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sitarė skirti biudžete 1.8 bilijonus dolerių užsienio vaLsty 
ramai. Kaip žinoma, prezidentas Nixonas prašė užsienio j 
2.6 bil. dol. Didžiausi ginčai kongrese buvo kilę dėl Taut 
nijai pažadėtų (Phantom lėktuvų, kurių vertė siekė 54 m 
dvi. Kongresas nutarė tų lėktuvų Kinijai neduoti. Lėšt
žinimas užsienio šalims daugiausia palies Aziją ir Afrika, kuriai 
buvo numatyta duoti 186 milijonus dol. Didžiausios sumos buvo 
skirtos Nigerijai ir Ganai.

Azijoje didžiausią paramą iš 
Amerikos gauna Pietų Vietna
mas ir Pietų Korėja. Po jų ei
na Indonezija, Indija, kuriai bu
vo numatyta 400 milijonų dol.

Washingtone galvojama, kad, 
kongresui sumažinus lėšas 
užsienio paramai, jos bus pro
porcingai nubrauktos nuo sumų 
atskiroms šalims.

IŠ VISO PASAULIO

kė senatorių Stephen Young, ku
ris pasitraukė iš legiono už tai, ___ __ _
kad sis rinko pinigus leitenan- X.24A Hl-10.
to William Calley gynybai teis-i 
me, kur jis kaltinamas genoci-'

NASA Skridimą Tyrimo centre Edwards, 
\ Erdvės agentūros

grįžti ir nusileisti ant žemės. Iki

rnijoje sustatyti 
inžinieriai bench

Iki šiol vtsi er
dabar mėginami nauji erdvėlaiviy modeliai, iš kai- 
pagaminti modelį, kuris galėtu iš erdvės pats su- 

erdvėlaiviai nukrisdavo Į jūrą.

NAUJIENOS
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WASHINGTONAS. — Rezidentas Nixonas ir demokratų 
daugumą turįs Kongresas pirmą kartą rimčiau susikirto dėl Kon
greso priimto ir prezidentui pasiųsto pasirašyti švietimo, sveika
tos ir šalpos reikalams lėšų paskirtymo. Prezidentas tą projektą 
vetavo ir sugrąžino atgal į Kongresą persvarstyti Kongresas pa
skyrė švietimui, sveikatai ir šalpai 19.7 bilijonus dolerių, pridė
damas apie 1.3 bilijoną daugiau, negu prezidento buvo šiems 
reikalams prašyta. Prezidentas sako, kad projektas yra infliacinis 
ir nuo jo nukentės visi amerikiečiai.

Savo pirmą veto prezidentas 
paskelbė per televiziją, čia pat 
pasirašydamas savo pareiškimą 
Kongresui. Atstovų Rūmai da
bar turės suorganizuoti du treč
dalius balsų, jei bus norima pre
zidento veto atmesti Tuomet lė
šų projektas eis Į senatą, kuris

Telefono stotys 
okup. Lietuvoje

Telefono ryšiai okup. Lietu- 
j vos miestuose, kaip matyti iš 
i Vilniuje įvykusio pasitarimo ry-Į Į/,1 

n dabartim projektą pneme 14 bal-

WASHINGTONAS. — Prieš 
tris savaites, kaip dabar paaiš
kėjo, Įvyko Amerikos medicinos 
sąjungos atstovų ir komiteto 
Nacionaliniam Sveikatos Drau
dimui susitikimas, kurio pra
džioje buvo susitarta nieko ne
skelbti ne tik apie kalbėtus da
lykus, bet ir apie pati susirinki
mo faktą. Minėtas komitetas ir

priešais, nes komitetas deda pa
stangas, kad Amerikoje būtu 
Įvestas valstybinis^, sveikatos 
draudimas, o gydytojų sąjunga

kad
nes
per

stačiusi.
Komitetui vadovauja automo

bilių unijos prezidentas Walter 
Reuther. Komitete yra ir dau
giau unijų vadų.

Patirta, kad medicinos dak
tarų atstovai Įtikinėjo komite
tą, kad šis paremtų jų siūlomą 
“medicredit” sumanymą, kuriuo 
vyriausybė garantuotų sveika
tos draudimą visiems piliečiams, 
o negalintiems užsimokėti drau
dimo bendrovių premijų, jas ap
mokėtų pati.

Komiteto nariai aiškino, 
toks planas nepriimtinas, 
vyriausybei jis kainuotų
metus apie 20 bilijonų dolerių. 
Draudimo bendrovės darytų dar 
didesnius pelnus, sveikatos pa
tarnavimų kainos dar daugiau 
pakiltų .

Abu pasitarime dalyvavusios 
grupės sutiko, kad reikia svei
katos reformų, reikia daugiau 
gydytojų. Komiteto atstovai 
Įtikinėjo, kad Amerikoje reikia 
visus apimančio sveikatos drau
dimo, kaip yra Europos valsty
bėse. Tokio valstybinio draudi
mo lėšos būtų gaunamos iš dar
bininkų, darbdavių ir vyriausy
bės. Komitetas aiškino dakta
rams, kad visuotinis sveikatos 
draudimas federalinei valdžiai 
kainuotų mažiau, negu ji dabar 
išleidžia sveikatos reikalams.

Išveža marinus
SAIGONAS. — Amerikos ka

rinė vadovybė paskelbė, kad 
šiandien iš P. Vietnamo pradės 
išvažiuoti dar 50,000 kareivių. 
Jų atitraukimas turi būti Įvyk
dytas iki balandžio 15 d. Iš Da 
Nango išvažiuoja dvi marinų 
aviacijos eskadrilės, kurios per
keliamos į EI Toro, Cal. Vie- 

. na helikopterių eskadrilė ir šar
vuočių batalijonas perkeliami į 
Santa Ana, Kalifornijoje.

Išvežus šią grupę Vietname 
Amerika turės 434,000 vyrų.

teisme, niekas dar nežino ar lei-: 
tenantas Cafly kaltas ar ne. Se-1 
natoriaus elgesys rodąs, kad jis sirašinėti ir kalbėti apie derybas, įtempimas Berlyne vėl padidėjo, 
leitenantą jau nuteisė į ^aa šeš*05 dienos komunistų muitininkai ir sargybiniai trukdo

W’ASHINGTONAS. __ Buvęs susisiekimui tarp Vakarų Berlyno ir Vakarų Vokietijos. Sunk-
Alichigano gubernatorius, da- • ve®m^ai sugaišta laukdami eilėse iki 8 valandų. Kancleris Brand- 
haetinis butu ir miestų išvvstv- i138 att’?ko i Vakarų Berlyną, kur jis svarstė su Amerikos, Pran- 
mo departamento s^kretoriūs' ir Britanijos komendantais Rytų-Vakarų santykius ir
George Romney pareiškė, kad i padėti. Kancleris pasmerkė komunistų taktiką trukdyti
jis neturįs planų kandidatėli susisiekimą, kaip “beprasmi” ir “juokingą”.

— Vokietijos abiems pusėms pradėjus su-

šių metų rinkimnosp Į JAV se
natorius.

SAN JOSE. — 5>alvadoras ir į Anorpi Greško atvykimas

Daug kalbų sukėlė netikėtas 
; sovietų gynybos ministerio mar- VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ta Ricos užsienio reikalų minis
terijai, pradėjo taikos derybas

gvaj ietis Jose Antonio Mora, bu

ISTANBULAS. — Turkija su-

ro laivai Įplaukė per Bosforo są
siauri Į Viduržemio jūrą, o sū

LAGOS. — Nigerijoje lankosi 
Kongo prezidentas Mobutu.

i Rytų Berlyną. Jis tuoj pat su
sitiko su komunistų partijos va
du Ulbrichtu.. Spaudoje sakoma,

kų ryšių tarp

mą. Spaudoje pranešama, kad 
maršalą Greško Berlyno aero-

nerolas Viktor Kulikov, sovietų 
jėgų Vokietijoje vadas.

sados tarnautojai Pekine vėl ati
darė savo vaikams mokyklą am-j JAKARTA. — Indonezijoje 
basadoje. Vaikai sugrįžo Į Ki- j Įvyko žiauri nelaimė. Keli šim- 
niją tik sausio 7 po trijų metų j tai gyventojų susirinko Į lauką, 
pertraukos. Jų sugrįžimas lai-1 netoli Semarango miesto, nes 
komas ženklu, kad santykiai tarp Į buvo pastebėta, kad iš gazolino 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos pa-1 vamzdžių, einančių per tą lau- 
gerėjo.

ko studentų riaušės, kuriose su
žeista 16 asmenų. Padaryta ne
mažai žalos keliems teatrams ir 
miesto turgui

LAS VEGAS. — Sugedęs lėk-

- drome ratais aukštyn, tačiau su

Policija vėliau rado lėktuve mi
lijono dolerių vertės marijuanos.

ką, varva gazolinas. Gyvento
jai su kibirais tą gazoliną ne
šėsi namo. Staiga gazolinas už
sidegė. Pirmas sprogimas palie
tė ajie 100 žmonių, kiti su ga
zolinu pradėjo bėgti, jį tašky
dami. Prie vamzdžių linijos že
mė jau buvo Įmirkusi, gaisras 
išsiplėtė.

Ugnyje žuvo 55 asmenys, dar 
41 sunkiai apdegė, jų daugelis

♦ Vakarų Vokietija šiandien 
siunčia aukštą.diplomatą Į Mask
vą pasitarti su sovietų valdžia 
dėl būsimų derybų. Su Lenkija 
derybos prasidės^asario 5 d.

-* Teisėjas Carswell vakar se
nato komitete paneigė esąs ra
sistas, integracijos priešininkas. 
Darbo unijų federacija pareiš
kė kovosianti prieš teisėjo pa
skyrimą Į Aukščiausią Teismą.

♦ Atstovų Rūmai šiandien 
balsuos dėl prezidento Nixono 
vetuoto lėšų švietimui, sveikatai 
ir šalpai projekto.

*■ Prancūzijoje dar du žmonės 
nusižudė susidegindami. Tai jau 
septyni susideginimai per 10 
dienų, ši “epidemija” prasidėjo 
sausio 17 d., Čekoslovakijai slap
tai minint metines nuo Jan Pa- 
lacho susideginimo.

♦ Zambijos prezidentas Ka- 
unda kaltina Ameriką ir kitas 
Nato valstybes už ginklų par
davimą Pietų Afrikai, kuri tuos 
ginklus pavartosianti prieš juo
duosius.

♦ Minia studentų Filipinuose 
puolė prezidentą Marcos. Jis li
ko sveikas, tačiau jo sargybinis 
buvo sunkiai sužeistas Policija 
sužeidė 32 asmenis ir 16 suėmė.

šių automatizavimo ir skaičia-; 
vimo technikos panaudojimo 
klausimais (“Tiesa”, nr. 282, 
gruodžio 4 d.), daro pažangą, 
bet... ypatingai lėtą. Dabar aiškė
ja, kad telefono ryšiai Lietuvos 

, , miestuose automatizuoti 97 pro-
tuvoje didėjimas kelia rūpestį i centUi ° kateluose 82. Telefollo 
~.i .S...1.5™ ' r>'šius vis«kai automatizuoti nu-

į matoma tik kitais metais — tai 
pareiškė Kęstutis Onaitis, Lie
tuvos ryšių ministras.

Šiuo metu Lietuvoje automa
tinės tarpmiestinės telefono sto
tys veikia šiuose miestuose: Vil- 

■ niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje. Džiaugia-.

• masi, kad pvz. vilniečiai, surinkę 
I atitinkama kodą, gali telefonu 

Lenkijoje išnagrinėjus 2,000 susijungti su 50-čia miestų (į
[jų skaičių Įeina ne tik pačios 
Lietuvos, bet ir kai kurie So
vietų Sąjungos miestai). Jei

Skyrybos Lietuvoje
Skyrybų skaičiaus okup. Lie-

pasiskaičius skaitytojų laiškus' 
režiminėje spaudoje. Gyd. Z. i 
Buslius, kaunietis, laiške “Tie
sai” teigia, kad negalima tikė
ti standartiniam pareiškimui, 
skyrybų atžvilgiu, kad, girdi, 
“neatitiko charakteriai”. So
ciologiniai ir statistiniai tyrimai 
rodo ką kita, čia pateikiamas 
Lenkijos pavyzdys.

skyrybų priežastis, pasirodę to-’ 
kie motyvai: vieno iš sutuokti-Į 
nių neištikimybė, alkoholizmas,' .
finansiniai sunkumai, pavydas,! Lietuvos gyventojas nori tele- 
nešeimininkiškumas, nesutari
mai su anūta, blogas butas, ne
sutarimai vaikų auklėjimo klau
simais, vaikų nebuvimas, skir
tingos pažiūros, sutuoktinių li
gos ir t. t.”

Gyd. Buslius mano, kad pana
šios priežastys gali būti ir Lie- 

Į tuvoje ir jų pačios būdingosios, 
tai alkoholizmas, finansiniai 
sunkumai, blogas butas.

; fonu kalbėtis su kitų miestų pi- 
' liečiais, jis gali naudotis ir au
tomatais Jų tačiau, palyginti, 
nedaug, nes apie 200 ir juos te
galima rasti kai kuriuose ry
šių skyriuose, kurortuose, gele- 

• žinkelio ir autobusų stotyse, 
; viešbučiuose. ’

Elektroninis skaičiavimo cen- 
i tras (vykdyti vad. telefono pa- 
l sikalbėjimų apskaitą) Lietuvo- 
■ j e, Vilniuje, tebuvo Įkurtas, skai- 

Siūloma ir Lietuvoje steigti: žiavimo mašiną 
kabinetą,

Minskas” pa
kabinėtą, kuriame patarimus stačius, vos prieš dvejus metus, 
teiktų pedagogai ir kiti specia-: Dabar ta mašina sugeba per mė- 
listai. Iš viso, šeimos klausimus’ nesi “apdoroti” ligi pusės mili- 
skatinama studijuoti ir net leis-' jono perforacinių kortelių, 
ti tais klausimais atitinkamą li
teratūrą. (E) vių, dalyvavo ir Sovietų S-gos

sais prieš 17.
Kongreso demokratų vadai, ži

nodami, kad šie metai yra rinki
mų metai, bando surasti pakan
kamai jėgų Įstatymui pravesti. 
Buvęs viceprezidentas Hubert 
Humphrey ragina kongresą pre
zidento Nixono veto atmesti, nes 
lėšų projektas nesąs infliacinis, 
kaip tvirtina prezidentas. Kon
gresas sumažinęs prezidento biu
džetą penkiais bilijonais dolerių.

Kongrese 86 respublikonai bal
savo už Įstatymo projektą. Gal
vojama, kad jie dabar savo nuo
monę pakeis ir parems preziden
tą. Atstovų Rūmuose užtenka 
surasti 145 atstovus, kurie pa
remtų prezidentą ir tada šis lė- 
šų projektas bus atmestas.

Prezidentas savo kalboje per 
televizijos programą paaiškino, 
kad Mausimas nesąs, jog vieni 
yra už švietimą ir sveikatą, o ' 
kiti — prieš. Klausimas esąs 
tame, kad šiais metais vyriausy
bė negali skirti tiems reikalams 
daugiau lėšų, ypač jei jos eina 
klaidingiems tikslams.

Atstovas Roman Pucinski pa
reiškė, kad Čikagos miestas, jei 
Kongresas nenugalės prezidento 
veto,' gali gauti švietimui lėšų 
10 milijonų mažiau, negu tikė
josi. Tuo atveju superintenden
tas turės atleisti apie 350 moky
tojų arba uždaryti kai kurias 
mokyklas. Ypač nukentėtų ge
to vaikai, atsilikusių švietimas 
ir šalpą gaunančių tėvų šeimos.

Pokalbyje Vilniuje, be lietu-

-----------  Ryšių ministerijos atstovai bei
_ Vilniaus spauda plačiai, la- sve«ai j* kitMI respublikų.- Igo- 

biau neigiamai vertino metu pa- "s ^odnevas dėstė apie tai, kad 
baigoj Vilniaus kino teatruose; /rhmiaus.ai!. meta.s.v.soje sa- 
rodyta JAV gamybos filmą, plg.! fyslams b"s naudojama tik 
G. Greene, “The Comedians". 1 kabeh,1 T radu° rallne iechra: 
Vilniečiai filmų domėjosi ypatin- Į ka' LreWreeiai bus vystomi 
gai, ypač, kai galėjo stebėti ak
torius E. Taylor, R. Burton, P.
Ustinov. (E)

SAN FRANCISCO. — Kali
fornijoje demonstracija pasitiko

JERUZALĖ. — Izraelio prem- sovietų žurnalistus, kurių 11 šiuo 
jerė Goldą Meir, išgirdusi apie.metu važinėja po Ameriką. Jų 
prezidento Nixono pareiškimą * tarpe, kaip žinoma, yra ir oku- 
Amerikos žydų organizacijų pre
zidentams, pasveikino tą pareiš-

puotos Lietuvos žurnalistų po- 
litrukas Zimanas.

dėkingas Amerikai už paramą 
ir už pažadus. Izraelis ir Ame-

niekada neišleidžia iš akių, — 
pareiškė premjerė Meir.

prantąs, kodėl žydai taip džiau-

ku. Atrodo, kad visu anskty-

San Francisco spaudos klube 
kur sovietu svečiai vaišinosi, 
jauni pikietuotojai uždarė du
ris ir užkabino grandinę su spy
na. Kurį laiką niekas Į klubą ne
galėjo Įeiti ar išeiti. Klubo va
dovybė turėjo nulaužti spyną. 
Duris užrakino jauni žydai, pro
testuodami prieš žydų persekio
jimą Sovietų Sąjungoje.

reikalauja rūbų
MILWAUKEE. — šalpą gau

nančios šeimos Milwaukee rei
kalavo, kad jų gaunamos sumos 
butų padidintos specialiais prie
dais rūbams pirkti. Apskrities 
valdyba tą reikalavimą atmetė. 
Pirmadienio vakare apie 270 mo
terų, nuėjusios į miesto centrą, 
ėmė daužyti krautuvių langus 
ir grobti apsiaustus ir sukneles. 
Krautuvėse moterys plėšė pre
kes iš lentynų, šaukdamos, kad 
jos nori krautuvėse kreditų ir 
einamųjų sąskaitų.

Policija 37 moteris suėmė.

NEW YORKAS. — Policija
mų Izraelis negirdėjo ar nesu- suėmė 25 metų milijonieriaus 
prato. Prezidento pareiškime. bankininko sūnų, kuris vadova- 
nesą nieko naujo, kas nebūtų' vęs narkotikų įvežimo į Ameriką 
pasakyta anksčiau. >! gaujai.

MASERU. — Afrikos valsty
bėje Lesotho vakar vyko pir
mi rinkimai. Dviejų partijų ša
lininkai keliais atvejais susimu-

ryšiai per dirbtinius Žemės pa
lydovus, daugiausia televizijos 
programoms, ypač spalvotoms, 
perduoti”.'

Tai, palyginus su Vakarų pa- 
I pasauliu, “naujienos”, kurios 
kitur įgyvendintos žymiai anks
čiau.

Čia pridurtina, kad automati
nės telefono stotys Kaune nepri
klausomos Lietuvos paštuose gy
ventojų buvo naudojamos visą 
eilę metų (automatinė stotis 
Klaipėdoje įrengta 1935 m 
Kauno pašte — 1936 m.). J 
ne kelios okupacijos ir sovieti
nė “pažanga”, apie telefono ry
šių pilną automatizaciją būtų 
buvę galima skelbti ne 1969 m. 
pabaigoje, bet bent prieš 20 me
tų. (E)

NEW YORKAS. — Britanijos 
premjeras Wilsonas savo kalbo
je New Y'orke pasidžiaugė, kad 
Britanijos produkcija ekspor
tam padidėjo iš 19.5% iki 22.4%. 
Britanija atsistojusi ant stip
raus kelio užsienio prekyboje.

Premjeras Wilsonas nurodė, 
kad britu problemos yra tos pa
čios, kaip ir kitų pramonės vals
tybių: miestų didėjimas, butų 
stoka, kelių ir susisiekimo pro
blemos. oro ir vandens teršimas 
bei nusikaltimų statistika.

Britanijos premjerą pasitiko 
kelių rūšių pikietuotojai. Keli 
valai reikalavo Valijai daugiau

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
kariuomenės teismas vieną j au

' laisvių, airiai reikalavo išvežti 
| britų kariuomenę iš šiaurinės 
Airijos, o keturios rūbų siuvyklų 
unijos protestavo prieš Hong 
Kongo tekstilės importavimą į 
Ameriką.

Washingtone premjeras Wil
sonas su prezidentu Nixonu 
svarstys Nigerijos reikalus, nu
siginklavimo ir ekonominius 
klausimus.

Amerikos Prekybos Rūmai paskyrė sa- ną muzikantą nubaudė 5 me- 
vo vicepirmininką Arch Booth vieiy-! . , , . , , ..
iv reikalv vedėju. Jam teks aiškinti > tais kalėjimo uz tai, kad JIS ra-
Amerikos biznieriy pažiūras spaudai, ir dainavo prieš karą nukreip-1 Rankas paskolino Ceylonui

pramonės organixacijom*. ltas dainas. | mil. dol. tunžtoui išpiešti.

COLOMBO. Pasaulinis
5
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DARBAI

LSS KORESPONDENCtNIO SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

Iš kairės į dešinę: vyr. skilt. Irena Kalvaiti £nė, ps. Aldona Da- 
brilienė, ps. Laima KiHulienė, ps. Paulina Kafvaitienė, ps. Ra
mūnas Kalvaitis, s. Kostas Nenortas; stovi: s. kun. Jonas Klimas, 
inž. Vytautas Dabrila. Trūksta s. Apl. Treihio ir ps. Vyt. Dilbos.

Nuotr. s. č. Kiliulio

Po nekantraus laukimo, Liet. Skautu S-gcsKGRESPDONDENCINIS SUVAŽIAVIMASPASIBAIGĖ
Jam pravesti reikėjo 400 darbo valandų

Mūsų suvažiavimas baigėsi, ir biuletenis Nr. 3 yra paskutinis. 
Atspausdinome viską, ką esame gavę, ir dėkojame visiems akty
viai suvažiavime dalyvavusiems, parašiusiems įdomius praneši
mus, iškėlusiems naudingus organizacijai sumanymus ir pasiū
lymus. Stengėmės visus informuoti geriausiai, nes ir mums'pa
tiems buvo įdomu.

Bet koks darbas yra sunkus, 
kol jo nepradedi. Suvažiavime 
darbas mums buvo įdomus ir 
malonus. Sulaukėm pagalbos į 
ką tik kreipėmės. Niekas neat
sisakė prisidėti ir padėti, kas tik 
buvo prasytas. Dirbome ne iš 
prievartos, bet laisvu noru, sa
vo malonumui.

rašiusiai visas matricas biulete
niams, Prezidiumo ir komisijų 
nariams sutartinai ir su atsida
vimu dirbusiems šio suvažiavi
mo metu.

Darbą baigėme. Mes nesako- 
! me. kad negalėjo būti padaryta 
geriau. Pažangai ribų nėra. At- 

• likome taip, kaip mūsų supra-
Darbo šiek tiek turėjome. 

Apytikriai suvažiavimui pra
vesti paaukota apie 400 darbo 
valandų.

šio suvažiavimo metu mes 
patyrėme, kad Sąjunga yra 
stipri, reigia tik mokėti tin
kamai jos esamą pajėgumą 
įvertinti ir jį panaudoti. Gė
rėjomės Sąjungos vadovų 
sugebėjimais iT atsidavimu 

pavestam darbui.
Suvažiavimo metu atnaujino

me senas pažintis ir užmezgėme 
naujas. Mus stebino Australijos. 
vadovų skautininkų V. Neve- 
rausko ir J. Zinkaus didelis su
gebėjimas organizavime ir tiks
lus darbų atlikimas. Gėrėjomės 
Anglijos skautininkų J. Alkio 
ir J. Maslausko nuoširdumu ir 
pagalba. Taip pat ir kitų vie
tovių vadovai parodė didelį su
gebėjimą ir supratimą mūsų 
darbui. Padėka jiems.

Dėkojame Sąjungos vado
vams. atsidėjus dirbusiems Są
jungai ir perduodantiems savo 
darbą naujai išrinktiems. Tiki
mės, kad jie ir toliau liks Są
jungoje, tik gal kiek kitose pa
reigose.

Sveikiname naujai išrink
tuosius. Laukiame iš jūsų 
naujų užsimojimų ir paska

tinimų.
Neišrinktuosius prašome ne- 

n isuminti, bet truputį pasitemp-

timu galima buvo geriausiai, ir 
esame tuo patenkinti.

Baigiant, mums kyla sumany
mas — kažin, o kad tai uasivar- 

i žytumėm — kuri vietovė bus 
Į verta ir sugebės pravesti kitą 
: suvažiavimą po trejų metų? Mes 
pasiruošę*

Tad iki pasimatymo
s. Kostas Nenortas,

.,•... * LSS-gos Korespondencinio 
•tr Suvažiavimo Prezidiume

Pirmininkas

ŽMONĖS,KURIE ATĖJOĮ VADOVYBĘ
LSS Suvažiavimo 

Prezidiumo nranešimas t
Remdamiesi LSS Suvažiavi

mo Balsu Skaičiavimo Komisi
jos pateiktais daviniais, prane
šame. kad i LSS Vadovybę iš
rinkti šie asmenys:

I LSS Tarybą Bendruoju sąra
šu: s. Bobelis Antanas, v. s. Jo
nikienė Malvina, v. s. Saulaitis

ti iki kito suvažiavimo. Antanas, v. s. Tallat-Kelpša Vac-
Dėkojame šv. Petro lietuviu 1 lovas v. s. Vaišnys Juozas S. J. 

parapijos klebonui kun. Ant.) ir s. Zaparackas Algis.
Baltrašiūnui už leidimą naudotis! Kandidatai: v. s. Neveraus-
rarapijos spausdinimo priemo-'kas Vytautas, v. s. Statkus Vy- 
nėmis ir kun. Juozui Svirskiui, tenis. jv. s. Juodelis Bronius.
su č. Kiliuliu spausdinusiems 
biuleteni.

Padėka priklauso visai lietu
viškai spaudai, spausdinusiai 
mūsų pranešimus ir sekusiai su- 
važ»ąv;mo eigą.

Į LSS Garbės Teismą: v. s. 
Kairys Stepas, v. s. Kviklys Bro
nius ir v. s. Senkevičius Česlo
vas.

Kandidatai: v. s. Plateris 
Aleksandras ir v. s. Gudauskie-

D’delė padėka P. Kairaitienei, nė ~ta?ė.

-A- - -.r- ;■

LSS SUVAŽIAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA

ka rės į dešinę: fil. Jūra Mikoniene, fil. Reda Simor.aitienė, 
ik. vyt. Vincas Šnipas Ir ps. Romas BriČkus — pirmininkas, bal

su skaičiavimo metu.
Nuotr s. C. KiliulioNAUJIVADOVAI

ir Akademiniame 
Skautu Sąjūdyje

Lygia greta su LSS suva
žiavimu vykusioje Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narių korespon
dentinėje sueigoje dalyvavo 145 
atstovai. Sueigos biuleteniuose 
buvo spausdinami narių pasi
sakymai ir 1)0 to renkamos A. S. 
S. dalinių valdybos 15 renkamų 
vietų varžėsi 25 kandidatai.

Penktas ASS KS biuletenis 
pasirodė gruodžio pabaigoje. Ja
me yra paskelbti rinkimų duo
menys: 1970 metais ASS pada
liniams vadovaus:

Akademikių Skaučių Draugo
vei: t. n. s. Stefa Gedgaudienė, 
2882 Euclid Heights Blvd., Cle
veland, 0. 44118.

Studentų Skautų Korporacijai 
“Vytis”: senj. pš. Algis Kara
lius, 10231 Woodbine St., Apt. 
4, Los Angeles, Ca. 90034.

Filisterių Skautų Sąjungai: j 
fil. Rimantas Dirvonis, 8913 S. 
Leavit St., Chicago, Ill. 60620.

Naujoji A. S., D. pirmininkė 
Stefa Gedgaudienė, patyrusi, 
kad ji laimėj brinkimus, pasky- • 
rė savaitę atostogų apsilankyti 
Losangeles, kad galėtų kuo grei
čiausiai perimti pareigas iš ten

gyvenančios buvusios ASD pir
mininkės t. n. ps. Marios Nau- 
jokaitytės. Stefa Gedgaudienė 
spėjo per 9 dienas pasimatyti su 
daugeliu vadovų, dalyvavo vie
tos skautininkių ramovės suei
goje, buvo pagerbta ASD — Los 
Angeles skyriaus sueigoje ir da
lyvavo pirmajame naujų vado
vų pasitarime.

★

Filisterių Skautų Sąjungos 
1967—1969 m. valdyba susirin
ko paskutiniam savo kadencijos 
posėdžiui Los Angeles sausio 15 
d. Posėdyje buvo svarstomi pa
reigų ir darbo perdavimo klau
simai.

*

Kaip daugeliui žinoma, LSS 
suvažiavimo balsavimo terminas 
turėjo būti perkeltas iš gruodžio 
13 Į sausio 14 dieną dėl nepra- 
matytai blogo trečios klasės paš
to pristatymo. Termino nukėli
mo siekė Losangelo akademikai, 
nes daugelis nebuvo gavę bal

savimo lapu.

★ .

Naujieji ASS vadovai pra
dėjo pasitarimus su vyriausiais 
skautininkais, pasiūlydami kai 
kuriuos pakeitimus glaudesniam 
bendradarbiavimui. Kaip žino
ma, kandidatai į Vyriausius 
Skautininkus ir ASS Pirminin
kus LSS rinkimuose neturėjo 
opozicijos. ' Koresp.

Į LSS Kontrolės Komisiją: 
ps. Jakubauskas Rimas, ps. Sta
šaitis Juozas ir s. Užubalienė Ni
jolė.

Į LSS Tarybą Seserijos są
rašu: v. s. Kurgonienė Flora, 
v. s. Namikienė Alė, s. Nenortie- 
nė Ina ir v. s. Saulaitienė Ona.

Kandidatės: v. s. Kodatienė 
Kunigunda, s. Vasiliauskienė Ma
rija ir ps. Jankauskienė Irena.

Į Skaučių Seserijos Vyr. Skau- 
tininkes — s. Milukienė Lilė, 
Vyr. Skautininkės Pavaduotoje 
— s. Subatienė Stefa.

Į Skaučių Seserijos Garbės 
Gynėjas — ps. čekienė Aldona.

Į Tarybą Brolijos sąrašu: v. s. 
Karaliūnas Aleksas, s. Namikas 
Vytautas, s. Saulaitis Antanas 
S. J., v. s. Vilkas Eugenijus.

Kandidatai: ps. Glodas Algis, 
s. Pakalniškis Pranas, ps. Ja
kaitis Modestas.

Į Skautų Brolijos Vyr. Skau-j 
tininkus — v. s. Molis Petras,'

Vyr. Skautininko Pavaduotojas
— s. Kiliulis Česlovas.

Į Skautų Brolijos Garbės Gy 
nėjus: s. Jokūbaitis Vytautas.

Į LSS Tarybą ASS sąrašu: v. 
s. fil. Korzonas Edmundas, ps. 
fil. Matas Stepas, s. fil. Mikū- 
nas Vytautas, s. fil. Molienė Ra
minta.

Kandidatai: s. fil. Avižienis 
Algirdas, s. fil. Rugienė Liuda, 
s. fil. Pažiūra Vladas ir ps. fil. 
špakevičius Julius.

Į ASS Vadijos Pirmininkus — 
s. fil. Grinius Liūtas, Pirminin
ko pavaduotojas — s. fil. Ged
gaudienė Stefa.

Į ASS Garbės Gynėjus — s. 
fil. Damauskas Jonas.

Į Rajono Vadus: Australijos
— s. Jakštas Aleksandras, JAV 
Atlanto — s. Subatis Mikas, JAV 
Vidurio — v. s. Nedas Pranas, 
JAV Ramiojo vandenyno — s. 
Dabšys Rimantas ir Kanados — 
s. Batūra Kazys.

PH1LADELPHIJOS DAINININKĖS IŠKILMINGOJE SUEIGOJE

Žemaitės draugovės Lakštingalą skilties skautės išpildo programą 
prie laužo. Kankliuoja Laima Surdėnaitė. Iš kairės: Rasa Ardy

tė, Alė Surdėnaitė, Ingrida Gudėnait ir Reda Ardytė.
Nuotr. V. Gruzdžio

Išie}dvian’hnu susirinko 
iokas būrys. Ir ko ten nebuvo:. 
:r gelsvos kasos Ritai pintos, ir 
rūtų vainikas dėtas, graudžio-!

mntlivių vakaro dainomis) 
oalvdipt. Atkeliavo ir marga) 
kraičio skrynia su dovana — ras- į 
tuota lino staltiese iš tėvynės! 
Lietuvos. Buvo ir “oracija”, iri 
smagūs linkėjimai j vedybinį gy- j 
venimą iš linksmosios pusės žiū-j 
rint, kurie iš graudumo sužvil
gusias ašaras pakeitė šypsena. 
0 paskui... dainos, dainos, ku-į 
rias bedainuodamos padėjom se-, 
sei Ritai su jaunomis dienelėmis 
atsisveikinti. Su pačia Rita ker- j 
navietės neatsisveikino, tikėda
mos. kad ji ir toliau jų būryje 
pasiliks!

Pasigirao pirmieji mieli 
u?\ides Garsai”. ^Jūtų skaučių 
Nidos laivas pirmą Kartą mėgi
na buriuoti ne vandenyje, bet 
laikraštyje ir pučiant ne vėjui, 
bet lietuviškam žodžiui, kurį mes 
išmokome mokyklose, namuose,’ 

stovyklose ir sueigose. i
. IMes kviečiame visas seses pa-1 

dėti mums rašybos jūrose, ištai- j 
sant klaidas ar parašant rašinė
lį, eilėraštį, jūreivišką juoką, 
mįslę ar skautišką žaidimą. Mes! 
dėkojame visiems, kurie padės 
mums, pamokys mus, paaiškins 
mums”.

Taip skamba “Nidos Garsų”

vedamojo dalis, Kuris atstovau
ja jaunų jūrų skaučių redakci
niam kolektyvui iš redaktorės 
~ Mildos KupcikeviČiutės, pava
duotojos Rasos Jovarauskai- 
tė«, redakcijos narių — Vidos 
Miecevičiūtės ir Videtos Maia- 
šauskaitės. Redakcijos adresas: 
935 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill., 60629.

Laikraštėlis pirmasis (?) nu
meris pateikia “Nidos” laivo su
dėti, sesių pasisakymus, kodėl 
jos norėjo būti jūrų skautėmis, 
savą poezijos kūrybą, kronikos, 
juokų, piešinių ir dainą.

Graži pradžia tikrai verta to- 
Emesnių pastangų, ir belieka 
sveikinti laivo vadę ps. Aldoną 
Jovarauskienę už paskatinimą 
mūsų jaunimą “paburiuoti” ir 
lietuviško rašto platybėse.

B. Banga

MOVING — Apdraustas psrkraustymas
-■ - - y

\l. naljokajtis
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Ps. RITA BARAITĖ

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas. 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

savo mergvakario proga.

Gruodžio 28 dienos pavakarį 
Nekalto Erasidėjimo bažnyčio
je, ps. Ritai Baraitei žengiant į 
naują gyvenimą su skautu aka
demiku Tomu Kisielium, tarp 
gausybės dalyvių buvo matyti ir 
nemaža sesių kernaviečiu. Cr

•k Iš Prancūzijos daug sveiki
mų siunčia Jolanta Raslavičiūtė. 
Ps. Raminta Raslavičiūtė, šiuo 
metu mokytojaujanti vienoje 
gimnazijoje Prancūzijoje, ga
vusi iš “Kernavės” sesių ranku 
darbo sveikinimą Kalėdų proga, 
atsiųstame laiške labai nuošir
džiai dėkoja už prisiminimą ir 
seserišką nuoširdumą. Rašo, kad 
šį originalų sveikinimą su pasi
didžiavimu pasikabino savo kam
baryje. Taip pat ji siunčia daug 
gražių linkėjimų visoms kerna- 
vietėms Naujųjų 1970-jų metų 
proga.

Jei kas norėtų sesę Ramintą,

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- j' 
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai Į 

1 ir kit. s I,

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. |

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. |

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

Ant visy knygeliy 
sąskaitą

• Sell & redeem U. S. Bonds
• Two large free park'g lots
• Save-by-Mail Kits
> Travelers Cheeks
• Safe Deposit Boxes

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dreną, išmokami I 
trys mėnesiai.

UP TO
$20,000.

Notary Public Service 
Free community rooms 
your organiz'd meetings 

pay all family bills with 
our spec^ money order 
checks.

YOUR SAYINGS

Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

ŠTAI NARIAMS

Certifikaty sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Chicago Savings^ Loan Assn
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Boaru 

6245 SO. WESTERN AVE.
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r> ’* i ,. • •i raeną sekmadieni, sausio 

25 d., pusiau antrą valandą po
piet, kaip skelbta, prasidėjo 
Šv. Kazimiero kapinių sklypų 
savininkų draugijos susirinki*

t

uvo, taip 
L KapinėsKl 

mas, į kurį, lyg iš anksto ap-Įst 
skaičiuota, Gage Parko Field- i st 
house salė prisirinko pilnutėlė, j k< 
— kiek tik buvo kėdžii 
ar keliolika liko 
pasieniais.

Susirinkimui pirmininkavo | 
Dr. Kazys Bobelis. Pagrindi
niai kalbėtojai buvo jis pats ir 
LB Pasauliečių komiteto pir
mininkas Algis Regis. Abudu 
kalbėtojai papasakojo, kas 
Chicagos lietuvių kovoje dėl 
savo kapinių iki šiol laimėta. 
Pasirodė, kad apverktinai ma
žai kas telaimėta.

A. Regis vaizdžiai nupasako
jo, kaip bendrai tebėra laido
jami šv. Kazimiero kapinėse 
lietuviai, kurių artimieji iš 
anksto nepadaro sudėtingų ir 
nelengvų žygių arkidiocezijos 
kapinių administracijoje gauti 
leidimą mirusio artimojo pa
laikus palydėti iki duobės. Su
krauna kaip kokius džiovintus 
grybus į kamarą, kur palieka, 
kol patogiam laikui atėjus, tre
kais išvežioja ir kabliais sumė
to i duobes, kai niekas nema
to. kalbėjo Regis.

LIETUVIŲ NIEKINIMAS
TEBETĘSIAMAS

Pasirodo, kad net iš diocezi- 
jos gavus leidimą mirusįjį pa- kalbėjo Regis į sklypų savinin- 
lydėti prie duobės su kunigu, 
kunigas negali dėvėti savo sto
nui ir profesijai privalomų baž
nytinių rūbų, lyg tai lydėtų ne 
žmogų ir dar ne krikščionį... 
Ar didesnį paniekinimą bega
lima pergyventi, koki turi per
gyventi lietuviai katalikai nuo
savose kapinėse?

Kalbėtojas suminėjo visą eilę

;sto pa
ktų ne-1 
e labai I 
anksto * 
vardą,

erciskai atrodo, 
—jų, o keli I pastatyti, tik bereiki 
dar bestovį: pavardę ir datą įrašyti 

! atrodo bizniškai, nes 
- - - (bet ir lietuvių religiniam 

mui nejaukiai.
Kapinių inormacijų lit 

ra vis tebedalinaiua anglų kal-| 
ba. Norint knygelės su infor
macijomis lietuvių kalba, ten
ka maldauti ir tai nevisuomet 
sekasi gauti. Kai pagaliau iš 
kažkur atneša lietuvišką teks
tą, tai būtinai pasiaiškina, esą 
niekas lietuviškai nereikalau
ja-

KOVĄ LAIMI KAREIVIAI, 
NE GENEROLAI

ratu-}

Regis moka gražiai kalbėti 
ir savo nuoširdumu ne tik pri
kelia, bet ir sukelia klausyto
jus. Teisingai pastebėjo pirmi
ninkaujantis Dr. K. Bobelis, 
kad Chicagos lietuviai katali
kai turi būti dėkingi Dievui už 
Regi, nes jei ne jis, kurs ne
ikdamas neatlaidžiai kovoja 
už savo tautiečių švenčiausias 
teises, šiandien lietuvius kata
likus jų pačių kapinėse laidotų 
visai nebe kaip žmones.... 

į w
— Jūs esate jėga? — toliau

kus. Jūsų reikalas jūsų pačių 
rankose! Dabar Amerikoje jė
ga labai madoje. Juodoji jėga, 
raudonoji jėga ir kt. Kodėl ne
gali būti lietuvių jėga! Nepa
sikliaukite vien tik Komitetu 
arba Valdyba. Vieni generolai 
jokio karo nelaimėjo. Karą lai
mi tik kareiviai. Diecezijos vi
sas argumentas prieš mus yra,

Jaunas architektūros si 
stato kambarius, kurie

A :-

Nitas Joe Marcella praktika v esi su popierių gaminti jo sugalvoto pa- 
lipdyti į krūvą sudarytu visa pastatą. Šitokie namai, įo nuomone, bū- 
ty tinkam* atostogoms, žvei^ms, stovyklautojams.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius

HHHHMHHBHRRHi

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čeki tokiu adresu.

esą, tik keletas nepatenkintų 
triukšmą kelia, o dauguma \ 
esanti visiškai patenkinta.

A. Regis pabrėžė, kad pati 
arkidiocezija. galbūt, lietuvius’ 
būtų seniai patenkinusi ir ne-i 
skriaudusi, jei ne mūsų pačių' 
kaikurie kunigai, kurie, kaip mirsiu’, 
kun. Kuzinskas, įsivaizduoja katalikė, 
esąs visa parapija. Jie arkidio-j Krikščionybė turi būti pasi- 
ceziją klaidingai inormfuoja ir didžiavimas, o ne žmogaus iš- 
neteisingai prieš mus nuteikia, niekinimas. Garbe Dievui ir 

j Kas, pagaliau, yra kunigai?’pagarba žmogui?” baigė LB 
Tai Dievo ir žmonių tarnai, o Komiteto Pasauliečių Teisėms 
ne ponai! Parapiją ir bažny- šv. Kazimiero Kapinėse Ginti 
čia žmonės sudaro!

Čia pat kalbėtojas perspėjo, 
kad ne visi kunigai, tik keli 
tokie yra, kuriuos, dėl šven
tos ramybės, reiktų iš lietuviškų 
parapijų pašalinti. Kaip idea
laus, mylimo kunigo pavyzdi 
jis paminėjo prel. Mykolą Kru- 
spavičių. Visoj salėj didelis plo- 
jimas-

KELIAKLUPSČIAVIMAIS
NIEKO NELAIMĖSI

1
Kalbėtojas paminėjo vienos 

lietuvės katalikės tragišką pa
vyzdi. Ta lietuvė moteris su 
vyru , kol tebebuvo gyvas ir 
sveikas, abudu dirįSo, taupė ir 
ant bažnyčios davė! Buvo Gi
mimo Šv. Panos Marijos para
pijos nariai nuo pat tos para
pijos isisteigimo ir jai paauko
jo 86.000 savo pinigų. Vyras 
pradėjo nesveikauti ir mirė, o 
kai ji nuėjo i kleboniją papra
šyti kun. černauską, kad teik
tųsi bažnyčios geradari palai
doti su geram katalikui pride
rama pagarba, tai monsinjo
ras atsisakė su ja kalbėtis. Pa
galiau prelatą 
puolusi prieš ji ant kelių, sipk

kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

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

SO1T

t

avo rauaonaja armija CKramąžymesne prog 
ūmiojoje spaudoje lajš 
iena savo tėvynės Lat

Lr abiejų broliškų kaimy- į 
ainių tautų Lietuvos ir Estijos i 
likimą maskolių vergijoje, šio 
sausio 22 d. Chicago Tribūnoje 
antrašte “Maskvos perfidija” 
priminė, kaip lygiai prieš metus 
laiko 1969 m. sausio 22 d. Sovie
tų Sąjungos aukščiausias sovie- Į 
tas Maskvoje ratifikavo tarp-, 
tautinę konvenciją, kuria pa
naikinama bet kokia rasinė dis
kriminacija, kurios patys so
vietai tačiau nė nemano laiky
tis.

mybę panaikino ir pradėjo bai- 
sų terorą, ir ukrainiečių naikini
mą.

Einant pasirašytąja konven
cija, Sovietų Sąjunga įsiparei
goja išleisti į kitas šalis iške
liauti norintį asmenį be trukdy
mų. Kaip ji tą savo įsipareigoji
mą patrempė, Zierins primena 
Rygos studentą llją Rips, kurs 
negaudamas leidimo išvažiuoti 
į Izraelį, nuėjęs prie Latvijos 
laisvės paminklo Rygoje apsi
pylė gazolinu ir užsidegė, žmo
nėms spėjus liepsnas užgesinti,

Kaip pavyzdj Mr. Zierins nu- jį pusgyvį sovietų policininkai

dama jam bučiuoti kojas, bet 
tas žiauriu balsu sušukęs “Pa
sitrauk man iš kelio!"

“Nors jis man tikėjimo nesu
griovė, bet mano sveikatai la
bai atsiliepė ir tokio žmogaus 
paniekinimo kol įnirsiu neuž

sako dabar ši lietuvė

savybė, tačiau jos pasilieka 
lietuvių kapinės. Patirta, kad 
ir konstitucijoje taip nustatyta. 
Tai šias teises lietuviai nežada 
niekam leisti uzurpuoti!

Bernardas Brazdžionis iškė
lė sumanymą, kurs buvo dide
liu pritarimu sutiktas, tai pi
ketuoti šv. Kazimiero kapines.

Po to sekė Draugijos pirmi
ninkės p. Giedraitienės prane
šimas — apyskaita už 1969 me
tus; kasininkės p-lės šukytės

rodo 200,000 Krymo totorių, ku
riuos Stalinas, vykdydamas ma
žų tautinių grupių genocidų, iš
trėmė už Uralo, bet kai praeitais 
1969 metais, jau sovietams kon
venciją pasirašius, kai kurie to
torių vadai ir keli netotoriai in
telektualai sovietų lyderių pa
prašė leisti gyviems likusiems 
totoriams grįžti į jų senąją tė
vynę Kryme, tai prašytojai bu
vo areštuoti ir įkalinti, o kiti 
ištremti į prievartos darbų sto
vyklas.

Sausio 22 diena yra Ukrainos 
nepriklausomybės pasiskelbimo 
(1918 m. sausio 22 d.) diena. 
Kaip kruvinos sovietų perfidi- 
jos pavyzdį Zierins primena,

sumušė ir nusigabeno į nuovadą. 
Nors nusideginimo pasėkoje 
Ripsui abidvi rankos amputuo
tos (nuplautos), tačiau kitiems 
žydams atgrasinti, kad negeis- 
tų emigruoti į Izraelį, sovietai 
llją Ripsą perduoda teismui...

t t i
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pranešimas apie Draugijos lė-Š^aip Sovietų Sąjungą tą paeią

pirmininkas Algis Regis. Salė
je gyvi plojimai.

PLAČIOJI AMERIKOS 
VISUOMENĖ PRITARIA 

MŪSŲ KOVAI

Daktaras Bobelis labai Įvertino 
piketavimų ir demonstracijų 
reikšme. Labiausiai, ko mūsų 
skriaudikai bijo, tai šviesos ir 
tiesos, sakė jis. Chicagos di
džioji spauda, radijas ir tele
vizija mūsų piketais nepapras
tai susidomėjo ir šimtai tūks
tančių TV žiūrovų, radijo 
klausytojų sekė mūsų teisėtą 
kovą su neteisybe ir mus už
jautė. Kelių kitų mažumų ka
piniu žmonės i mus kreipiasi, 
pagirdami ir padrąsindami 
tęsti kovą ir jiems patarti bei 
padėti, nes panašiai esą skriau- 

į džiami.
Visam 

Komiteto 
pareiškė, 
šventų teisių bus vedama iki 
pilno laimėjimo, o dr. Bobelis 
pridūrė, kad sekantis žygis 
bus mūsų daromas skriaudas 

pasitikusi ji pilnai išdėstyti Vatikanui.
Dr. Bobelis, karštoje kalboje 

pasakė, kad nei kun. Kuzins
kas, nei čemauskas neturi tei
sės mūsų lietuvių vardu kalbė
ti. Jis priminė suktą kun. Ku- 
zinsko Naujienoms parašytą 
“interview”, kur netiesą kal
bėdamas tvirtino, kad lietuvių 
vaikų mažuma lietuviškai te
mokanti. Lietuvių vaikų 90% 
kalba lietuviškai, o tuos, kurie 
nemoka ar nebemoka, Kuzin- 
sko Įpareiga būtų pamokyti 
lietuviškai, o ne džiaugtis ir 
netiesą skelbti, kad nemoka ir 
nenori? Gėda turėti tokį savo

MOKAME VIENERIV METŲ $10,000

AR DIDESNIEMS CERT1FIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki S20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, ILL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tei HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

susirinkimui plojant, 
pirmininkas Regis 
kad kova dėl savo

Daktaras dar priminė, kaip 
ir kur kišami iš mūsų parapi- 
jonų ir mūsų kapinių paimami 
pinigai. Rodis tris milijonus 
dolerių išleido vien savo kated
ros papuošimams!

Nenuleiskite rankų, tęskite 
kovą iki laimėjimo, baigė Dr. 
Bobelis.

SUMANYMAS PIKETUOTI 
ŠV. KAZIMIERO KAPINES
Dar buvo pasiūlymų, kokių 

kitokių priemonių griebtų; iš 
svetimųjų išnaudotojų savo ka
pinėms atimti; siūlyta net įsi
gyti nuosavą advokatą ir, rei
kale teismuose savo teisių ieš
koti, bet pirmininkas paaiški
no visą Kazimierinių kapinių 
diecezijai atidavimo istoriją, 
kad pats kapinių steigėjas jas 
vyskupui pardavęs už vieną 
doleri, taigi kapinės juridiniai 
skaitosi arkidiocezijos nuosa-

Valdybos ir naujai išrinktos

bus paskelbta vėliau.

nNAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

šų stovį ir Revizijos komisijos 
pranešimas. Visi pranešimai 
priimti plojimais. Sekė Dr-jos Parengimų komisijos sudėtis 
valdybos rinkimai.
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ROLLS EASILY TO 
ANY SINK

NO SPECIAL 
PLUMBING REQUIRED

CLOTHES 
TONGS
Permits easy handling of 
your clothes. Prevents wet 
hands.iongs included with 
every

HAND-E-TOP
TOP
This durable plastic lami
nated cover adds beauty 
and can be used separately 
as a serving or utility tray.

M

OFtwSh with Agitator 
Action!

AGITATOR 
WASHING 
ACTION
A durable poly- A 
propylene 
agitator 
with four high 
vanes produces a 
two-way washing action 
for cleaner clothes.

4 CONVENIENT 
SETTINGS INCLUDING 

DURABLE PRESS
Dial can be set for Delicate, 
Normal, and Heavy Soil and 
Durable Press. Bell rings 
and washing action stops 
automatically at end of. se
lected washing time. Choose 
from one to fifteen minutes 
of washing time.

IDEAL FOR:
Apartments • Homes 

Mobile Homes 
Dormitories • Boats 

Vacation Homes 
and Cottages

RINSING 
AND SPIN DRYING

Both rinsing and spin drying 
can be done in the spin tub. 
While one load is spin dry
ing, a second load of wash 
can be started.

Supertwin washer.

WATER AND
SUDS SAVER 
machine is equipped 

a water and suds saver
Each 
with 
feature. Provides economL 
caLuse and reuse of water.

Also see the 
"Silver Lining" Automatic Washers & Dryers.

Quality and Dependability Since 1908

A Division of McGraw-Edison Company, Ripon, Wisconsin 54971
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5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Praėjusį penktadienį Jaunimo į 
Centre įvyko Čikagos Lietuvių 
Tarybos posėdis, kuriam pirmi
ninkavo Rimas Staniūnas, se
kretoriavo Stasys Maukus. Dar
botvarkėje buvo Vasario 16 d. 
minėjimo klausimas.

Pirmininkas pranešė, kad į 
tarybą atėjo du nauji nariai: 
Povilas Žumbakis ir Kazys Ule
vičius. Velionies Antano Valo
mo vieton iždininku išrinktas 
Vladas Šoliūnas.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 15 d. Ma
ria mokyklos salėje. Išvakarė
se, šeštadienį, vasario 14 d. 12? 
vai. prie paminklo žuvusioms 
už Lietuvos Laisvę, Jaunimo 
Centro sodelyje bus vainiko pa
dėjimas ir trumpos apeigos, ku
riose dalyvaus Aukštesnioji Li-

Amerikos lietuviams reikalinga aiškumą
Praeitą šeštadieni Chicagoje, Amerikos Lietuvių Ta

rybos patalpose, posėdžiavo Alto ir JAV bendruomenės 
valdybos. Alto grupei vadovavo pirmininkas Eugenijus 
Bartkus, o Amerikos Lietuvių Bendruomenei vadovavo 
Bronius Nainys. Pasitarime dar dalyvavo Vliko vicepir-

tuanistinė Mokykla. Sekmadie
nį iškilmingos pamaldos įvyks 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje ir evangelikų liuteronų 
bažnyčiose. Katalikų pamaldas 
laikys vyskupas V. Brizgys, pa
mokslą sakys kua. Ant. Miciū- 
nas.

mininkas Juozas Audėnas ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkas Dr. Henrikas Brazaitis.

Ši valdybų pasitarimą suorganizavo Dr. Henrikas 
Brazaitis, kuri PLB yra paskyrusi tos organizacijos vi
suomeniniams reikalams tvarkyti. Dr. H. Brazaitis yra

Amerikos lietuvių sudalytam organui. Amerikos lietu
viai nori, kad kultūriniai reikalai būtų labiau puoselėja
mi, kad nesikištų į politiką jos nesuprantantieji; kad 
neeikvotų lietuvių santaupų bereikalingiems tuštiems pa-

Sibire mirusio Lietuvos teisininko Povilo Brazaičio su- sirodymams, nenešantiems jokios naudos sunkioje laisvi
nus. Jau nuo praeitų metų spalio mėnesio jis rašinėjo ir nimo kovoje.
tarėsi su įvairiais Alto pareigūnais, kad galėtų suvesti 
praeitais metais bereikalingus kivirčus sukėlusią JAV 
Bendruomenės centro valdybą su Alto vadovybe. Jam pa
vyko suorganizuoti praeito šeštadienio pasitarimą. Pasi
tarimo pradžioje jis pasidžiaugė, kad pajėgė atlikti savo
pareigą.

Šių metų sausio 16 d. įžanginiame “Laukiame geros 
valios pareiškimo”, kalbant apie frontininkų sauvalę 
JAV Lietuvių Bendruomenėje, lietuvių vienybės ardymą 
ir pasikėsinimą į laisvinimo reikalams duodamas aukas, 
galėjo susidaryti įspūdis, kad ir Dr. Brazaitis, siekęs šio 
pasitarimo, yra frontininkas. Pasirodė, kad Dr. H. Bra
zaitis niekad frontininku nėra buvęs ir dabar juo nėra. 
Jis privaląs rūpintis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
reikalais ir norįs išvengti nesklandumų su Amerikos Lie
tuvių Taryba.

Dr. Brazaitis savo misiją atliko, pasitarimą jis su
šaukė, bet iš to pasitarimo Amerikos lietuviams nėra jo
kios naudos. Oficialiai paskelbtas abiejų organizacijų 
komunikatas taip pat neįneša reikalingos aiškumps. 
Amerikos lietuviai norėjo patirti, ar JAV bendruomenės 
vadovybė ir šiais metais yra pasiryžusi kėsintis i Ameri
kos lietuvių laisvinimo darbui skiriamas aukas; ar ji nori 
prieš Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą vėl sukelti 
bereikalingus kivirčus, ar ji praeitais metais pasimokė 
ir yra pasiryžusi tų pačių klaidų antrą kartą nebedaryti.

Amerikos lietuviai nori, kad Nainio vadovaujama 
organizacija laikytųsi sutarto darbo pasiskirstymo prin
cipo, kad kreiptų daugiau dėmesio į kultūrinius ir švie
timo reikalus, kad paliktų politinius reikalus specialiai

Kiek teko patirti, sušauktame pasitarime Nainys 
neatsisakė nuo pasikėsinimo Į laisvės kovai dedamas au
kas. Jis nepareiškė, kad šiais metais neardys Amerikos 
lietuvių vienybės ir nekels bereikalingi; ginčų. Jeigu jis 
nepadarė tokio pareiškimo, tai, reikia spėti, kad jis ir
šiais metais tęs tą patį ardomąjį darbą, kurį vedė iki šio 
meto.

Amerikos lietuviai, praeitais metais laiku įspėti apie 
Nainio norą “viską perimti į savo rankas”, susiprato ir 
aukas siuntė organizacijai, kuri tuo reikalu jau antras 
dešimtmetis rūpinasi. Jeigu šiuo reikalu nebus padary
ta reikalinga aiškumą, tai didelė Amerikos lietuvių dau- 
guma šiaijį.metais taip pat turės dar labiau suglausti sa
vo gretas ir daboti, kad laisvinimo kovai dedamos aukos 
nenueitų ūžiančio jaunimo viešbučių sąskaitoms mokėti.'

Vliko atstovas Juozas Audėnas, pasimokęs iš netoli
mos praeities, suvažiavusiems bent pareiškė, kad Vilkas 
nebenori tokio “jungtinio fondo”, koks buvo praeitais 
metais. Tas fondas buvo visiems naudingas, išskyrus 
Vliką, kuriam jis turėjęs sukelti pinigus.

Sausio 27 d. pirmame Naujienų puslapyje paskelbtas 
tas bendras komunikatas daro užuominą spaudai, patar
damas jai skelbti “visapusišką ir teisingą informaciją”. 
Teisingiausioji informacija yra tokia: paskelbtas komu
nikatas yra pats tuščiausias, kokį toks didelis mūsų po
litikų skaičius sugebėjo paruošti.' Amerikos lietuviai lau
kė aiškaus pasisakymo keliais svarbiais visuomeninio 
mūsų gyvenimo klausimais, bet nei pasitarimas, nei vė- 
liau paskelbtas komunikatas reikalingos aiškumos neat
nešė. žmonėms patiems teks jos ieškoti.

Oficialio e minėjimo dalyje 
{dalyvaus Illinois senatorius 
Ralph T. Smith, dr. P. Daužvar- 
dis, Vliko vicepirmininkas dr. 
B. Nemickas, Juozas Rapšys, 
Romas Sakudolskis, kim. P. Pat- 
laba, solistės: Armonienė ir Ko
jelienė, muzikės Alice Stephens 
vadovaujamos **Aldutės”. Au
kas Lietuxos laisvinimo dar
bams rink korp. “Giedra”. Vė
liavų apeigas tvarkys Dariaus ir 
Girėno bei Don Varnas postų 
legionieriai.

Pirmininkas R. Staniūnas pa
skelbė, kad taryba jau gavo pir
mą auką iš Lietuvos Kariuome
nės Kūrėjų - Savanorių sąjun
gos. Savanoriai šiame minėji
me sėdės visi kartu, kairėje sa
lės pusėje, priekyje.

Prie salės durų bus dalina
mos minėjimo programos ir 
imamos aukos minėjimo išlai
doms padengti, čia dirbti pasi
žadėjo V. Mankos, padedamas 
T. Kuzienės, J. Gulbinienės, P. 
Jokubkos, K. Ulevičiaus, M. 
Naujoko ir finansų sekretoriaus 
A. Švitros.

R- p<ip<isčtkojo pla
čia u apie savu bute turėtą spau 
dos konferenciją, kurioje laik
raščių ir radijo stočių bendra
darbiai pažadėjo tinkamai pa
minėti Vasario 16 d. - Nepri
klausomybės minėjimus. Pir
mininko pranešimą papildė 
vicepirm. kun. Adolfas Stasys. 
Čikagos miesto meras žadėjo 
paskelbti proklamaciją, lygiai, 
kaip atitinkamas rezoliucijas 
rengia lietuvių draugai Uinois 
sostinėje Springfielde.

Pirmininkas R. Staniūnas jau 
susirišo'su Čikagos amerikiečių 
laikraščiais ir turėjo su keliais 
jų bendradarbiais pasikalbėji
mus. Bus aplankyta Čikagos 
atskirų rajonų spauda.

Pagal turinius adresus taryba 
jau išsiuntinėjo virš 2,000 atsi
šaukimų lietuvių visuomenei, 
kuri prašoma gausiai minėjime 
ir pamaldose dalyvautu.

A. P.

AUKA: 1,000 DOLERIŲ
— Julius Pakalka, Čikagos 

Lietuvių Tarybos vicepirminin
kas, paskutiniame posėdyje įtei
kė pirmininkui R. Staniūnui ir 
iždininkui VI. šoliūnui savo au
ką Nepriklausomybės šventės 
minėjimo proga. Auka — vie
nas tūkstantis dolerių — įteikta 
su sąlyga, kad taryba netolimo
je ateityje pastatytų muzikinį 
veikalą — kantatą žuvusių lie
tuvių partizanų motinoms pa
gerbti.

Paties J. Pakalkos rūpesčiu 
šiai kantatai žodžius sukūrė po
etas Jonas Aistis. Dabar vyksta 
pasitarimai dėl muzikos sukūri
mo. Galimas daiktas, kad kan
tata bus pastatyta 1972 metais, 
Vasario 16 d. proga.

CHAOSAS GIMDO 
CHAOSĄ

Tai vyksta mūsų gyvenime, 
kuri gimda visiškai niekieno 
nekontroliuojama taip vadina
moji “Free Enterprise”. Tokia 
laisva atlyginimų ir kainų sis
tema nebūtu bloga, bet ji turė
tų būti šiek tiek kontroliuoja
ma pagal viso krašto žmonių 
ekonominį pajėgumą. Paim
siu, kad ir Chicagos CTA, kuo
met jos priemonėmis važiuo
jant buvo įmanoma taip vadi
namoji “normali” kaina, tuo
met autobusai būdavo net per
pildyti keleiviais. Tačiau pa
kėlus važmą iki 40 ir su persė
dimu iki 45 centų, autobusai 
kaip vaiduokliai apytuščiai ar 
visai tušti “žąsele” išsirikiavę 
slankioja Chicagos gatvėmis. 
To pasekmėje labai padidėjo 
automobilių judėjimo spūstis, 
nes pabrangus susisiekimui

CTA pnt0ujuėiuu> žmones pir- 
Įkosi bent.kokius vertės auto
mobilius ir jais važinėja į dar
bus. CTA gali kelti važmos 

j kainas iki dolerio ar daugiau, 
j bet kol kas jos apytuščiai ar 
į tušti busai painiosis Chicagos 
(gatvių judėjime, ji iš niilijoui- 
!nių nepriteklių niekuomet ne- 
: išbris. Negeriau ir su plaukų 
kirpyklomis: kuomet už plau- 
kų apkirpimą buvo imama do
leris, kirpyklų buvo devynios 
galybės ir visos išsilaikydavo, 
bet kuomet už plaukų apkirpi
mą ima 3 dolerius ir daugiau, 
tai beveik visuose neturtinges- 
niuose rajonuose yra išnyku
sius. Mokesčių našta ir prekių 
kylančios kainos nepaprastai 
slegia visus. Darbininkai tei
sėtai reikalauja algų kėlimo ir 
tai turi rimtą pagrindą, nes 
nieko nedirbantieji, gyveną iš 
visokių “poverty” programų, 
gauna irgi nemažiau už dirban
čiuosius. Išvadoje — mūsiškoje 
“Free Enterprise” būtina šio
kios tokios kontroliuojančios 
“lubos”. J. J-tis

KO PREZIDENTAS NEONAS 
PAGEIDAUJA Iš KUNIGŲ?

Angelų Karalienės seminari
jos, Albany, N. Y., seminaris
tas William Schladebeck patei
kęs prezidentui Nixonui klausi
mą, kokią rolę, jo nuomone, ku
nigai turėtų vaidinti šiame ne
ramiame pasaulyje. Klausimas 
formuluotas: “Kokią rolę kuni
gas gali vaidinti sprendžiant 
Jungtinių Valstybių socialines 
problemas ?”

Atsakydamas, kad savo am
žiuje sutikęs daug kunigų — 
jaunų ir senų, liberalų ir kon
servatyvių, iš kurių tekę prisi
klausyti lengvų anekdotėlių ir 
daugybę istorijų apie džiaugs
mus ir skausmus, kuriais kuni
gui tenka dalintis su parapijo
nais, prezidentas pasakęs: “Ku
nigas gali geriausiai pagelbėti 
Amerikai būdamas kunigas”.

9,000 SESELIŲ VIENUOLIŲ 
APLEIDO KONVENTĄ

AP pranešimu, vienuolės Ame
rikoje apleidžia savo vienuolynus 
“išgąstingais kiekiais”. Iš 176,- 
000 moterų vienuolių prieš me
tus laiko, per praeitus metus 
sumažėjo 9 tūkstančiais ir šiuo 
metu bėra apie 167,000.

Vatikano dekretu 1965 me
tais buvo leista modernizuoti 
religinius ordinus. Daugumas se
selių apsidžiaugė ir pradėjo sa
vas reformas, tačiau jų reika
lus vis dar stengiasi pasilaikyti 
savo rankose pašaliniai vyrai — 
vyskupai ir Roma. Vyrų domi
navimui pasipriešinti pereitą va
sarą įsisteigė Nacionalinė Ame
rikos Seserų Koalicija, kuri jau 

turi 2,000 narių ir skelbiasi pa
dedanti seserims vienuolėms gin
tis nuo pašaliečių, besikėsinančių 
į jų savivaldybę.

BOSTON, MASS.
Kviečiami talentai

Iš Bostono ir toliau kviečiami 
visokio amžiaus talentai. Kvie
čiami visi, kas gali groti kokiu 
instrumentu, dainuoti, šokti, sa
kyti eilėraščius. Užsiregistravę 
dalyvaus seniausio lietuviško ra
dijo programoj Naujojoj Ang
lijoj 36 metų Talentų popietėj. 
Popietė rengiama š. m. kovo 15 
d. So. Boston Lietuvių piliečių 
klubo auditorijoj. Norintieji da
lyvauti savo vardą, pavardę ir 
adresą prašome pranešti šiuo 
adresu: Valentina Minkienė, 502 
E Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Taip pat praneškite kokį 
turite talentą.

Tėveliai prašomi paraginti sa
vo talentingus vaikus popietėje 
dalyvauti. Jie turėtų dalyvauti 
viešai ir pasirodyti, kad publi
ka galėtų pasigėrėti jų sugebė
jimais. Visus talentus užsire
gistruoti kviečiame dabar. Ačiū. 
Dėl informacijų prašome skam
binti — 268-0489.

Valentina Minkienė

GLENN, MICH.
SUNKIAI' SUSIRGO V. ZYZAS

Čia jau keletą metų gyve
nantis Vytautą Zyzas praeitą 
savaitę sunkiai susirgo ir grei
tosios pagalbos mašina buvo 
išvežtas į Kalamazoo mieste 
esančią ligoninę, kurioje jam 
padaryta sudėtinga vidurių 
operacija. Ligoniėje jam teks 
išbūti dar kurį laiką.

Chicagoje dirbanti Universal 
Savings bendrovėje jo žmona 
Virginia, patyrusi apie vyro 
susirgimą, tuoj išskubėjo į na
mus ir tenai vyrą nuolatos lan
kydama ligoninėje, išbus iki 
jis pasveikęs grįš iš ligoninės.

Visi vietos lietuviai labai at
jaučia Vytautą ištiktą tokios 
sunkios ligos ir Enki jam grei
tai pasveikti ir grįžti Į namus, 
kimiuose jis taip yra reikalin- 
gas. J. J-tis

— Rytų Berlyno leidykla 
“Aufbau” neseniai išleido' J. Mi
kelinsko romaną “O laikrodis 
eina”. Toji pati leidykla taip 
pat išleido M. Sluckio “Laiptus 
į dangų”. (E)

@ Darbštusis patampa preky
bininku, tinginys — valdininku.

Kinų priežodis

g Pinigais slegiami vargšai, 
o talentais — profesijos kolegos.

Lung Ju, kinų poetas

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS Sr.
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Atsisveikino va, ir aš savo kareiviškąja 
dėžute nešinas išėjau prie Vasyliaus. Va- 
sylius vežė mus tris naujokus į Ttlšius. 
Vienas iš tu naujoku buvo ir jo paties sū
nus Stasys.

Pas Vasylius radau lą patį vaizdą. Ir 
ten visi verkė ir pro ašaras atsisveikinėjo, 
bučiavosi.

Išvažiavome. Kitų dviejų naujokų bro
liai dar į vežimą sulipę palydėjo mus. O 
lietus, juodu debesimi visą dangų aptrau
kęs, smulkiai krapijo, dar daugiau liūdin
damas jau ir taip liūdnas valandas. Ir li
jo be perstojimo visą tą dieną.

Kai įstojome į vieškelį, mano bendra
keleiviai pradėjo gerti. įgėrę pasidarė šne
kesni. pamiršo ką tik buvusius verksmus. 
Daug automobilių su dainuojančiais ir šū
kaujančiais plungiškiais naujokais kelyje 
pravažiavo. Lieplaukėje žydo troba jau 
pilna jaunų vyrų. Vasylius su savo Stasiu 
ten dar pusbutelį vienu du išmaukė.

Kai i mūsų nakvynės namus įžengiau. į 
akis krito purvinos, šiaudų priskleistos ce
mentinės grindys, mėlvnas tabako dūmu 
debesis, nepaprastas triukšmas, kuris jau 
kieme girdėjosi, ir ramus, mėlynas polici
jos atstovas. Sudiev jau, reiškia, minkš
toms lovelėms ir šiltiems patalams. Prasi
dės tikrai vyriškas gyvenimas.

Apie miegą tokiame triukšme nė galvo-

\ ti nereikėjo. Jauni vyrai susirinkę buvo, 
su energijos pertekliumi, o čia dar tokios 
vienintelės gyvenimo valandos, širdys ne
tilpo krūtinėse, blaškėsi ir veržėsi lauk, 
darydamos žmones nebesuvaldomus. Ir 
aš toks pat buvau.

Kiekvienas savaip nusiraminimo ieško
jo. Vieni šoko, kiti dainavo. Atsirado ir 
tokiu, nuo laiko dvasios atsilikusiu, kurie, 
nusispiove į mūsų balaganą, dėjosi pagal
ves ir paklodes, kurios tokį vakarą ir to
kioje vietoje kažkokio nepaprastumo pri
davė, ir rengėsi gulti. Tokiais išsirado du 
Plungės miescionys. Sugulusiu, griežtu ir 
storu balsu pareikalavo, kad visi nutiltų ir 
netrukdytų miegoti.

Tas jų reikalavimas nutilti buvo kaip 
kibirkštis į pakulas. Kilo dar didesnis 
triukšmas. Visi tyčia dainavo, šaukė gerk
les išvertė. Galop, kažkas metė mintį, kad 
reikia tuos du už skyrimąsi iš kitų išbin- 
kiuoti.

Valio! Išbinkiuoti!
Tuodu vyrukai pašoko ant kojų, susto

jo greta ir pasiruošė gintis. Vienas viduti- 
• nio augumo, inteligentiškų veido bruožų, 
I antras nedidelis, išbalęs.

— Kas mus binkiuos? Kuris? — klausė 
aukštesnysis. Matėsi, kaip jo apatinioji 
veido dalis judėjo, kaip sušalus. Visi susi
grūdo aplinkui ratu, visi rankomis moja
vo. šūkavo, bet nė vienas neišdrįso pir
mas pradėti.

Gal būtų viskas taip ir praėję, jeigu ne 
i vienas apykvailis, irgi plungiškis, judvie- 
j jų pažįstamas. Jis buvo tarnavęs pas ma- 
‘ no tėvą už piemenį, tad aš ir žinojau, kad 

jam truputį protelio trūksta. Staiga jis at- { 
sirado visų priekyje, rankoje atlenktą ki
šeninį peilį nusitvėręs, šokosi ginti drau
gus miesčionis. Kažkas spyrė jam, bet 
pats tuojau susigriebė už galvos ir žengė 
kelis žingsnius atbulas. Aukštesniojo mies
čionio kumštis buvo palietęs jo antakį. Bū
ta gero boksininko. Mačiau paskui, kaip 
labai mėlyna ir sutinusi buvo nukentėjusio 
akis.

Tuo viskas ir pasibaigė, žodžiais dar 
ilgai po to koliojosi. Policininkas viską 
matė, bet laikėsi nuošaliai. “Vyrai”, sakė 
jis, “esate kareiviai, tad ir tvarką patys 
darykitės”.

Tik prieš aušrą miegas mane perbloš
kė. Kai atsibudau, buvo jau diena. Pasie
niuose ant sumindžiotų šiaudų gulėjo išsi
mėtę žmones. Kiti sukilę vaikščiojo, rūkė, 
(ik jau be vakarykščio triukšmo. Visų vei
duose atsispindėjo nuovargis, vakarykštės 
dienos pergyvenimai. Atsisveikinimas su 
namais buvo savotiškomis linijomis kiek
vieno veide įsispaudęs.

Baisiai lėtai slinko ta keistoji diena ant 
sutryptų šiaudu. Visi jau buvo pasikeitę, 
nebebuvo vakarykščio linksmumo ir triuk
šmo. Kažkas išsitraukė iš skrynelės smui
ką ir mėgino griežti, bet tie švelnūs garsai 
labai nejaukiai nuskambėjo purviname ir 
nuo tabako dūmų mėlyname mūsų nakvy
nės kambaryje.

Apie vidurdienį pasklido žinia, kad 
mūsų vežtis atvažiavo į Telšius būrys karei
vių. Laukėme jų, norėjome greičiau pa
matyti. Kareiviu mes jau labai domėjo
mės. Atėjo visi ginkluoti, tik puskarinin

kiai be šautuvu buvo. Tuojau vienas atsis- • 
tojo prie vartų ir nebeišleido išeiti, o kiti 
stovėjo kambariuose ir koridoriuose. Mes 
apstoję spoksojome į juos, į jų drabužius, 
į ginklus, klausinėjome apie kariuomenę, 
norėjome išgirsti raminančių žinių, kad 
kariuomenėje nėra taip jau labai blogai. 
Jie visi vienodai atsakydavo: “Greitai vis
ką pamatysite”.

Kad ir saugojo kareiviai vartus, daug 
naujokų išėjo į miestą. Vieni pamelavo tu
rį svarbių reikalų ir buvo išleisti, kiti ka
reiviams nematant per tvorą išlipo. Toks 
mažiukas Vološinskas išėjo į gatvę, susi
mušė, sudavė vienam puskarininkiui per 
ausi ir už tai buvo patupdytas į daboklę.

Vėlus vakaras buvo, jau naktis, kai 
pradėjo mus gatvėje rikiuoti. Sunku buvo 
surikiuoti rikiuotės nemačiusius vyrus. 
Turėjo kiekvieną pastumti, pastatyti į jam 
skirtą vietą.

Trinktelėjo orkestras, ir mes pasijudi
nome eiti į stotį. Tamsi buvo naktis. Or
kestras priekyje rėžė maršus, o mes kaip 
ančių būrys kreivazojome iš paskos. Tai 
buvo tikras rikiuotės išniekinimas.

Užplūdome stoties peroną. Be naujokų, 
daug dar buvo šiaip žmonių, palydėjusių 
savo sūnus ar brolius. Kol sutvarkė mums 
vagonus, praėjo daug laiko, didelio triukš
mo valandos. Vieni verkė, kiti visai girti 
vaikšiodami šūkavo. Mes, gupė į pionierių 
batalioną paskirtų naujoku, susispietėme 
į būrelį ir, skryneles ant žemės pasidėję, 
tyliai šnekučiavome. Tai buvo busimieji 
mano draugai, su kuriais turėjau viename 

pulke atsidurti. Intetigentiški veidai, visi 
blaivūs. O kitur matėsi triukšmadarių, 
rėksnių, nusigėrusių. Komendantas pra
eidamas pastebėjo mus ir prašė bandyti 
triukšmadarius paveikti. Ragino nuva
žiuoti ramiai, kad nebūtų paskui šnekama, 
kad žemaičiai naujokai išvykdami į kariuo
menę tą ir tą padarė.

Pradėjo šaukti sėsti į vagonus. Iššaukta 
grupė atsisveikinadvo su palydėjusiais ir 
pranykdavo tamsiame vagone. Po valan
dėlės ir mes jau buvome vagone. Preki
niame vagone. įrengti jame buvo keli 
suolai. Čia turėjome praleisti antrą nemi
go naktį.

Vagonas pradėjo judėti, paskui vis la
biau greitėti, žvilgterėjau į vieną iš prie
šais sėdinčių. Visa jėga bečiulpiąs papiro
so dūmus, lyg ryte juos rydamas, o ašaros 
kaip žirniai besiritančios per veidą. Žiūriu 
— ir su kitais tas pats.

Vagonas tamsus, kaip ir pąti naktis. 
Nieko nesimato vagone, nieko nesima
to nė į lauką pažiūrėjus. Atrodo, kad ne
važiuojame, o tik judina mus toje dėžėje, 
linguoja, kaip prieš dvidešimt metų mo
tina lingavo. Tarytum tyčia naktis su savo 
juodąja tamsa užgulė, kad nematytume, 
kaip viskas palieka, kaip bėgame nuo gim
tosios pusės, lyg vejami iš jos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i *e n r a š t j 
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skambinti tel. 656 - 6330, 
užeiti į bendrovės įstaigą.

R«l 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEZIS
T<.lef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai' susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 51st STREET

— Čia gimęs ir augęs Petras 
Į Jakštas jau senokai buvo išsi
kėlęs į Fox Lake. Ten laikė! 
Miniota Hotel. -Gražiai buvo 
įsikūręs, išaugino gražią šei-j 
mą. Bet nelaboj i'mirtis pašau-Į

I ■—= ■' =

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gtbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 

j jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
MS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

I Aparatai - Protezai, Med. Ban-
< dažai. Speciali pagalba koloms

j (Arch Supports) ir 11-
, vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKbS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
Valandos: antradieniais, penktadie-' 
mais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51 st STREET

Tel.: GR 6-2406
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

— Cicero Bendruomenės] 
apylinkės valdyba savo nese- i 
niai įvykusiame posėdyje priė
mė 1970 m. veiklos planą. Ar
timiausias uždavinys — vasa-l 
rio 22-rą šv. Antano parapijos 
salėje paminėti 52-rąsias Lie-| 
tuvos nepriklausomybės meti
nes. Ta proga paskaitą skaitys 
V. Kamantas iš Lemonto, fi
nes tarybos narys. Tarp kitų 
darbų svarbiausias yra mokyk
lų lėšoms telkti vajus, kuris 
jau prasideda ir tęsis iki spalio 
pirmosios pusės. Jis baigsis 
linksma vakariu, kurio pelnas 
taip pat eis mokykloms. Prie 
Šy. Antano mokyklos Cicero- 
je veikia pradinė ir Aukštes
nioji lituanistinė mokyklos su 
beveik 150 mokinių. Kiti apy
linkės parengimai — motinų 
pagerbimas gegužės 10-tą ir 
Tautos šventės minėjimas rug
sėjo 13-tą. V-bos inormacija

St. Petersburg, Floridos privačiu laivy uoste korespondentai rado 
nemažai laivuose gyvenančiu naminiu gyvuliu. Tie "jūreiviai" pri

pratę prie laivę judėjimo ir sausumoje jaučiasi nelaimingi.

skaitlingai dalyvauti. Po mi
nėjimo dalyviai ir svečiai bus 
pavaišinti kavute. (KT)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

„ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rebrd. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63 rd STREET

Vai.: pirmad^ ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

DR. ED. MARKŪNAS

2512 W. 47 ST, 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kO. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v
Tek: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD
CHICAGO, ILL. 6062£

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso tel.: HE 4-1S18 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71$t ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

‘NAUJIENOSE’

A FOREST’S FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
and ill our wildlife depend on 

you to help prevent 
forest fires. So please foliar 

Smokey’s ABCs: Always 
hold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
sdr the ashes, and drown 

diem again. Crush all 
smokes dead out.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 68 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Please! Only you can

Melrose Parkas
1970 METŲ LB NAUJA 

VALDYBA

Paprastai išrinkti naują LB 
valdybą susidarydavo sunku
mų. Pasiūlyti kandidatai j 
valdybą nesutikdavo kandida
tuoti. Tačiau 1970 metų LB 
Melrose Parko apylinkės valdy
bą pavyko išrinkti be didesnių 
sunkumų. Tik dalis pasiūlytų 
kandidatų i valdybą nesutiko 
kandidatuoti. Taigi, Įvykusia
me Melrose Parko LB apylin
kės visuotiniame narių susirin
kime, Įvykusiame sausio 18 d. 
Sacred Heart parapijos bažny
čios salėje, buvo išrinkta šios 
sudėties apylinkės valdyba: 
Kazys Juknelis, kun. Stasys 
Šantaras, Antanina Repšienė, 
Viktoras Lyons, Otonas Maje- 
ris ir Kazys Tautkus. Toje pa
čioje salėje, pasibaigus susirin
kimui, naujai išrinktoji apy
linkės valdyba pareigomis pa
siskirstė taip: Pirmininkas — 
Kazys Juknelis, vicepirminin
kas — kun. S. Šantaras, sekre
torius A. Repšienė, iždininkas 
— O. Majeris, Kultūros vado
vas —■ V. Lyons ir spaudos - 
biuletenio redaktorius K. Taut
kus.

Į revizijos komisiją buvo iš
rinkti: Ona Junkerienė, Anta
nas Stankevičius ir Kazys Mar
kus.

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Melrose Parko ir apylinkės 
lietuviai Vasario 16-tosios — 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo 52 metii sukaktuvių 
šventę minės vasario 21 d. Mi
nėjimas Įvyks Veteranų Salėje 
(Hirsh ir 16-tos gatvių kampas) 
Melrose Park, Illinois. Prasi
dės 7 vai. vakare. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus ALTo veikėjas ir 
buvęs JAV LB Centro valdy
bos pirmininkas Jonas Jasaitis. 
Meninę programą atliks Melro
se Parko Lituanistinė mokykla, 
vadovaujama mokytojų. Lais
vinimo reikalams auku rinki
mą tvarkys A. Repšienė pasi
kvietusi talkininkes. Minėjimą 
rengia bendras organizacijų 
komitetas, sudarytas iš apylin
kėje veikiančių lietuvių orga
nizacijų vadovų ir jų atstovų. 
Visus apylinkėje gyvenančius 
lietuvius komitetas kviečia

ROCKFORD, ILL.
žmonės ir laikas

Smagu kada gyvenimas eina 
pagal norus ir planą, bet laikas 
eina savo keliu. Jei su juo nepa
spės! ir jam nepasirengsi, tai, 
kaip sakoma, pasiliksi ožkų ga
nyti. štai mūsų kaunietis Jonas 
Makūnas nusprendė laisviau pa
gyventi ir išėjo Į pensiją. Pra
eitą pavasarį sumanė vykti Į 
Kauną aplankyti savo Lietuvoj 
pasilikusios žmonos ir vaiku. 
Taip ir padarė. Vyko su ekskur
sija. Jų lėktuvas kelias dienas 
sustojo Belgijoje, Maskvoje ir 
Vilniuje. Kauno nepasiekė. Jo 
žmona, vaikai ir net anūkai su 
juo pasimatyti turėjo atvykti Į 
Vilnių. Visi atvyko pasimatyti 
su savo vyru, tėvu ir seneliu ge
radariu, kuris juos visą laiką 
rėmė siuntiniais. Ir dabar apdo
vanojo šaldytuvais ir motoci
klais.

Jonas nepatenkintas okupan- ’ 
tų nustatyta tvarka. Maskvoje 
daug dolerių paliko rusui. Bu
vo pavežiotas po kitus miestus, 
kur nė vieno žmogaus nepažįsta, ‘

o savo gimtajame krašte ir tik 
Vilniuje, leido pabūti 5 dienas. 
Neleido pamatyti nė to kamba
rio, kur jo žmona vaikus užau
gino.

Dabar Jonas planuoja vykti Į 
Australiją aplankyti savo se
serį. Jos vyras miręs, vaikai 
jau vedę, todėl savo namuose 
gyvena viena. Tenai nėra rusiš
ko komunizmo ir tų baisių su
varžymų. Vizą jis išsiėmė 3 mė
nesiam, bet jei norės, tai pasi
svečiuos ilgiau. Į kelionę išvyks
ta vasario 15 d. Iš Chicagos skris 
Į Kaliforniją, o iš ten tiesiai Į 
Sidnėjų ir Canberą, kur gyvena 
jo sesuo.

J. Makūnas Lietuvių klube ge
rai žinomas. Jis dainavo vy
rų chore ir dalyvauja visuose lie
tuvių kultūriniuose parengimuo
se. Linkime Jonui gero vėjo ir 
laimingai sugrįžti į Fockfordą.

žvalgas

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
o

— Pirmas šiais metais, Tampos 
Lietuviu Klubo narių susirinkimas 
įvyks vasario mėn. 7 d. 2 vai. p. p., 
Čivic klubo salėje. Pirmininkas M. 
Stanis prašo visus, narius dalyvauti. 
Bus svarbių nutarimų.

Stasė Rulienė, klubo sekr.

FLORIJONUI ŠOLIŪNUI j 

mirus,
Jo žmonai, dukterims, sūnums bei visiems į 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Čikagos Lietuvių Taryba

GEORGE MIRBACK
Mirė 1969 metų sausio 26 dieną Argo, Illinois.

Jis buvo 87 metų amžiaus.

Liko nuliūdusi žmona Anė, gimusi Gavėnaitė, sūnūs g 
John ir George su šeimomis; dukros: Lydija Radzek ir g 
Edna Burke, 4 anūkai ir 2 proanūkai.

Sekmadienį, vasario 1 dieną 10:30 valandą ryto, Įvyks 
paminėjimas Ziono Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, esan
čioje prie Befi ir Germak gatvių sankryžos.

Visi velionies ir šeimos draugai bei pažįstami kviečia
mi atvykti į minėjimo pamaldas.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

j NARIAI:
Chicagos

i Lietuviu

Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
A 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

5IEF c. /U SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE.—. T^RTVArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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pi nELI U

i os Angeles i įmes neseniai 
pasKelbė iš New ioiko praneši
mą apie problemas, iškilusias 
“hipių bendruomenėje”, kur 
besivadinančių “gėlių vaikų” 
vaikai jau pradeda savo tėvams 
kelti labai nepatogius klausimus.

Ir “hipiai” (ki 
da senti ir priaue 
rie didžiausioje 
nepalankiose sat 
gose pagimdyti 
eina septintus, 
devintus metu* 
pradeda savo 
gas ir aplinką
“Mama, kuris yra mano tėvas?” i 

i “hippie”' 
klausimas:

Hipių

jei

s, k u

pradeda savo tėvams kelti klausimus 
tas kutvėliškas gyvenimas, 
tokį gyvenimu galima va

dinti, tai yra laisvoji meilė ir
grupinė lytis bei visa su tuo su
sieta santvarka. Tas rūpestis 
visu aštrumu pradeda reikštis, 
kai tokios motinos pradeda su
bręsti ir jau tiek surimtėja, kad 
gali pradėti savo kūdikiais ir jų

gumoje yra jllkimu rūpintis, 
rinėse sąly-l 

bet šiandien jau I 
aštuntus ir net j 

ir jau

kitais

Iš ko apsimokėti nuomą už 
apšepusią gyvenamą palėpę, kur 
gauti pinigų, kad ir dar tiek ne- 
maistingam maistui pirkti, pra
deda “bręstančioje” hipių ko
munoje duotis rimta problema, 
visiškai panašiai kaip ir hipių 
prakeiktoje ir apleistoje viduri
nės klasės bendruomenėje

Hipių “sekta” savo kulto 
nebesukurs

v iena pagnndinii 
vaikų problema yra 
“Kurs yra mano tėvas 
— kūtvėlų komunoje kiekvienas
pienburnis, kuri iš pradėjusio | 
apželti panosės ir pasmakrio, j 
nors anatomiškai jau galima nuo ; Pestls 
mergaičių atskirti, yra vadina-j Ka 
mas “tėvu”. Mat, “komunoje 
meilė yra laisva” ir “gėlių vai
kai” (Flower Children, kaip jie 
mėgsta vadintis) poromis nepa- 
siskirsto.

“Mes tokie pasidarėme, kadan
gi mes nebenorėjome gyventi 
konformiškai, tai yra, kaip kiti, 
o dabar štai komunoje atseidū- 
rėme panašiai konformuotoje 
būklėje, žinoma kitokioje negu 
ta, nuo kurios pabėgome, tačiau 

’ vistiek savo prisiderinimu pana
šioje!” skundžiasi viena jauna 
“hippie-motina”. Prasidėjęs 
naujas rūpestis — priaugančiais 
vaikias pradeda hipiams kelti 
abejones net dėl narkotikų — 
LSD ir kt. vartojimo, kadangi 
tuo tarpu yra. žinoma tik tuoj au
tinė reakcija, bet nieko dar ne
žinoma, kokios bus to vartoji-: 
mo pasekmės ilgainiui.

Didžiausias tačiau hipių rū- 
ir baimė yra, kad jų vai- 

jau pačiais pirmaisiais me
lais rodo, jog nežada sekti savo 
i tėvų pėdomis, kad jie paseks ki
tus pavyzdžius ir įsigys kitas 
pažiūras, kurios bus visiškai 
priešingos “gėlių vaikų filosofi
jai” ir jų gyvenimo būdui.

Charakteringa yra lamentaci- 
I ja vienos 29 metų hippie 
— motinos, kuri tokį nomadišką 
gyvenimą veda jau daugiau kaip 
10 metų, yra čigonišku būdu iš
klajojusi išilgai ir skersai 

metų 
leisti

Ame- 
sūnų, 
i vie-

savovisu
“vidurinė

Nuo vilko bėgę, ant 
meškos užbėgo

Hipių motinoms ypatingą 
pešti pradeda kelti bendrai

rū- 
vi-

riką ir turi jau 10 
kurį buvo priversta 
šąją mokyklą.

“Jis (jos sūnus) 
būdu pasidarė toks
klasėse”, ji nusiskundė, “kad 
man sunku darosi ir tikėti. Aš 
jį iš pat mažens pratinau į vais
tus (haliucinogenus), o dabar 
štai jis trumpai drūtai atsakė, 
kad nei LSD, nei marijuanos jis 
daugiau nebevartos! Jis kelia 
stačiai neįmanomus klausimus, 
pavyzdžiui “Dėlko mes gyve
name lūšnynuose?” arba “Ma- 
myt, dėlko tu neapsivelki šva
resnius gražesnius drabužius ir 
dėlko nevartoji lūou dažu?” 'Pas
kui jis pasidaro toks liūdnas, ir 
tylėdamas atsisėda. “Ką tokio 
klaidingo aš būsiu padariusi?”

Praraja tarp generacijų la-
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Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldui

I. RUDIS TeL CL 4-1050

I
Į 
i

Per annum on 
Investment bonus 

$20,000.

Paid qucterly on 
regular Savings

Savings Insured to

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION I
4071 Archer Ave Chicago. Illinois 60632

KNYGA
f

I
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR. MINTYS H t, 336 psl.
2. Juozas Liūdi i u s, RAŠTAI, 246 psl..........„............._..............
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl........... ......
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl...................................... .......... ...............
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl............ _.....        i
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl........... _.......... $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl............_......................

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai............... ......... ......... ......... .......... ......

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ...... 1.7"’...
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais ............................................ ....
13. Juozas Švaistas, PE i RAS ŠIRVOKAS, 228 psl......................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ........... .......
16. C. R. Jurgėia, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........
18. Kip-^s Bielinis, TERČRO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl........................    _
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai.....................................................
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psl......... ....
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

S5.00
S3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$1.50

$3.00
$5.00
S2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
S5.00 

$10.00 
$3.00

<>.

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

M

1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608
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2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

v

BŪKIM KAIMYNAI!
KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo-

YOUF?/

INCOME TAX SERVICE
2737 W. 43rd STREET

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS * NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVE Brighton 
Parke.

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell S13,500.

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

CHICAGO, ILLINOIS

Kietuoliai prieš minkštuolius

PATIKSLINIMAS

bai anksti prasidėjo. Atskilusie
ji nuo senosios generacijos per 
greit pasijuto, kad jų pačių me
tūgės jau nuo jų skyla.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

KEY PUNCH OPERATORS 
Need extra cash?

Part time positions open for 1st and 
. 2nd shift. Set your own hours. , 

Top pav. free coffee. 
CALL RICH, 337-6762

HOUSEKEEPER - COOK
Live-in. Sm. family. 2 high school 
s. Small home. — Priv, room & 
i. Top salary. References req.

Good transportation. 
251-7067 or 

256-5595

SECRETARY — EXECUTIVE 
Attractive salary based on skills. 
Young lady with typing, steno, good 
education and pleasant personality. 
Assist sales manager of Real Estate 

office. Will train. 
Mr. DIAZ, BR 8-2449 

DIAZ & CO. 
2653 W. DIVISION

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai:
SOUTH W,EST FURNITURE CO. 

6200 So. WESTERN AVE.
TEL. GR 64421

— Kur ir kada įvyks Mazo 
stos Lietuvos Draugijos ruo 
šiamas mielas šiupinys, 
kas nekantriai klausia, 
kome, kad “Šiupinys”

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendrai namu ruošai. Atvažiuoti 5 
dienas savaitėje. Pastovus darbas. 4 
vaikai. 3 mokvklos amžiaus, 14-10-7 ir 
4 metų. Aukščiausia alga tinkamam 
asmeniui. Susikalbėti angliškai. Ge-’ 
ras susisiekimas Park Ridge apylin
kėje. Tel. 692-2854 po 6 vai. vak.

Filmy artistė Mae West vaidina filme "Myra Breckinridge". Kai
rėje ji pasipuošusi savo naujos rolės rūbais. Dešinėje — Mae West, 
kaip į i atrodė 1934 metais. Jau 77 metus turinti artistė giriasi, 
kad jos kūno "statistiniai duomenys" nepasikeitė per visą jos ilgą 

karjerą.

NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

ffANTEU
drbinif.kžu

PASKOLOS

Dar vienas naujas, “gėlių vai
kams” — hipiams - kūtvėloms 
labai nemalonus reiškinys pra
deda reikštis. Prieš hipius kilo 
reakcija, būtent, kita jaunuo
lių organizacija, pasivadinusi 
“Agros”. Kadangi hipiai nešio
ja ilgus plaukus ir barzdos, tai 
agros ne tik veidą, bet ir visą 
galvą skutasi. Taip pat savo 
drabužiais agros yra visiška hi
pių priešgynybė. Kuomet ripiai 
nuduodami “gėlių vaikus” sten
giasi švelniai, lyriškai, roman
tiškai elgtis ir atrodyti, tai agros 
dėvi storas kelnes su raudono-: 
mis petnešomis ir avi sunkius 
kalniečių batus. Agros kyla iš 
studentų tarpo ir savo pašaipos 
ir brutalios pajuokos objektu 
pradeda pasirinkti hipius. Jų są
jūdis tebėra užuomazgoje, tačiau 
sparčiai auga ir hipiams prade
da įvaryti naujo rūpesčio.

J. Pr.

Naujienų Nr. 13 (1970 m. sau
sio 16 d.,) korespondencijoje 
“Kas girdėti New Yorke” yra 
labai nemaloni klaida vietiniams 
Naujienų skaitytojams, o ypač 
naujieniečiams. Ten rašoma, 
kad Vasario 16 d. programoje da
lyvaus Moterų Operetės Choras, 
vedamas muziko Kačanausko. 
Operetės chorui ilgą metų eilę 
vadovauja muzikas Mykolas Ci
bas, kuris čia yra populiarus.

A. Macionis

Čikakiečiai žada kovoti

dėti. Vietoje pinigų ar trans- 
ferių, autobusų keleiviai kon
duktoriui įduotų spausdintas 
korteles, kuriose būsią reikalau
jama mero Daley, gubernato
riaus Ogilvie ir CTA pirminin
ko DeMent pasiaiškinti dėl kai
nu kėlimo.

CTA pareigūnai dejuoja, kad 
vien tik naujas važmos kainų 
pakėlimas belieka, nes CTA biu
džete yra jau $21,717,000 de
ficito.

, daug 
Atsa- 

jąu ne
be už kalnų ir tikrai įvyks š. m. 
vasario 7 d. 7 vai. vakaro Da
riaus Girėno posto didžiojoje 
salėje, 4416 S. Western Ave. 
Jaunieji talentai pradžiugins 
mus sava menine programa, o 
prityrusios virėjos pavaišins 
gardžiai išvirtu šiupiniu. To
lesnes žinias pateikia apmo
kėtas didysis skelbimas.

— Albinas Barauskas, kili
mo iš Panevėžio apskr., naujas 
ateivis. Kelis metus gyveno An
glijoje, paskui Kanadoje. Prieš 
trejetą metų persikėlė į JAV ir 
pradėjo dirbti Joslyn kompa
nijoje. Džiaugėsi iš Amerikos 
kariuomenės grįžusiu sveiku 
sūnumi, bet jį patį ištiko nelai
mė. Praeita ketvirtadieni nakti 
bedirbant užkrito ant jo sunkus 
geležies gabalas. Krintanti ge
ležis sunkiai sužalojo veidą ir 
galvą. Greitosios pagalbos ma
šina buvo be sąmonės nuvežtas 
į ligoninę. Gydytojų teigimu, 
jo gyvybei gresia pavojus.

— Nepriklausomos Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 50 metų su
kaktį viso pasaulio lietuviai iš
kilmingai švęs 1970 m. gegužės

Į Steigaimąjį Sei-

administraciją
Buvęs Illinojaus Nepriklau 

somų Balsuotojų direktorius imėn. 15 d. 
John Kearney organizuoja pilie-; mą buvo išrinkti 112 atstovų, 
čių pasipriešinimą nuolatiniam:bet tie patys visų St. Seimo ka- 
CTA važmos kainų kėlimui, -denciją atstovai neišbuvo. J dėl 
“Jei tikėtai bus dar pabrangin- j svarbių priežasčių iš St. Sei- 
ti, didelis žmonių skaičius atsi-jmo pasitraukusiųjų vietas atei- 
sakys mokėti”, pasakė jis. Eilė-davo iš eilės daugiausia balsų 
organizacijų jau pasisiūlę prisi-;savo politinių partijų sąrašuo-
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(Source: Department ef Commerce}

Nauju namu statyba Amerikoje gruodžio men. nukrito iki 
1,245,000 vienetu.

Work in an office near 
your home. 

We will train. 
Please call for an application 

between
9 A.M. to 5 P.M.

262-0100 
TAXPERT CORP. 

6661 No. CLARK STREET

STENOGRAPHER
Good salary & working conds. 
Shorthand and lite office work. 
Fulton Mkt. area. 1 girl, office.

Good transportation. Call 
243-2595

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais gerame name. 

9236 So. RIDGELAND AVE 
Tel. 425-9359

se gavusieji asmenys. Tokių 
naujų St. Seimo atstovų buvo’ 
36 asmenys. Tuo būdu St. Sei
mo atstovais buvo iš viso 148 to 
meto žymūs mūsų tautos vei
kėjai. Iš jų šiuo metu dar gyvi 
Dr. Eliziejus Draugelis (Brazi
lijoj) , Magdalena Galdikienė, 
Antanas Grigiškis (Lietuvoje), 
prel. Mykolas Krupavičius, Ona 
Muraškaitė-Račiukaitienė (Lie
tuvoje), Jonas Pakalka, Juozas 
Pronskus, Kazys Škirpa, Balys 
žygelis (Lietuvoje). Ar dar 
daugiau yra gyvųjų St. Seimo 
narių, šiuo metu sunku nusta
tyti. Didžiausios Lietuvių Tau
tos sukakties proga privalu ne 
tik mirusius, bet ir gyvuosius 
St. Seimo narius atsidėjus pa
gerbti. šiuo reikalu turėtų pa
sirūpinti veiksniai, organiza
cijos, mūsų profesionalai ir vi
si geros valios tautiečiai.

sFORMACLJ.

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas 
k Road Chicago, Ill. Virginia 7-

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BOTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
į CHICAGO, ILL. TEU VI 7-9327

LEO'S SUOLAIS SERVICE
Leonas Francius, Sav.

Stabdžiai, transmisijos —
(Standartini ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

Tolu PR 4-9533

lIKKIBIEnnifiHKIIE

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimai ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TaL: REpublk 7-1W

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVI. 

LA 3-3775 
(Currency Exchange Jstalgoj) 
Plgvs automobillv draudimai.
Tag.fIškilmingas Lietuvos Ne

priklausomybės šventės minėji
mas įvyks vasario 15 d. (sekma
dienį) 2 vai. p. p. Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje. Bus oficialioji 
ir įdomi meninė programa. Da
lyvauja iškilioji mūsų solistė Va
lentina Kojelienė, muz. Alice 
Stephens “Aldutės“ ir kt. Visi 
lietuviai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti ir savo auka 
paremti Alto intensyviai veda
mą kovą pavergtos Lietuvos 
laisvinimui. Be to, su ryžtingu
mu parodyti saviesiems ir sve
timtaučiams, kad dar esame 
stiprus ir vieningi.

Chicagos Lietuvių Taryba w

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO
Telef. 4344660

✓

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentu
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, III. 60643. ToL 233-9737
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trau
kinių bilietus ir paruostame kelionių 
dokumentus | visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei- 

Įuančiais metais norėtų porų mėnesių 
praleisti Lietuvoje pas gimines.

10
nios. 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. S28300.

kamb. 8 metų modernus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 

auto garažas. Greit susitarsite. 
$22,900.

PUIKUS 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir
3 kamb.. garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. S26S5O.

7 KAMBARIU MŪRAS. 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu. sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

REAL- ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—B.

5% KAMB..
3 MIEGAMŲJŲ.

15 metu senumo mūro bungalow, arti 
72-ros ir Richmond Ave.

S28.000.
Tel. PR 8-2236

MŪRINIS 5 KAMB. BUNGALOW 
su 2 mieg.. apšildomu porčium ir pa
jamom rūsy. arfi 65-tos ir Kedzie Ave.

TeL PR 8-2236

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Ireneiu naujus ir ners*atau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditionirg Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus diibti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL f 

4444 So. Western Ave..
CHICAGO. ILL. 60609

Įkurta pries 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

imta
WMM YOU BANK OR WOK




