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moterų organizacijos NOW (National Organization for Women) | 
suvažiavimas, kuris, kaip jau vakar pranešėm, ragina visas Ame- Į 
rikos moteris paskelbti rugpiūčio 26 d., “sėdėjimo streiką”. Tai 
diena yra 50 metų nuo JAV konstitucijos 19 Papildymo, kuris davė 
moterims balsavimo teisę, sukaktis. Moterų suvažiavime daly-! 
vavo 259 atstovės iš 35 miestų, kuriuos yra organizacijos skyriai. 
Tikrai nėra žinoma, kiek tie skyriai turi narių, tačiau spėjama, 
kad jų yra tūkstančiai.

Moterys reikalauja visai lygių 
teisių su vyrais ne tik darbovie
tėse, atlyginimų atžvilgiu, bet 
ir namie, kur, kaip sako orga
nizacijos vadės, vyrai iš darbo 
parėję sėdi prie televizijos, o 
dirbančioms moterims tenka 
skalbti, virti, tvarkyti kamba
rius ir prižiūrėti vaikus. .

Moterų organizacija • kovoja 
prieš tokius laikraščius, kurie 
darbų skelbimuose daro skirtu
mus tarp vyrų darbų ir moterų 
darbų. Moterys skundžiasi, kad 
vyrams moterys tėra lytinio pa
sitenkinimo objektu. Radikalių 
moterų grupė net siūlo visai “at
siskirti” nuo vyrų ir net norint 
vaikų, apseiti be jų, kreipiantis 
Į ligonines, kur būtų gaunamas 
“dirbtinis apvaisinimas”. Kai ku
rios moterų grupės savo nares 
moko “karatės” ir kitų apsigy
nimo nuo vyrų metodų. Jos rei
kalauja naujų Įstatymų, kurie 
garantuotų moterų laisves, rei
kalauja panaikintf'restoranus įr 
klubus “tik vyrams”, reikalauja;
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ČIKAGA. — Vakar rytą Čikagos centrinio pašto tarnautojai 
nubalsavo streiką tęsti, nors 32 priemiesčių paštai nutarė pradėti 
darbą ir laukti valdžios pažadėtų algų pakėlimų. Federaciniai 
įstatymai vyriausybės tarnautojams streikuoti draudžia, todėl 
streikas yra nelegalus ir kiekvienas, kuris streikuoja, gali gauti 
1,000 dolerių baudą ir metus kalėjimo. Visai nestreikuoja septyni 
pašto rajonai: Atlanta, Dallas, Memphis, St. Louis, Seattle, Wash
ington ir Wichita. Kitose vietovėse, New Yorke ir 13 kitų rajonų 
streikuoja arba visi, ar dalis pašto darbininkų. Daugiausia pa
liesti yra: Los Angeles, Cleveland©, Philadelphijos, Denverio ir 
Minneapolio miestai.

Laoso komunistai

tų Į Aukščiausiąjį Teismą tei
sėją moterį.

New Yorke yra suorganizuo
ta “Raganų” grupė. — WITCH 
(Women’s International Terro
rist Conspiracy from Hell). Jos 
tvirtina, kad vedybos yra mote
rų vergijos Įteisinimas ir reika
lauja, kad trečdalis grupės na
rių būtų netekėjusios. Grupė 
skelbia vedybų panaikinimą ir 
kovą prieš vyrus. Jos siekia 
“vienalytiškos” bendruomenės ir 
senos sistemos panaikinimo.

Kambodijos valdžiaV 4-

PNOM PENH. — Kambodijos 
vyriausybė kreipėsi Į Britaniją 
ir Sovietų Sąjungą, kurios abi 
yra Ženevos konferencijos pir
mininkės! Kambodija prašo pa
dėti taikiu būdu užbaigti Kam
bodijos okupavimą, kuri vyk
do šiaurės Vietnamo ir Viet Gon
go daliniai. Kambodija prašo 
atsiųsti atgal Tarptautinę Kont
rolės komisiją, kurią sudaro Ka
nados, Lenkijos ir Indijos atsto
vai.

Pekine princas Sihanoukas pa
skelbė, kad jis savo egzilę pra
leis Kinijoje ir Sovietų Sąjun
goje. Abi vyriausybės sutiku
sios pasirūpinti jo pragyvenimo 
išlaidomis. Jis pinigų neturįs ir 
leidžiąs viso pasaulio bankams 
skelbti apie jo turimas slaptas 
sąskaitas, kurių būvimą išsigal
voję jo priešai.

Kambodijoje vienas kariškis 
— pulkininkas buvo nušautas 
kito karininko, kuris po to nu
sišovė. Sakoma, kad jie susi
ginčijo dėl princo Sihanouko nu
vertimo. Nusišovęs kariškis bu
vęs princo rėmėjas.

šiaurės Vietnamas kaltina 
Ameriką, kuri sugalvojusi ir 
Įvykdžiusi Sihanouko nuverti
mą. šiaurės Vietnamas nepripa- 
žinsiąs naujos Kambodijos val-

ROMA. —. Dviem buvusiems 
Italijos premjerams Aldo Mo
ro ir Amintore Fanfani nesuge
bėjus sudaryti naujos vyriausy
bės, dabar ta pareiga vėl'paves
ta Mariano Rumorui’ kuris bu
vo paskutinės vyriausybės prem
jeru.

VIENTIANE. — Laoso prem
jeras tvirtina, kad komunistai 
iš šiaurės Vietnamo Į Laosą at- j išleidžia labai daug lėšų, šitokias

' Ginklų Kontrolės ir Nusiginklavimo
pasaulio valstybių biudžetus ir gynybos 
dvejis metus didžiosios valstybės 
tačiau daugiau ėmė išleisti 
kariniai biudžetai auga du kart
du vidurkis. Per paskutiniuosius šešeris 
ginklams išleido virš trilijono dolerių 
jardų).

Agentūros paskelbta statisti
ka rodo, kad pernai kiekvienas 
pasaulio žmogus ginklams išlei
do vidutiniškai po 56 dolerius. 
Aukštos civilizacijos šalyse ta 
suma išeina 17&, doleriais vienam 
žmogui, o atsilikusiose šalyse iš
leidžiama po 10 dol. žmogui.

Per šešerius metus pasaulio 
valstybės ginklams išleido tiek 
pat, kiek buvo išleista kultūros, 
švietimo ir sveikatos reikalams. 
Pernai karo reikalams išleista 
200 milijardų dol., iš šitos sumos 
Nato valstybės išleido 108 mi
lijardus ir Varšuvos pakto vals
tybės — 63 milijardus. Nato iš
laidose nebuvo žiūrima inflia
cijos padarinių. Tikrosios išlai
dos todėl būtų žymiai mažesnės.

Virš 10 nuošimčių savo bendro 
visuminio produkto ginklams iš
leido visa eilė valstybių: Laosas, Į Mansonas savo hipių 

( šiaurės Vietnamas, Pietų. Viet- ' "urėjęs hipnotmę Įtaką. Miebėto- 
MILANAS.— viešoji Italijos j namaSj Tautinė Kinija, šiaurės 

opinija esanti nusistačiusi prieš Korėja, Izraelis, Sirija, Egiptas,

siuntė dar 13,000 gerai ginkluo
tų kareivių.

SAIGONAS, — Budistų tai
kos mitinge sprogo granata, už- 
mušdama 14 moterų ir vaikų, su- 
žeisdama 2*0 asmenų.

NEW DELHII. — Indijos vy
riausybė paklausė Amerikos, 
kiek yra tiesos žiniose, kad Pa
kistanas gauna pirkti 100 nau
jų tankų.

MINNEAPOLIS.—Vienam Mi- 
nnešotos' darbininkui buvo išim- 
tas nesveikas plautis, ir Įdėtas 
kito tik žuvusio žmogaus plau
tis. Operaciją padarė 18 dakta
rų grupė, vadovaujama dr. John 
Haglin.

DUERWISS. — Vokietijos 
kancleris Brandtas pareiškė, 
kad vokiečių -susitaikinimas su 
Lenkija yra tiek pat svarbus, 
kaip susitaikinimas su Prancūzi
ja.

ATLANTA. — Georgijos kon
stitucija neleidžia gubernatoriui 
Maddoxui dar kartą kandidatuo
ti i tą vietą, todėl-jis paskelbė 
kandidatūrą Į gubernatoriaus 
padėjėjo vietą.

civilinę metrikaciją, kuri leistų 
ir skyrybas. Ypač vyresnio 
amžiaus moterys pasisakė prieš 
Įstatymą.

MINEOLA. — Teisėjas nu
sprendė, kad pakabinimas Ame
rikos vėliavos “aukštyn kojom” 
nėra jos Įžeidimas ar paniekini
mas. Viena moteris taip pada
riusi protesto prieš Vietnamo 
karą tikslais, teisėjo buvo ištei
sinta.

NEW YORKAS. — Nuo he
roino perdidelės dozės mirė dar 
4 asmenys, jų tarpe trys jau
nuoliai. Nuo narkotikų New

baigiamas statyti iškeltas greitkelis, kurie 
tins susisiekimu su Londe;

WASHINGTONAS. — Ginklams ir

Jordanas, Irakas, Saudi Arabi
ja.

Tarp 5% ir 10% išleido: Kini
ja, Albanija, Lenkija, Sov. Są
junga, Prancūzija, Britanija, 
Amerika, Kuba, Portugalija, 
Kambodija, Burma, Iranas, Mon
golija,

išvadas

ybos išlaidas. Pe 
ginklams išleido

greičiau, negu viso 
us seseris metus 
lolerių (Trilijonas

pasaulis 
skelbia JAV 

elgusi viso 
paskutinius 
iek mažiau, 
šalys. Jų

pasaulio išlai- 
visas pasaulis 
— 1,000 mili-

naujieji, herojai
LOS ANGELES. —■ Artėja 

Charles-Manson ir kitų šešių jau
nų hipių teismo diena. Manso- 
nas atsisakė jam valstijos skir
to gynėjo ir nusisamdę kitą, ne
seniai baigusi teisės .mokslus 

(buvusį hipį. Įdomiausia, kad 
Mansonui pavyko vėl visus kal
tinamuosius suburti į vieną “šei
mą”. Mergina Susan Atkins, ku
ri prokurorui viską buvo išpasa
kojusi apie žmogžudystes ir net 
paskelbusi apie jas spaudoje, da
bar jau atsisako teisme liudyti 
prieš Mansoną.

Anksčiau buvo sakoma, kad
“šeimoje”

jai linkę manyti, kad ta Įtakai 
pasireiškianti ir dabar. Jis tik 
vieną kartą pasikalbėjęs tele
fonu su kita kaltinamąja Patri
cia Krenwinkel. sugebėjo pri
kalbinti ją atvykti Į teismą sa
vo noru. Praėjusią savaitę trys 
kaltinamosios atėjo Į teismo sa
lę dainuodamos, nors jos kalti
namos žiauriu astuonių asme
nų nužudymu. Los Angeles 

kairės” laikraštis

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

VIENTIANE. — Laoso ko
munistinio Pathet Lao vadas 
Souphanouvongas vėl atsiuntė 
laišką premjerui Souvanna Pho- 
urna, siūlydamas pradėti dery
bas. šiaurės Vietnamo kariuo
menė tą laišką palydėjo naujais 
puolimais Long Tieg apylinkėse.

Komunistai Laoso valdžiai siū- 
j lo greit išprašyti iš Laoso visus

♦ Geležinkelio unijos vadai; amerikiečius, atsisakyti j ų pa
sako, kad geležinkelininkai pasi- ramos ir uždrausti Amerikos 
ruošė nebelaukti, bet streikuoti, lėktuvų puolimus Laose prieš 
reikalaudami didesnių atlygini 
mų.

Valstybės sekretorius R0-lsttda^ koalicinę vyriausybę, 
gers patvirtino spaudos konfe-' PaQrėžt.ina, kad laišką Laoso 
rencijoje, kad Amerika t valdžiai atvežė vienas pulkinin- 
duos Izraeliui nauju lėktuvu.! ^esiai iš Hanojaus. Koma- 
Tas sprendimas gali būti pakeis- ’ tačiau nieKO nekalba apie 
tas, jei araba gaus daugiau gin- taurės X letnamo dalinius Laoso 
klu iš sovietu. j teritorijoje.

T .. ‘v . . ... . ' Komunistai kaltina vvriausy-o Izraelio užsienio reikalu mi-;, . ......... .. . . , ,. .į oe ir del įsileidimo dvieju Ka-msteris pareisKe Izraelio nusi- __ - tC-L-j.-
vylimą ir susirūpinimą dėl Ame
rikos sprendimo.

o- Sekretorius Rogers pareis-j 
kė, kad Amerika nustos bombar- i 
duoti Laose esančius komunis-į 
tus, jei Hanojus išveš savo ka
riuomenę ir nenaudos Laoso ke
lių savo transportams.

o Kongresas nusiuntė prezi
dentui pasirašyti veteranų ap-; 
draudęs Įstatymą, kuris padidi-j 
na mokėjimus veteranams, studi
juojantiems universitetuose.

♦ Saudi Arabijoj vyksta 22 
musulmonų kraštų užsienio rei
kalų ministerių konferencija, 
kurioje svarstomi bendri žygiai: 
prieš Izraeli.

o Izraelio lėktuvai puolė Egip-, 
to radaro stotis. Gynybos minis- riausybės šakos nutarė pakeisti 
teris Dayanas pasakė, kad Izrae- Kinijai taikytą prekybos politi- 
lis neleis Egipte steigti naujų ra- ką. Iki šiol Kinijai buvo leidžia- 
ketų bazių prie Suezo kanalo. i ma parduoti tik apie 10 produk-

♦ Brazzavilėje, Prancūzų Kon-, beveik trijų tūkstančių 
go sostinėje prokomunistinė vai-' Amerikos eksportuojamų prekių 
džia giriasi numalšinusi sukili-{ ^aso. Ateityje Kinijai bus 
mą, kuris buvo užėmęs Kongo ra
dijo stoti.

komunistų tiekimo kelius. Po tų 
sąlygų Įvykdymo būsią galima j

riųomenės batalionų iš Tailandi- 
jos. Sakoma, kad tie batalio
nai sudaryti iš Lao kalba kal
bančių tailandiečių savanorių. 
Daliniuose esama ir artilerijos 
pabūklų. Juos pervežė Ameri
kos lėktuvai.

Laoso vyriausybė, stiprinda
ma savo pozicijas komunistų 
puolimo fronte, kartu svarsto 
ir jų pasiūlymus. Tailandijos 
vyriausybė paneigė žinias, kad 
jos kareiviai yra pasiųsti Į Laosą.

tlerao suvaržymus

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas ir kitos vy-

Amerikos pašte dirba virš 
700,000 darininkų, paštai ne 
tik persiunčia laiškus, siuntinius, 
bet paštuose parduodami taupy
mo bonai, pašto perlaidos, kai 
kurie medžioklių leidimai, paš
tuose registruojami svetimšaliai. 
Amerikos paštininkai susiorga
nizavę Į 9 unijas.

Pašto reformų Įstatymas už
sigulėjo kongrese, o su juo bu
vo užvilkintas ir atlyginimų klau
simas. Prezidentas pasiūlė kon
gresui paštą paversti vieša kor
poracija, kurios septynis direk
torius iš devynių skirtų pats 
prezidentas. Tas pakeitimas pa
verstų paštininkus ne valdžios, 
bet paprastais Įmonės tarnauto
jais, algos būtų nustatomos dar
bininkų derybose su darbdaviais, 
kaip yra pramonėje, šis vyriau
sybės pasiūlymas kongrese su
silaukė opozicijos ir manoma, 
kad jis šiame kongrese nebus 
priimtas.

Tuo . tarpu paštininkai reika
lauja pradinės algos ne 6,175 dol. 
per metus.. bet 8,442 „dol. ši al
ga po penkerių metų tarnybos 
pakiltų iki 11,700 dol.

Streikas pastatė Į nemalonią 
padėti tūkstančius nuotakų, ku
rios išsiuntė pakvietimus Į savo 
vestuves. Studentai daugelyje 
universitetų išsiuntė prašymus 
gauti stipendijoms. Mokesčių 
Įstaiga paskelbė, kad visi pajamų 
mokesčių raportai turi būti gau
ti iki balandžio 15 d. neatsižvel
giant i streikus. Hollywoode rū
pestis, kaip pravesti balsavimus 
geriausiam filmui ir aktoriams 
išrinkti. Visi balsai turi būti 
gauti iki šio penktadienio 5 vai. 
vakaro, kitaip bus sutrukdytas 
“Oskarų” Įteikimas. Havajuose 
vysta milijonai orchidėjų, kurios 
siunčiamos Velykų proga Į Ame
rikos žemyną, čia suminėti tik 
menkesni streiko rezultatai.

ketų bazių prie Suezo kanalo.
* Brazzavilėje, Prancūzų Kon

Tarp mažiausiai ginklams iš- j “naujosios —--------- , t
leidžiančių, (mažiau kaip 1%) j “Free Press’ kiekvienam nume-j plokštelės
yra: Islandija, Meksika, Japoni 
ja ir kt.

mielai perkamos 
ry palankiai rašo apie Mansoną | žmogžudžiai ir narkotikų varto- 
ir kitus žmogžudžius. Jo dainų'tojai tapo savo rūšies herojais.

LA GRANGE. — Šio miesto 
______ __ , ______ „ , gyventojai iškilmingai sutiko sa- 
Yorke šiemet jau žuvo 184 as- i vo vidurinės mokyklos krepšinin- 
meiiys. j kus, laimėjusius Illinois čempio-
.............. ... .. ... , I no titulą.

Į NEW YORKAS. — Buvęs am- 
mą ir sėjanti nesusipratimus. basadorius ir teisėjas Arthur 

Kambodija gali būti per silp- Cc’ldberg pareiškė, kad teisėjas 
na viena pati išvaryti komunis- ; Farold Carswell netinka būti 
tus iš savo teritorijos. Tačiau ji Į Aukščiausiojo Teismo nariu, 
gali labai daug prisidėti prie' CAPE KENNEDY. — Į erd- 
Vietnamo karo eigos, vien tik su-' ves buvo paleistas pirmas Natoj 
stabdydama komunistams plau-' organizacijos susižinojimo sate- 
kiantj per jos uostus tiekimą, ku-; litas Natol. '
rio ateina vien per Sihanouk-' -------- —
ville po 1,000 tonų per mėnesį, j Laose buvo komunistų su- 
Vis daugiau žinių ateina apie P.' deginta didelė karo ligoninė, tu- 
Vietnamo ir Kambodijos dalinių rinti 400 lovų. Ji buvo evakuo- 
bendradarbiavimą pasienyje.- ta praėjusią savaitę.

džios, kuri šmenžianti š. Vietna-| 
mą ir sėjanti nesusipratimus.

PER CENT!
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MORTGAGE RATES

1969

Sausio mėn. pabaigoje bankai už paskolas namams, naujiems ir se
niems, ėmė 8.17 ir 8.13 nuošimčius.

1967 1968

HEW HOMES I

Į sąrašo. Ateityje Kinijai bus 
taikomi tokie patys suvaržymai 
kaip Sov. Sąjungai, kuri iš to 
sąrašo gaii pirkti apie 1,000 pre
kių rūšių.

Šis pakeitimas irgi laikomas 
politiniu gestu Kinijos vyriausy
bei. Amerikai parodant norą pa
gerinti santykius. Prieš šitą po
litini posūki ne tiek kovoja kon
greso nariai, kiek jam prieši
nasi Tautinės Kinijos (Formo- 
zos) vyriausybė ir kelios kitos 
antikomunistinės Azijos vyriau- 
svbės.

1970

— Londone. Vasario 16 die
nos proga Įvykusiame priėmime 
Lietuvių Namuose buvo apsilan
kę apie 70 svečių — britų, rytų 
europiečių ir lietuvių, be to, Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos di
plomatiniai atstovai Londone ir 
daug Įvairių tautų politinių vei
kėjų egzilyje. (E)

BELIZE. — Britų Honduras 
stato naują miestą — sostinę, 
kuri buvo pavadinta Belmopan.

Prezidentas R. Nixonas vakar 
1:15 vai. paskelbė visai Ameri
kai, kad jis nutarė laikytis sa
vo Įsipareigojimų konstitucijai 
ir nutarė pasiųsti Į New Y'orko 
paštą karinius dalinius padėti 
ten dirbantiems, nestreikuojan
tiems paštininkams. Uždrausta 
trukdyti norintiems dirbti. Pi- 
kietai paskelbti nelegalūs. Jei 
reikės, kariuomenė bus pasiųs
ta ir į kitus miestus. Preziden
tas ragino paštininkus mesti 
streiką, nes vyriausybė neside- 
rės. kol streikas tęsis. Jis pri
pažino. kad atlyginimus ir visą 
pašto sistemą reikia keisti, ge
rinti. Jo pasiūlymų kongresas 
nepriėmes, todėl kilusi ir ši kri
zė.

Prezidentas pabrėžė, kreip
damasis Į visus amerikiečius, kad 
jis nenoriai griebėsi šių priemo
nių, tačiau streikuoją paštinin
kai išėjo Į nelegalų streiką prieš 
savo unijų norą, prieš savo duo
tą priesaiką, prieš vyriausybę 
ir prieš darbdavius. Nuo pašto 
darbo priklauso ne tik biznio ben
drovių darbas, bet senelių ir ve
teranu čekiai, Vietnamo kariu 

1 gerovė.
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NAUDINGA MOTERŲ

as pasi- kotikų mirusio lavonas
jaunuolio.

1914 metų
Midland Savings aptar 

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

Sąskaitos apdraustos iki 
S20JXMJ

m1

Į dinėlės koncertą. Balandžio 4 į parodėlė.

tyriuni padėkota už radijo 
nešimus Margučiui ir Dau- 
is, už garsinimus laikraš- 

ir Sanda-
K.HH
Šiuose Naujienoms 
rai.

Vieton mirusių New iopko 
tos narių V. Alksninio i 

mo Peniko, A. Lietuvių 
nes sąjungos yra paskir 

Į Sperauskas ir Koncė.
I Altos vadovybės pirmininkai! Aroa reikia keliems sim-|_ _ _  . .kasmet keičiasi, šiaismet pir-1 
mininkavo adv. St. Bredis, kitais I 

j metais iš eilės pirmininkavimas j 
Į atitenka A. Lietuvių tautinės są-1 
j jungos atstovui. 
Į 
j1 New Yorko narkotikų aukos

Šiais metais nuo perdidelio! 
I narkotikų vartojimo jau mirė j 
i 190. Jų amžius tarp 15-65 metų. I 
Iš jų 51 jaunuolis. Didžiausias; 
mirusių skaičius gyveno juodųjų, 
apgyventoje miesto srityje —; 
Harleme. Negrai visų mirusių: 

puo narkotikų vartojimo suda-į 
‘ rn niKP viprta VAfvir+i NauI* automobily modeliai turi įvairiausiu pagerinimu, tačiau daugelis įu buvo naudojami ir seniau. Viršuje, kai-i
’ h . į rėje yra 1928 metę Ralis Royce modelis. Jo vairuotojas galėįo pasukinėti iš vidaus automobilio lempas. Apa-

ir tiek pat baltųjų. \ čioje, kairėje matomas nuspaudžiamas vairas, kuri turėjo 1903 m. Winton modelis. Viršuje matomas 1914 me- 
! tu Rausch-Lang Electric automobilis, kurį vairuoti galėjo ir užpakalinėje sėdynėje sėdįs keleivis. Apačioje 1919 m.) 

Owen jau turėjo automatinu transmisiią. Ko*os priklauso jau siu metu modeliui.

Kovo 12 d. įvykusiame Alto bet jos 
valdybos posėdyje gyvai buvojrių, tur 
^varstoma, kas daryti, kad nei susijus
visi paskirti iš įvairių sambų- dalim 
rių atstovai dalyvauja Altos po- < Beje, iofko mie 
sodžiuose. Taip pat buvo pasi- i ras šiemet nepaskelbė 
dalinta Vasario 16 d. šventės > dienos, o tik pasitenkini 
minėjimo įspūdžiais. Buvo ne-1 laišku Aitai, 
pasitenkinimo dėl to, kad Lie-Į Gautos aukos jokh « I *
tuvos nepriklausomybės akto; tiems reikalams, išsk: 
paskelbimo minėjimas buvo su-i centrą, neskirstomos, 
ruoštas mokyklos patalpose, o ne; 
kurios nors didžiosios svetainės! 
patalpose. Už tokių garsių vieš- Į 
bučių svetainių pasinaudojimą j 
tik kelioms valandoms reikia J c 
mokėti nuomos $1200 ir dau-, 
giau.
tams pasižadėti ruošti vakarie
nę nemažesne kaina kaip S10 nuo 
kiekvienos burnos. Pinigai, ži-j 
noma, eina viešbučio laikytojų’ 
naudai. Tada už įėjimą į pami-[ 
nėjimą tektų imti žymiai bran
giau ir tai daug ką atbaidytų nuo! 
atsilankymo i minėjimo iškil-j 
mes. Geriau ir protingiau elg-j 
tis pagal sugebėjimą, o nesipūs-

JUUYiU 
kuoixj>

Taip pat visų atėjusių į šį Al
tos posėdį buvo nusistebėta, kad 
Draugo korespondentas nepa-1 
stebėjo Altos Vasario 16 d. mi-ų 
nėjimo suruošto vasario 15 d., j torikiečiai 
bet Lieturių Bendruomenės su- Ve3c nė^ tos dienos> ,
ruoštą vasario 16 d. menininkų j |jcjja nesuimtų narkotikų pla- ‘ 
parodą pav admo V asario 16 d. j tjntejų. Tokių tarpe pasitaiko j 
švente. j Įy metų jaunuolių. Vieno- j 3° valandėlė ruošia pakviesti iš I d. Tą pačią dieną bus ir Lietuvių

kad Lietuvių Bendruomenė je gatvėje buvo raštas nuo nar.! Cleveland© lietuvių šokių Gran-; Darbininkų draugijos margučių 
3 - * 1 • .. . -- ■ ~ J *■ XX ZS'.. 4 TD XX 1 Z, X—» z4 X. *• XX X • X, X, x,/x zl Al A V T‘sudarė progą menininke 

rodyti su savo kūriniais — tai 
girtina ir gražus darbas buvo 
atliktas, bet tai nebuvo oficia
lus Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėimas, o tik meno 
parodos. Jos rengėjai neturėjo 
jokio tikslo užbėgti Altai už akių.
čia korespondento šūvis nežinia J ko kovo 1 d. 
kuriais sumetimais buvo pro ša
lį praleistas, žinoma, tai smulk-1 
mena.

susirinki- 
balandžio 

nt prie pa-12 7:30 vai. vakaro toje pa-
etorė Kris- svetainėje. Narės kviečia-
ė, kad dieną įsidėmėti ir šau-

susirinkime dalv- 
Z/. Čižauskienė

vute ir py-1 Sekantis kuopos 
gerai nuši-lmas ivy‘cs metų

ant prie pa-

anese, 1 
vo kuopos pir-!kiamame 

čižauskieoės i vauti. 
inkusieji at-į__ __

Ilgiausių!
I — Stabdant infliaciją, naudo- 

siems nuušir-j kites Naujienų patarnavimu. Jei 
padėkojo, ypatingai jau turite ką parduoti, pirkti ar iš- 
širdinga josios padėka‘nuomoti, ieškote darbo, darbi- 

pobūvio rengėjoms. Dovanas jninko ar asmens, skambinkite 
surinko, vaišes paruošė ir dau-; Naujienoms, 421-6100. Čia skel- 
giausia dirbo šios narės: P. Se-!bimai yra trumpi, ryškūs ir aiš- 
nulienė. Kristine Austin, Mary ’kūs, todėl net neieškant yra pa- 
Liepa, A. Bučinskienė,.G. Juo-j matomu Naujienos, — geriau- 
kaitis, K. Maukus, J. čriščįunie- Įsias laikraštis skaitymui ir skel- 

ė, A. Preckienė, M. Jokaatienėjbiinams.

4 D 
Ele

1

Nuo gražiyjy Niagara kriokliu

dvi LB valdybas. Wellando vai-

n
imas.

iadų paroda. Jau ne pirmą Kaip margas šis pusiasalis yra

f

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS

g Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 401 puslapiu romanas

3. Aguonėlės
9. Vakar vakare*!

Augin tėvas
Meiles valsas
Siuntė mane motinėle
C*gonai
Pelede
Kortu miege

dainelių ir šokly, 16 psl. Rinklnyį#

lū.
11
<2.
13.
!4.

S

tik $1.00.

Šių metų kovo 8 d. SLA 134-1 
i tos moterų kuopos suruoštas 
i pobūvis gražiai pavyko. Tą 
; dieną Chicagoje buvo visa eilė 
i kitų pobūvių, bet šios kuopos

Šiuos gaidy ir dainų rinkimus galime gauti'NAUJIENOSE. Jei atsuk
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti 
mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu. Čekius prašome išrašv*’ 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

vienetus, 
bendruomenės, 

kaipo tokios, mintis ir gimė Ka
nadoje, o ne kur kitur. Tad ir 
Niagara pusiasalyje turime net

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO h. ILLINOIS

tas Putnamo mergaičių ruošia- 
m ai Neringos stovyklai.

Kitos pramogos

Vietos Laisvės žiburių radi-

AND LOAN ASSOCIATION J 

<40 ARCHIR AVEHUE
CHICAGO, ILLINOIS ^32 |

PHONE: 254-4472
Kai mes ką nors užsimename i lyg kad tos žydo bitelės, bet tuo j 

Welland, jau ėmė organizuotis Į įvairius į

narių skaičiumi. Bet kitų 
p-kų pastangų dėka skyrius la- 

teliko pavieniai, kas sau,' bai išaugo ir šiuo laiku J. Vyš-

kartą lietuvių moterų paroda j j vairiais žiedais, taip jis yra miš- 
ruošiama. įrus žmonių tautybėmis. Kaip ir

Tos parodos pelnas bus paskir- visur kitur, išskyrus Quebeko

Chicago, III 606081739 So. Halsted Street
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Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: 

i’.ĮTEKUS.'17.-19 So. Rai ded St.. Chicago. Illinois 60608.

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Kieti viršeliai — $1.00, minkšti — $3.50. 401 puslapiai.

Japonijoje pagamintas triratis gali važiuoti per nelygius kelius, per 
griovius ir, kaip paveiksle parodoma, "lipti" laiptais aukštyn. Visa 
mašina lengvai išsiardo j šešias dalis, kurias galim* vežiotis auto- 

mobityje. ’

A. Stulginskio minėjimas
New Yorko lietuvių visuome- 

šių metų Altos aukomis gau- į nė ruošiasi gegužės 17 d. Maspe- 
tos pajamos galėjo būti dides-įtho lietuvių parapijos svetainė- 
nės, bet mokyklos kultūriniams Į je paminėti pirmą Lietuvos par- 
reikalams užleidžia savo patai- į lamentarinį prezidentą A. Stul- 

e teisės imti mokestį už Į ginsk 
.. Galimas tik aukų 
. Tad reikėjo prie nusta- 
sąlygų prisitaikyti. Altos 

vadovybės buvo numatyta ma
žiausia auka S3. Deja, pasitaikė 
ir.tokių, kurie ir tą kuklią auką 
tylomis nepastebimai apėjo. Ne-Į 
buvo kaip patikrinti ar įeinąs į • Bleu svetainėje ruošiama mote- 
minėjimo patalpą auką įteikė. 
O vistik vietoje aukomis buvo 
surinkta S2.400. Be to. laiškais 
dar aukos plaukia ir ne visos jos 
galutinai suskaitytos, žinoma, 
kaip ir kiekvienas toks minėji
mas, kad ir nemokamos mokyk- j 
los patalpose surengtas, turi iri 
išlaidų. Jų visų čia neišvardysi, •

Lietuvių mokykla
Jau dvidešimt metų kaip New! 

Yorke gyvuoja lietuvių Maironio! 
mokykla. Sukaktuvių minėj i-i 
mas su mokiniu vaidinimais ivy- i

j apie St. Catharines, 
i Port Colborne bei Niagara Falls tautinius-kultūriniu 
! miestelius, tai tuo pačiu jau tu- Gi lietuviškos 
rime galvoje visą gražųjį Niaga
ra pusiasalį, — vieną iš pačių 
gražiųjų ir patraukliųjų vieto
vių, kur yra kriokliai. Ir ne veltui 
vienas žymus svečia;
yra išsireiškęs apie krioklius: 
“Tai vis tik gražus Dievo kūri
nys’’. Bet ir visas Niagara pu
siasalis yra labai gražus ir įdo
mus. Ypač čia yra stebėtinai 
gražu ankstyvą pavasarį, kai

Panešimus padarys i 
Magdelena Galdikienė ir dr. Do-! 
mas Jasaitis.

Tikimasi, kad i tą minėjimą 
susirinks daug vietos lietuviu.

Madų paroda

Balandžio 19 d. L e Cordon

Lietuvos i dybai jau antri metai vadovau-j 
ja (nors gyvena St. Catharines 
m.) pranciškonas kun. B. Mi
kalauskas, o kita St. Catharinėje, 
kuriai vadovauja šiais metais J. 
ŠarapnickaŽ

Abu valdybų pirmininkai sa- 
ivainų vaismedžių dar belapės j vo nepailstama energija, veikla 
šakutės pasipuošia įvairiaspal- i jr labai taktišku elgesiu yra la- 
viais žiedais.

'NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PTANUI:

l. Rinkinys lietuviškų liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis i
j. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

šis gaidų rinkinys kainuoja

j niauskas skyriui vadovauja la- 
i bai demokratiškai. Tenka dar 
pastebėti, kad ir jojo šeima vis
pusiškai prisideda prie bendros 
visuomeninės veiklos. Kaip mū
sų a-kės p-kas J. šarapnickas, 
o taip pat ir “Ramovė’’ skyr.

i p-kas, J. Vyšniauskas, abu yra 
i garbingi demokratai. ' S-tis

Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded dally —

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

bai viens i kitą panašūs ir, jei Į 
taip būtų galima išsireikšti, tai 
kaip du vandens lašai.

Jų pastangomis labai puikiai 
veikia šeštadieninė mokykla ir 
beveik visi tėvai šiais metais lei
džia savo vaikučius. Taip pat 
ir i skautų eiles vėl sugrįžo di
dokas būrys jaunuolių.

Be LB a-kės, čia labai gražiai 
reiškiasi ir Niagara pusiasalio 

“Ramovė” skyrius, ku- 
vadavauja šio skyriaus 

did. visuomenės vei-

provinciją, čia dominuoja anglo
saksai. Bet po antrojo pasauli
nio karo ir Niagara pusiasalyje 
Įsikūrė gana daug naujų Įvai-

i rių tautybiii ateivių. Tenka pa
stebėti, kad neaplenkė šios gra
žios vietovės ir naujieji atei
viai lietuviai. Vienas kitas čia riam 
Įsikūrė ūkyje, ar gražiame vy- steigėjas 

Į nuogyne — sode, bet daugumo- j kėjas J. Vyšniauskas. Kitados 
je dirba Įvairiose Įmonėse. (jam nesisekė ir dėl netaktiškos 

Liaudies išmintis sako: “kai! elgsenos skyrius buvo sumažė
ju stos, visados daugiau pada- ję 
rys”. Taip ir naujieji lietuviai 
ateiviai

ąsytei

■

There are a lot of minas a man 
can do for his country. Includin. 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important 
part of what makes ą democracy 
like ours work.

But in. the final analysis, 
talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your savings 
to work Tor America is a step 
in that direction. To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole 
svstem run.

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot.

They help to pay part of the 
cost of running a country 
where you’re free to speak 
your mind.

And thev help you at the same 
time. With interest and security.

So next time you have 
something to say about 
America, let your 
Bond purchases 
do part of the 
talking.



KAZYS SRUOGA, Ph. D*SEKSUALINĖEUROPOJE Ui
iš p&t pradžių paminėsiu ko

letą fakty-pavyzdžiu, kurie ga- 
lėtų truputį (toli gražu ne pil
nai) pavaizduoti tuos žmonių nu
siteikimus, kurie liečia seksuali
nius klausimus Europoje ir Ame
rikoje. Pavyzdžiai paimti iš 
amerikietiškos spaudos, leidžia
mos anglų kalba, štai, Kopen
hagoje (Danijoje) neseniai bu
vo suorganizuota pornografijos 
technikos ir jos priemonių paro
da. Niekada Kopenhagoje ir vi
soje Danijoje nebuvo rodomi to
kie seksualiniai intymumai ir 
nukrypimai bei iškrypimai. Ten 
buvo rodomas filmas, kaip vedu
siųjų pora atlieka sekso aktą lo
voje. Parodą lankė tūkstančiai 
žmonių, kurie apžiūrinėjo eks
ponatus tylėdami, be juoko, be 
pasipiktinimo ar kokių nors ko
mentarų. Pažymėtina, kad Da
nijoje šiemet buvo galutinai pa
naikinti visi Įstatymai, kovojan
tieji prieš pornografiją Nurodo
ma, kad rezultatas buvo maž
daug toks. Prieš tai buvusios 40 
pornografijos krautuvių 'Kopen
hagoje baigia bankrutuoti. Ne
bėra pirkėjų, žmonės jau pakan
kamai prisižiūrėjo tų dalykų — 
atsibodo, nebeperka. Danijos 
pornografijos pramonė ir pre
kyba šiuo laiku palaiko savo gy
vybę tik eksportuodama savo 
“gaminius” Į užsienius, kur to
kia pramonė ir prekyba griežtai 
draudžiama (svarbiausia Į JAV 
ir Vakarų Vokietiją).

Vaizdai Amerikoje

Amerikoje pornografijos biz
nis klesti, kasmet daro milijoni
nes apyvardas. Ir tai nepaisant 
griežtų Įstatymų prieš porno
grafiją. Buvo rašyta, kad Ni- 
xonas esąs pasiryžęs tuos Įsta
tymus dar pagriežtinti, nes por
nografijos antplūdis esąs nebe
pakenčiamas Amerikoje. Vėl ke
letas pavyzdžių. Neseniai Los 
Angeles policija užtiko ame-

AMERIKOJE
gintinas su rusiškuoju Raspu- 
tinu) ir jo haremą, kurs suside
da is to rasputino ir 18 metų 
mergaičių, to vyro pasekėjų ir 
garbintojų ir drauge jo meilužių. 
Daug iš tų jaunų mergaičių yra 
pabėgusios i, padorių šeimų, nes, 
tariamai, nebegalėjusios ilgiau 
atsispirti to rasputinio seksuali
niams žavesiams. Tas pats barz
dyla — rasputinas užsiima au
tomobilių vogimu ir retai išeina 
iš kalėjimų,, gi jo pasekėjos — 
meilužės vykdo žmogžudystes 
pagal to rasputino užburiančius 
įsakymus. Vėl, spaudoje buvo 
atžymėti faktai, kad paauglės 
(dar neturinčios 20 metų) ir 
nevedusios mergaitės tampa nėš
čios ir užsispyrusiai gimdo kūdi
kius (nepriimdamos net lega
laus aborto), tariamai protes
tuodamos prieš prietarus, kurie 
varžo seksualinę laisvę. ¥ra sta
tistika, kad JAV kasmet gims
ta šimtai tūkstančių pavainikių, 
kurie savo ruoštu taip pat pa
suka ne tik seksualinio palaidu
mo, bet ir nusikalstamais keliais. 
Pavyzdžiui, 1965 metais gimė 
net 291 tūkstantis pavainikių. 
Vėliausias Įvykis buvo toks. 
Long Beach (Kalifornijoje) vals
tijos kolegijos du profesoriai sa
vo jungtinės paskaitos metu pa
demonstravo du visai nuogus vy
rus ir dvi visai nuogas moteriš
kes savo klausytojams — žiūro
vams. Jie taip pat rodė filmą, 
vaizduojanti natūralų žmogaus 
pasidauginimo procesą. Po to 
tos kolegijos vadovybė.suspen
davo tuos du profesorius dviem 
mėnesiams ir pranešė, kad ki
tiems metams jie jau nebebus 
samdomi. Abu-profesoriai teisi
nosi ir tvirtino, kad jų veiksmuo
se jokios nepadorumo intencijos 
nebuvo. Jie tik tuo būdu nori 
panaikinti tą labai žalingą sek
sualinį mitą, kurs dabar vieš-

Senos motery mados dešinėje matomos 1905 maty nuotraukoje. Kairėje pusėje matomas "Maxi" 
niekuo nesiskiria nuo senyjy, tik, žinoma, tokiu siįonėliy anais laikais nebuvo.

tarpą buvo laboratoriškai ištir
ta net 10 tūkstančių seksualinių 
aktų. Tyrėjai petys pripažįsta, 
kad seksas laboratorijoje ir prie 
liudininkų — tyrėjų — gali bū
ti visai ne toks, koks gali būti 
privačiai, miegamajame. Bet gi 
čia pat pabrėžiama, kad tiria
mieji, jausdami visišką slaptu
mą ir mokslišką tyrimų tikslą, 
greit “apsiprasdavo” ir nebe
jausdavo daug varžtų.

Meilės laboratorija 
Harvardo universitete

Jau buvo paskelbta, kad 1971 
metais Harvardo universiteto 
medicinos fakultete pradės veik
ti laboratorija, kuri kainuos 4 
milijonus ir 200 šimtus tūkstan
čių dolerių. Tai pirmutinė to
kia laboratorija JAV ir, tur būt, 
visame pasaulyje. Laboratorijos 
pagrindinis tikslas tirti žmonių

numirtų padaras. Bet (lollop 
surinkti daviniai rodo, kad vis 
dėlto / i < apklaustųjų pasisaxo 
už seksualini švietimą-informa- 
ciją viešose mokyklose, nes, jų 
nuomone, šeima ir religija nėra 
pakankamai kompetentenuškos 
tokią informaciją suteikti ir daž
nai net varžosi tatai daryti. Gi 
jeigu vaikai gauna seksualinę 
inforciją “privačiai” (gatvėje 
garaže), tai tokia informacija 
paprastai esti i,kreipta ir ten
dencinga.

Baigiant šitą paviršutinišką 
apžvalgą galima būtų dar vieną 
pastabą pridėti. Seksualinės 
meilės problema Amerikoje yra 
gan panaši į narkotikų varto
jimą šiame krašte. Narkotikai 
ir seksualinė meilė pirmoje ei
lėje liečia jaunimą ir jo ateitį. 
Iki šio laiko buvo kovojama ir 
kviečiama kovoti prieš narko-

!!
 Muziko Strolios atsiminimai

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 

v pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.
s NAUJIENOS,
< . 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

$1.00

paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money
orderiu, šiuo adresu

$12.00
$4.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti

$5.00
$3.00
$2.00

$6.00
$3.00

S4.C0 
$4.00 
$230 
$6.00

$3.00
$5.00
$2.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00 

$10.00
$3.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS H t., 336 psL
2. Juozas Lipdžius, RAŠTAI, 246 psl. ....________ ‘___ ____
3. M. Zošženko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.......... .........
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

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

154 psl. _____
7. Prof.* V. Biržiška? SENŲJŲ lEeTUVIškV KNYGŲ

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl. __________ $2.00 ir
8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. Si. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ________________

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

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

viršeliais 82.00. kietais ___________________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. __________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........... ..............
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.............. .....
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Ori n ta i tė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ____
18. Kipras Bielinis, TERORO 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, lyrika, 152 psl. ______
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ______

patauja Amerikoje. Amerikos 
mokytojų federacijos vadovybė 
pažadėjo ginti tų profesorių rei
kalą. Aišku, čia suminėti keli 
pavyzdžiai galėtų sudaryti gan 
aliarmuojantį įspūdį. Tikrumo
je taip blogai nėra. Bet visvien 
faktas palieka faktu, kad Ame
rikos visuomenė ir vyriausybėj 
niekada nebuvo tiek susirūpinu- Į 
si tais klausimais kaip dabar. i

Klausimas: iš kur tas viskas 
kyla? Gan rupiai žiūrėdami ga
lime rasti tris pagrindines pažiū
ras Į tai. Viena (ir sena) nuo
monė yra tokia, kad visa tai yra 
ištvirkimas, nutolimas nuo mo
ralės ir religijos dėsnių. Esą, 
reikia dar labiau sustiprinti ko
vą prieš seksualinį palaidumą ir 
viską grąžinti į gražiuosius ka
ralienės Viktorijos laikus. Nėra 
reikalo apie tą pažiūrą plačiau 
kalbėti — ji visiems yra gerai 
pažįstama. Nebent reikėtų ma
nyti, kad tokios pažiūros ir jos 
peršamos priemonės nepajėgė 
pasaulį ir Ameriką apsaugoti nuo 
čia minimų seksualinių reiški
niu. Antroji nuomonė yra kraš
tutinis radikalumas seksualinės 
laisvės požiūriu. Anot tos pa
žiūros, viskas dabar labai gerai, 
viskas gražu ir labai natūralu, 
tik reikia dar atsikratyti nuo 
pasenusių ir šiems laikams vi
sai nebepritaikomų religinių ir 
moralinių prietaru sekso atžvil
giu. Suprantama, kad nėra pras
mės gilintis į tuos kraštutinu
mus, kurie kuriami praktiškam 
seksualiniam palaidumui patei
sinti. Tačiau yra ir rimtų, ta
riant, ideologinių teorijų toje 
srityje. Su tomis teorijomis pra
vartu susipažinti studijuojant 
šių laikų seksualines problemas.

šaknys Europoje

Seksualinės revoliucijos šak
nys yra Europoje. Zigmas Freu- 
das iškėlė seksualinę meilę iš 
misticizmo, religijos, nuodėmės 
ir nusikaltimo plotmės. Jis 
(Freudas) įrodinėjo, kad žmo
gaus seksualinis troškimas pasi
reiškia nuo pat vaikystės (ne
sąmoningai) dienų ir turi le
miančios įtakos žmogaus kūnui 
ir dvasiai. Jis nurodė, kad sek
sualiniai nepritekliai, iškrypimai 
ir nukrypimai dažnai iššaukia 
proto ir dvasios sutrikimus. 
Froudo pažiūros vienų buvo en
tuziastiškai priimtos, kitų su
tiktos kritišku abejingumu, o 
daugelio išjuoktos bei pasmerk
tos.

Anglijoje, karalienės Viktori
jos laikais, seksualinis susilai
kymas buvo griežtas ir laiko
mas aukštai vertina dorybė. 
Nors ir.be didelio garso ar propa
gandos šiandien Anglijoje yra 
gerokai kitaip. Ten randame ir 
gan atkaklių kraštutinio seksu
alinio laisvumo atstovu autori
tetinguose sluoksniuose. Vienas 
iš tokių kraštutinių jų yra dr. 
Eustace Chesser, ilgus metus 
Londone praktikuojąs medicinos 
gydytojas. Jis taip pat yra prak
tikuojąs vedybų patarėjas ir gy
dantis psichologas. Dr. Chesser 
yra parašęs per dešimt knygų 
seksualinėmis temomis. Viena iš 
jo knygų — pavadinta “Meilė 
be baimės” — sukėlė pasipiktini
mo ir protestų audrą, ir pats dr. 
Chesser buvo Anglijos karališ
kojo baudžiamojo teismo teisia
mas, bet prisiekusieji teisėjais

jį išteisino. Dr. Chesser buvo 
apkaltintas seksua'nes nedoro- 
vės skleidimu. Labai suglaustai 
tariant, dr. Chesser filosofija 
yra tokia. Seksualinė meilė nė
ra nei religijos nei teisės ob
jektas. Tai asmens natūralus 
pasireiškimas kaip ir visi kiti. 
Pagal tą daktarą seksualiniai 
santykiai yra nemoralūs ir gal 
nusikaltimas tik dviem atvejais. 
Pirmučiausia tada, kai siekiama 
seksualinių santykių apgaulin
gu būdu — pažadant vedybas. 
Antra; kai be santuokos moteris 
tampa nėščia, be jos sutikimo 
ar net per apgaulę.

šeši tūkstančiai moterų 
atskleidė paslaptis

Amerikoje taip pat yra kraštu
tinių teoretikų. Bet pažymėtina 
kita gan intensyvi tendencija, 
kuri siekią moksliškai ištirti ir 
atskleisti seksualines meilės ta
riamas paslaptis, išaiškinti jos 
fiziologinę ir psichologinę pusę, 
o svarbiausia nustatyti jos įtaką 
žmogaus organizmui ir jo dva
siai. Stipriai pabrėžiamą, kad 
seksualinė meilė ir jos padari
niai yra juk vienas iš pačių svar-

ir Virgiania E. Johnson labai 
plačiai aprašo toje knygoje sa
vo tyrimus seksualinėje sri
tyje, kurie tęsėsi net vienuo
likę metų. Jie labai detaliai ap
rašo ką ir kaip jie tyrė ir kokius 
sprendimus jie iš to viso pada
rė. Tie du mokslininkai ne vien 
klausinėjo savo tiriamus asme
nis, bet svarbiausia patys laba- 
ratorijoje stebėjo jų atliekamus 
seksualinius veiksmus, matuoda
mi tuo laiku tų asmenų tempe
ratūrą, pulsą, kraujo spaudimą, 
kūno dalių spalvų kitėjimą, psi
chologinius pasireiškimus ir pa
našiai, Tuo būdu jie ištyrė 382 
moteris ir 312 vyrų, daugiausia 
20-50 metų amžiaus. Buvo iš
tirta ir vyresniojo amžiaus as
menys (net iki 89 metų), bet 
daug mažesnis skaičius. Visi ši
tie tyriamieji asmenys buvo sa
vanoriai, kurių iš pradžių bu
vo sunku gauti, todėl buvo pra
dėtas darbas su prostitutėmis. 
Darydami galutinius sprendimus 
tie tyrėjai tyrimus su prostitu
tėmis atmetė, nes jie ne tipingi 
ir dažnai patalogiški dėl prosti
tučių “profesijos” savybių. Ty
rimai ir bandymai su prostitutė-

• dauginimosi procesą fiziologi- 
j niu, biologiniu cheminiu ir neu- 
! robiologiniu atžvilgiu. Profeso- 
j rius Dr. Ray O. Greep, būsimas 
i tos laboratorijos vedėjas, pareiš- 
i kė, kad tai bus pirmutinis \jks 
! bandymas tirti tą sritį (seksua
linį žmonių dauginimosi proce
są), kuri iki šio laiko mokslui 
yra mažiausiai žinoma, nors ta 
sritis liečia pagrindinę kiekvie
no žmogaus gyvenimo dalį ir tu
ri nepaprastą reikšmę visos žmo
nijos ateičiai. Ta sritis iki šiol 
buvo mažai “liečiama” dėl ją 
gaubusio slaptumo ir per didelio 
prietaringumo.

Prieš kokius 4-5 metus kone 
pusė visų JAV viešųjų mokyk
lų buvo įvedę seksualinio švieti- 

j mo pamokas, šiandien iabai plin- 
į ta protestai prieš tokias pamo- 
I kas — reikalaujama jas panai
kinti. Seksualinio švietimo prie
šininkai nurodo, kad tokios pa-

I mokos tvirkina vaikus — jauni
mą, kad tai esąs bedievių ir ko-

tikų vartojimą griežtomis pini
ginėmis ir kalėjimo bausmėmis. 
Tokia kova bent iki šiol nebuvo 
labai sėkminga. Dabar yra kita 
tendencija. Norima pirmiau ge
rai ištirti kaip tie narkotikai at
siliepia Į žmogaus kūną ir dvasią. 
Daug kas pradėjo manyti, kad 
tas bausmes gal reikėtų sušvel
ninti, gal būtų geresni rezulta
tai. Tokios nuomonės pastebimos 
net aukštesniose vyriausybės 
narių eilėse. Ar nėra ko nors 
panašaus ir seksualinės meilės 
problemose. Ar nereikia čia dau
giau tyrimo ir aiškumo, daugiau 
žinojimo? Taigi ta kryptimi 
JAV ir einama. Tai gali duoti 
gerų rezultatų, žinoma, jeigu 
tuose tyrimuose nenueinama Į 
kraštutinumą, kurs gali pasi
daryti seksualinio palaidumo ir 
pateisintoju ir skatintojų. Tie
sa, kad riba nustatyti labai sun
ku. Todėl nuomonių Įvairumas 
ir karštas jomis pasikeitimas 
nėra išvengiamas.

blausiųjų apsireiškimų žmogaus 
ir tautos gyvenime ir jos ateity
je. Bet, bent iki šiol labai ma
žai turime objektyvių davinių 
iš tos srities. Sprendžiama, kad 
tas žinių trūkumas ir tas vy
raująs misticizmas labai daug 
paskatina pornografiją, seksuali
nius nukrypimus, iškrypimus ir 
seksualinius nusikaltimus.

Pirmą žingsnį čia minimų ty
rimų srityje Amerikoje padarė 
profesorius Kinsey, kurs per 10 
metų drauge su savo asistentais 
apklausinėje per šešis tūkstan
čius moterų, sugrupavo ir už
fiksavo jų pažiūras bei laikyse
ną seksualinės meilės srityje. 
Pirmoji jo studijų knyga pasi
rodė 1948 metais. Kinsey savo 
knygoje tvirtina, jog iš tų ap
klausinėjimų ir atvirų pasisa
kymų paaiškėjo, kad seksuali
nės meilės srityje, ypač vyro 
su žmona santykiuose, esti to
kie tragiški dalykai, apie kurious 
niekas nedrįsta viešai ir pra
bilti. Juk ne viena moteris to
kių dalykų nekelia, netgi nepa
sisako savo asmeniškam gydy
tojui. O anų laikų gydytojai, 
daugumoje nebuvo kvalifikuoti 
teigiamai spręsti problemas, ky
lančias iš seksualinės srities, to
dėl dažnokai, paciento nedrąsiai 
keliamą problemą apeidavo ne
girdomis ar net su švelnia pa
nieka.

Kinsey studijos ir iš jų pada
rytos išvados susilaukė didelio 
susidomėjimo, aštrios kritikos, 
pajuokimo ir pasmerkimo. Bet 
daug kas atkreipė į jas rimtą 
dėmesį, nors ir ne su visomis 
išvadomis sutikdamas. Kmsey 
tyrimų ir išvadų silpnoji pusė 
buvo ta, kad jis pats būdamas 
iš profesijos entomologas (vabz
džių tyrinėtojas) mėgino žmo
nių seksualinę meilę įlygiuoti į 
kitų gyvūnų ,ne žmonių) seksua
linius poreiškius.

žmonių seksualinis elgesys

Neseniai (1966 metais) Ame
rikoje pasirodė 366 puslapių kny
ga, pavadinta “žmonių seksua
liniai reagavimai”. Tos knygos 
autoriai Dr. Williams H. Master

mis davė ir kai kurių praktiš
kų rezultatų. Būtent; praktiš
kų priemonių gydant vyrišką 
impotenciją ir kai kurių prak- i 
tišku rezultatu. Būtent; uraktiš- 
kų priemonių gydant vyrišką 
impotencija ir vadinama mote
rišką “šaltumą”, kurie išeiimų 
gyvenime dažnai sukelia trage-l 
dijas, vedančias į persiskyrimą.

Bet laikui einant, atsirado pa
kankamai savanorių (vyrų ir 
moterų) ir tyrimai su 'prostitutė
mis buvo nutraukti. Vyrai ir 
moterys, pareiškusieji savo no
rą būti labaratoriškai tiriamais, 
buvo nuodugniai tikrinami fizi
nės ir dvasinės sveikatos atžvil- 

I giu ir tik tie, visai be priekaiš
tų buvo priimami į tiriamųjų J 
tarpą. Per tą vienuolikos metų !

KAINA nuo $1.995-<>o
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliu. 

Pigus leidimas.
PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 

G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

'o PER ANNUMPER ANNUM

'0 PER ANNUM '0 PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

Jrat
Board

UP TO 
S20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

YOUR SAVINGS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

John Pakel, Sr., Chairman of the 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30
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Praeitą ketvirtadienį Erfurt mieste, Rytų Vokieti
joje įvyko savo rūšies “dviejų Vokietijų” susitikimas. 
Gal tiksliau bus pasakius, padalintos Vokietijos susitiki
mas. Tai buvo pirmas toks susitikimas po antrojo pasau
linio karo.

Dvi Vokietijos kaip tik ir atsirado po antrojo pasau
linio karo, kurį negarbingai pralaimėjo Hitleris, ban
dydamas apjungti visus vokiečius. To apjungimo pasek
mėje įvyko Austrijos prijungimas ir užgrobimas Če
koslovakijos bei ten gyvenančių vokiečių įtraukimas į 
“tretįjį reichą”.

Kai Hitlerio galybė buvo sutriuškinta ir Vokietija 
besąlyginiai pasidavė, tai ji “laikinai” buvo padalinta Į 
dvi dalis: Vakarų ir Rytų Vokietijas. Buvo sutarta, kad

Chicagoje. ši mokslo institu
cija yra kiekvieno tauraus lie
tuvio pasididžiavimas ir išei
vijos tautinės egzistencijos vil
tis. Instituto tiesioginė paskir
tis yra parengti lituanistinei 
mokyklai mokytojus, kurie, 
kaip manoma, bus ir kitų kul
tūros sričių vadovai, visuome
nininkai.

Šiuo rašiniu noriu aptarti 
Lituanistinio Pedagoginio Ins
tituto kelių neatsakingų stu
dentų išpuolį spaudoje, Drau
go dienraštyje Akademinės 
prošvaistės skyriuje Vasario 
21-mą d. Stud. A. Markulis In
stituto vadovybės pateiktą stu
dijinę programą suskirsto į 
reikalingą ir nereikalingą, te
mas aktualias ir neaktualias.

Argi tai jau kvalifikuoti, pa
tyrę Instituto lektoriai nėra 
pakankamas autoritetas Insti
tutui pateikti studijinę progra
mą? Argi jaunas studentas, 
vos peržengęs Instituto slenks
tį, gali būti didesnis autorite
tas už seną patyrusį profeso
rių?...

Stud. Krutulis skirsto pas
kaitas į įdomias ir neįdomias, 
siūlo sustiprinti dėstymo me
todiką.

Kas matė, ir girdėjo, kad ka
da nors kokia rimta mokslo in-

kursų temas, 
psichopedago- 
tuvos istorijų, 

Siūlo uesiri- 
nagrinė-

Jos drausmės 
realiai skamba.

Neatsakingas studentų žaidimas
Išeivijos lietuvių aukščiau

sia tautinio — lituanistinio 
švietimo institucija yra Litua
nistinis Pedagoginis Institutas prieš neįdomias 

siūlo sustiprinti 
giką, atmeta Li 
senąją literatūrą 
boti vienu Herbartu:
ti, studijuoti ir kitų metodolo
gijas.

Šis jos pasisakymas vertas 
dėmesio, bet ir ji tuojau pasi
klysta: ji čia pat atmeta dialek
tologijos ir akcentologijos mo
kymosi reikalą! Na, ir drauge 
ji pasigenda... drausmės. Gal 
ši studentė ir teisingai pasigen
da drausmes, 
pasigedimas
Jei institutas turėtų tradicinę 
mokslo įstaigų drausmę, tai, 
be abejo, studentą! D. Brušky- 
tei nebūtų buvę progos įšokti į 
spaudą ir joje nuvertinti save 
ir pažeisti pačios institucijos 
autoritetą.

Stud. Ramutė Plioplytė pa
sisako prieš kursų temas. Jas 
skirsto į įdomias ir neįdomias 
ir taip pat atmeta dialektologi
ją ir akcentologiją. Na, ir iš 
tikrųjų: koks ir kokios mokyk
los mokytojas gali būti, jei jis 
pats ne^no alfabetinių tos 
mokslo srities dalykų ir pats 
netaisyklingai kalba!...

Stud. Stončiūtė jau atsime
na pagarbos reikalą Instituto 
lektoriams, bet ir ji pasigenda 
paskaitų įdomumo. Ji atmeta

Amerikoje kai kur prie dideliu krautuvių įrengiami kambariai mažiems vaikams pažaisti. čia 
būna įvairiu mechaninių žaisiu, laipiojimui įrengimų ir kitokių pramogų, kurios užima vaikus, | 

kol motinos ram ai apsiperka.

ir senųjų laikų rašytojus: pri-į klausimai aptarti savitarpyje. 
pažįsta — prašo ribotis tik šių i Koks reikalas bėgti į spaudą, 
laikų rašytojais, tik jų raštus i nuvertinti save, siekiant pa

žeisti mokslo įstaigos autorite-studijuoti.
Teko neoficialiai sužinoti, 

kad atsirado ir tokių studentų, 
kurie drįso pasiūlyti į Instituto 
mokslo programa įkelti ir porų 
.novelių ar apsakymėlių para
šiusių, dar tik pradedančią val
dyti plunksną ir literatūriniai 
apvaldyti savo mintį.

Stud. L. Raslavičius pasisa-

Turime tik džiaugtis, kad dar 
yra kvalifikuotų, patyrusių 
lektorių. Na, ir'kad iš viso to
kiose sunkiose gyvenimo sąly
gose pajėgiame sukurti šią 
mokslo ištaigą, laiduojančią 
tautinės kultūros išlaikymą) 
išeivijoje. Instituto studentai

justi žinojimo trūkumo ir pa- | 
tiems gailėtis, klausytis nau- | 
jos generacijos skaudžių prie- i 
kaistų dėl vėjavaikiškumo, už į 
nepęrėmimą vyresniųjų reikia- t 
mų lituanistinio švietimo žinių ir 
nesugebėjimo jų perduoti naujai 
generacijai. O nauja generacija j 
jau bėga dabarties studentams 
pakulniui ir be abejo, statys | 
vyresniesiems ne tik reikalavi
mus, bet ir mes užtarnautus | 
priekaištus.

galutinis Vokietijos likimas bus išspręstas, kai karą lai
mėjusios valstybės susitars dėl taikos sąlygų.

Tačiau lormališko susitarimo ir iki šiol neįvyko. 
Tuo tarpu Sovietų Sąjunga nesiskaitydama su kitais są
jungininkais, pradėjo šeimininkauti okupuotoje rytų 
Vokietijos dalyje. Pirmiausia kai kurias sritis, kurios jai 
niekad nepriklausė, ji pasisavino. Be to, iš okupuotos Vo
kietijos išvežė daugybę įvairiausių mašinų (tiesiog fab
rikus), kurių vertė siekė kelis šimtus milijonų dolerių. 
Po viso to ji užkorė Rytu Vokietijai komunistine valdžia, 
kurią palaiko raudonarmiečių durtuvai (Rytų Vokieti
joje tebėra dvidešimt viena raudonarmiečių divizija).

Kiek populiari yra komunistinė valdžia Rytų Vokie
tijoje, apie tai galima spręsti iš 1953 m. darbininkų suki
limo Berlyne bei masinį vokiečių bėgimą Į vakarus. Tam i 
bėgimui sulaikyti Berlyne ir buvo pastatyta vadinamoji! 
“gėdos siena”.

Kai tokiomis priemonėmis bandoma gyventojus su
laikyti nuo bėgimo, tai nėra reikalo daug aiškinti, kad 
komunistinis režimas ' yra nepakenčiamas, nepopuliarus. 
Apskaičiuojama, kad iš komunistų valdomos Vokietijos į 
vakarus (atseit, į Vakarų Vokietiją) pabėgo apie pus
ketvirto milijono žmonių. Pabėgo daugiausia jaunesnio . 
amžiaus žmonės. Tiek žmonių netekti palyginti nedidelei 
pramoningai valstybei, tai baisus nuostolis. Nieko stebė
tino, kad Rytų Vokietija jau kelia savo rūšies ieškinį 
Bonnos valdžiai, reikalaudama “atlyginimo” už savo 
bėglius!

Kol Vakarų Vokietijos valdžios priešakyje stovėjo 
Adenaueris, tai Bonnos nusistatymas buvo tvirtas: siek
ti padalintos Vokietijos sujungimo ir jokiu būdu nepripa
žinti Rytų Vokietijos komunistinio režimo.. Vėliau tas 
nusistatymas kiek sušvelnėjo, o kai krikščionys demo
kratai sudarė koalicinę valdžią su socialdemokratais ir 
užsienio reikalų ministeriu tapo socialdemokratas Willy 
Brandt, tai prasidėjo savotiškas tiesimas tiltų į rytus. 
Laimėjęs rinkimus ir pasidaręs kancleriu, Willy Brandt 
tą “tiltų tiesimą” paspartino. To pasekmėje ir Įvyko jo 
susitikimas Erfurte su Rytų Vokietijos premjeru Willi 
Stoph.

Tas susitikimas gal daugiausia įdomus tik tuo, kad 
Erfurte Willy Brandt buvo labai entuziastingai pasi
tiktas. 0‘tai rodo komunistų kontroliuojamos Vokietijos 
gyventojų nuotaikas. Rodo tai, kad jie ilgisi to, ko pas 
save neturi: ilgisi laisvės, diktatūros nevaržomo gy
venimo.

Šiaip tas pasitarimas jokių konkrečių rezultatų ne
davė: Stoph neišsiderėjo iš Brandto pripažinimo Rytų 
Vokietijai, Brandt nekėlė klausimo apie Rytų Vokieti
jos suvienijimą su Vakarų Vokietija. Tačiau vis dėlto, 
kaip sakoma, ledas buvo pralaužtas: buvo sutarta ir vėl 
susitikti (jau Vakarų Vokietijoje) ir tęsti toliau dialogą.

Prie ko tas dialogo tęsima prives, žinoma, sunku pa
sakyti. Tačiau yra aišku: būtent, kad dviejų Vokietijų 
apjungimo problema dar ilgai, ilgai pasiliks neišspręsta.

ko prieš studentii klasifikavi
mą, į klases suskirstymą. Džiu
gus faktas: jis jau rodo savo 
minties gilumą, jau artėja 
prie logikos: logiško galvoji
mo ir sprendimo. Jis aiškiai! 
sako: kad jei pats studentas j jų semtis reikiamų mokslo 
nemoka kalbos, nežino paties i žinių, nes niekas nežinome, 
dėstomojo dalyko, kaip jis ga-Įką likimas rytojui neša... Kad 
h mokyti kitus? jį gyvenimą išėjus netektų pa-

Bendrai šį L. P. Insti tuto s tu- j ------------—
dentų išpuolį spaudoje tenka j_____ '_______ ;_______
priimti 
“vėjo”, 
tuoj a, 
Babis 
Tad šį studentų išpuolį atrodo 
ir tenka priimti tik kaip jau
nų žmonių neapgalvotą, neat
sakingą veiksmą, Na, ir iš tik
rųjų, kas galima leisti ir atleis
ti dideliu valstvbiu studen
tams, tas jokiu būdu yra nepa
teisinama pavergtos tautos 
emigrantų vaikams, stovin
tiems ant savo tėvų “namo at

jau yra pakankamai subrendę 
ir turėtą suprasti’ laiko aplin
kos padėtį ir reikalavimus. 
Studentai turėtų jausti tik pa
garbą, ir padėką savo pasišven- 

! tusiems lektoriams ir skubėti I • v • v - • z • •» •

Nieko kito nelieka, kaip tik 
Instituto studentus paraginti, 
kad įsigilintų į tautinius užda
vinius, aplinkos ir laiko reika- 
laviįausj’ir pradėtų rimčiau 
studijuoti, nuolat atsimindami 
tautinę atsakomybę prieš atei
ties istoriką ir pareigą naujai 
generacijai. A. Beržienė

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

V Dalis

12
Į Didžiuosius Bajorus vedančio kelio 

jiakelės buvo apaugusios laukinių cikorijų 
kupstais, kurių išsikerojusius stiebus puo
šė žydrai mėlyni žiedeliai, mielai lankomi 
{M) laukus dūzgiančių bitelių. Iš durpyno 
per laukus iškastas gilus griovys buvo ap
žėlęs tankiais krūmokšniais ir čia, vasaros į 
saulės atokaitoje, virš tamsaus durpingo 
griovio vandens duburėlių zujo laumžir- j 
giai. virpindami savo skaidrius sparne
lius. ar nutūpdami pavargę ant lanksčių 
pagriovio nendrelių. i

Pakeliui i Didžiųjų Bajorų kaimų, ei- į 
nant nuo geležinkelio linijos, nutiestos j 
tarp Unguros ir Girdavos miestų, kelias j 
vingiuojąs! per kiek pakylesnius kaina- | 
gūbrius. Pusiaukely tarp geležinkelio ir į 
Didžiųjų Bajorų patenkama ant kryžke- ! 
lės. nes čia kelia kerta liepomis apsodinta j 
alėja, jungianti stambius junkerinius dva- į 
rus. gulinčius abiejose kelio pusėse, kiek : 
atokiau nuo kelio. Liepų žydėjimo metu, j 
po tas alėjos liepas dūzgendavo spiečiai ir j 
ištisi debesys darbščių bitelių, beskubau- » 
čių rinkti liepų žiedų nektarą.

Prie pat kryžkelės laivo mokyklos so- ■ 
dyba ir ją praėjus prieš akis išsiplečia pla- ■ 
ti Ivguma. kurioje jau galima įmatyti ir į 
Didžiųjų Bajorų Ramių. Lygumos dešinia- a

Ašvinis ežeras ir Ašvinės (Svėnės) upelės baseinas.

me šone, vakarų pusėje matyti tą lygumą 
supančios Liekniškių aukštumos.

I šiaurės rytus nuo Didžiųjų Bajoru 
kaimo yra kaimo kapinaitės. Jos guli ant 
nežymiai iš aplinkos išsikišančio kalne
lio. iš visų pusių apsupto vėjely besisiū- 
buojancių ir bangomis vilnijančiu rugių 
laukais. Ant kapinaičių auga daug senų 
medžių, gi tankiai sužėlę krūmokšniai tei
kia joms netvarkomo ir nepakankamai 
prižiūrimo miško lopo išvaizdą. Net ir 
kapinaičių tvora iškrypus, aplūžus. Ant 
kapų užtinkamos senos apsamanojusios 
medinės paminklinės lentelės su vos, vos

tik. kaip “vėją”, dėl 
Atseit: Jonas protes- 

kelia vėją, kad stud, 
ar Haris maištauja...

laužos” ir plaukiantiems atvi
roje, svetimoje jūroje... Pa
galiau, kaip žinoma, Instituto 
studentu ir lektorių santvkiai 
yra labai nuoširdūs, atviri, tad 
kodėl nebuvo bandoma tie

įskaitomom pasimirusių asmenų pavar
dėm: Perkūnas, Pakulis, Valaitis, Jesai- 
tis ir L t. ir t. t.

Tiek Unguros, tiek Girdavos apskričių 
; kaimuose gyvenančių kaimiečių pavardės 
I daugeliu atveju yra tos pačios kilmės. Čia 
į užtiksi kaimiečius su Kiškaičio, Bartinin- 
i ko, Kemėžio, Andriūno, Grigo, Kracaičio, 
j Lileikio, Višnaičio, Zigniunto, Pareigaičio, 
( Pristaicio, Purvino, Grindos, Geležiaus, 
i Dikšaičio, Stravinsko, Viirraičio, Dūdos, 
I Lenkaičio, Asm ano, Jakaičio, Urbanausko, 
j Ligaičio, čipulio, Dočkaus, Lūšnaičio, 
I Gaurišiaus, Rašiškio, Kalvaičio, Stekliaus, 
I Kremkaus, Damašiūno, Lakašiaus, Var- 
' naičio, Kcrvėno,,Kunigo, Stulpininko. Ra- 
: džiuvaičio, Mockaus, Bruožąičio, Grigulio, 

Varšiūno. Vokulaičio, Kristinaičio, Lau- 
riškaus. Paulikio, Keršio. Radvilos, Rečiū- 

į no. Kazoko, Parpliaus, Labšio ir panašio- 
Į mis pavardėmis, 

v *
Žmonės čia gana prietaringi. Imkime, 

i kad ir seni Prieky. Būdamas šlubas, jis 
I visą savo gyvenimą nugyveno prie sesers. 

Vieną pavasari jį sesuo pasiuntė Į kaimy
ninį kaimą parnešti perekšlei vištai kiau
šiniu. Jo sesuo buvo labai griežta moteris 
ir senis jos labai prisibijojo. 'Tačiau tą die
ną jis svečiuose užtruko, matyt, buvo kai
mynu gerai pavaišintas. Jam jau gana vė
lai grįžtant algai, su kiekvienu žingsniu, 
artinančiu jį prie namų, jis darėsi vis lė
tesnis ir lėtesnis, gi ant kryžkelės jo kojos 
iš viso atsisakė jo beklausyti iš baimės, kad 
namuose jam teks išklausyti litanijas iš įtū
žusius sesers. Taip jį ant vietos betrepsintį

Because so many of them are under 16.
Don’t help a good boy go bad. Lock your car. Take your keys.

Didžiuly Bajoru apylinkės plano brėžinys

i pastebėjęs mokyklos mokytojas, susidomė- 
į jo ko jis čia stoviniuoja ir išėjęs iš namo 
I užkalbino jį.

Senukas ghlų gale prisipažino, kad jis 
į bijo savo sesers, kuri jam,-rodos, jau vie

sulu atūžia iš kaimo jo ieškoti. Kadangi 
iki kaimo dar buvo gabalas kelio ir kely 
nieko nebuvo matyti judant, mokytojas, 
norėdamas senį nuraminti, iš savo buto 
atsinešė žiūroną ir leido jam per žiūronus 
pasitikrinti, jog kelyje nieko nėra. Seniu
kas vargais negalais tuos žiūronus prie sa
vo Akiu prisitaikęs, nukreipė juos į kaimo 
pusę ir sustyro iš išgąsčio, vos neišmetęs 
jų iš drebančių rankų. Mat, žvelgiant per 

į žiūronus, kaimas jam pasirodė vos ne jo 
I panosėje, nežiūrint, kad jis gerai žinojo, 
j jog dar reiks gerą gabalą patapšnoti, kol 
i jį pasieks. Reiškia, monai, burtai kaimą 
Į atitempė po jo kojų. O gal ir sesers iššauk- 
i tos piktos dvasios...

A

Nors ir būdamas apskrities centru, Gir- 
j davos miestelis 1939 metais teturėjo apie 
į 5000 gyventojų. O tačiau, susisiekimo at

žvilgiu miestas buvo išsistatęs labai pato
gioje vietoje, čia susikryžiuoja Įsruties- 
AHenšteino ir Unguros — Karaliaučiaus 
geležinkelių linijos, o taip pat ir plentai į 
visus kitus Mažosios Lietuvos centrus. 
Miestas stovi ant Ameitos upės ir' Girda
vos ežero, kitaip dar vadinamo Banktiniu, 
krantų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

UN A U .1 1 E N A 'Sn
Jos visad rašo
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Call and ask for EDDIE 8URBULYS

TĖVAS

VEGETARIZMAS

Išleista nauja ilgojo grojimo plokštelė

8 Si

i *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

YArds
ERKRAUSTYMAi

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

<aidotuviu
Susirinkimu ir parengi

Direktoriųvarpa
Assoeiacijos

ANTANAS BALTAKIS (LACKAWICZ)

me

Phone: YArds

•X • ■ ■

STREET 
PLACE

ROY 
5525

Chicagos
Lietuviu

2:30
am

nia no 
progra

2512 W. 47 S'
LIETUVI

ektoriai

IR CHIRURGAS 
63rd STREET

imAillS 
CHIRURGAS 
ir chirurgija

Bakūnas 
jachta 

►s vande- 
tepelnytų

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

hicagc, III. 6061S

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

R 6-1998
IK PAS LIETUVI!

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

2719 West 43rd Streel 
Chicago, Illinois 

927-6288

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

2533 W. 71s# Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

4018 N. Lincoln Avenue
525-0952

28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Vie- 
Registruokitės 

Išrūpiname leidimą ilgesnį 
Paruošiame

REpubTic 7-8600

.M 0 V I N G 
Apdraustas perkrausfymis 

iš įvairtŲ atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

P. ŠILBIKiS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTSZISTAS

Aparatai - Protezai, MečL Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11, 

šeštadieniais 9—1. 
TECHNIKOS LAB.

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

— Raulas Laurui: — Esu pri
verstas pasidaryti vegetaru...

Lauras: — Tai kodėl ? Ar dak
taras uždraudė mėsą valgyti ?

Raulas: No, ne. Esu sveikas 
kaip ridikas, bet mėsininkas man 
kredito nebeduoda...

Nuliūdę lieka:

Sūnus, anūkės, giminės.

Laidotuvių Direktorius Pov 
las J. Ridikąs. Tel. 927-1911.

Gegužės

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną 
tų skaičius ribotas 
tuojau 
laiką pabūti Lietuvoje 

dokumentus atsikviesti gimines 
’į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

MAŠINOMS VIETA

RSpubEc 7-8601

Vai.: 9—4 ir 6—
ORTHOPEDIJO

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629
Telef.; PRospect 6-5084

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, MARC 24, 1970

Paveiksle matomas Bahamos sodininkas nėra toks stipruolis kaip atrodo iš šios fotografijos. J 
tik prilaiko medį, kuri nuleidžia paveiksle nematomas kranas.

Mirė 1970 m. kovo 23 d., 
vai. ryto, sulaukęs 87 metų 
liaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 65

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND 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 šešead. tiktai susitarus.

Trečiadieni, kovo 25 diena 10 
vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Antano Baltakio gi
mines, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

DR. K. G.
AKUŠERIJA IR f 
GINEKOLOGINE 
6449 So. Pulaski 

Medical Building). 
Priima ligonius p 
ei neatsiliepia, sk

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmfock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Paliko nuliūdę: sūnus Richard 
White, marti Emily, dvi anūkės 
— Donna Brown, jos vyras Craig 
ir Joan WThite bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Rago Bros 
koplyčioje, 5120 W. Fullerton 
Avenue.

Rez. GI 8-0873 

DR. W. M. EiSIN - 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

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

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

Apiplėšė taupymo
Braeitą šeštadieni 

juodi banditai, 
veiveriais ir 
šautuvais 
deral Savings & Loan Associa
tion Maywood, pagrobdami 
apie $5,000.

Plėšikai suėjo i bendrovės 
patalpas 9:15 vai. ryto. Vienas 
pasisakė norįs bendrovėje pra
dėti ta 
bant s

fe o t# 5

GYDYTOJAS IR
■ Bendra praktika 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

Klek: 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: REpublic 7-7868

lių skaičius yra ribotas, išleis
ta tik 150 egzmp. Plokštele ga
lima įsigyti - pirkti Margi
niuose, Marquette parke, 2511 
W. 69 th St ir Nainy gaminių 
krautuvėje, 2513 \V. 69th St. 
Marquette Park, Chicago, Ill. 
60629.

Leidimai — Pilna- apdraudė | 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-3063 f
i........... ........................

— Chfcagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, kovo 25 d., Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 8 vai. 
vak. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. ras.

D r. Ank Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Tek: G R 6-2400
Pirm., ketv.

1^11® Mt
GYDYTOJAS

3844 WEST
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL
Tree, ir šešta d. uždaryta

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

Chicagoje 
vienetus 

Taigi aš tik 
veikiančius

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
. antrad.. 2—4....

Britanijos futbolo (kojinio) rungtynėse fotografvi pavyko pagauti 
šią žaidėjų susigrūdimą.

OR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima Jigomus pagal susitarimą. Del 
valand^į skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

ŠIA VASARA TRYS

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody 
ta: išimti visas bonkutes ir išmazgoti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gal: būti fatališkas, patik 
rinti, kekių vaistų trūksta ir iuos pa 
pildyti kad būtum bet kokiam neti 
kėtumui pasiruošęs.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

kių tarnautojų pas juos 
sius pinigus ir išėję nuv 
automobiliu, kuriame 
penktasis banditas.

Laiškelis Redakcijai
Didžiai gerb. Redaktoriau,

Prašau jūsų gerb, laikrašty 
je įdėti šį mažų patikslinimą:

Gerbiamas Vi. 
straipsnyje “S. O. S 
“Gulbė” skęsta istorij 
nyse” priskyrė man 
nuopelnų.

Atvykęs į JAV, 
radau jūrų skautų 
jau veikiančius, 
įsijungiau į tjau 
skautų vienetus.

j. v. s. L. Knopfmileris

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

visu pen*" 
buvu- 
žiavo 
laukė

Neseniai pkup. Lietuvoje pa
statytas ir leistas rodyti ir So
vietu Sąjungos respublikų žiū
rovams, filmas “Ave, vita” (rež. 
ir statytojas A. Grikevičius) yra 
31-sis vad. meninis, ilgametra- 
žinis filmas.

CANDID W E D D I N (
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis Įamžinti sai 
vestuves ar kitas šeimos šventes, t 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų pat 
rimą turinčią studiją. Darbą atliel 
patyrę fotografai. Meniškai parų 

šiame vestuvinius albumus.

AL'S CANDID PHOTO S

Taigi, Vilniaus kino studija 
tiek filmu sukūrė per daugiau 
kaip 25 sovietinio valdymo me
tus, vidutiniškai vos vieną fil- 
mSrper metus (kartais jų skai
čius siekdavo ligi 3-4). Režimi
nė spauda nurodė, kad “Ave, vi
ta”, tai — ąpmąstymai apie gy
venimo vertę ir prasmę, apie 
pilietiškumą... Svarb. vaidme
nyse: Klaipėdos Dramos teatro 
aktoriaus V. Paukštė. B. Bab- 
kauskas, be to, dar M. Mironai- 
tė, E. Bajurytė ir kiti. (E)

INKSTU, PCSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 7Tsf ST. 
Vai: antrad nuo 2—5 po pietų 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofise telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

keturi 
nkluoti re- 

nu trumpintais 
apiplėšė First Fe

ną ir jam besikal 
dejų, kiti trys susto 
įais ir visi kaip su 
lukė ginklus. Non 

rovtjc buvo 10 tarnauto

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penkta d. 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.

xTai Lietuvos vaikų išeivių ii- 
Jui. pagal susitarimą: Pirm., kety. gėsingas, kūrybinis sveikini- 
•—7~Ą antrad., penkt. 10—4, ir mas Motinai ir motinai Tėvyr- 

sestad. 10 2 nej Plokštelė skirta Motinos
dienos minėjimui. Tai trijų as- 

ISIHAS menų sutelktinės kūrybos ir 
pastangų vaisius.

Sol. T. Serapinienė visu Šir-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

BEVERLY HILLS GELINYČI
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0<

as

dies jausmu dainuoja muzikų 
A. Kačanausko ir V. Kuprevi
čiaus lopšines, O Mariją sveiki
na, jai himną gieda pagal muz. 
P. šapagos sukompanuotus; 
muzikos garsus. Solistė jaut
riai apdainuoja, apverkia lie
tuvės partizanės godas...

Sol. T. Serapinienė yra įdai
navusi viso astuonias liaudies' 
dainas, komponuotas septynių 
lietuvių muzikų: St Šimkaus, 
J. Žilevičiaus, A. Kačanausko, 
J. Bertulio, V. Kuprevičiaus, K. 
Kinderio ir P. šapagos. (T. Se
rapinienė nuolat lavina savo 
balsą mokytojo priežiūroje, 
šiuo metu — pas muz. Iz. Mo
tetai tienę.)

Ig. Serapinas, pedagogas ir 
jaunimo auklėtojas skaito sa
vo kūrybą — eilėraštį ir že
maitiška tarme pristato lietu
vės motinos rūpesčius, vaiką į 
mokslą leidžiant. Tai rašyto
jos Sof. Kymantaitės— Čiur
lionienės kūrinys.

Z. Juškevičienė, skt., žurna
listė savo kūrybiniu žodžiu 
sveikina motiną ir motiną Tė
vynę. JLsavo lakios kūrybinės 
vaizduotės sparnais lanko Lie
tuvą. Ji nuoširdžiu jausmu 
sveikina pasiilgtą gimtąją že
mę ir ją glamonėja, glosto it 
pačią gimdytoją. .. Iš Gedimi
no pilies kuoro žavisi Lietuvos 
sostinės, Vilniaus miesto pano
rama ir šnabžda grožio maldą, 

įžodžius palydi vietomis kank
lių muzika, vietomis 
didinga varpu muzika

Plokštelė ^‘Motulė 
yra puiki priemonė — 
mia atšvęsti Motinos dieną šei- jo ties i 
Į moję, sueigoje ir panašiai, sitarc 
jTenka pastebėti, kad plokšte--bend 
s __________________



saulių S-ęos Chicagos rink- tai ir tėvynei Lietuvai. Prisi- 
tinė š. m. ko\o X d. Vyčių salė-.mintas Lietuvos kūrimosi lai- 
je iškilmingai paminėjo Pūt- kotarpis ir sunkūs šaulių sa- 
vio mirties metines. Minėjimąįjungos golgotos keliai. Poema 
atidarė rinktinės pirm. Pranas parašyta subtiliais patrioti- 
Tamkus. Jis i prezidiumą pa- niais pergyvenimais, šie per
ks ietė: š. S-gos pirm. Vladą-gyveniniai klausytojus priver- 
Išgaiiaiti. buv. pirm. Alfą Va-įėia dar labiau susimąstyti ir 
latkaiti. š. garb, narį adv. Ra-1 dar labiau pasiryžti kovai dėl 
polą Skipitį ir adv. Algirdą!Lietuvos laisvės ir jos nepri- 
Budrecką. įklausomybės.

1 iškilmių salę buvo Įneštos! IŠIJ£ŠUS vėliavas buvo išpil- 
vėliavos ir sugiedotas Lietuvos^Vas montažas X ladą Pūtvi
himnas. į prisiminti’

s. S-gos pirm. V. Išganaitis 
įtei
liūs ir prisaikdino naujai įsto
jusius šaulius.

Apie Pūtvio gyvenimą kal
bėjo Rapolas Skipitis. Jis jį 
gerai pažinojo, nes buvo jo 
kaimynas. Prisiminė tuos lai
kus, kuomet Pūtvis dar nebu
vo vedęs. Jaunystėje Pūtvis ne
mokėjo lietuviškai kalbėti, nes 
tuo laiku dvarininkai mieliau 
kalbėjo lenkiškai. Pūtvis ve
dęs dvarininkę Gruzdytę pasi
juto, kad jie abu esą lietuviai. 
Jie suprato, kad lietuvis pri
valo kalbėti lietuviškai, todėl 
metė lenkų kalbą ir kalbėjo 
lietuviškai.

Tapes lietuviu'patriotu, 
visas jėgas paskyrė kovai 
Lietuvos laisvę ir jos 
klaūsomybę.
visais tais, kas Lietuvai ir jos 
tautai norėdavo pakenkti. Tai 
didi ir garbinga asmenybė, ku
rios dėka atsirado šaulių idėja. 
Jis yra įkūrėjas ir ugdytojas 
šaulitL sąjungos.

Algirdas Budreckas skaitė 
Pūtviui dedikuotą Tyliojo Po
eto poemą. Poemoje atpasa
koti Pūtvio nuveikti darbai 
šaulių sąjungai, lietuvių tau-

meoa-

tik

u z 
nepri- 

Pūtvis kovojo su

kuri paruošė P. 
Montažą išpildė: 
tė, Jūratė Šuopy- 

lė ir Vytas Valaitis.
See n o va i z d į “Tremtiniai” i š- 

pi 1 d ė B r i d ge p or to Lituanisti
nės mokyklos kanklininkės: 4 
sesutės Bilitavičiūtės — Mary
tė, Teresė, Nastutė ir Verutė, 3 
sesutės Miniotaitės — Regina, 
Aida ir Vida, Stepas Višcius ir 
Vida Stravinskaitė. Vadovavo! 
mokytoja Kirvaitytė.

V. Bilitavičiui
Bridgeporto Lituanistinės mo
kyklos ansamblis padainavo 
keletą lietuviškų dainų.

R. Skipičio tartas žodis, A. 
Budrecko skaityta poema, kan
klininkui, montažo vaidintojų 
ir ansamblio- garsai suteikė ga
limybę pajusti, kas mes esa
me ir kuo privalome palikti.

Iškilmingai daliai vadovavo 
Pranas Tautkus, sekretoriavo 
Algirdas Budreckas.

Vaišėse buvo pagerbti Kazės 
ir Kaziai. AL BUD

i I 5

DAUGIAU PATOGUMŲ
NEŠIOJANTIEMS

FASTEETH laiko plokšteles sti
priau. Jūs valgysite geriau ir jausi
tės saugiau. Gerai tinkančios plokš
telės yra būtinos sveikatai. Lankyki
te reguliariai savo dantų gydytoja. 
Įsigykite FASTEETH bet kurioje vai 
stinėje.

UGH RATES

Passbooks

I

išdirbtus valdžios namų (Civic 
j Center), kelių stambiųjų krau
tuvių miesto centre ir dviejų 

’ aukšt. mokyklų pianus.
Susirinkimų namų prie 2127 

Seminary Ave. rūsyje policijai 
j užklupus, dalyviai skubiai pra
plojo naikinti savo užrašus ir 
Į planus. Iš ginklų konfiskuota 
I tik keletas peilių ir brūklių, 
taip pat rasta niarijuanos. Su
pintųjų 50 tarpe daugumas bu- 
Jvo paaugliai, o 12 iš jų buvo 
mergiotės. Dar suimtas to na- 

! mo dženitorius, pakaltintas
netvarkos namų užlaikymu.

Bridgeporte areštuoti 
4 mokyklos vagišiai

I Praeitą savaitgali policija 
’suėmė keturis jauniklius, du 
nepilnamečius, kurie jau kelin- 

i tą kartą apiplėšė Sheridan ele
mentarinę mokyklą. 533 W. 27 
Street. Jie yra John Gonzales, 
i!9 metų iš 479 W. 28th Place ir 
(Martin Watson, 17, iš 2573 

vadovaujant |El«erald Avė.; kiti du buvo 15 
iir 16 metų. Pas Gonzales poli
cija rado už daugiau kaip 
81,000 iš mokyklos privogtų 
daiktų, k. a. fonogrofų, radijo 
aparatų, rekorderiu ir rašomų
jų mašinėlių.

Sheridan mokykla, kurioje 
mokinių daugumą sudaro bal- 

yra per mylią atstumotieji, yra per mylią atstumo 
nuo mero Daley rezidencijos. 
Nuo šio kovo 5 d. ta mokykla 
apiplėšta jau 5 kartus.

Ii

Muuymai is pasatų
Policijos auti mobilių apšau

dymas iš pasalų darosi Chica- 
goję rimta problema. Tie pa
salūnai laikosi daugiausia 
daugiaaukščiuose apartmenti- 
niuose dangoraižiuose, ofici
aliai vadinamuose “housing 
projects”, o populiariai —pe
ryklomis.

Chicago Avenue distrikto 
policija tvrtina, kad Cabrini- 
Green dangoraižių rajone, Chi- 
cagos šiaurinėje dalyje, poli
cijos iš pasalų apšaudymai 
vyksta kasdien. Pasalūnų į po
liciją šaudymai pasidarę tiek 
‘paprasti dalykai”, kad dauge
liu atvejų net neregistruojami, 
jei nebuvo sužeistų. Taip pat 
nevedama jokių rekordų tais 
atvejais, kuriais į policiją mė
tomi akmenys, bonkos ir pa
galiai. Praeitą savaitgalį buvo 
suimti keturi vaikėzai, kurie
kovo 18 d. toje apylinkėje iš 
dviejų pusių apšaudė policijos 
automobilj, sužeidė jame va
žiavusius du patrulius.

Panašiai garsėjąs kitas pa
našus dangoraižis Chicagos 
pietinėje dalyje, vadinamas 
Altgeld Gardens, prie 132 St. ir 
Corliss Ave., kur prieš keletą 
mėnesių buvo sužeistas vienas 
policininkas, o sekmadieni du 
šūviai paleisti i pravažiuojanti 
Kensington nuovados patruli.

Pasalūnams naikinti polici
ja yra apmokinusi specialų 
skvadą ir jiems gaudyti pa
naudoja net helikopterius

Excellent salary for a good typist. 
Diversified duties. Periodic raises.! 
Pleasant working conditions in mo- 
dem office bldg. Superior benefit 

program. 5 day, 36% hr. week, j 
MUTUAL

OF NEW YORK
2720 DES PLAINES AVE.

Suite 4
DES PLAINES

827-3145

PLS PASIRINKIMAS NAMŲ 
BUTOMAVIMUI — NOT ARIAT AS -

DRAUDIMO X'CRA PATARNAUJA VISAIS E

' J. JEVICIUS T-BELL
INCOME TAX SERVICJ

6455 So.dzie Avė. — PI

cler

con

PARDAVIMA
> IMIGRACU

INCOM]

NAMŲ INIŲ PIRKIMAS
® PATNTI VERTIMAI

LJAMŲ MOKESČIAI

PALOS PARK — ORLj 
e sklypai 80 x 125 pėdų su vand.

$7,500. Nauja apylinkė, br

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
padėti senesnei sveikai moteriai leng* 
voje ruošoje ir virime. Gyventi vie
toje ar atvažiuoti. Pastovu. Susikal
bėti angliškai. Geri namai tinkamam 
asmeniui. Rašyti:

BOX AF 275
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60606

GIRL FRIDAY
Interesting & varied position 
sharp girl with good typing & 

ical skills.
Excellent salary — working 

ditions and Co. benefits.
Can 427-7791

Miss SHARP
623 So. WABASH
BELL - HOWELL

An equal opportunity employer.

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER 

Excellent opportunity for experienced 
secretary to assist general manager for 
a National Organization. Must have 
excellent typing and shorthand skills. 
Modem Loop office, excellent salary 

and fringe benefit program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS I 

330 So. DEARBORN. 663-1900’
- - 1

CORRESP. CLERK 
NO TYPING

Tmmediate opening for experienced 
woman in modern Loop office. Var
ied and interesting duties, excellent 
salary and fringe benefit program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 

330 So. DEARBORN. 663-1900

F. P. SMITH CORP.
BILLER — TYPIST

Good starting salary. 
Fringe; benefits.

Ask for Mr. BENNETT

PETRAS KAZANAUSKAS, pres
2212 W. Ck Road Chicago, Ill.

ISIHANOUKAS PAMIRŠO NEUTRALUMU

Havajų merginos

Pigiai dažau barius, valau 
kilimujaldus.

L RUDIS el. CL 4-1050

CALiFORNIAiR SERVICE
Taisomi auto’ai, stabdžiai, 

tune-i t. t.
4824 So. CANIA AVĖ.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

S T EI
MODERNUS 

miegamųjų mū 
kambariai Įren^ 
ra virtuve ir v 
gražiu namu M 
nori $27,000.

9 KAMB. ŠV 
naujas garažas, 
prie California 
$20.400.

2 AUKŠTU M 
kamb . butas, : 
talpa, prie, jos . 
auto garažas. < 
Marnuette Park

PRIE FORD 
modemus mūra 
pas, 1% auto gs

LUXUS 4 BU 
ria High. Nauj 
mini jaus langai, 
skh^oas. $45.00

PIGUS LOTA 
ti, Marquette P

Valdis j
2458 W. 69th

PEKINAS. — Nuverstas Kambodios princas Sihanoukas per 
Pekino radią paskelbė, kad jis greit sudarys “tautinės vienybės 
vyriausybę” ir organizuos “išlaisvinimo armiją”. (Princas skelbia, 
kad jis savo nuvertimą laiko nelegaliu, parlamento ir Karališkos 
Tarybos veiksmą jis skelbia “išdavyste”. Dabartinė Kambodijos 
valdžia esanti “imperialistinių reakcionierių diktatūra”. Siha
noukas žada vesti kovą, padedamas “kitų broliškų šalių”. Mano
ma, kad princas Sihanoukas bandys atgauti valdžią su Viet Congo, 
Šiaurės Vietnamo ii- Pathet Lao komunistų pagalba.

Į Pekiną buvo atvykęs šiaurės 
Vietnamo premjeras Van Dong 
.kuris ilgai tarėsi su Sihanouku. 
Apie premjero vizitą Kinijos 
agentūra nieko nepaskelbė. Ha
nojaus radijas skelbia, kad šiau
rės Vienamas rems Sihanouką 
ir nepripažins naujos Kambodi
jos vyriausybės. Hanojaus ra
dijas sako, kad nors Amerikos 
imperialistai yra labai gudrūs 
ir žiaurūs, jie bus nugalėti Kam- 
bodijoje, kaip jie buvo nugalėti 
Laose ir Vietname.

Kambodijos ambasada Kinijo
je vienbalsiai nutarė remti nau
ją vyriausybę, nors ambasadoje 
lankėsi pats Sihanoukas, ragin
damas ambasadorių-įr tarnauto
jus neremti naujos valdžios. Si
hanoukas su žmona iš ambasa
dos išėję verkdami. Kitas Kam
bodijos ambasadorius — Mask
voje paskelbė, kad jis pasitrau
kia iš pareigų, nes jis remias Si-

WASH1NGT 
Izraeliui neparduota 
mios arabų ir žyd®g 
tinka, kad šiandi . .. anabų, tačiau jie . 
Sovietų Sąjunga yfabMžSO 
arabų kraštuose, 1 
ir todėl arabai gai 
Izraelio aviacija v 
tere ir Skyhawk 
1967 metų Izraelic 
Sirijos lėktuvų, pz|

Egiptas turi 42 
vų, iš jų 100 Migf 
choj-7. Tačiau 
tik 300 lakūnų, iš 
50 yra patyrę, iŠ/ kurią ji nešasi j naują butą, 
giau, kaip 100 valž-- 
turjs apie 800 pik 
si esą gerai paruoši 
skraidę virš 200 v 

-mas
Kitų arabų kržeisti 

esanti dar blogesnp0n_ 
Irakas turi 200 kaįoįs_ 
jų Mig-21 ir 20 Si k0_ 
nėšių. Tačiau Ira 
60 kvalifikuotų la___
turi 145 lėktuvus ir 
Jordanas turi 18 bį 
Hunter lėktuvų ir' 
čių Starfighter. L 
ne yra 45.

Izraelio aviacijos 
privertė Egiptą i 
bombonešius į Aiži 
vus į Libiją ir SuĄ 
čių lakūnus trenir 
karininkai, tačiau .gj.^ 
cialistų nuomone, 
oro. kautynėse ne<g^jĮ0 
už egiptiečius. SoL. “ 1 • *1 J ‘ * T •T'lektuvar dar ilga. j_.‘ 
Egipto, nes patys r t, 
lėktuvais yra apgin. 
savo aviacijos eskai 
lio žvalgvba mano, ., . .. , ,. ikojebijos duoti savo niaJ0S 
modelių egiptiečiam.". 
patektų į Izraelio TĮau_

Kitose ginklų rū,jjĮj. 
pranašumas ne tok 
raelis turi 1,200 taj^į. 
pe Amerikos Patiį^. 
Centurionų ir nem?ma. 
tiečių pagrobtų so. su\ 
bos T-54 ir T-55 mfjza. 
tas turįs 825 tank 
— 320, Irakas — 
450. -įuvo

Armijos jėgos I 
kia 220,000 vyrų. ren. 
2*85,000 kareivių,. Jjjęy. 
000, Sirija — 60,00(acĮą. 
000. Izraelio štai I 
geriausiąkariuomei, 
siais vadais turi Jor 
tui trūksta karini: 
to kareiviams — drą 
mės.

Stipriausia Egipt 
šis esanti artilerija, 
rininkų treniruojam 
ti įvairaus kalibro j 
egiptiečiai privertu 
prie Suezo kanalo su 
bunkerius ir apkas' 
lėktuvams sunaikini 
artilerijos bateriją,, 
turiu dienų jie ją p

pra- 
uni- 

;imų. 
Jnite- 

] pra- 
. 1 pa-

HONOLULU. — Havajų vals
tijos legislatūrai pakeitus nuo 
kovo 11 d. aborto Įstatymus, juos 
žymiai sušvelninus, vienoje di
džiausių Honolulu ligoninių per 
pirmą savaitę buvo padaryti 46 
abortai. Pernai per visus metus 
tebuvo padaryta 70 aborto ope
racijų. ■ Kitoje ligoninėje, kur 
anksčiau būdavo vidutiniškai po 
dvi operacijas kas mėnesį, dabai' 
per savaitę padaryta 11 operaci
jų-

Abortų Įstatymo pakeitimas 
verčia draudimo bendroves per
svarstyti ir savo draudimų po
litiką. Iki šiol didžiosios drau
dimų bendrovės neduodavo mo-

ųystės apdraudos netekėjusiom
. Aborto operacijas tu

ri apmokėti pačios pacientės, ku- hanouka. 
rių tarpe yra nemažai netekėju
sių merginų.

steigs konsulatus
MASKVA. — Vakarų Vokie

tijos valstybės sekretorius Egon 
Bahr sugrįžo iš Maskvos po pa
skutinio pasimatymo su sovietų 
užsienio reikalų ministeriu And
rei Gromyko. Derybos su so
vietais bus pertrauktos iki gegu
žės mėnesio. Tada vėl bus ban
doma ieškoti būdų pagerinti san- 

! tykius ir pasirašyti nepuoli 
paktą.

Iki šiol sovietų-vokiečių dery
bose buvo susitarta steigti kon
sulatus Leningrade ir-Hamburge. 
Visa derybų eiga- laikoma pas
laptyje. Tass agentūra Mask
voje paskelbė, kad po šių paren- 

j giamųjų pasitarimų delegacijos 
praneš savo vyriausybėms apie 
pasiektus rezultatus ir gaus nau
jų instrukcijų.

mote

Kambodijos vyriausybė pa
skelbė, kad Sihąnoukas ir su juo 

j buvę 13 palydovų nebusųieisti į 
Kambodiją. Lėktuvas, kuris 
juos atgabentų Į Kambodiją bus 
konfiskuotas ir įgula nubausta. 
Visose įstaigose ir gatvėse nu
imami nuo sienų Sihanouko por
tretai. Iš kino teatrų išimami 
Sihanouko režisuoti filmai, ku-

2030 JANICE AVE. 
MELROSE PARK 

Vicinity of Mannheim Rd.
681-5500

Čikagos O’Hare aerodrome 
detektyvai suėmė 19 metų mo
terį, pas kurią rasta 8,000 LSD 
tablečių, skirtų viduriniųjų mo-i 
kyklų mokiniams Čikagoje. Tab
letės gamintos San Francisco 
laboratorijoje.

BOMBĖJUS. — Indijoje že-iriose nemažai esą nuogybių.

A. T ® A S 
LAIKRODŽIAI RANGENYBtS 

PardavimiTzisym^ 
2644 WSS1 STREET 

TeL: RH 7-1 Hl

— Jonas Šulco:, organizaci
jų ir visuomenės veikėjas, pra
eitą trečiadieni išvyko sveika
tos patikrinti i šv. Kryžiaus li
goninę. Jo kambarys 616. Lan
kymo valandos nuo 2 iki 4 vai. 
popietų ir nuo 6 iki 8 vai. va
kare. Pranešėjas

— Rokiškėnų pasitarimas 
dėl gimnazijos jubiliejaus pa
minėjimo pobūdžio, laiko ir 
vietos kovo 13 užsibaigė be aiš
kesnių išvadų. Viena dalyvė, 
padirbėjusi komitete apie sa
vaitę laiko, pareiškė, kad kul
tūrinio pobūdžio platesnės 
apimties sukakties paminėji
mui ji nepritarianti ir pasi
traukianti. Komiteto vardu už 
pasidarbavimą jai padėkojo 
Raimundas Merkys. Teko nu
girsti pageidavimų, kad sekan
tis pasitarimas būtų sušauktas 
tinkamesnės apimties ir pato
gesniu laiku, kai žmonės nesti 
užimti kituose parengimuose.

PERKAME. T 
NOME Įvairaus 
Parūpiname pas 
drauda, veikia :

“ N 0 I
REAL ESTAI

2658 WES'
PRosįf

T Y P IST
Must be good typist. Good salary 

ulus company benefits.
' Ask for Mr BECK 

AMERICAN PETRO CHEMICAL 
2639 W. GRAND 
Tel. 276-2222

Sairifarinis distriktas 
kaltina šeimininkes

Chicagos srities moterys 
kartu su milijonais kitų visa
me krašte yra svarbiausios 
mūsų ' vandenų — upelių ir 
ežerų teršikės, pasakė Sanita
rinio distrikto atstovas Ches
ter Majewski. Kaip jos tai pa- 
idaro? Vartodamos detergen- 
|tus (skalbimo ir mazgojimo 
miltelius), turinčius - savyje 
jdaug fosfatų. Leidžiant papla
vas su tais fosfatais į kanaliza
ciją, toks fosfatais užterštas 
vanduo skatina algių ir kito
kių vandeninių piktžolių augi-

Suimta 50 gaujos narių
Damen Avenue detektyvai 

praeitą penktadienio naktį už
klupo bent trijų gatvių gaujų 
— Black Assassins (“juodieji 
žudikai”). Disciples (“velnio 
mokiniai”) ir Latin Cobras 
(“lotynų kobros”) susirinki
mą. kuriame, matyt, buvo ap
tariami “veikimo planai”, ka
dangi ant stalu rado smulkiai

Investment 
bonus plan

SI,000 minimum
Savings Insured

1IGHT0N SAVINGS AND
4071 ARCHER AVE.,

S
——- ——

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 

1 year certificate
to $20,000. — Highest reserves.

LOAN ASSOCIATION |
CHICAGO, ILL. 60632

♦ Kad auksažvynėms kasos 
žibėtų, kad gelmių vanduo švel
niai banguotų, kad visi jūrų gy
vūnai Į “Puotą Jūros Dugne” 
suplauktų, rūpinasi Korp! Gin
taras. Kviečiame jus balandžio 
4 d. 8:30 vai. vak. Western Ball- 
room. Staliukai tik su rezerva
cijomis. Tel. LA 3-5499. US.

/ (Pr)

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis.

Jau užsakyti autobusai į L. 
Šukytės koncertą. Iš Marquette 
Parko, nuo 69-tos ir Washtenaw 
Ave. autobusai išeis š. m. balan-

CASHIER — TYPIST 
Afternoons, Evenings 

and Saturdays. 
ApdIv in Person.

DES PLAINES 
VOLKSWAGEN, INC.
855 E. RAND RD. 
Diso PlAINES, ILL.

GIRL FRIDAY 
Tremendous opportunity for a ma
ture lady who can type 40 W.P.M.
Will be right hand to manufacturing 
manager of one of the Southwest 
side fastest growing company’s. Sa
lary S630 per month. Hurry — call 

now!
247-1304 |

HOLMES
4369 So. ARCHER

53 E. ADAMS 939-7633 
RANDHURST SHOPPING CTR.

392-2700

♦ Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus. vakarienė su menine 
programa įvyksta š. m. balan
džio mėn. 19 d., 3 vai. vakaro 
Čikagoje, Personality ’Lodge 
banketų salėje,'4740 So. Cicero 
Avė.

Čikagos ir apylinkių lietuviai; 
ir organizacijos kviečiami vaka-| 
rienės proga įstoti į Lietuvių 
Fondą ir dalyvauti vakarienėje. 
Gali dalyvauti ir nenariai. Jiems 
įėjimo auka S10.00. Vakarienei j 
užsiregistruoti reikia ne vėliau 
kaip iki š. m. balandžio mėn. 15
d. Registracijos bei informaci-

Federalinio itiįcs pajamų j 
mokesčiu ičiavimas
I N C O TAX' 

Nekilnojamo pirkimas • | 
paras

R E A LT ATE 
Parašu i j imas 

NOTA RUBLIO I
Draudi morn a c i jos

I N S UN C £
ŠIMA1TIEALTY

2737 W. ,‘TREET
CLO

Šimkus '
NOTARY, INC( 
4259 So. MAP

Tel. (

Greitas ir tvarki 
savybių pirkimas 
šiene kontoroie 
vertimai, užpilde 
mai, income tax 
kai. Darbo vai.:

o šiaurinėje Airijoje kilo muš- j
tynės tarp katalikų ir protestam mės drebėjimas užmušė 14 as- 
tų. Kariuomenė turėjo užblo- ; menų ir 79 sužeidė. Sugriuvo 
kuoti kelias gatves. 200 namu.

S1UNTINWLIETUVA
IR KITUAŠTUS

P. NEDZINSK065 Acher,

Chicago, HI. YA 7-5980

A. & L. INSUR & REALTY 

A. L A UITIS 
INCTAX 

4645 So. ASO AVĖ.
LA 5 

(Currency Esė įstaigoj) 
Pigūs automedraudimai.

T F LA
Litai, Dovines 

vteonwms
3237 WEST 63i, CHICAGO

Telef, Į660
l......... ..... ’ ------------------

BUILDERS’ M
Namu Sfat^

HEATING 
įrengiu naujus i 
su rūsiu namo 
air-conditioning i 
mus. įrengiu 1 
stogu rinas (gut 
karnas greit, sažr 

Apskaičiavij 
Turiu leidimu 

užmi
Domas i
HEATING & 

4444 So. 1 
CHICAGC 

Tel.?

A. ABALl
Įkurta pi

VISOKIUS ST( 
kamuosius vamze 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠV 
me. Nudažome r 
liekame “tuckpoii 
apdrausti, visas d

S k a m nnc

ČIKAGA. — Vakar Čikagos centrinio pašto tarnautojai ir 
laiškanešiai pradėjo darbą. Pirmieji sugrįžo laiškų rūšiuotojai 
pirmadienio 11 vai. vakare. Darbą pradėjo Pittsburgho, Mil
waukee, Madison, Wise., Bridgeport. Conn., ir New Haven paš
tininkai. Vakar dar streikavo New Yorko ir Los Angeles paštų 
darbininkai. Čikagoje laiškanešių unijos pirmininkas Zych pa
reiškė susirinkusiems laiškanešiams: “Washingtonas išgirdo mū
sų balsą. Mes savo pasiekėme. Mes gausime algų pakėlimą vien 
todėl, kad jūs AVashingtoną paspaudėte, o dabar mūsų pareiga 
sugrįžti j darbą”.

Nors Čikagoje laiškanešiai 
darbą pradėjo, tačiau gali už
trukti dar kelios dienos, kol paš
to pristatymas pasidarys nor
malus.

Vakar Pašto Departamento ži
niomis dar streikavo 499 pašto 
įstaigos su 167,000 tarnauto
jais. Kai kuriose įstaigose strei
kavo visas 100 nuošimčių, kitur 
— tik dalis. Į darbą sugrįžo po 
prezidento kalbos 44,000 pašti
ninkų iš 161 įstaigos.

Prezidento nutarimas, pasiųs
ti į New Yorko paštą kariuome
nę sukėlė nemažą kritiką. Ame
rikos darbo .unijų federacijos i

kongresas labai greitai nuspren
dė pakelti savo algas iš 30,000 
dol. per metus iki 42.500 dol. 
Kongresas greit pakėlė ir pre
zidento algą iš 100,000 dol. iki 
200,000 dol. per metus. Tas pats 
kongresas “straigės greitumu” 
svarsto paštininkų algų klausi
mą. surišdamas pateisinamus al
gų pakėlimus su viso pašto re
formų klausimais.

New Yorke daug politikų ir 
visuomenės organizacijų pasmer
kė kariuomenės atsiuntimą. Vi
sa eilė kongreso narių, jų tarpe 
senatorius Javits, apgailestavo 
prezidento veiksmus.

Paštininkų streiką daug kur

Naujos vyriausybės premje
ras Lon Nol spaudos konferenci
joje pabrėžė, kad Kambodija lai
kysis neutralios politikos, tačiau 
reikalaus kad š. Vietnamo ka
riuomenė išsikraustytų iš Kam- 
bodijos teritorijos. Jis prašo 
tarptautinę komisiją prižiūrėti 
komunistų jėgų ištraukimą iš 
Kambodijos.

Paryžiuje Viet Congo delega
cija paskelbė, kad ji irgi remia 
nuverstą Sihanouką ir žada jam 
paramą kovoje prieš jį nuvertu- 
sius “Amerikos imperializmo 
tarnus”.

P.,. v® ® •uieciai nenori gyventi Sibire
MASKVA. — žinomas sovie

tų mokslininkas Boris Zarkin pa
sikalbėjime su “Komsomolska- 
ja Pravda” nusiskundė, kad so
vietų piliečiai nenoriai vyksta 
gyventi į Sibiro plotus. Valdžia 
vilioja darbininkus į Sibirą di
desniais atlyginimais ir kitokiais 
priedais, tačiau per paskutinius 
septynerius metus labai mažai 
darbininkų pasiliko Sibire ilgiau 
kaip vienerius ar dvejus metus. 
Per ta laika keturi milijonai
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AKAOEMIKES

Iš kairės: D. Orentaitė — Tėvynės Dukros medaliu, J. Navickaitė ir 
J. PėiraP.ytė — Vėliavas Žymeniu. Prisega Akademikip Skaučių 
Draugovės Centro Valdybos naujoji pirmininkė Stefa Gedjaudienė

V. Bacevičiaus nuotr.

ne

Gavome velykiniu dovany:

Chicagoje jau išėjo du pirmieji šiemetinio 
“Skautu Aido“ žurnalo numeriai

Rankose turime du naujuosius šiemetinio “Skautų Aido” 
numerius, pirmmą kartą išleistus Chicagoje. Lig šiol “Skautų 
Aidas” šešerius metus ėjo prie Atlato (redakcija — Oaville, Conn., 
administracija — Dorchester, Mass., spaustuvė — Putnam, Conn.). j 
Geografiškai žiūrint (— ir istoriškai), “Skautų Aidas” nuo savo! 
pradinių 1023 metų yra praėjęs įdomias stotis: Šiauliai, Kaunas, 
Detmold, Toronto, Oakville, Chicago. Ir Chicaga — nepabaiga...

PAŠTO
BALANDŽIAI

9

Skautininkas

JUOZAS TOLIUŠIS, 

"Skautu Aido" redaktorius

kartoj ančią žurnalo rašytinę me
džiagą apjungia daugybė nuo
trauką, piešinių bei užsklandų. 
Nėra puslapio, kur nebūtų ilius-

o
a

Posėdis, užtrukęs visą dieną. 
Atgaivinama “Gintaro” 
mokykla.
Būtinas “Vadovės žinynas”. 
Sujungiami keturi biuleteniai.

vės Žinyną, kur šalia kitos bū
tiniausios medžiagos būtų ir to
kie dalykai, kaip įvairios cere
monijos, apeigos, planai ir t. t.

Greitai turėtų išeiti iš spau
dos ir bendras visos sąjungos 
informacinis biuletenis, kuris 
apimtų visas skautavimo šakas. 
Šis leidinys — “Mūsų Skauty- 
bė” jungs anksčiau ėjusius at
skirus: Gabiją, Krivulę, Ad Me- 
liorem ir Pirmi jos informacijų

Vasario 22 d. LSS-jos Vyr. j biuletenį. Kiekvienos šakos me- 
, Skautininkės s. L. Milukienės 

tracijos. žurnalas atrodo dina- į namuose plainiew, L. L, dau- • w n x n < j • I ’ 7 zmiškas, veržlus, gyvas.' Atsi
liepdamas visiems laiko įvykiam 
iš visų skautiškųjų vietovių, su
daro įspūdį, jog “S. A.” turi ge
rą tinklą darbščių koresponden- | 
dehtų ir bendradarbių, kurie j q 
į'valgiai pagauna gyvenamojo | s.riaus ved ; A. Bačkaitienė 
meto nuotaiką. — Vyr skaučįų skyriaus ved.,

-į- os. A. čekienė — Seserijos gar-
-au_ * ir sumanymais, paliesta visa ei

lė šių dienų aktualių rūpesčių

guma Seserijos vadijos narių su
sirinko posėdžiui, kad susipažin
tų ir aptartų veiklos gaires atei- 

i nančiai kadencijai.
Šiame posėdyje dalyvavo: s. 

Banevičienė — socialinio

žinoma, nežinia, kaip persike- bės gynėja, s. R. Lora — 
lusį “Skautų Aidą” sutinka lig- tinio lavinimo skyriaus ved., ps. 
sieliniai prenumeratoriai ir skai- L. K’luliene — vadovių lavini- 
tytojai. čia vienur, čia kitur j mo skjn-iaus ved., ps. S. Šatienė 
jau teko patirti kad, Į “Skautų 
Aidą” atėjus nebuvusiems dar
buotojams, daug kas tikisi ar ti
kėjosi pasikeitimų žurnalo link
mėje. Pirmu žvilgsniu atrody
tų, kad tie lūkesčiai, įsijungus 

i naujiems spaudos žmonėms, tu- 
i retų išsipildyti. Tačiau tų po
škai bių (ar vilčių) tema yra vi- 
; sai kita: norima “Skautų Aidą” 
matyti vaikų laikraščiu. Bet tai 
būtų perversminis žygis lietu
viškosios skautuos istorijos 
prasme. “Skautų Aidas”, Įsteig
tas 1923 kovo 15 d. -Šiauliuose, 

šelyje - dvylika spalvotu mar-f1^ šio1 išlaikė neiškraipytą, or- 
gučiu (dali. V. Aleknienėj. Pir. ganizacine liniją: tą pačią ne

spindi sausio | Priklausomoje Lietuvoje ir tęs- 
ir vasario (ir gruodžio) mėnesių ^‘a išeivijoje, 
organizacinius įvykius, kurių 
labai gausu plačiai išsibarsčiu
siuose Liet. Skautų S-gos viene-i buotojai yra: 
tuose, ypač centre, kur Korės-į— s. Juozas Toliušis (7418 So. Į 
pondencinis Suvažiavimas išrin- j Claremont avė., Chicago, Ill. 
ko naujus žmones į aukščiau- 60636), pavaduotojai — v. s. Alė 
sios vadovybės postus. Antra- Namikienė ir s. Balys Vosylius, į 
sis “S. A.” numeris išryškina techninis redaktorius — v. s 
Kovo mėnesį, susijusį su lietu- Vladas Vijeikis, redakcinė kole 
vių skautų Globėjo šv. Kazimie- gija — vj 
ro švente, Kaziuko mugėmis ir v. s. < 
su šiemet ankstyvomis Velyko-! Birutė 
mis. ! torius

Pirmojo “Skautų Ąido” nu-i 
merio viršelyje — Vasario 16-į 
tosios ženklai ii' simboliai (dail.Į 
V. Vijeikis), antro numerio vii

numeris at:

Ko. -J. Kereiienės, 
dalyvavo: Bronė 

rena K:rkavienė, Da
riu nienė, Jolanta Mi
elina Sriubienė, Da
pkienė ir Aleksandra 

:kanderienė.
1955 m. balandžio 10 d., savo 

būrelio ribose, pakvietusios Ker
navės tunto vadiją, pravedėm 
vyr. skaučių įžodį, mėlyni kak
laraiščiai buvo užrišti sesėm T. 
Kirkuvienei, J. Mikūnienei ir D. 
Puodžiūnienei. Netrukus į mū
sų gretas įsijungė s. Birutė Vin- 
dašienė, o 1967 m. pavasarį atė
jo sesė Birutė Vanagienė. Po 
3 metų vadovavimo, 1967 m. 
gruodžio mėn. sesė Jolanta Ke- 
relienė būrelio tvarkymą perda
vė vyr. skltn. t. n. Aleksandrai 
Likanderienei. Būrelis nemažė
ja, o vis po truputį auga. 1968 
m. pavasari prisijungė sesė Jū
ratė Urbutienė. Dar po metų —

oi ta u kus, kurių 
bais muge: 
gausiai pi

eka (lulniomcs d&r- 
jesiruošiant ir taip 
ildėme savo pavil

jone, įvairiais eksponatais.
Reiškiame nuoširdžią padėką 

mūsų tėveliams, ilgas valandas 
praleidusiems rūsiuose, medžio

on ų mamytėms-

džiagą šiam leidimui paruoš tos , g. Vanagienė pasipuošė mė- 
šakos redaktorius. j lynų kaklaraiščiu. 1969 m. ru-

Dar buvo diskutuota tarptau-' deni Prisijungė sesė Danguolė 
tiniai ir Skautų Aido reikalai,| Vitkienė, taigi šiuo metu esam 
pasikeista mintimis.

Kalbos nenutrūko ir pietau-į 
j ant. Ir pietų metu buvo taria- ■ 
masi, planuojama. Posėdyje, ku-j 
ris užtruko .iki pavakario, buvo ! 
tikrai daug pasidalinta mintim 

tais, paliesta visa ei-

Ir taip nejučiomis artėjam į 
šeštuosius metus

Per tą laiką turėjom dvi ge
gužines tėvų Marijonų seduose, 
kur suvažiuojam visos su vyrais 
ir vaikais, močiutėm ir -seneliais. 
Taip pat turėjom dvi -Kalėdų eg
lutes, irgi su visais šeimos na- 

į riais, kur Kalėdų seneliu mums 
į ' pabuvo s. Alfonsas Kerelis. Są

žiningai padedam Kaziuko Mu
gėje, dažniausiai dalindamos ce

pelinus ir balandėlius ir retkar- 
i čiais gaudamos pA>gos pasižmo
nėti didžiojoj Jaunimo Centro 
salėj, paviljone.

Kartą susirinkusios nutarėm 
paminėti savo įsikūrimą ir at
švęsti 5 m. gyvavimą. Kaip nu
tarėm, tai ir padarėm.

Tačiau lengviau pasakyti 
nei padaryti. Labai sunku

buvo rasti datą, kad visa 
dešimtuke galėtų dalyvautu
Nors jau po penkmečio buvo 

praėję gera pora mėnesių, vasa
rio 14 buvo patogiausia. Taigi, 
ir susirinko Minijos sesės su sa
vo vyrais pas sesę Bronę ir p. 
Bronių Nainius. Savo atsilanky
mu prie geros nuotaikos daug 
prisidėjo ir tuntininkė skauti
ninke Dalia Dundzilienė su vy
ru s. Antanu Dundzila ir Kerna
vės Tunto tėvų komiteto pirmi
ninkas p. V. Petrauskas. V. 
"etrauskas įteikė medžio droži
nį, vaizduojantį aukurą ir lieps
nelę, Minijos būrelio dabartinei 
vadovei sesei Bronei Nainienei, 
linkėdamas mums sėkmės ir 
ateityje. Sesė Bronė prisegė 
raudonas mažas širdutes visiems 
vyrams, kaip padėką, kad jie ne
prieštarauja mūsų tokiam veiki
mui. Mes negavom nei medalių, 
nei atžymėjimų, mes, tiesa, ne
daug ir tepadarėm. Būrelio na
rės priklauso dar keliom kitom 
organizacijom, dalyvauja ALIAS 
žmonių pagalbiniam vienete, pri
klauso Lietuvos Dukterų Dr-jai, 
dirba lituanistinių mokyklų tė
vų komitetuose ar eina pareigas 
Kernavės tunte.

Ir tai būtų atsakymas į patį 
pirmą klausimą: “Kas tos narės 
ir ką jos veikia Minijoje?” Gal 
didžiausias mūsų nuopelnas bū
tų (bent mūsų pačių akimis), 
kad nuomonių skirtumai pasi
lieka būrelio ribose, ir su malo
numu renkamės kas dvi savaitės 
pasidalinti mintimis ir panagri
nėti gyvenamų laikų problemas.

Al. Likanderienė

seimininsems, uirousioms vinu- 
-vėe: p. p. Galesienei, Kaveckie- 
nei, Kelpšienei, Krasauskienei, 
’.intakienei, Neuienei, Podienei, 
Vaičaitienei, Vaičienei, Varnai- 
tienei, Vilutytei. P. p. Kronams, 
tvarkiusiems laimėjimus. P. Du
dėnui, gausiai įvairių saldumy
nų paaukojusiam, “Neringos’* 
restorano savininkams p. p. 
Agiear už dovaną kavinei. Vi
soms mamytėms — varsčiu
sioms, kaišiusioms, mezgusioms 
puikiuosius rankdarbius.

Už viską, ką iš Jūsų visų šia
me darbymeėjše patyrėme, ta
riame didelį skaatišką AČIC!

I • 1 Kernavietės

UTUANICA SUTINKA 
PAVASARI, 

prasidėusi kovo 21 d.
Balandžio 5 d. Chicagos Jau

nimo Centre įvyksta Lituanicos 
tunto skautų draugovių tradici
nė Pavasario Sueiga.

Sueigos komendantas — s. 
v. si. junj. Viktoras štuopys. 
Laužo programos vedėjas — si. 
junj. Vladas Žukauskas. Progra
mos metu bus rodomos skaidrės 
iš praeitų metų tunto stovyk
los. Perkūno, Mindaugo ir Al
girdo draugovės paruošia pasiro
dymus. Sueiga prasideda 10:30 
vai. Sueigos metu bus draugo
vių įsakymai, specialybių ženk
liukų bei pažymėjimų įteikimas 
ir skiltininkų pagerbimas. Kiek
vienas draugininkas prašomas 
pristatyti savo draugovės ge
riausio skiltininko vardą, pavar
dę ir skilties vardą iki Velykų.

Visi tėvai kviečiami dalyvauti 
šioje sueigoje, kuri Įvyks apati
nėje Jaunimo Centro * salėje.. 
Skautai renkasi 10:: 15 iš'ryto.

. Lituanicos Tunto
Skautų Skyrius

— skautininkių skyriaus ved., 
ps. B. Kidolienė — Skautų Ai
do ryšininkė, s. D. Siemaškienė i 
— Atlanto rajono vadeivė, vyr.; 
sk. v. si. Gudaitienė — Gabijos į 
redaktorė, s. S. Subatienė —; 
Vyr. Skautininkės pavaduotojai 
ir, žinoma, pati vyriausioji skau-j 
tininkė s. L. Milukienė. Taip į 
pat buvo malonu savo tarpe ma- ■ 
tyti ir s. K. >tenortienę — Fir- į 
mijos narę. Dėl didelių nuoto-; 
lių trūko dar keleto vadijos na-'j 
rių ir tolimesnių rajonų vadei- 
vių.

S. Milukienė pasveikino susi
rinkusias ir taip pat perdavė v. 
s. P. Jurgėlos sveikinimus, gau
tus raštu.

Diskutuota visa, eilė būtinų? 
reikalų.
‘Gintaro’ m-klą vadovėms, taip
pat numatoma pravesti vadovių pasiruošę įkelti naujutėlius inkilus i r “ į

/ ir vadovų lavinimo stovyklą. Pa-1 
K sigendama konkrečios literatu-

I ros-konspekto vyr. skautėms, j 
' kas yra būtina ugdant jaunas • 

vadoves; Nutarta rinkti medžiagą I 
. T xt- ir išleisti konspekto forma Vado- 

sk. Irena šereliene,
Juozas Vaišnys, SJ, ir s. i-------------------
i Vindašienė; administra- riai kitur: ps. Birutė Kidolienė 

_ — s. Antanas Orentas — New York, s. Juozas Starėnas
± į (6840 So. Campbell avė., Chi-’— Holden, v. s. Bronius Žalys

Visą Įdomią, margą, nepasi-1 cago, Ill. 60629) ; redakcijos na- — Australija. Koresp.

Dabartinio “Skautų Aido” dar- 
vyr. redaktorius

Neįtikima dabarties 
tikrovė

Pramatyta atgaivinti kad velyku rytmetį pasitiktu 
PAUKŠČIŲ ČIULBĖJIMAS,

HARTFORDAS (CONN.) RUOŠIASI PRIIMTI DAUG SVEČIŲ

Balandžio 4—5 dienomis Hartfordo rį labai kviečiami visi ir visos, čia liepsnelėmis, kurias rūpestingai sau- 
trijos v et;ninkiįa mini savo isistei- *kautave, o dabar išsibarstę po pla- go nuo įsikūrimo dieny.

Tikriausiai, daug kas net ne
žino, kad yra toks Minijos bū-

• relis, o dar mažiau — ką jis vei- 
■ kia. O tačiau būrelis yra, turi 
110 narių, kurios renkasi kas dvi 
i savaitės. “Kas tos narės ?” — 
i gal ne vienas paklaus. Tai vy-
resniosios skautės; jos skauta- 

j vo Vokietijos laikais, buvo tun- 
i to adjutantės, draugininkės, 
i skiltininkės, visos aktyviai reiš- 
: kėši skautiškame gyvenime, 
j šiandien mes kiek pasikeitėm — 
; ištekėjom, ir mūsų vaikai nuėjo 
i skautauti, beliko mažiau laiko 
! ir energijos. Tačiau mus riša 
, ta pati skautiška dvasia, kaip ir 
; anais metais Vokietijoje.

Skautininkė Jolanda Kerelie-
• nė 1964 m. lapkritį pakvietė pas 
i save kelias kitas 
l šiai galvojančias.

Ar nebūtų gera 
karto susitikti,
skautavimą Vokieti joj, paly
ginti su dabartimi, pasida- 

j linti mintimis, reikalui esant

seses, pana-

karts nuo 
prisiminti

/? me+y sukaktuves.
yra raukran^as Atlanto 

o S3S:y :r broliu sąskrydis,

čiaia Amerika — nuo Atlanto ligi Ra- 
mio’»o VaMenyno. Dabartinė šatrrfa 

o : : j vica s pasidžracgii žėrinčiomis

Nuotraukoje: dalis Hartfordo sesių J 
besiruošiančiu ateinančios šventės pro-! 
gramai.

kiek padėti? žinoma, būtų 
gera.

Būtinai reikia tokio būrelio — 
ir susidūrėm-r8U problema. Kaip

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of die nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your cotatry asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick schcme, 
forget it. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick return  ̂there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Handsomely,-as-a matter of fact.

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Pius, the 
privilege of buying the new 5% 
-Freedom Shares along with 
-your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds,

Good, but selfish.
There’s one other very im- * 

portant reason why American^ 
already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is die best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to this country 
of ours, why not buy into it.

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your hank.
And cough up that $18.75.
Please.

lake stock in America
Buy ILS. Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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K. VARNELIO PARODA CONTEMPORARY 
ART MUZIEJUJE

Museum of Contemporary
Art (237 E. Ontario St., Chica
goje) pakvietė dailininką Ka-

savo kūrinius laimėjo aukštą, 
premiją.

Museum of Contemporary 
zimierą Namelį dalyvauti paroj Art rengia parodas pasižymėju- 

jsiems šiolaikinio (Contempora
ry) meno atstovams.
I

Paroda atidaroma su kvieti-į Museum of Contemporary 
mais kovo 26 d. ir tęsis keletą!Art palyginti neseniai įsikūręs, 
savaičių. Tenka pabrėžti, kad [bet jo specialybė— surasti ir 
dail. K. Varnelis yra plačiai (iškelti naujų talentų, naujų idė- 
žinomas amerikiečiams, kaip Į jų bėgamojo laiko meno rai- 
dekoratyvinio meno specialis- doje. 
tas, vitražistas. Prieš metus lai
ko Chicagos Meno institute už^kui sėkmės.

doje kartu su Florsheim, Kop-i 
pe ir “šešiais pabėgėliais”.

Į
"___  jt ■ ■

Tad linkėtina mūsų meninin- 
M.

PSEUDO MENAS TRIUMFUOJA
Šiolaikinis menas neturi palyginamo objekto

KAZYS VARNELIS "šešiolika karty po keturis", 1970
E atidaromos parodos Museum of Contemporary Art

“POISKI KRAWIEC” į

Kaip lenkams liežuvis nebe-Į 
tarnauja, kur tenka susidurti) 
su žodžiu lietuvis, matyti kad j 
ir iš sekančių poros pavyzdžių.) 

Lenkai pasimokinę iš lietu-j 
vių, irgi, matyti, pradėjo sta-, 
lyti operas sava kalba. Dzien- 
nik Zwiąskowy kovo 17 d. nr. j 
skelbia, kad balandžio 13 die-Į 
ną šv. Traicės auditorijoje pir-Į 
mą kartą lenkų kalba persta
toma Puccini opera “Tosca’\j 
kur Cavaradossi rolėje dainuos i lietuviams gerai pažįstamas j 
lenkų solistas tenoras Stefan 
Wicik, o svarbiausių Toscos 
rolę dainuos **spiewaczka z 
Wilna” — sopranas Prudencia 
Riškienė, tame laikraštyje vie
noje vietoje pavadinta Pruden- 
cija Biskus, o paraštėje po įdė
tu paveikslu "Krystyna Bis-Į , ... 
kus’\ Kad ji vra lietuvaitė irp° aPie 
kad ji vra šiauliške, apie taip. ! ... . . , , t .. v sirinkimm mokvk’os patalpo-ne žodžio. . . . 1Pms. Tik kai leidimas buvo 

Kad mūsų iškilioji daininin-|dliotas paaiškėjo, kad susirin
kę sutiko dainuoti lenkų kalba!

nušlifuodamas stiklus 
liausiūi jis iš kariuouici 
vo daugelio milijonų zlo 
ta radijo teleskopą. A 
m as - mėgėjas yra ž 
krašte ir užsieniuose, 
d a 1 y v a vęs skaitlį nguose 
uomijos kongresuose.

lai toks “jMilski kravviec 
Adomas Giedrys! įpr.

strono- 
inomas 
be kt.
astro-

Komunistai susiorganizavo 
mokyklose savo “jačeikas”

St. Mary’s aukšt. mokyklos, 
[2011 Grenshaw St„ adininis- 
I tracija atsisakė leisti mokyk
los patalpose susirinkti jauni- 

Įmo grupei, kurią neseniai Chi- 
[cagoje suorganizavo Amerikos 
| komunistų partija.

Viena mokytoja, Prexy Nes
kilti šioje mokykloje dės

li sąmonėjimą”, 
pasinaudoti

Nuosmukio inžinieriai savo 
manifestą buvo paskelbę maž
daug prieš penkiolika metų, įs
pėdami diletantus ir grafoma
nus. Buvo susirūpinta dvasinės 
kultūros nuosmukiu. Tas lietu
viškas manifestas buvo taiky
tas lietuviams, kurie užsiėmė 
arba domėjosi literatūra ir ki
tom meno sritim. Ačiū Dievui, 
kad dėl to manifesto nekilo nei 
riaušių nei kitokių ekscesų, nes 
tada dar nebuvo nei hipių, nei 
studentų revoliucionierių. Tie
sa, plunksnomis kai kurie karš
tesni nusipelnę ir nenusipelnę 
tapytojai ir rašytojai pasibadė 
ir užmiršo.

Nesakyčiau, kad manifestas 
neišėjo į naudą. Mūsų meninin
kai ligi šiol nenusmuko iki nu
lio, kaip daug kur kitur meną 
naikina naujovių vėžys. Daili
ninkai sugarmėję į “tarptauti
nį” lagerį, kiekvienas' skalbia 
savo žlugtą, o jų marškinius 
skalbia tie, kurie valdo pasaulio 
meną ir muziejus. Meno pirk
liai ,savo keliu atkreipia daili
ninku dėmėsi savo interesams. 
Kairiojo sparno meno kritikai 
(oportunistai) rašo apię tai, ko 
parodoje nėra. Garbina drąsą, 
diletantus, kurie iš visuomenės 
daro juokus. Egocentriškas jau
nimas didžiuojasi tik savo lai
mėjimais; vieni kitus savo nai
vumu pralenkia. Buvusi 69-ji 
Amerikos meno paroda Chica- 
gos Meno institute visus rekor
dus sumušė. Drąsus moderniojoj
meno kuratorius suruošė tokią straktinėje dailėje 
parodą, kad net didžioji spauda Inoje neegzistuoja. Gamtovaiz-

sąmoningai nutylėjo. Nutylėji
mas nereiškia pritarimą, bet 
dėmesio nekreipimą į perdaug 
didelį naivumą. Ten buvo tokių 
“šedevrų”, kaip žemių krūva, 
nedažytų drobių ant parėmių 
užtrauktų! Bet koks kvailys tai 
gali padaryti. Nereikia nei į 
meno mokyklą eiti. Lygiagre
čiai su menu panašūs disorien- 
tacijos ir smurto veiksmai vyk
sta universitetuose ir gatvėse. 
Kieno ranka vadovauja pavir
šutiniškai galvojančiam jauni
mui?

Šiolaikinis menas neturi pa
lyginamo objekto. Žmogaus ir 
jo dvasios menas nebeegzistuo
ja. Jeigu egzistuotų, tai būtų 
lygu senesnei meno kultūrai. 
Dailė, teisingiau, visas vaizdinis 
menas, virto technikos žargo
nu — pseudo menu. Dvasinė 
harmonija tarp žmogaus ir me
no yra žemo lygio. Yra išim
čių, bet esmėje technika žmogų 
padarė materialistu ir aklu ro
botu, nežiūrint to, kaip naujo
vių šalininkai begintų savo po
zicijas. Nebūtų teisinga prie
šintis naujovėms. Jos neišven
giamos ir reikalingos. Bet rei
kia iš esmės pažinti meno ver
tybę ir atskirti nuo profaniz- 
mo. Neatskirdami dvasinės gy
vybės, mes patys pasidarysime 
beverčiai. Meno mokyklos šian
dien neturi konkrečios progra
mos abstraktiniu dalvku dėstv- 
me, kuomet ši meno sritis iš 
viso yra subjektyvi, žmogus ab- 

ar skulptū-

dis — taip pat. Mokyklose yra 
perdaug teorijų, o permažai es
tetinės dinamikos, šiolaikinis 
dailininkas atsiskyręs nuo vi
suomenės. Visuomenei jis kaip 
ir nereikalingas, nes jis gyvena 
sau. Jis net nereprezentuoja 
tikrojo gyvenimo bei kultūros 
raidos. <" 
duotą meną.

Jis kuria savo isivaiz- Į rotoriui

“AMŽINASIS”
LEONARDO da VINČI

Romaną galima, įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siusti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

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

Kieti viršeliai —- 84.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI i!AS LIETUVIŠKŲ

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys Iietuvilky liaudies 

yra stos dainos Ir gaidos:

Tegu giria šlamščia, 
Ošia, tra-ta-ta
Suktinis I
Suktinis II
Kokietka
Padlspsnas
Vengarka
Klumpakojis

Šis gatdg rinkinys kainuoja

dainelių Ir sokiv# M psl. Rinkinyje

L

3.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
IX
U.
15.

Aguonėlės
Vakar vakarėli
Augin tėvas
Meiles valsas
Siuntė mane motinėlė 
čigonai * 
Pelėda
Noriu miego

tik $1.00.

ftuos galdv lr ^®lnV rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jai »tsly
si te Ček{ arba Money Orderj ui gaktas ir pridėsite 25 centus persiuntė 
mo Ulaidoms, tai pasilsime |as pastų. Čekius prašome ilralyH 
NAUJIENOMS Ir paslysti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILLINOIS

“8. Kur kanuolių vartojimas 
nepraktiškas, aš galiu pakeisti 
katapultais, mangonėliais ir 
ir mašinomis, kurios šaudys 
sprogimais su dideliu spartu
mu. Be to, dabar gal dar neži
noma, bet aš galiu sugalvoti 
begalinių apsigynimo dalykų.

“9. Ir, jeigu mūšis vyktų jū
roje, aš turiu visokių mašinų, 
skubiai veikiančių, puolimui ir 
apsigynimui; laivų, kurie atlai
kys didžiausią ugnį, — taip pat 
paraką ir garus.

“10. Taikos metu, aš tikiu, 
architektūroje galiu susilyginti 
su bet kuo, statydamas viešus 
ar privačius pastatus. Galiu pa
sukti vandeni iš vienos" vagos į 
kitą. •

“Tada aš galiu kurti skulptū
rą, iš marmuro, bronzos ar ter
ra-cotta. Tapyboje aš galiu tiek 
atlikti, kiek gali visi kiti.

“Toliau, aš galiu padirbti ar
klį bronzoje amžinam Jūsų tė
vo atminimui, taip pat ir švie
siam Sforzų dvarui ir, jeigu 
kas nors iš aukščiau suminėtų 
dalykų pasirodytų negalimu ar 
nepraktišku Jums, aš siūlau 
pabandyti Jūsų parke arba kur 
kitur, kas galėtų patenkinti Jū
sų Ekscelenciją, dėl ko aš nu
žemintai pasisiūlau”.

šis Leonardo laiškas Milano 
kunigaikščiui buvo rašytas iš 
dešinės į kairę, todėl nelengva 
bjKo iššifruoti. Visas savo pri
vačias memorandas jis taip ra
šydavo.

Politiniais sumetimais Lodo- 
vico ii Moro reikėjo įsigyti pa
lankumą iš Vokietijos impera
toriaus Maximiliano. Jis užan- 
gažavo Leonardo nutapyti pa
veikslą altoriui, kur buvo pa
vaizduotas Kristaus gimimas. 
Kai Leonardo užbaigė tą pa
veikslą, tada paveikslas buvo 
pasiųstas vokiečių imperatoriui 
kaip dovana nuo II Moro. Ano
nimiški biografai teigia, kad 
tas paveikslas buvęs labai pui
kus, bet, deja, jis visiškai din
gęs.

Kunigaikštis mokėjd pasi
naudoti Leonardo talentu. Jis 
jam patikėjo karinių planų pa
slaptis ir pavedė paruošti kari
nės inžinierijos projektus. Taip 
pat dvaro pokylių atvejais Leo
nardo da Vinči buvo ceremoni
jų vadas, tvarkdarys ir skonin-

darbais, nes kunigaikščiui tas 
dalykas labiau rūpėjo .negu 
menas. Užsakytas “Paskutinės 
Vakarienės” Madonna delle 
Grazie Milano vienuolyne tęsė
si apie 10 metiį. Buvo pakarto
tinai raginamas darbą užbaigti. 
Net .pats kunigaikštis savo sek- 

i Domino Marchesino 
m. š. Všakė parašyti Leonardui laiš

ką, paraginant ji greičiau už
baigti “Paskutinės Vakarienės” 
darbą. Pagaliau ir pats II Moro 
asmeniškai privertė dailininką 
skubiai pabaigti. Pagal doku
mentus Leonardo “Paskutinę 
Vakarienę” baigęs tapyti 1498 
metais. Nepraėjus nei 2 me
tams, susii-inko dideli būriai 
kunigaikščių ir condottieri, vos 
tik grįžusių iš karo lauko pa
gerbti dailininką Leonardo da 
Vinči ir pareikšti savo džiaugs
mą. šitą faktą pabrėžia italų is
torikas Paolo Giovio, rašyda
mas apie Liudviką XII perga
lingą kampaniją prieš Lodovi- 
co Sforzą 1499 metais.

Tūkstančiai reprodukcijų bu
vo padaryta iš Leonardo “Pas
kutinės Vakarienės” paveikslo.

Francesco Sforza statula

gyveno

Leonardo jau dirbo prie sta
tulos, kaip buvo anksčiau pa
žadėjęs n Moro ir tuo pačiu 
kartu dirbo prie jau minėto 
paveikslo. Bet laiške kunigaik
ščiui priminė, kad jam alga 
nemokėta. Leonardo išvyko iš 
Milano.

Kai vėliau statula — Sforzos 
paminklas buvo baigtas, tai vi
soje Italijoje niekas negalėjo 
nulieti’ bronzoje dėl jos didu
mo, nes buvo 20 pėdų aukščio 
su raiteliu ant žirgo.

Manierizmas

Leonardo da Vinči
penktoje (Cinquencento) Itali
jos meno epochoje arba auksi
nio Renesanso viduryje, tai bu
vo paskutinė epocha. Po to se
kė manierizmo periodas — se
nųjų renesansinių tradicijų 
konvencionalus tęsinys. Proto- 
renesanso pirmūnai buvo Ci- 
mabue ir Giotto (1266—1339), 
kuris atsisakė nuo bizantinių 
tradicijų ortodoksiškumo (t. 
buvo Duecento periodas). Tre
cento laikotarpis žinomas kaip 
gotikinio periodo tęsinys vi
duramžiu vaizdiniame 
Ir •viename ir antrame 
duose nuo 1303 iki 1377 
rybinės išraiškos menas
primityviškas, ikonografiškas. 
Trecento periodas turi dvi sti
liaus šakas ir vystosi keliuose 
centruose: Florencijoje, Sieno
je, etc. Kuriasi meno mokyklos.

Būdinga tai. kad “maniera 
bizantika” yra hieratiškas go
tiškas formalus linijinis deko
ratyvinis dvieju matavimų, su 
auksiniu fonu menas. Cimabue 
(1272 — 1302) buvo pirmas

ment 
perio- 

m. kū- 
dalinai

Bolognoje, Lukoje, Milane, Ne
apoly, Paduvoje, Romoje, Ve
necijoje ir Veronoje. Religinis 
menas tada buvo pagrindinė 
tema, bet ne monumentalus, 
neturėjo nei fizinės dinamikos, 
kokią išvystė Auksinio Rene
sanso menininkai Leonardo da 
Vinči, Michelangelo, Rafaelįs 
ir daug kitų. 15-ta m šimtmety 
(Quattrocento) prasidėjo tik
rasis Renensansas. Eksperimen
tų dėka, keitėsi formos tapybo
je, skulptūroje ir architektūro
je. Aukštos gotiško stiliaus baž
nyčios pakeičiamos baroko sti
liumi. Renesanso klasika pasi
daro ne graikiška, bet romaniš
ka.

Renesanso centras buvo Flo
rencija, kur koncentravosi pra
monė ir komercija. Politiškai 
Florencija buvo nepriklauso
ma bendruomenė arba respub-

kimas daromas vardu “Jaunų
jų darbininkų išlaisvinimo 
Ivgos”, kuri yra komunistų 
partijos dešinioji ranka ir bu
vo slapta įsteigta praeito vasa
rio 7-9 d., Sherman House 
Įvykusiame susirinkime, kurį 
visiškai dominavo JAV kom
partija, pati parinkdama tam 

.susirinkimui delegatus, paruoš-

lika. Ten vyko nuolatinė nesan-|nias
taika su kaimyninėm bendruo
menėm 
namie, 
varžėsi 
bes.

— Pisa ir Siena, bet ir 
Privilegijuotos šeimos 

dėl pirmenybės ir gar

(Bus daugiau)

DaiL Adomo Galdiko 
pomirtinė paroda

Balandžio 11 — 19 d. d. Čiur
lionio galerijoje,; Jaunimo Cen
tre, atidaroma mirusio daili
ninko Adomo Galdiko tapybos 

[darbų paroda. Yra,sudaryta re
dakcija Galdiko monografijai 
išleisti.

Bostono muziejus mini 
100 metų sukakti

Bostono Museum of Fine 
Arts šiemet suėjo 100 metų nuo 
jo Įsikūrimo Huntington gatvė
je. Ta proga yra surengta spe
ciali paroda. Buvo numatyta iš 
Egipto atgabenti 43 eksponatus 
iš Kairo muziejaus, bet Egipto- 
Izraelio konfliktas pakenkė ir 
sutartis užkliuvo. . Eksponatai 
turėjo Bostoną pasiekti balan
džio mėnesį.

Bostono muziejus yra* didelis 
ir meno kūriniais turtingas. 
Yra labai daug antikinio meno. 
Renesanso tapybos ir t. t.

gai ta proga paruošdąvęs deko- menininkas, kuris atitrūko nuo Į George Sherbondy, 85 mėty Orange- 
racijas. Vėliau kažkaip tarp jų bizantinės 
atsirado nepasitenkinimo šešė- giant Viduramžius, kūrėsi prieš 
lių. Leonardo buvo daugiau už- renesansinės mokyklos Jtalijo- 
siėmęs inžinierijos planais ir1 j e šiuose centruose: Asičiuje,

manieros. Užbai- vili®, III. gyventojas, būdamas 18 mė
ty, prisidėjo doleriu nupirkti lazdą I 
seniausiam kaimo gyventojui. Dabar! 
ši lazda teko jam pačiam. Ji turi auk
sinę galvą ir paveldėjimo keliu eina 

iš ranky į rankas,

lenkų statomoje operoje kaip 
ir atsilygindama už Wicika, 
kurs jau kelintą kartą Chica
gos lietuvių operose dainuoja 
vadovaujančias roles lietuviš
kai, tai visiškai tvarkoje, tik 
kažkaip netvarkoje atrodo, tas 
fanatiškas lenku vengimas kur 
reikia paminėti “iitwin” ar 
“litvvinka”. Perdaug jau “len-rda‘m‘a";’ezOihicYja7 ir parinkda- 
kiškai” atsiduoda.

Antras pavyzdys. Tame pa
čiame laikraštyje Įdėta iš Var
šuvos žinutė, pavadinta “Pols- 
ki Krawiec-Astronom”, kur 
pažodžiui parašyta: Kaip kraš
to agentūra praneša, siuvėjas 
Adam Giedrys iš ščecinuko, 
Košalino vaivadijoje, pasirin
ko retai sutinkamą “pomėgį” — 
astronomiją. Jo pastangomis 
ščecinuke Įsteigta astronomi
jos observatorija.

“Dauguma skaidriu naktų A. 
Giedrys praleidžia toje nuosa
voje observatorijoje, atlikda-

; stebėjimus. Jis Įsigijo 
observacines 125 milimetru ir
25 milimetrų lunetes, pats joms j tai negali padaryti.

•ma centro komitetą ir štabo 
narius.

“Jaunų darbininkų išlaisvi
nimo lygos” . pirmininku pa
skirtas Jarvis Tyner, JAV 
[kompartijos centrinio komite
to narys, ligšiol pirmininkavęs, 
kitai panašiai frontinei kom
partijos jaunių grupei, besiva
dinančiai W. E. B. Du Bois 
klubais.

KODĖL ŽUVYS BE PLAUKŲ
— Kodėl žuvys neturi plaukų ?
— Todėl, kad jos turi žvynes.
— Ir kodėl jos turi žvynes?
—Dėlto, kad jos nieko prieš

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

arba

į

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U L, 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, 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
7. Prof. V. Biržiška',’ SENŲJŲ LiETUvĮšKŲ KNYGŲ

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.......................... S2.00
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 PALAIMINTASI ...... . ...................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais 32.00. kietais ................................................ .
13. Juozas švaistas, PETRAS šIRVOKAS, 228 psl.......................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.................... .....
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.............. .
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........
18. Kip-as Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

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

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$1.50

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$Z00
$5.00
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

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

orderiu, šiuo adresu:
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Hipių kolektyvuose yra tfiks- 
I tančiai jaunų vyrų ir moterų, 
kuriuos mes matome plaukuo- 

j tus, barzdotus ir nešvarius, žmo 
| nės į tokį keistų jaunuolių sąjū- 
Į dį žiūri su panieka arba palaiko 
nesąmone. Hipių dabar yra vi
same pasauly. JAV daugiau
sia, tokiame krašte, kur yra ma
žiausia skurdo. Spauda klausia: 
Kas tie hipiai ir ko jie siekia?

bei valstybės santvarka? Kodėl 
jie pasirinko skurdų gyvenimą 
ir narkotikus, kuriems pirkti rei
kia pinigų?

Dabar ir patys hipiai, pagy
venę penketą metų Haight-Ash
bury citadelėj e ar kitose hipių 
kolonijose, prisipažįsta, kad ieš
kodami "Metuizmo, broliškos 
meilės skriaudžiamiems”, sukū-

Ko tikisi atsiekti, jeigu yra ne
patenkinti esama visuomenės

rė tikrą praganą, iš kurio grįžti 
labai sunku. Sunku, todėl, kad 
savo protą, ir kūną pradėjo nai-

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

Ar užtenka vien pečių patraukimo?
Šių metų sausio 10 d. Naujienose rašėme, kad Vati

kano ir Maskvos susitarimas kunigus Liudviką Poviloni 
ir Romualdą Kriščiūną okupuotoje Lietuvoje pakelti į 
vyskupus ir duoti jiems atsakomingas pareigas dviejo
se vyskupijose labai brangiai kainuos ne vien lietuviams 
katalikams, bet ir visai lietuvių tautai.

Visi žinome, kad okupantas persekiojo tikinčiuosius, 
bet dabar kiekvienam turėtų būti aišku, kad jis jau ryž
tasi pajungti Lietuvoje likusią visą katalikų bažnyčios 
organizaciją. Iki šio meto jis persekiojo atskirus asme
nis, skriaudė organizaciją, bet dabar jau ryžosi perim
ti savo kontrolėn pačius svarbiausius katalikų bažnyčios 
centrus. Iki šio meto buvusiais vyskupais rusai negalėjo 
pasitikėti, drąsesnieji lietuviai kunigai skundėsi oku
pantui ne vien pačioje Lietuvoje, bet ir Kosyginui drįso 
skundą parašyti. Aršiausia, kad to skundo nuorašai pa
siekė ir laisvąjį pasaulį. Vyskupams Poviloniui ir Kriš
čiūnui atsisėdus į vyskupijų vadovybę panašių skundų 
negirdėsime.

eitas pareigas, bet nieko iš esmės šiuo klausimu nepasi
sakė. 0 Brooklyne pranciškonų leidžiamuose “Aiduose” 
Iksygrekas savo išvedžiojimus šiaip baigia: “Norisi 
laukti, kad jaunieji vyskupai bus išmintingi ir atsparūs, 
tačiau teks toliau stebėti, kaip jie reikšis”. (“Aidai”, 1970 
m. saus., 38 psl.). Ko pranciškonai tikisi sulaukti iš Po 
vilonio, suvaidinusio komunistinio muziejaus statybos 
apgaulę Klaipėdoje, sunku suprasti?

Pranciškonai patarė laukti, kol paaiškės, kuo nau
jai paskirti vyskupai reikšis, katalikų bažnyčios lietu
viai prelatai tyli, o paprastieji veikėjai tik pečiais pa
traukia ir taip pat tyli. Jeigu pačioje Lietuvoje apie pa
darytą sauvalę tik pečiais galima patraukti, tai pečių pa
traukimas jokiu būdu nepateisinamas laisvame pasaulyje. 
Lietuvoje okupantas turi fizinę jėgą ir gali be atodairos, 
sauvaliauti, kaip jis sauvaliavo iki šio meto. Bet laisva
me pasaulyje gyvenantieji lietuviai turi teisės reikalauti 
paaiškinimo, kokiais sumetimais pritariama šiai sauva
lei. Šiuo reikalu pirmon eilėn turėtų pasisakyti pačiame 
Vatikane ir apie Vatikaną gyvenantieji aukštieji lietu
viai patarėjai. Reikia išaiškinti, ar popiežius prieš 
siųsdamas vysk. Labukui tokį raštą, atsiklausė lietuvių 
patarėjų? Jeigu atsiklausė, tai ką lietuviai jam patarė? 
Nemanome, kad būtų galėjęs atsirasti. bent vienas lie
tuvis dvasiškis, kuris bet kokiais sumetimais būtų ga-

Jeigu ne lietuvis patarė popiežiui imtis šio žingsnio, 
tai kas jam tokį patarimą davė? Iš Vatikano įvairiais

Tenka apgailestauti, kad iki šio meto laisvajame pa- keliais ateinančios žinios sako, kad toks patarimas po- 
saulyje neteko girdėti nevieno griežtesnio lietuvių pro-piežiui galėjo būti tiktai lenko pakištas. Praeityje ne 
testo dėl Lietuvoje padarytos šios baisios prievartos, j vieną kartą lenkas yra radęs bendrą kalbą su rusais 
Nieko negirdėjome ir apie tai, kodėl popiežius Paulius lietuviams skriausti, netektų stebėtis, kad lenkas galėjo 
VI-sis sutiko skirti vyskupais marksizmo kursus sek-1 patarti popiežiui paskirti sovietų politikai pritariančius 
minga! baigusius ir imperialistinei sovietų politikai pri- avantiūristus naujais vyskupais. Lenkams niekad nepa
tariančius kunigus. Vyskupas Juozas Matulaitis — La- į tiko lietuvių noras ne tik savarankiškai tvarkytis, bet 
bukas, Kauno katedroje pakeldamas minėtus kunigus į!ir savarankiškai tvarkyti tikybinius savo reikalus. Nie- 
vyskupus, perskaitė popiežiaus įsakymą, kuriame liepia-Į kam ne paslaptis, kad lenkų įtaka Vatikane -dar yra di- 
ma tai padaryti.. Susidarė įspūdis, kad vysk. Matulaitis dėlė. Jie yra sulindę ne tik į Įvairias-administracijos
— Labukas, nenorėjo minėtų kunigų kelti į vyskupus, 
bet jis tai padaręs pagal įsakymą iš Romos. Perskaity- 
damas popiežiaus laišką, jis rankas nusiplovęs. Gal tai 
buvo vienintelis protestas, kurį Kauno vyskupas galėjęs 
pareikšti. Iškilmėse dalyvavusieji žino-, tai buvo pada
ryta pagal vyresnybės įsakymą.

Nei gausi Amerikos katalikų spauda, nei įtakinges- 
nieji katalikų veikėjai iš esmės šiuo klausimu nepasisakė.

įstaigas, bet jie stovi gana įtakingų kongregacijų prie
šakyje. Lenkai katalikai sugebėjo išlaikyti savo įtaką 
ir komunistinėje Lenkijoje. Neseniai spaudoje pasirodę 
statistiniai duomenys sako, kad šiandien Lenkijoje ka
talikų pareigūnų skaičius yra 60 kartų didesnis, negu 
rusų pavergtoje Lietuvoje. Visi suprantame, kad rusų 
okupacija Lietuvoje ne amžina. Sugriuvo galingesnės im
perijos, grius ir sovietinė. Atgaus laisvę visos paverg-

Jie pasitenkino pusiau oficialiais pranešimais apie nau-i tos tautos, jų tarpe ir lietuviai. Tada lenkai ir vėl bandys 
jų vyskupų paskyrimą, bet neturėjo drąsos pasisakyti veržtis į Lietuvą netikinčių krikštyti, kaip jie tai darė 
apie šį visiems lietuviams labai svarbų klausimą. “Darbi- praeityje.
ninkas” išblusinėjo tuo reikalu Naujienose parašytą Neužtenka vien pečių patraukimo. Šį klausimą rei- 
įžanginį, nurodydamas sumaišytus kunigų titulus ir jų kia išsiaiškinti.

kinti marijuana, o vėliau ir vi
sais kitais narkotikais, kokius i 

! tik gali gauti. Mergaitės savo! 
kūną pardavinėja, kad gautą pi-1 
nigų narkotikams pirkti.

šią hipių problemą nėra leng-Į 
va išspręsti. Pirmiausia reikia j 
žinoti, kad hipių negalima su- j 
plakti į vieną ir tą pačią kate
goriją, net studentų, kurių dau-l 
guma rėdosi ir elgiasi, kaip hi- Į 
piai. Kai jauni žmonės sukelia 
riaušes gatvėse arba universi
tetuose, jie nesudaro daugumos. 
Jie yra mažumoje, kuriuos pa- į 
veikia politiniai aktyvistai, ku
rie teigia, jog smurtas pateisi-į 
na tikslą. Dauguma hipių ne
pritaria smurto veiksmams. Jie 
nori būti ramūs atsiskyrę nuo 
“Establishment" (esamos san
tvarkos), bet neturi nieko sa
vo pasiūlyti, vietoje senosios vi
suomeninės ir politinės santvar
kos. Hipių gaujose yra erzac 
hipių, “savaitgalio” hipių, kurie 
rėdosi, kalbasi ir elgiasi kaip 
hipiai, bet jie nevisai prisideda 
prie jų sąjūdžio. Bet jie taip 
pat vartoja, tik lengvesnius nar
kotikus. Tikrieji — “narkotikų 
hipiai” — esti senesni sąjūdžio 
nariai, vartoja įvairių rūšių nar
kotikus, daugiausia heroiną, nuo 
kurio smegenys suminkštėja iki 
išprotėjimo laipsnio. Yra “reli
ginių” hipių, kurie žavisi budiz
mo arba mohametonų tikėjimu, 
kaip jie mano — čia esąs vienin
telis guru — išeities taškas — 
atsikratymas senomis tradicijo
mis. Hipiai atmeta ortodoksinę 
religiją, atsižada savo tėvų.

Hipiai atsirado ne dėl skurdo 
ir ne iš skurdžių šeimų. Pirmieji 
hipiai yra kilę iš turtingų šei
mų, “piene ir svieste” išaugin
ti ir pamokyti, šitie “vaikiga
liai” ne dėl kokio ten idealizmo, 
bet iš nuobodulio užsimanė “kuo 
nors būti” — pasirodyti, pagar
sėti. Jautrus elementas — už
sidegė “psichotiška” ugnimi. Jų 
tarpe yra daug ignorantų, kri
minalistų, puspročių jaunų vy
rukų ir mergaičių. Jie žavisi į 
neribota laisve viską daryti, kad 
niekas jiems nieko negalėtų už
drausti. Tarp jų paplitusios ne- 
nerinės ligos, bloga moralinė bū
klė tarp vedusių ir palaidai gy
venančių. *' ’ .

Vienas reporteris Haight - 
Ashbury gete buvo. Jis sako: 
kur kartą buvo meilės ir vilties 
pilis, dabar pasidarė šmėklos 
vietovė," kur gresia užpuolimų, 
prievartos ir plėšimų bei užmu
šimų baimė.

Hipiai, kurie tariamai kovoja 
už teisingumą, patys yra hipo- 
kritai. Jie rėkia ant materia
lizmo, prieš apgaudinėjimus, bet 
patys remia pelnagaudžius pirk
dami narkotikus ir mokėdami 
aukštas kainas savo pražūčiai. 
Jų “idealas”, tai seksas, kurį

pių. Ji sako: tėvai man davė 
to, ko aš norėjau. Turėjau sa
vo brangų automobilį. Bet vis
kas buvo man bevertis dalykas, 
nes viskas sukėsi tik apie pini
gus... Todėl aš išskridau iš na
mų. Nusivylusi mergina hipių 
gyvenimu kelis kartus mėgino 
nuo San Francisco tilto nušokti 
į jūrą, kur daugelis buvusių hi
pių tai padarė.

Hipių pavyzdžiu pradėjo veik
ti ir studentai, kurie taip pat 
siekia “naujos visuomeninės 
santvarkos”. Jie atmeta šiolaiki- 
nę santvarką ir reikalauja “indi
vidualios laisvės”, (kurią jie tu
ri!). Hipių ir Students Demo
cratic Society filosofija yra la
bai radikali — ir sveikam pro
tui nepriimtina. Pav., jie sako, 
kad galima turėti lytinius san
tykius laisvai su kuo tik nori. 
Hipių “filosofija” apie “pasau
lio atkūrimą”, yra ne tik tuščia 
svajonė, bet didelė nesąmonė. 
Jie patys sąuJ&Jhiaujajai gent- 
kartei” pražūtį nibšia.

Blogiausia yra tas, kad hipių 
ir studentų konjunktūroje, de
mokratijos priešas randa talki
ninkų studentų tarpe, kurie va
deivų diktuojami stoja į “demo
kratinės“ (radikalios) draugijos 
narius, jau tarp savęs nesuta
ria. Tarp studentų visame pa
sauly sąjūdis nyksta, kaip ir 
JAV.

Daug kam kyla klausimas. 
Kodėl jaunimas pasidarė toks 
drąsus ir kovingas. Ko jis nori 
ir ko siekia. Bet atsakymo į 
tai, kodėl jauni žmonės tokiu 
plačiu mastu pasirinko keistą 
akciją bei gyvenimą, nėra.

Hipiai sako — pasaulinė padė
tis. Jie žino, kas dedasi pasau
ly. Jie sako, kad pasaulio va
dai dąžnai neišsprendžia žmo
nijos problemų taikingu būdu, 
bet žemę’aplaistą jaunų žmonių 
krauju. Jie (jaunuoliai) siun
čiami sumokėti brangiausią kai
ną — savo gyvybe — už kitų 
klaidas. Jie žino, kokias klai
das ' vadai padarė II Pasaulinio 
karo metu. “Svetimas” karas P. 
Vietname jaunąją kartą tiesiog 
pribloškė, čia nėra išimties ir 
Sovietų Š-gai, prieš kurią gali 
sukilti pavergtos tautos už 
skriaudas.

Kaip jau buvo trumpai api
brėžta, hipių sąjūdis neturi kon
krečios reikšmės, tai nusigyve
nusių ir baigiančių savo “revo
liuciją” pralaimėjimu. .. Studen
tai jau daug nuostolių padarė 
universitetams ir nekaltiems

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO LIETUVA
XX-me AMŽIUJE

V Dalis

Vielovė jau buvo gyvenama bar 
plius ordinui įsibraunant i si kraštą. Į ry
tus prie j)al Girdavos yra priešistorinis ka
pinynas. XIII-ine šimtmety čia buvo me
dinė prūsų pilaitė. Teigiama, kad nuo tos 
jiilaitės savininko pavardės ir Girdava ga
vo savo vardą. Bet galėjo būti ir kitaip, 
jog toje pilaitėje gyveno Girdavos srities 
kunigaikštis, kuris pasidavė ordinui ir. 
priėmęs krikščionybe. buvo paliktas to
liau vaidyti savo pilį, kaip tai patvirtina ir 
dokumentai. Bet po jo krikšto j)rieš jį su
kilo jo valdiniai, likę ištikimi tėvų tikėji
mui, sudegino jo pilį ir jam teko bėgli į 
Karaliaučių ieškant pas ordiną prieglobs
čio. kur jis prisilaikė 1262 - 1273 melų lai
kotarpy.

Ordino laikais čia buvo pastatyta nau
ja pilis, kuri vėliau sunyko ir lik jos rū
sių žymes dar buvo galima atpažinti. Mies
to pietinėje dalyje, ten kur paskutiniu 
melu buvo Johanitų ligoninė, anksčiau 
buvo didelis domininkonų vienuolynas.

1 169 metais Girdava su dideliais žemių 
plotais apskrityje įsigijo baronas George 
von Sc’hlicben. Toms valdoms priklausė ir 
Nordenburgo miestelis, Asūnų. Maltainių, 
Momėnų. Pentlaukių ir kiti kaimai bei 
Sobrasčių ir Truntlaukių dvarai. Tokiuo

Dvaro rūmai prie Didžiųjų Bajoru, Ašvinio ežero apylinkėse

būdu šių baronų giminė laikui bėgant ta
po viena iš turtingiausių junkerių šeinių 
Mažojoje Lietuvoje.

LTS5 metais kilęs gaisras Girdavos 
miestą buvo visiškai sunaikinęs, bet su lai- 1 
k u jis ir vėl atsistatė.

(liedavos miesto apylinkėse yra dideli 
miškai, kurių dalis yra vadinama Girda
vos miesto mišku.

1922 metų žiemų, apskrity gana gyvą 
veiklą išvysčiusi žemės ūkio draugija buvo 
suorganizavusi rogių ekskursijų po tuos 
miškus. į tų ekskursiją išleido apie 20 ro
gių. tempiamų porelės gerai iššertų ark
lių. Visi ekskursantai buvo apsivilkę sto
rais šiltais kailiniais, gi rogės ir važeliai 
buvo iškloti ir apdengti storo milo dekč-

inis, gūniomis, bei kailiais. Buvo numa- i 
tyla sukarti apie 20 km. kelio.

Žemės ūkio draugijos pirmininkui va- 
dovaujant. ekskursantų rogių vilkstinė su ; 
žvangučiais skambalėliais ištįso per ap- Į 
sniglus laukus. Pirma sustojimo vieta bu
vo pamiškės girininkijos sodyba, kur te
ko žvangučius nukabinti ir saugiai paslėp
ti rogėse, nes miško žvėrelių^ globos tai
syklės draudė bet kokio triukšmo kėlimą, 
neraminantį ir išgąsdinantį miško gyvū
niją. *

Taip susitvarkę, ekskursantai iš čia iš
sileido į 7 km. kelionę per mišką. Miško me
džiai pakelėje buvo apkloti sunkia sniego 
danga, gi žvėrelių maitinimo aikštelėse 
matėsi besibūriuoją elniai, stirnos, šernai

.. ....... ■ '
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Televizijos programa "Hot Dog" pa
rodo vaikams, kaip yra gaminami ge
rai žinomi daiktai. Paveiksle parodo
mas vėliavų spaustuvės darbininkas, 
taisąs vėliavose pasitaikančius netiks

lumus.

žmonėms vandalizmo veiksmais. 
Šalia studentų dar “juodoji jė
ga” ir kitos juodašimtiškos gru
pės grasina “revoliucijomis”. 
Mūsų valdžiai teks rimtai su- * 
sirūpinti esama vidaus padėtimi, 
jeigu dar nėra pervėlu. Yra pa
grindo manyti, . kad infliacija 
yra kita didelė krašto nelaimė, 
kuri varo žmones iš pusiausvy
ros,'mažina pasitikėjimą ateiti
mi. Taip toli nueita, khd žmo
nės neklauso valdžios, nepaiso 
Įstatymų, juokiasi iš teismų 
(pvz. Chicagos “7 hipių” teismo 
atgarsiai plačiai nuaidėjo). Hi
pių advokatas Kunstleris toliau 
skelbia demagogijas važinėda
mas po miestus.

Pašto išnešiotojai paskelbė 
pirmą streiką po 94 metų, nežiū
rint to, kad buvo pasiūlyta tar
tis ir prašyta nestreikuoti. Ki
tos unijos anksčiau buvo pa
skelbusios streikus, tai kodėl 
pašto darbininkai, girdi, negali 
taip padaryti?

Hipiai daug ką •• pabudino iš 
miego, tik ne politikierius.

M. š.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS. IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Kaimo mokyklos sodyba prie Didžiųjų Bajoru

ir kiškiai. Net ir nuošaliai sėlinančias la
pes buvo galima šen ir ten pastebėti.

Pagaliau ir vėl išniro miško pakraštys, 
varpeliai vėl buvo ištraukti iš po rogių 
sėdynių ir, jiems vėl suskambėjus, arkliai

greitu tempu pasileido tolyn apsnigtais 
laukų keliais. Po pustrečios valandos ke
lionės ekskursantai vėl grižo atgal, o čia 
jų laukė valgiais, ir gėrimais apkrauti vai
šių puotos stalai.

GERKĖNŲ DURPYNAS

Gerkėnų kaimas yra išsistatęs prie Gir
davos - šipapilio plento ir randasi apie 10 
km į pietų vakarus nuo Girdavos. Kaimo 
pašonėje yra Gerkėnų lieknas ir durpynas, 
šio šimtmečio pradžioje dengęs 865 margų 
plotą. Kaip ir Tarpupio raistas prie įsru- 
ties, Gerkėnų durpynas turėjo aukštuti
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nės pelkės raisto charakteristiką su liek- 
nams būdinga augmenija. Kaip ir visi kiti 
lieknai ir durpynai, Gerkėnų durpynas 
susiformavo prieš kelis tūkstančius metų, 
čia pamažu užankant dideliam ledynme
čių epochos ežerui.

(Bus daugiau)



PHOTOGRAPHER
|Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
i vestuves ar kitaa šeimom šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty- 

Įrimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
Į patyrę fotografai. Meniskai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

IR GERKLCS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2358 W. 63rd ST RE EI 
Ofiso telef.; PRespect 8*> 
R«xi<L telef.: WAlbrook 5-

Rtt. tai. 239-4683

sekundes
AKUScRMA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8U12

į John Hanc 
mgoraižio pUuv..u.v, 
per 21 minutes ir 37 
nebegalėjo nusileisti į 

kadangi elevatorius
Į per tą laiką nebeveikė. Aukš- Į 
tyn elevatorius publiką užgą-l 
bena per 37 ^sekundes į 94 
aukštą, kur yra platforma pasi
gėrėti kvapą užimančiais vaiz-! 
dais gilybėje ir tolyje.

Paspaudus elevatorių myg
tukus, praėjo 5, praėjo 10, pa
galiau praėjo 18 minučių, bet 
jokio elevatoriaus, nors jie pri
valėjo kilnotis kas minutę. Kol 
atsiradęs tarnautojas telefo
nu iššaukė mechanikus ir kol 
elevatorius atvažiavo, praėjo 
visa amžinybė, sakė išsigan
dęs žmogus, nors pasirodė, kad 
visas sutrikimas truko tik 24 
minutes ir 37 sekundes.

į Panašiai atsitiko vienam lie- 
! tuviui (naujieniečiui) prieš
keletą metų, nuvykusiam į 
dviejų po 60 aukštų dangorai
žių “Marina City” atidarymo 
ceremonijas ir įsimaniusiam 
be palydos pasikelti elevato- 
um į viršutinę platformą “pa
sigėrėti” Chicagos vaizdais. 
Paspaudus mygtuko numerį 

Rez. Gi 3-0873 , go, elevatorius žaibo greitumu
DR. W. M, eISIN “ EISIMAS Užlėkė į 60 aukštą. Mūsų žmo- 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-00U1.

ni«f.; PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak 7^ 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždaryta

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

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5349 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir r. i J 
anirad., penktadienį nuo 1—5, trečJ 

ir šeštad. tiktai susitarus.

7—9, i

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

27vV W. 51st STREET 
TeL: GR 6-2400

/M. pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
x—4, i—y, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

gus išėjo Į platformą ir durys 
užsidarė. Buvo jau vakaras.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Treč. ir Šestad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
xp Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

1 dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63 rd St., Chicago, !IL 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad.,1 5—8,

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue 
hieago, III. 60618 Tei. 525-0952

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9301.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta. ’

Iš surengtos Amerikos Lietuviu Montessori draugijos medy parodos dalyviai. Ii kairės stovi pirm. 
Irena Kriaučeliūnienė ir parodos modeliai — D. Kriaučeltūnaitė, P. Kurkulienė, G. Žigaitė, A. 

Mikele vi čienė, V. Vaitiekūnienė, N. Vengrienė, R. Augiūtė - Bialik ir D. Varnienė.
Foto VacL Noreikos

Priėjęs prie barjero ir pažvel
gęs apačion ne pasigėrėjo, o 
pasibaisėjo, kai iš violetiniai 
tamsėjančios gelmės šiaurus 
rudens vėjas ėmė pūsti. Plat
formoje nebuvo jokio žmo
gaus, o elevatoriaus mygtukas 
ar neveikė, ar nebeveikė, nes 
svečiams vizitavimo laikas bu
vo pasibaigęs... Laimei, kai 
kurie darbininkai dar nebuvo 
baigę darbo ir išgirdę despera
tiškus i duris beldimus, pasi
kėlę elevatorium “įsibrovusį” 
lankytoją nuleido žemyn.

CTA PLANAS
Praktiškas pasiūlymas: 
transportacija veltui

Amalgamated Tranzit unija 
ATU pasiūlė planą, kad Chica-

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu statumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: Frontier 84882

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N AS 
2047 W. 67th Pi. WAlbrook 5-8063

S I llSE ’Et S

OPTOMETRISTAS
. KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

§1500

25T2 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

■ Linksmumo arba liūdesio v&x*iiidojc 
Į gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

----------------------------------------------------

GUžAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

i Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 1 
s...........................    - ■ -

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PC’SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 710 ST 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų.

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

uk. r. 3mr*iAiii3 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4 -2123 
Rezid. teleL: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

nesusektas. Vėliau, gyvulio 
amžiaus bėgyje, tie virusai pa
sidaro aktyvūs ir sukelia leu
kemiją, ir tik tuomet tėro ga
lima tuos virusus rasti.

Leukemijos virusų davus 
pelėms, visos nuo tos ligos iš
gaišo. Bet grupėje, kuriai bu
vo duota vaistų, vadinamų sta- 
tolon, lygi pusė išgijo ir jokių 
virusų ženklų neliko.

Statolon yra vaistas, kurs 
skatina celes, kad jos pasiga
mintų natūralaus chemikalo, 
vad. interferon, kurs sutrukdo 
virusų augimą.

Kai švaresnis oras —
— mažiau vėžio ligų

Pehnsylvanijos universiteto

kėjo ją ramiai rankoje laikyti, 
o tik savo galvą linguoti’

SKIRTUMAS
Koks yra skirtumas tarp pran

cūzo ir škoto?
Skirtumas yra toks, kad jei 

prancūzui nuplinka galva, jis di
deles sumas išleidžia pirkdamas 
plaukams atauginti vaistus, o 
kai škotas nuplinka, jis parduo
da šukas ir šepetį.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

gos gyventojams visa transpor chirurgas Dr. Jonathan Rho- 
tacija CTA priemonėmis — 
autobusais ir traukinėliais 25 
mylių plote būtų nemokama.

Šios 103,000 tranzito darbi
ninkų unijos internacionalinis 
sekretorius iždininkas James 
Hill žadėjo savo unijos planą 
išdėstyti CTA bosams šį trečia
dienį. Unijos planu visos pri
vačios priemiesčių autobusų 
kompanijos ir darbininkus 
kasdien į darbą vežiojančių 
traukinių (commuters) linijos 
privalo būti įjungtos į CTA. 
Planas turi būti įgyvendintas iš 
bendrų pajamų mokesčių, ma
žinant milijonus greitkeliams 
iki begalybės statyti ir padau
ginant masinio tranzito siste- 

išvystyti.
“Nuolatiniu važmos kėlimu už 

viešąją transportaciją prakti
kuojamas regresyvus taksa vi- 
mas (atžagareiviškas mokes
čių didinimas) — keliant mo
kestį paprastiems darbo žmo- j -krautuve ir sako* 
Hems, beturčiams, seno am
žiaus žmonėms ir paliegėliams 
kuriems viešoji transportaci-į §u atgal; ji siflužo ir suplyšo! !

moms

ads, kalbėdamas Amerikos Vė
žio dr-jos seminare San Anto
nio, pareiškė, kad kova prieš 
oro teršimą, yra labai naudin
ga dalis kovoje su vėžio ligo
mis. Svarus oras žymiai suma
žintų vėžiu apsirgimus.

Dauguma tų 600 chemikalų, 
kurie žmonėse ir gyvuliuose 
sukelia vėžį, randama suteršta
me ore, pasakė Dr. Rhoads, 
kurs pats yra Amerikos Vėžio 
dr-jos pirmininkas. Didelė da
lis chemikalų, žinomų kaip 
cikliniai angliavandeniai kon
centruojasi dideliuose pramo
nės miestuose ir atmosferoje 
atsiranda ir nevisiško 
naftos, dyzelinio kuro 
kių produktų deginimo

Per paskutinį žomės drebėji
mą Pacifiko pakraščiuose viena 
pora tiek įsibaugino, kad savo 
vieninteli vaiką išvežė gyventi 
pas dėdę kitoje valstijoje.

Porai dienų nepraėj us tėvai 
gauna iš dėdės skubią telegra
mą, kur parašyta: “Grąžinu 
jums vaiką. Atsiųskite man že
mės drebėjimą !”

ORLEANO MERGELĖ

Mokytojas mokinio motinai:
— Tamstos vaikas vis labiau 

pasileidžia. Vakar aš jo pa
klausiau, kas parašė “Orleano 
■Mergelę”, o jis man gana nacha- 
liškai atrėžė: “Ne aš!”

— žinote, ponas mokytojau, 
padauža jis yra tai yra, bet vie
na galiu tamsta užtikrinti, jis 

Gal būt, tikrai jis
■“Orleano Mergelės” nepara- 
atsakė motina.

nemeluoja, 
tos 
šė!

anglies, 
ir kilo
me tu.

MOTINOS LOGIKA

TURISTŲ NUOTYKIAI
EUROPOJE

- Amerikietė’ užeina Madride i

— Vakar aš pas jus pirkau 
s, vėduoklę, bet šiandien ją atne-j

Kaip visos motinos, aš irgi 
manau, kad mano trys mergai
tės yra maloniausi vaikai pa
saulyje. Aš sutinku su ta mo
tina, kuri yra pasakiusi: “Aš 
stačiai nesuprantu, kaip tėvai 
negali matyti savo vaikų blogų
jų pusių. Jei mano vaikai blo
gų pusių turėtų, aš nesiginčiau.

ja (autobusai ir traukinėliai) Į 
susisiekimo įle.

— Aš matau, tamsta pirkote 
mūsų pačią pigiausią vėduoklę.}

Krautuvininkas apžiūri vėduo- KEPURĖJE PROTO YRA 
DAUGIAU

yra vienintelė 
priemonė”, pasakė Hill.

Unijos statistika rodo, kad 
važmos kainas keliant, važi- 
nėtojų viešojo masinio tranzi
to sistemos, priemonėmis skai
čius tarp 1945 ir 1968 metų iš 
įl9 milijonų sumažėjo iki 6.5• duoklę šen Lai ten lingavus, rėi- giau protu, negu galvoje, 
(milijono žmonių. Per tą laika i 
Į autobusais - traukinėliais pra-' 
įvažiavimo kaina pakilo trigu-į

1 Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-1 bai.
į Prezidenlas John Eilioti 

j madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. J nurodė, kad vienas automobi-1 
1 ryto.
| Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
93 Visos programos iš W0PA, 

1490 kii. A. M.

ŠiĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

— Kodėl tu, Jonai, niekad
"Su ja reikėjo atsargiau elgtis! |nenusiimi kepurės ? — klausia

— Ką tai reiškia? nesuprato (Anupras.
amerikietė. į ! — Todėl nenusiimu kepurės,

- Tai rei-kia, kad tietoje vė- kad mano kepurėje yra dau-

i lis vidutiniškai veža 1.3 žmo-
gaus, kai vienas autobusas ve-j 
ža nuo 40 iki 50 žmonių. Peri 
gyvojo judėjimo valandas į 
vienas autobusas gabena tiek į 
žmonių, kiek jų važiuoja 30 ar 
40 automobilių.

Gegužės 23, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
i Amerika.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AxMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8
RNMl

Vėžio gemalus žmonės 
nešiojasi per amžių?

Tvrinėtojas i>r. Frederick i* * I
Wheelock iš Clevelando kai-Į 
bedamas Amerikos Vėžio drau į 
gijos mokslinių rašytojų senii-< 
nare San Antonio pareiškė. į 
kad gauta įrodymų, jog žmo
nės dažnai vėžio ligos genialus 
nešioja savyje visą savo amžių, 
kadangi tuos gemalus nuo pa- 
virtimo piktybiniais . prilaiko 
imunologinė sistema.

Tyrimai su pelėmis parodę, 
kad leukemiją sukeliantis viru
sas gali būti pasislėpęs celėse

Akt. X CUonelienė vadovauja Amerikos Lietuviu Mon
tessori draugijos surengtam mady parodos vakarui.

Foto VacL Noreikos

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I
Laidotuvių direktoriai: ■

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D I

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Ards 7-1741 - 1742 f

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

S — NAUJtBHOS, CHICAGO S, ILL. — WEDNESDAY, MARCH 25. 1ST0



Pradininkas Marius Kasniūnas

Visi lietuvių ir anqlų spau-i Reikalu susidomėjo ir alder- 
doje matėme Marquette Parko manas C. Slasczuk. Jis jau vis-
politikus, apspitusios Chicagos 
merų Richard J. Daley, laikan
tį rankoje "The Lithuanian 
Plaza” iškaba. J tas iškilmes 
buvo pakviestas ir viso šio rei
kalo pradininkas, jaunas mo
kinys Marius Kasniūnas, bet 
politikų jis buvo nustumtas į 
pakraštį, o keliose fotografi
jose jo visai nesimato. Tai bu
vo gera pamoka jaunam lietu
viui. Jis pamatė, kaip politikai,

j ką sekė. Klausimas kelis kar
atus buvo svarstomas komisijos 
• posėdžiuose, kol galų gale dėl 
i jo susitarta ir oficialiai nu tar
pa duoti "The Lithuanian Pla- 
jza” vardą vienam Marquette 
(Parko kraštui. Tokia iškalai 
buvo padaryta ir pakabinta. 

į Paveiksle matome pradininkų 
.Marių Kasniūną ir ši reikalų 
(per Chicagos savivaldybės ko- 
( mitetus pravedusi aldermana

milete "užmuštas” Tikimasi i 
Įdėt siu klausimo ilgų ir karstų 
debatų ir argumentų tarp pa-j 
salilieėių ir bažnytininkų.

Pragyvenimas vis brangsta \
Dariio departamento statis- 

jtika rodo, kad nepaisant visų 
į pasta:igų pristabdyti infliacijų, 

>er pr aeitą vasario mėnes| ji i 
žymiai padidėjo, kai pragyve
nimo išlaidos vėl pašoko visu; 
j puse nuošimčio. Vartojimo 
prekių indeksas per praeitus 
metus pakilo 6.3 nuošimčiais, 

jo per 10 metų tai reiš-
Ikia, kas prieš 10 melų buvo 
jųalima pirkti už 10 dolerių,) 
‘dabar -reikia i n ok ė t i $132.25.

Ypatingai pakilo maisto kal
iuos — jautiena, vaisiams ir 
daržovėms iki 6.3'L bet la
biausiai pakilo gyvenamos pa
stoges (namų, butų) kainos — 
:ki ( .9 ir 1.2 nuošimčio.

Chicagos mieste kainu kili
ulius truputi lėtesnis, pragyve- 
):iimas per vasarį pakilęs tik 0.2 
;nuošimčio, tad indeksas Chi- 
kagoje yra "tik” 129.3, tai yra 
už ka 1957 - 59 metais buvo 

! mokama 100, dabar reikia mo-

1 n 1.'WJ" JUUJLl - 
FURNITŪRA ANO FIXTURES

Rakandai k Įrengimai
HSLP WANTSD MALS

Darbininky R*Hci«

Tėti 129.3.

Du "šeiono mylėtojai” 
nuteisti už žmogžudystę
Chicagos kriminal. teismo 

teisėjas Kaplan nuteisė kalėti 
.nuo 25 iki 50 metų du gatvių 
(gaujos "Satans lovers” narius 
■ už "nuteisimų” ir nugalabiji- 
jiną 17-mečio Charles Strong. 
I Prokuroras reikalavo žudikus

PARDUODAMI
IŠ MODELINIU NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir Usimoketinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

krūmuose pasis ėpę tebėra Ar
gonne Laboratorijų griuvėsiai 
ir "kapai**, kur palaidoti ne tik 
atominių bandymų radioakty
vios medžiagos, bet ir tyrinė
jimam naudoti gyvulėliai.

Vieno tokio kapo aikštės 
centre yra pastatytas didelis 
akmuo su di<jehu įrašu "Dan
ger*5 — pavojus. Dėlto, kad to
je kalvoje per 100 jardų į visas 
puses apačioje yra pakasti ap
krėsti eksperimentiniai įran
kiai ir gyvulėliai (animal pets).

Viršum viso to rūpestingai 
’granite iškalto perspėjimo di- 
jdžiulėmis raidėmis geltonais 
dažais naujai ištepliotas užra
šas, kad "Charlie loves Sue”. 
Reiškia Karlis mylį Zuzę. Jau
nystė juokiasi iš Mirties! jp

MECHANIC
GAS AND ELECTRIC WELDING

Experienced preferred but not ne
cessary. Paid hospitalization, hol
idays and vacations. Profit sharing, 

retirement plan. 40 hour week.
Steady work.

ARMSTRONG 
CHEMCON, INC.

762-7000 Ext. 274

Mr. RONALD KOLODZ

PHOTOGRAPHIC PRINTER
Experienced Man to take charge 

of contact and enlarging room.
Black and white only.

BEACON PHOTOGRAPH CO. 
ST 2-6213

MOLD POLISHERS 
AND BENCH HANDS 

Top wages. All benefits.
First Class Shop.

Apprentices welcome.
956-1313

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkip Reikia

TRUMPAI

— Jonas Šulcą praeitą penk
tadienį išvyko šv. Kryžiaus ligo
ninėn, kur antradienį jam buvo 
padaryta vidurių operacija. Li
gonis guli 616 kambaryje, ji 
galima lankyti nuo 2 iki 4 ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakaro.

GIRL FRIDAY
Interesting & varied position for: 
sharp girl with good typing & cler

ical skills.
Excellent salary — working con-: 

ditions and Co. benefits.
Call 427-7791

Miss SHARP
623 So. WABASH 
BELL - HOWELL

An equal opportunity employer.

RCAL ESTATE FOR SALE
Nai. uL žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLN1A1S 1ŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJU, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cerinak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

kartais mandagiai, o dažnai ir 
ne taip jau mandagiai, nepa- 
tvrusi žmogų moka nustumti i 
pakraštį.

O Mariaus Kasniūno never
tėjo nustumti, nes jis buvo vi
sos šios istorijos pradininkas. 
Apie lietuviška pavadinimą 
Marquette Parkui seniai buvo 
kalbama, bet praktiškai veik 
nieko nebuvo daroma.

Marius Kasniūnas yra čika- 
giečiams pažįstamo radijo pra
nešėjo Vytauto Kasniūno sū
nus. Jis vra 15 metu amžiaus, 
gyvena su tėvais 3754 West 70 
Place ir eina i mokvkla. Jis 
girdėjo kalbas apie reikalą lie
tuviško pavadinimo, bet jis 
matė, kad niekas nesidaro. 
Jis nutarė imtis iniciatyvos ir 
pradėti klausimą judinti.

Pirmiausia jis parašė laišką Į 
Chicago Dailey News redakci
ją. Pastaroji jam tuojau atsa
kė, kad laikraštis nieko nega
lįs padaryti. Jam buvo patarta 
kreiptis į miesto savivaldybę.

Marius Kasniūnas parašė ki
tą laišką "Chicago American” 
redakcijai, šio laikraščio žmo
nės truputį šilčiau pažiūrėjo į 
šį klausimą ir patarė judinti 
vietos aldermana ir savivaldy
bės pareigūnus. Kasniūnas pa
rašė laišką pačiam Chicagos 
merui. Chicagos meras jam 
padėkojo ir prižadėjo reikalą 
svarstyti atitinkamame komi
tete.

(Stasczuką, laikančius iškabų 
| "Th e Li t h u a n i an Plaza”.

Stebėtojas

j ! Š CHICAGOS I R | 
A P Y L I N K I Ų

o —

bausti nuo 150 iki 200 metu, i
i Nuteistieji "šėtono mylėtojai” 
yra Michael Anderson, 19 iš 
6123 S. Ada St. ir Alan Spicen, 

[17, iš 1235 W. 79th St. Ander
sson savo "nuteistąjį” peršovė 
per galvą 4 kartus, nors šis ant 
kelių atsiklaupęs maldavo pa
sigailėti.

GUBERNATORIAUS 
REKORDAI DIDĖJA | 

į Gubernatorius Ogilvie parei- 
I kalaus naujo rekordinio biu- 
įdžeto iš Illinojaus seimo (le- 
(gislatūros). kai šis susirinksi 
ateinančio balandžio 1 d.

Naujasis biudžetas būsiąs 500 
(milijonų dolerių didesnis už 
Į rekordinį pernykštį puspenkto 
(bilijono dolerių biudžetą.

Illinojaus biudžetų biuro 
(vedėjas John McCarter sako, 
kad visoj e šalyj e valstybhj • 
biudžetai didėja kasmet po 12 

(iki 15 nuošimčių. i 
j Valstijų medicinos išlaidos 
(labdaros gavėjams pakilo 12%; 
, bendras pragyvenimas šelpia- ( 
imiesiems pakilo 4% ir valstijų! 
(pašalpa švietimui pakilo 10%. 
(Negana to. Ogilvie reikalauja! 
[dar 32 milijonus dolerių val
stijos pašalpos privačioms 

j (bažnytinėms) mokykloms, 
(kas juristų aiškinimu yra prie-Į 
šinga Illinojaus konstitucijai.

Ogilvie jau 1969 metais buvo į 
tokį bilių legislatūroj laimė-j 

|ję. bet bilius buvo senato ko-

“Blackstone rangers” 
kaltinami žmogžudystėmis

Kriminal. teismo jury pripa
žino kad "Blackstone rangers” 
vadeiva Melvin Bailey. 21. šau
dė į kitos gatvių gaujos vadei
vą ir dar į keturis kitus žmo
nes. Negana to, jury pripažino 
Bailey kaltą dar penkiais pun
ktais 1968 m. gegužės mėnesį 
suokalbiavus nužudyti ir šau
dymu ties 6500 Ellis Ave., kur 
tačiau niekas nebuvo užmuš
tas.

Dar kitas Rangerių vadeiva 
Andrew McChristian, 21, pri
pažintas kaltu penkiais punk
tas! suokalbiavus nužudyti. 
Policija pagavo McChristian, 
kai šis automobiliu pasivijęs 
apšaudė Disciples gaujos va
deiva David Barksdale. 23, va
žiavusį su dar keturiais. Mc
Christian yra T. W. O. (The 
Woodlawn Organization) tar
nautojas. gaunąs po -8130 savai
tinės algos.

Pirmos Klasės Užeiga — 
PANEVĖŽYS. Lounge- Cuisine, 
1409 So. 49th Ave., Cicero. Di
delis pasirinkimas vietinių ir iš 
užsienio importuotų gėrimų. 
Kokteiliai ir krupnikai. Veikia 
vėsintuvas, T. V. ir muzika. Sve
čiai aptarnaujami greit, manda
giai ir atidžiai. Savininkai inž. 
Irvis I. Breivė ir savanoris Jur
gis Breivė. (Pr).

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER 

Excellent opportunity for experienced 
secretary to assist general manager for 
a National Organization. Must have 
excellent typing and shorthand skills. 
Modern Loop office, excellent salary 

and fringe benefit program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 

330 So. DEARBORN. 663-1900

CORRESP. CLERK 
NO TYPING

Immediate opening for experienced 
woman in’ modem Loop office. Var
ied and interesting duties, excellent’ 
salarv and fringe benefit program. į
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS I

330 So. DEARBORN. 663-1900

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

K. E R I N G I S

ŽĄSYS SKRENDA

Š I U N T IN IA I c LIE TUVA ” 
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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec. 
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

'• ' ------------ ------------------- ---- -------------- -------------------------------------------------—---------------------------------------------

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

Kas turi progos šiomis die
nomis pasprukti iš Chicagos 
"smogo” i užmiesčius, saky
sim, į Palos Heights ir Willow 
Springs miškų saugones, gali 
stebėti, kad ir lėto, bet tikro 
pavasario grįžimo ritmą.

Nors po storu mirusių lapų 
klodu dar tebėra neištirpusio] 
sniego, bet visokiausios miškui I 
žolės jau stumia į viršų švarias 
žalias daigų galūnes. Kadangi 
DDT nuodais vabzdžiai ir

o Buv. Lietuvos Policijos Tar
nautojų Klubas “Krivūlė” ruo- 

išia pavasarinį Vakarą, šokiai 
su trumpa programėle ir vaka
riene Įvyks šeštadienį, balandžio 
mėn. 4 d. Balio Pakšto svetainė
je, 2801 W. 38th Street, Chicago. 
Šokiams gros B. Pakšto kapela, 

•veiks bufetas, šilti bei šalti val
giai ir dovanos.

į Staliukus dar galima užsa- 
kyti pas kasininką Antaną Ba- 
rančiuką, tel. YA 7-1272 dienos 

[metu, vakare po 8 vai. — PR 
8-9854 ir prie įėjimo. Auka — 
|5.00 dol. (Pr). -

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d.. 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. —8 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šestad. 9—6 vai.,

E. P. SMITH CORP. 
BILLER — TYPIST 

Good starting salary. 
Fringe benefits.

Ask for Mr. BENNETT 
2030 JANICE AVE. 

MELROSE PARK
Vicinity of Mannheim Rd. 

681-5500

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiau 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

STEBĖKITE!
MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 

miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namų Marquette Parke. Našlė 
nori $27.000.

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

i $20,400.
2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 

kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. $20.000.

PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modemus mūras. Apie 40 pėdų skly- 
uas. auto garažas. $22.900.
‘ LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45 000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname naskolą. visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

265S WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

paukščiai yra iš miškų saugo
mų išbaidyti, tai pavasarinio 
sparnuočių džiaugsmo kaip ir

sekm. 10—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, S6.50, $5.00; 
Balkonas — S7.00, S5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chiaagoje.

Premjerai $9.00 vertės bilie
tai išparduoti.

(Pr).

TYPIST
Must be good typist. Good salary 

plus company benefits.
~ Ask for Mr BECK

AMERICAN PETRO CHEMICAL Į
2*39 W. GRAND
Tel. 276.2222

A. T ¥ i R A 5 • 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYRtS 

Pardavimas Ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREET 

TeL: REpubik 74941

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

Tel. CL 4-7450

negirdėti. Tik kartkartėmis 
pasigirsta viename ar kitame 
ežerėlyje ar liūne pakelėje su
stojusių ančių krekėjimas ir 
padanges sujudina iš pietų į 
šiaure praskrendančiu žasu 
kolonų vadų komandos kly
kavimai.

Saulutei kasdien aukščiau 
kopiant, g\vybė ir gyvenimas 
vis sparčiau bunda ne tik flo
ros ir faunos pasaulyje, bet ly
giai ir žmonių. Palos Heights 
saugonės vakariniame gale,
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GIRL FRIDAY
Tremendous opportunity for^a ma
ture lady who can type 40 W.P.M. 
Will be right hand to manufacturing 
manager of one of the Southwest 
side fastest growing company’s. Sa
lary $630 per month. Hurry — call 

now!
247-1304

HOLMES 
4369 So. ARCHER

63 E. ADAMS 939-7633 
RANDHURST SHOPPING CTR.

392-2700—
DEPENDABLE WOMEN

To live-in. Family of 3. Eight years 
old boy. Light housework — cooking. 
Own quarters in lowly home in Lake 
Forest. Must drive. Top salary and 

home for right person. 
Must speak English. 

234-6449.
If no answer — 312 — 225-8802

WANTED GIRL 
with knowledge of short hand, 

typing and some light 
bookkeeping.

SCHNEIDER BROS., INC. 
1550 BLUE ISLAND AVE.

I
 Federalinio ir valstijos pajamų I 

mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX

| Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašu paliudijimas 

N O T A k Y PUBLIC
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390
..—.„u..,,,,.   ...L „.-.X U., M P..

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
savvbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir Jiūdiiami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rimas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATLN G & SHEET ME1AL

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

TeL: VI 7-3447

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ Į
IR KITUS KRAŠTUS Į 

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher,' 

Chicago, III. S0632, Tel. YA 7-5980 J

A. a L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų *

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

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

Jau užsakyti autobusai į L. 
šukytės koncertą. Iš Marquette 
Parko, nuo 69-tos ir Washtenaw 
Ave. autobusai išeis šfm. balan
džio 5 d.. 5 vai p. p. Keleivius 
nuveš prieš Orchestra Hali durų 
ir po koncerto. 9 vai., iš ten pat 
grąžins atgal į Marquette Parką. 
Nuo keleiviu skaičiaus priklau
sys. kiek reikės autobusų. No
rintieji pasinaudoti autobusais, 
turi ne vėliau š. m. kovo 31 d. 
įsigyti autobusui bilietus. Bilie
tai parduodami Marginių preky
boje. Kaina 1 dol. (Pr).

SECRETARY
Able to take shorthand, use dicta-: 
ohone and tvpe electric 60 WPM. 
Aptitude for figures. Ix>ts of variety. 
Many fine fringe benefits. Near NW 
location, right nf Kennedy Expwy.

278-2144

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Jvalrirs Pardavimai

PRICED TO GO! Selling a shop full 
of modem equipments: dryers, sham
poo bowels and chairs, dressers, hy
draulic chairs, reception room furni
ture. desks, color machines. You 
name it-we have it. Sale Saturday — 

Sunday. March 28—29. 9 to 10. 
For address call 394-5913.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
darbo Žmogaus

DRAUC AS IR BIČIULIS

TERRA
Brangenybes, Laikrodžio J, Dovanos I 

vlsom< progomt
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
<.......... - - -

SIUNTINIAI
I Į LIETUVĄ
I VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairiy pre-

I kięL Automobiliai, šaldytuvai, 
maistas, pinigai.

■ . ■ L -- .........

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

■NAUJIENOS* KIEKVIENO
- DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS TR BIČIULIS




