriklausomybę, apie 

-sovietų-nacių sąmokslą prieš Lie
tuvą ir okupacijas. Knygelė tu
ri 64 psl. (E)

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senąją Lietuvišką Knygą Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

besiveržiančių žmonių 
. Visa krautuvėlė pri-

PASVIRĘS BOKŠTAS 
ANGLIJOJE

♦ LB Vidurio Vakarų Apygar
dos rinkimų komisija, praneša, 
kaip jau anksčiau spaudoje bu
vo skelbta, kad 1973 m. gegužės 
19—20 d. įvyks JAV LR VII-sios 
tarybos ir Pasaulio Lietuvių sei
mo atstovų rinkimai.

Kandidatu į tarybą arba į

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Visi žino apie pasvirusį bokš
tą Pisos mieste, Italijoje, bet 
nedaug kas girdėjo apie pasviru
sį bokštą Bristolio mieste, Angli
joje. Tas miestas ir apylinkė 
nuo senų laikų yra turtingas vil
nų bei jos gaminių pramone. 
Todėl viduramžiuose, statant 
Temple bažnyčią po jos pamatais 
padėjo maišus vilnų. Bet 1460 
m. tos bažnyčios 113 pėdų aukš
tumo bokštas pradėjo svirti ir 
pasviro net 5 pėdas. 1940 m. lap
kričio 24 d. vokiečių lėktuvų 
bombos sugriovė tą bažnyčią, bet 
jos bokštas išliko sveikas ir šian
dien palinkęs tebestovi.

HELP WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

Nauji leidiniai ‘
Išėjo iš spaudos italų kalba El- 

ta-Press 193 m. Nr. 1. šio nume
rio vedamasis ir ant viršelio obal- 
sis skamba taip 
junga
Maskvos kolonialinės imperijos”. 
Tai yra 24 psl. laida. Italų Elta- 
Press labai dažnai cituojama ita
lų spaudos. Jos redaktorius kun. 
V. Mincevičius turi gerus ryšius 
su daugeliu įtakingų Romos ir 
kt. laikraščiu.

Federalinią ir valstijos pajamą 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašą paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

M. A. Š I If K IT S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai.

— Field muziejus praneša, 
kad balandžio mėn. bus atdaras 
nuo šeštadienio iki ketvirtadie
nio 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Penktadieniais muziejaus lan
kymas yra nemokamas ir tą die
ną: atdaras iki 9 vai. vak.

— LB Lemonto apyl. valdyba 
atsiuntė Naujienoms 10 dol. per 
ižd. Modestą Jakaitį už įvairius 
pranešimus, liečiančius šią or
ganizaciją.

— Chicagos Anglijos Lietuvių 
klubas kasmet paremia lietuviš
ką spaudą, radijo valandėles ir 
kitas lietuvybės ., institucijas. 
Klubas paskyrė Naujienoms 20 
dol. auką ir atsiuntė per sekr. 
Leoną Venckų. Naujienos yra 
dėkingos organizacijoms ir jų 
nariams. Anglijos lietuvių klu
bas šių metų bėgyje yra numa
tęs 3 parengimus: gegužės 6 d. 
bus Motinos Dienos minėjimas 
ir narių pusmetinis susirinki
mas Lietuvos Vyčių salėje. Rug
pjūčio 18 d. įvyks Vasarotojų 
linksmavakaris (Union .Pier, 
Mich. Spalio 20 d. bus tradici
nis klubo Metinis banketas Lie
tuvių Tautiniuose namuose. .

— Gradinsko parduotuvėje 
dabar galite įsigyti 19 inčų juo
da-balta televiziją. Pats naujau
sias ir pats geriausias 1973 metų 
modelis. Priedo — stalelis su 
rateliais ir lentynėle. Dalių ga
rantija dvylikai mėnesių — pa-

APPLY NOW ! !
Olympia Fields Country Club 
203rd and South Western Ave.

Olympia Fields, Illinois 
MAINTENANCE HELPERS 

AND HOUSEMEN

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

Jeigu žmogaus širdis sveika, 
jeigu jis neturi cukrinės ligos, 
jeigu kolestorolo pas jį nedaug, 
jeigu kraujo spaudimas nedide
lis. tai keli svarai nieko jam ne
gali pakenkti.

OPTAMETRISTS — EXP.
Rapidly growing ethical practice 
requires additions to our staff.

Positions are permanent. Excellent 
Salaries and working Conditions 

DR. JAMES G. CUSTARD 
2537 W. 95 Evergreen Park 

Tel. 238-2612

tau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugja. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mono* 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiusti:

1739 $•- HALSTED ST., CHICAGO, ILL 80608

ventojai kviečiami lankyti sau- 
| gones. Informacijos įstaiga, tel. 
Co 1-8400, praneša apie paukš
čių poilsiavimo vietas. Vietiniai 
gyviai taip pat juda, kruta, reng
damiesi vaasrai. Žiūronai ir fo- JAV pilnateisis 18 metų am- tesu: Ignas Kazlauskas. 7212'So. 
to aparatai yra naudingi įran- žiaus, apylinkės sąraše regis-.Francisco. Chicago, Ill. 60629. 
kiai šiose iškylose. 1 truotas lietuvis. Kandidatų į ta-1 (Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Muzikinėje komedijoje "Jesus Christ Superstar" vaidina ir Joshua Mostei, išgarsinto žydą kome 
diįanto Zero Mostei sūnus. Čia jis matomas karaliaus Erodo vaidmenyje.

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

fune-up« Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

vėlės durų. Demonstrantų skai
čius augo, bet netrukus atsirado 
ir policija. Jos skaičius taip pat 
didėjo. Pagaliau, demonstran
tai pradėjo veržtis į vidų, prašy
dami pamatyti literatūrą.

Pirmas prie durų priėjo 65 
metų amžiaus Louis Keber, bal
taplaukis senis.
užrašas, kuris sakė
te būti 21 metų amžiaus.

Baltaplaukis prašo 48 metų 
amžiaus storoką ponią Susi, kad 
įleistų jį į krautuvę.

— Parodyk asmens dokumen
tus, — atsakė moteriškė.

Labai juokingai atrodė, kai

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairią prekią.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

[VIŠV fctfšiŲ Draudimo agentūra]

Dr. Stamler dėsto mediciną 
Northwestern Universitete. Su
važiavusiems gydytojams jis 
pareiškė, kad neverta gąsdinti 
sveikų žmonių. Jeifcu storulis 
ar storulė neturi jokios kitos 
ligos, tai jis gali būti geroj nuo
taikoj ir džiaugtis gyvenimu be 
jokios baimės. Storuliams sun
kiau, jeigu juos apsėda kitos

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: REpublic 7-1941

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslaplaL 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiąsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MACHINISTS
Lathe & Bench hands. Also assembly 
workers. Experienced. Must read 
blueprints. For assembly of large 
small cailwinding machines. Good 
working conditions. Hospitalization. 

GEO. STEVENS MFG. CO.
6001 No. KEYSTONE
. Tel. 588-1300

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

TOOL & DIE MAKER
Perfect set-up for a craftsman who 
likes to work in a one man air cond. 
tool room environment. Make repair 
punch die sets, assembly die and 
fixtures for growing electronics firm. 
Steady.' overtime with top wages. 
Excellent hospitalization insurance.

Apply CORCOM. INC.
2857 No. HALSTED ST., 327-6566

♦ Vestuvių Kvieslys visus pra
šo atvykti į “Lietuviškas vestu
ves”, kurias stato “Grandies” 
taut, šokių grupė balandžio 1 d., 
sekmadienį, 4 vai. popiet Jauni
mo centre. Režisuoja akt. Juo
zas Valentinas. Bilietai gauna
mi p. Vaznelių prekyboje. 2501 
W. 71 st St. ir vaidinimo dieną 
prie įėjimo. - (Pr).

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

__ ____ .. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

— Cook apskrities Miško 
gonių distriktas praneša, 
dabar kai kurie paukščiai 
liauja iš pietų į šiaurę ir būriais

Knygos, laboratorijos ir gydy
tojai baigia įkalti žmonėms į 
galvą, kad didesnis žmogaus 
svoris yi 
dalykas ne tik sveikatai, bet ir 
gyvybei.

Tuo tarpu Chicagos gydyto
jas Jeremijus Stamler priėjo įsi
tikinimo, kad nėra jokio reikalo 
gąsdinti kelis svarus daugiau 
sveriančių vyrų ar moterų. 
Tvirtinimas, kad dikto žmogaus 
kraujagyslės yra daug ilgesnės, 
širdžiai reikia smarkiau plakti 
ir kad tas plakimas artina mirtį, apsistoja miško saugonėse 
yra mokslo daviniais nepagrįs-

— “Pelkių Žiburėlio” Litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 8 ir 9 
vai. vak., šį ketvirtadienį, kovo 

ra pats pavojingiausias 29 j. aktoriai — Marija Leme- 
šytė. Eglė Vilutienė ir Algiman- 

skaitys pasakėlę 
valandėlė 
jauniau- 

radijo klausytojams.

KEISTA ŽVEJŲ TRADICIJA
St. Malo, Prancūzijoje, žve

jai turi keistą tradiciją. Kiek
vienais metais, pradėdami žve
jybos sezoną, jie pirmąsias su
gautas žuvis paleidžia pripil
dami vyno į jų gerkles. Jie 
yra įsitikinę, kad tos vynu pa
vaišintos žuvys sutraukia bū
rius žuvų apie save ir sužino iš 
kur jų draugės gavo vyno, 
da jos neria Į vandens pavir
šių ir leidžiasi pagaunamos..

bą arba į PLR seimą sąrašas, ku
riame įrašoma kiekvieno kan- 

“s, amžius 
ar gimimo data, užsiėmimas ir 
kurios LB apylinkės rinkikų 
sąraše įregistruotas, o taip pat 
nurodomi siūlytojų vardai, pa
vardės, adresai ir kurios LB apy
linkės rinkikų sąrašo įregistruo
ti. Tas pats asmuo gali kandi
datuoti tik viename sąraše. Tas 
pats siūlytojas gali siūlyti tik 
vieną kandidatų sąrašą.

PLB Seimo atstovams išrink
ti sudaromi atskiri kandidatų 
sąrašai. Į JAV LB VII Tarybą ir 

■į PLB Seimą gali kandidatuoti 
tas pats (ar tie patys) asmenys.

Prie sąrašo jungiami kandi
datų pasirašyti sutikimai kandi
datuoti į LB tarybą arba į PLB 
seimą.

Vidurio vakarų apygardoje, 
vienu kandidatų sąrašu, galima 
siūlyti ne daugiau kandidatų: į 
LB taryba 14, o į PLB seimą 15. 

Kandidatų sąrašai iki 1973 m. 
kovo 31 d. turi būti įteikti Vidu- 

Jrio vakarų apygardos rinkimų 
PLB seimą gali būti kiekvienas komisijos pirmininkui, šiuo ad- 

Žiūronai ir fo- JAV pilnateisis 18 metų am

LIETUVIAMS RŪPI MARQUETTE PARKAS
Naujienose jau buvo rašyta įtūra! Netvirkink mūsų jau- 

apie 6255 So. Western Avenue nimo! 
esančią krautuvėlę, kuri jau ku Demonstrantai pradėjo vaikš- 
ris melas pardavinėja pornogra- čioti ratu prie laukinių krautu- 
finę literatūrą. Į mokyklas ei
nantieji vaikai nusipirkdavo 
pornografijos ir išnešiodavo ją 
po visą Marquette Parką.

Marquette Parko lietuviai, 
dirbdami kartu su Common 
Council atstovais, prisidėjo prie 
pravalymo darbo. Kovo 19 d., 
8:30 vai. vakaro prie krautuvė
lės pradėjo rinktis žmonės. Ne
trukus ten atsirado ir NV-to 
wardo aldermanas, kun. Fran
ces Lawlor. Kartu su juo pasi
rodė didokas būrys demonstran
tų. Jie nešiojo plakatus, kuriuo
se galima buvo skaityti: — Ša
lin puvėsiais dvokianti litera-

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazų šildymas. Daug 
priedų. $30,000. •

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 aut* garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40* lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

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

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

buvo klausiamas žilagalvio žmo
gaus amžius. Čia pat buvusieji 
dalyviai protestavo ir pareiškė 
savo pasipiktinimą. Vienas .tai 
storulei sušuko:

— Sustok besityčiojusi iš vy
resnio amžiaus žmogaus 1 Tu čia 
tardai senus žmones, o mes tu
rime žinių, kad pardavinėji 
pornografiją jaunimui.

Nejučiomis keli asmenys jau 
įsibrovė į vidų. Jie tuojau pra
dėjo svaidyti pornografinius lei
dinius nuo lentynų. Krautuvės 
viduje kilo audra. Savininkė 
sustojo tikrinti vidun norinčius 
įeiti, bet pati metėsi į vidų savo 
turto gelbėti.

Tuo tarpu durys liko be jo
kios kontrolės. Policijos parei
gūnai saugojo įėjimą, bet jie ne
pajėgė 
sulaikyti 
sipildė žmonių.

Viena storoka 
moteris sušuko:

Susu pradėjo 
jos pagalbos, o 
policijai 
pardavinėjančią pornografiją. 
Degtukų prašiusi moterėlė, pa
jutusi, kad jai gali būti šilta, 
pralindo pro policininkų kojas 
ir dingo.

Policijos pareigūnai, kurių 
tuo metu jau buvo apie 25 ir jie 
jau buvo atsivežę areštuotiems 
pasodinti automobilį, pradėjo 
jos eškot, bet jiems nepavyko 
surasti. Jie pradėjo varyti lau
kan įsiveržėlius. Protesto daly
viai reikalavo, kad policija už
darytų šią landynę, gadinančią 
jaunimą.

Policijos pareigūnai aiškino, 
kad jie negali be teismo krau
tuvės uždaryti. Reikalingas teis
mo sprendimas.

Protestą prieš pornografijos 
pardavinėjimą sušaukė Common 
Council. Prie jos priklauso 23 
Marquette Parko organizaci
jos. Jų tarpe yra ir Marquette 
Parko Lietuvių Namų savininkų 
draugija. Prie krautuvėlės bu
vo didokas būrys lietuvių, kurie 
įtikinėjo policiją imtis priemo
nių sustabdyti pornografijos 
pardavinėjimą.

Stasys Patlaba

Išėjo Lietuvių Jaunimo 1972 
m. žiemos numeriai 8-9. Pilnas 
žinių žinelių, straipsnių iš viso 
pasaulio lietuvių jaunimo gyve
nimo. Gražiai iliustruotas. Li
thuanian Youth Information 
Center, P. O. Box 8992, Boston, 
Mass. 02114 leidinys.

A. G. AUTI REBUIIDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518*24 W. 63rd Strwt, Chicago, III. 

TEI____ 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, tn.

rybą arba į PLB seimą sąrašą 
apygardos rinkimų komisijai 
gali pasiūlyti ne mažiau, kaip 
10 apygardos rinkikų. Siūlytojų 
pasirašytame kandidatų į tarybą 

ti geriausia, nes ir pats aparatas arba į PLB seimą sąraše pažy- 
pats geriausias — Sylvania. O, mima, kad tai kandidatai į tary- 
kiek gi tas išmėginimas jums 

Ta-(kainuos? Visiškai nieko, nė vie
no cento. Tik nuvykite pas Gra- didato vardas, pavardė, 
dinską ir įrašykite savo pavardę 
ir adresą tokiam lapely. Adre
sas: 2512 W. 47th St., Chicago, 
Ill., tel. FR 6-1998. Atidaryta 
9—6; pirm, ir ketv, 12—9. Tree, 
ir sekm. uždaryta. (Pr).
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