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. A. Gerutį, too to 'Miląne 

su JAV JAV konsulu,’ 
abaitijo skyriaus Vafst. 
unente vedėju, A. L. Jen-

iešėdamas Hamburge, dr. 
ūnas kalbėjosi su lietuvių 
Iruomenės atstovais, J. Va
li ir kun. V. Šarka. Nuvy- 
Vasario 16 gimnaziją, daly- 

Lietuvos nepriklausomy- 
atkūrimo sukakties ir, ten 
E. Simonaičio paminklo 

ngimo iškilmėse. Vilko pir- 
ikas pabrėžia: “Gimnazija 
geras patalpas, gerą vado- 
ir būtų malonu, jei ta gim- 
a. naudotųsi viso pasaulio 
iai”. Kalbėtasi ir su El- 
uletenio, vokiečių kalba, re- 
rium V. Banaičiu. Biulete- 
audojasi nemaža vokiečių 
os bei /politikų. Su Vq- 
>s Liet. Bendruomenės, va- 
e sutarta, kad Eltos red. 
Haitis, kaip Vliko atstovas, 
ii bendradarbiaus su Ben- 
enės Vokietijoje politine 
ja. Tikimasi, tuo būdu, 
*inti mūsų politinę akci- 
moje.

/ 1820 t 
Moorefield

W.Vc.

PennsylvcR1G

18’0
Leesburg, Ve. 1790

\ Chestertown,

Vliko pirmininkas dr. J. Valiūnas, š. m. vasario 14—kovo 12 
lankėsi vak. Europos penkiuose kraštuose ir turėjo eilę svarbių 
iimatymų su lietuvių veikėjais, ir kai kurių kraštų politikos 
•eigūnais. Buvo aptarti lietuviškieji reikalai, ypatingai Lie- 
os laisvinimo bare, be to, dr. Valiūnui teko vietoje susipažinti 
vak. Europos lietuvių veikla ir jų rūpesčiais. Vliko pirmininkas 
o kelionės metu lankėsi vak. Vokietijoje - 
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DAMASKAS__ Sirija jau ke
lintą kartą praneša, kad Izraelio 
kariuomenės pozicijoms Golan o 
aukštumose padaryti dideli nuo
stoliai, — sunaikinti 27 bunke
riai. Izraelio karinė vadovybė 
tvirtina, kad tai “sirų pasakos”.

MASKVA. — Kaip sovietų 
laikraštis “Trud” praneša, ne
toli Berezniki miesto vanduo su
laužė užtvarą ir chemijos fabri
ku dirbtinio ežero, i kurį buvo 
pilamos visos srutos ir nuodin
gos medžiagos, visas vanduo pa
teko Į Volgos ir Karnos upes. 
Laikraštis sako, kad padarytas 
didelis nusikaltimas prieš gam
tą. žuvo tūkstančiai tonų žuvų.

SAO PAULO. — Brazilijos te
roristai apiplėšė per dieną penkis 
bankus ir vieną šarvuotą auto
mobilį, pagrobdami 115,800 dol. 
Policija tvirtina, kad tai komu
nistų darbas.

BUENOS Aires. — Corrien- 
tes katalikų arkivyskupas Fran- 
eisco Vicentin ekskomunikavo" ■ 
kairiųjų pažiūrų kunigą Oscar 
Marturet. Tada sukilę parapie-

Šials metais Amerikoje jau pradėtas gyventojų surašymas. Amerikiečiu vis daugiau persikelia 
gyventi j vakarines valstijas, šiuose brėžiniuose parodomas Amerikos centro judėjimas iš ryti
nio pakraščio 4 vakarus. Centru laikoma tokia įvieta, nuo kurios Į šiaurę ir į pietus; į rytus ir 
į.vakarus gyvena tas pats gyventoją skaičius. įi metais tas centras buvo CW»stertown3, 
Ateitai šiais metais -jis fau yra Looking Glass, Apačioje parodomas‘to centrinio taš

ko judėjimas į vakarus.

STIPRINA GYNI
IR LAUKIA KOMUNISTU PUOI

PHOM PENH. — Kambodijos vyriausybė kreipės 
tines Tautas, prašydama, kad Saugumo Taryba atsiųs 
tojus, kurie patys Įsitikintų, jog nemaži skaičiai šiai 
namo ir Viet Congo kariuomenės okupuoja Kambodijos p.

G z
VjtL

prie P. Vietnamo sienos. Kambodijos ambasadorius J 
Tautose Or Kosalak patvirtino, jog JT sekretorius U Th 
žadėjo “atkreipti dėmesį” Į Kambodijos pareiškimą. Jis 
naudoti savo Įtaką, kad svetimi kariuomenės daliniai
bodijos išeitų Tuo tarpu, žinios iš Kambodijos praneša, 
munistų daliniai Kambodijoje didinami;

Komunistai didina

WASHINGTONAS. — Ame
rikiečių žvalgyba Pietų Vietna
me pastebėjo sustiprintą priešo 
kareivių siuntimą iš šiaurės 
Vietnamo. Per paskutinius ke
lis mėnesius komunistų kareivių 
atvykdovo apie 3,000 tūkstan
čius.. Dabartinės voros ilgame 
Ho Chi Minho kelyje esančios 
tris kart didesnės. Jos pasieks 
Pietų Vietnamą balandžio mė
nesio viduryje.*

rkęs i Romą, dalyvavo Eu- 
Federacijos posėdžiuose, 
legztas ryšis su žinomuo- 
iku prof. Hallsteinu. Ro- 
aliūnas turėjo pasikalbė- 
Europos lietuvių vysku- 

)eksniu, prel. L. Tulabą, 
ių viršininku kun. Gavė- 
irijonų vicegenerolu kun. 
sėliu. Eltos biuletenio 
ba, redaktoriaus prel. V. 
iiaus lydimas, Vliko pir- 
s lankėsi šv. Petro bazi- 
apžiūrėjo Lietuvių ko- 

tatymo darbus — ji bus 
ažiaūsių bazilikoje. Va- 
tomone, “būtų malonu, 
omai daugiau lietuvių 
ir Kanados vyktų į ko- 
ventinimo iškilmes, lie- 
.”. Dar aplankyta saįe- 
ujoji sodyba. Dr. Va
rėje ilgą pasikalbėjimą 
natijos šefu, min. St. 
u, St. Lozoraičiu Jr. ir 
Gailium, Romos radijo 
valandėlės, vedėju.
liūno iniciatyva įvyko 
as, kuriame dalyvavo:

Deksnys, dipl. šefas 
xtzoraitis, St. Lozorai
ti. L. Tulaba, kun.-V. 
prel. V. Mincevičius, 
•adijo vai. vedėjas kun. 
įskas ir A. žemaitis, 
darbiausi su Lietuvos 
susieti klausimai. Dr. 

ūnas kovo 4-5 d. kal- 
JE kardinolu A. Sa- 
Valiūną apdovanodoj 
e to, lankėsi pas arki- 
.. Casaroli (Vatikano 
etoriato viešųjų Baž- 
<alų tarybos sekre- 
as prel. G. Montalvo, 
irdžiai kalbėtasi su 
>li — jis nuoširdžiai 
etuvos reikalais.
» Vliko pirmininkas 
u prof/ Baltrušaičiu, 
enio red. B. Vensku- 
:o, matėsi su lenkų 
iltura” atstovais. Ma-

čiai okupavo penkias bažnyčias. 
Konfliktas Įvyko, kai kunigas 
padavė arkivyskupą į civilinį 
teismą už jo persekiojimą. Ku
nigą remia studentai ir darbinin
kai, susijungę į “Trečio Pasau
lio” organizaciją.

SENRI. — Japonijos tarptau
tinėje parodoje jau buvo žmonių 
aukų — vienas fotografas nu
griuvo nuo 9 pėdų bokšto ir už
simušė .

SYDNĖJUS. — Britų kara
liškoji šeima atskrido į Austra
liją. Karalienė Elzbietą su vy
ru skrido atskirame lėktuve nuo' 
princo čarlio ir jo sesers. Vie
nu lėktuvu bijoma skristi, kad 
nelaimei Įvykus, neužsimuštų vi
si kartu, nepalikdami Įpėdinių.

ROSARIO. — Argentinoje 
trys plėšikai sustabdė traukinį 
ir iš pašto vagono išplėšė 117,143 
dol. pinigų.

DAR ES SALAAM. — Visur 
pasaulyje vyriausybės rūpinasi 
žmonių perteklių, gyventojų 
skaičiaus didėjimu. Tanzanija 
tačiau paskelbė įstatymą, kuris 
mirties bausmėmis baus už ne
legalius abortus. Zanzibare už
drausta pardavinėti gimdymo 
kontrolės priemones.

Pietų Korėjos Seoulo aero
drome nepavyko apgauti japo
nių. kurie pagrobė lėktuvą, todėl, • 
kad buvo palikti “Coca Cola” | 
garsinimai ir japonai pastebėjo; 
aerodrome vieną Pan American: 
lėktuvą. Buvo bandyta suvai-j 
dinti, kad aerodromas yra šiau-i 
rėš Korėjoje.

NEW YORKAS. — Amerikos vyriausybė pažadėjo duoti 
Jungtinėms Tautoms dar tris milijonus dolerių JT Taikos kariuo
menės Kipro saloje išlaikymui. Kaip ir anksčiau Amerika stato 
sąlygą, kad visos kitos JT narės padengtų 60 nuošimčių tos ka
riuomenės išlaikymo išlaidų. Amerika nuo 1964 metų išmokėjo 
Kipro salos priežiūros kariuomenei jau virš 49 milijonų dolerių. 
Dabar Įmokama suma apima laikotarpį nuo šių metų pradžios
iki birželio 15 d.

-Jungtinių Tautų kariuomenė, 
Kipre sustabdė graikų kovas su 
turkais, tačiau, kada ji galės iš 
Kipro išvažiuoti, niekas negali 
pasakyti. Padėtis Kipre liko ne
pasikeitusi. Kipro gyventojai vi
si turi ginklus. Turkai gyvena 
atsiskyrę savo kaimuose nuo 
graikų. Apkasai, spygliuotos 
vielos ir smėlio- maišų sutvir
tinimai skiria graikų rajonus 
nuo turkų.

Kipro sala jau 10 metų yra 
nepriklausoma, tačiau ji vis dar 
laikoma parako statine, kuriais 
padegti tereikia mažiausios ki
birkšties. Kiekvienas graikas 
saloje Įsitikinęs, kad taika Kip
re tik tada bus įgyvendinta, kai 
bus išplauti visi turkai.

Kipre apie 80% gyventojų 
yra graikai ir 20% — turkai. 
Stebėtojų manymu, tos dvi gru
pės taikoje gyventi niekad ne
galės. Ir dabartinė ramybė 
esanti kilusi ne tiek dėl Jungti
nių Tautų kariuomenės, kiek dėl 
Graikijos ir Turkijos vyriausy
bių nuosaikios laikysenos. Kon- 
flikas tarp šių dviejų valstybių 
galėtų labai pakenkti Nato or
ganizacijai, kuriai jos abi pri
klauso.

Nauja, karinė Graikijos vy-

dride pavyko sutvarkyti nau
jojo vedėjo, Vliko tvarkomoje 
radijo valandėlėje, klausimą. Va
liūnas lankėsi Ispanijos užsie- ’ riausybė sustabdė ir ankstyves
nio ir informacijos reik, minis-tnių vyriausybių reikalavimą 
ten jose ir buvo šiltai priimtas.“enosis” — Kipro salos prijun- 
Teko pasiekti teigiamų rezulta- gimo prie Graikijos. Kipro grai- 
tų Pabaltijo radijo valandėlių kų politinis vadas arkivyskupas 
klausimais. (E) j Makarios irgi nusistatęs išlaiky-

VĖllAUSIOS ŽINIOS
o

Amerikos karo laivyno lėk
tuvas, kurs lydėjo neginkluotą 
žvalgybos lėktuvą virš šiaurės 
Vietnamo, buvo užpultas komu
nistų Migų. Oro kovoje vienas 
Mig-21 naikintuvas buvo numuš
tas, pirmas po 17 mėnesių, kada 
amerikiečiai nustojo pulti š. 
Vietnamo teritoriją.

Valstybės departamentas 
pripažino, kad nuo sausio vidu
rio Izraelis gavo iš Amerikos 
naudotų ginklu: artilerijos pa-l 
buklų, šarvuotų automobilių ir| 
tankų dalių.

♦ Turkijoje vėl buvo žemės 
drebėjimas ir palietė tas pačias 
vietas, kur daug nuostolių pa
daryta praėjusi šeštadienį. Vėl 
užmušti 24 asmenys. Praėjusia
me drebėjime žuvo virš tūkstan
čio ir keturi tūkstančiai žmonių 
buvo sužeisti.

New Yorko valstijos sei
melis atmetė Įstatymą, kuris pa
lengvintų suvaržymus abortų 
operacijoms. Po 8 valandų de
batų abortų priešininkai laimė- i 
jo tik trim balsais.

ti salą atskira valstybe, su Grai
kija surišta tik kultūriniais ry
šiais. Jo politika, tačiau, esanti 
labai nepastovi, priklausanti nuo 

I aplinkybių.

Pagrobė japonu 
keleivini lėktuvą

C G

TOKIJO. — Pirmą kartą oro 
piratai palietė ir Japonijos ke
leivini lėktuvą. Grupė radika
lų studentų, pasivadinusių Rau
donąja Armija, grasindami kar
dais, privertė japonų lėktuvą 
skristi į šiaurinę Korėją. Lakū
nai pareiškė, kad tokiai tolimai 
kelionei jie neturį gazolino. Te
ko nusileisti Fukuoka aerodrome, 
vakarinėje Japonijoje.

Lėktuve buvo 129 keleiviai ir 
7 Įgulos nariai. Lėktuvas buvo 
pagrobtas tik pakilus iš tarp
tautinio Tokijo Hanedos aero
dromo. Du Japonijos naikintu
vai greit pakilę sekė keleivinį 
lėktuvą.

Lėktuvų pagrobimų Azijoje 
iki šiol daug nebuvo. Pirmas pa
grobtas ore lėktuvas buvo Pie
tų Korėjos. Pernai gruodžio 11 
d. jis buvo priverstas kristi Į 
šiaurės Korėją su 51 keleiviais. 
Komunistai 39 keleivius sugrą
žino vasario 14 d., tačiau pasi
laikė septynis keleivius, du la
kūnus ir dvi patarnautojas.

Lėktuvas, išbuvęs Fukuoka 
aerodrome penkias valandas ir, 
pareigūnams prašant piratų, iš
laipinęs 23 keleivius — mote
ris, vaikus ir vieną sergantį vy
rą, pasikėlė skristi Į šiaurės Ko
rėją, tačiau čia buvo nemalo
niai sutiktas. Komunistų karo 
lėktuvai tuoj pasitiko keleivinį 
japonų lėktuvą, o priešlėktuvi
nė artileriją iššovė kelis sviedi
nius. Pilotas pasuko tada Į Pietų 
Korėją.

Seoule korėjiečiai bandė pi
ratus, kurių lėktuve buvo 15, 
apgauti. Jie iškabino'aerodrome 
lentas su Pyongyang miesto pa
vadinimais. Ta apgaulė nepa
vyko, studentai suprato, kad jie 
nėra šiaurinėje Korėjoje. Po

Karinės vadovybės manymu, 
komunistai stiprina jėgas būsi
mai ofenzyvai. Jai daugiausia 
trukdo Amerikos aviacijos veik
la Laose, kur eina tiekimo ke
liai. Tiekimo nutraukimas per 
Kambodiją gali sutrukdyti ko
munistų planus.

Komunistų jėgos sustiprino į 
puolimus Mekongo žemupyje. 
Spėjama, kad komunistai siekia 
atitraukti Pietų Vietnamo dali
nius esančius prie Kambodijos 
sienos, nes Kambodijoje komu
nistai atsidūrė tarp dviejų prie
šų.

Pietų Vietname atsidūrę akli- 
gatvyje dėl amerikiečių kariuo
menės stiprumo, Hanojaus ko
munistai plečia frontus kitur: 
Laose ir Kambodijoje. Jų tiks
las yra paimti Į savo rankas vi
są buvusią Prancūzijos Indoki- 

; niją.

- Baskai badauja 
Prancūzijoje

BAYONNE. — Prancūzijoje 
dešimt baskų kilmės jaunų vy
rų jau nuo kovo 14 d. badauja, 
protestuodami prieš valdžios 
draudimą jiems gyventi Pran
cūzijos baskų srityje, šie ba
do streiką paskelbę baskai buvo 

i ištremti iš Ispanijos, kai kuriems 
jų gresia Ispanijoj mirties baus
mės.

Baskai jau daug metų neri- 
i mauja ne tik Ispanijoje, bet ir 
pačioje Prancūzijoje, kur irgi 
yra baskų rajonai. Jie reikalau
ja nepriklausomybės arba dides
niu autonominiu teisiu. Iš Is
panijos pasitraukę veiklūs bas
kai pasirodė pavojingi ir Pran
cūzijai, todėl ji uždraudė jiems 
gyventi tarp savo tautos žmo- 

i nių. Dėl to ir buvo pradėtas šis 
i bado streikas, kuris vyksta vie
noje katalikų bažnyčioje.

Kambodijoje jau ii 
yra vietinių komunistų, 
nonai Khmers Rouge v; 
našiai, kaip Pietų Vietn 
kiantieji Viet Congo, a 
Path et Lao komunistai, 
tiniai komunistai laike 
kokosinių palmių planta 
pajūrio miestelio Kep, i 
Vietnamo sienos. Koi 
kontroliuoja ir vieškelį i

Kambodijos premjeras 
j kė spaudai, kad jis negale 
švti svetimu karinome 
rainos, tačiau ginklus ir 
ro medžiagą jis tikisi j 
draugiškų, kaimyninių va 
jei reikės.

Valdžia pranešė, kad ap 
jaunų studentų paliko i 
dijos universitetus ir ; 
riais stojo į kariuomenę, 
mi užkirsti komunistams 
verstam princui Sihanou 
lią sugrįžti į valdžią. I 
dijos kariuomenė per pas. 
dienas padidėjusi iki 46,( 
rų. Vyriausybė, tvirtiną,

i vanorių būsią ir daugiau, 
j munistai toliau pasiliks I 
I dijoje.

Kambodijos radijo tru 
aparatai ėmė trukdyti Pek 
dijo transliacijas, tačiau 
Sihanouko atsišaukimų Į 
bodijos gyventojus tran 
mas buvo iš Pekino perki 
Hanojaus radijo stotį. K. 
dija neturi pakankamai į 
mų trukdyti abi stotis.

Stebėtojų manymu, pi 
Sihanoukas toliau lieka i 
grėsme dabartinei Kambc 

i vyriausybei. Sostinėje prie 
i džios Įstaigų kareiviai stato 
lio maišų apkasus. Miestuos 
truliuoja ginkluoti kareivi 
svarbesnėse kryžkelėse budi 
kai ir šarvuoti automobiliai

Grasina bausti 
kontrolierius

’ WASHINGTONAS. — F 
ralinė Aviacijos administri 
pranešė visiems “sergantie 
aerodromų kontrolieriams, 
jie bus nubausti ar net pašai 
iš tarnybos, jei nesugrįš Į da 
Jau septynios dienos Ameri 
oro susisiekimas suvaržytas 
oficialaus kontrolierių stre 
Valdžia painformavo dirbant 
kontrolierius, kad jie gaus s 
cialius piniginius bonus už s. 
darbą sunkesnėse sąlygose, 
liai kolegų streikuojant.

Streikas ne tik sudaro nepa 
gumų keleiviams, bet neša da 
nuostolių aviacijos bendrovei

keturių valandų lėktuvo pilotas 
paprašė leidimo pakilti. Korėjo
je japonų atstovai perdavė ra
dikalams studentams lėktuvų 
bendrovės laišką, kuris prašė iš
leisti visus keleivius, tik pasilik
ti vieną lakūną, kuris juos nu
vežtų į šiaurės Korėją, tačiau į 
tą prašymą piratai nieko neat- 

- sakė.

Laose vyriausybės kari) 
menė išstūmė komunistus 
svarbios bazės, kuri neseniai t 
vo atiduota komunistams.

-®- Vakar Jungtinėse Tauto 
keturių didžiųjų valstybių ar 
hasadoriai tarėsi Vidurinių 
Rytų klausimais.

Izraelio lėktuvai puolė Egi 
to raketų pozicijas i šiaurę m 
Kairo.

' 'J ’ ' r _• v- - :
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vasara

KAZIUKO MUGĖJE,

am
bus

ir kitais įvairumais minėtos pa
rapijos salėje. Sesės konkursui 
atsineša savo margintus margu
čius. ■

DETROITO SKAUTŲ-ČIŲ

vadovavimą, v. s. St. Kairys 
1952.VĮ10 “Krivūlėje” kreipėsi į 
visus:

LSB Vyriausias Skautininkas, v. s.
Lietuvos skauty Įkūrėjas, v.s. Ona Zailskienė (tuo metu 

jos Chicagos Skautams Remti

Jaun. skaučiii iškilmės 
“Kernavės” tunte

riaus’as Skautininkas 
1952—1959 metais

name skautininke. Jo su smui
ku pravesta “Lietuva brangi’ 
laužui baigti ir dabar dar skam
ba ausyse...

priekyje sustoja visos, išlaikiu
sios I-jį patyrimo laipsnį ir tuo 
pačiu išskrendančios į “Graži
nos” dr-vę laukti, kada galės duo
ti skautės įžodį. Išeinančias gra
žiai išdegintais beržo medaliais 
apdovanoja draugininkės ir sesė 
Birutė Petrauskaitė, o pasitin
kančiu vyresniųjų sesių graži- 
niečiu būrelis sušunka:

VELYKŲ BOBUTĖ PALANGOS TUNTE 
tarp margučiu ritinėjimo varžyby dalyvių.

s. N. Grinienės nuotr,

Lituanicos skiltininkų kur
sų planelis balandžio ir gegužės 
mėnesiams. Skiltininkų kursai 
jau yra Įpusėję. Kai kurie da
lyviai dėl įvairių prežasčų yra

★ Aušros Vartų tuntas kvie
čia į velykinę sueigą. Aušros 
Vartų tunto sesės kviečia visus 
skaučių tėvelius, skautininkes- 
kus, seses ir brolius atsilankyti 
į tunto tradicinę velykinę suei
gą, kuri Įvyks balandžio 5d. (per 
atvelykį). Sueiga pradėsime 10 
vai. ryto organizuotu- dalyvavi
mu šv. mišių aukoje, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je, Brighton Parke. Po pamaldų 
sueiga su velykiniais žaidimais

išsitiesęs prie vėliavos pirma
jam, pačiam svarbiausiam, skau
tiškam įžcd'iin. Tufitininkei ps. 
D. Dundzilienei užrišaht kakla
raiščius, tėveliai spragsi foto 
aparatais ir su šypsenom stebi 
savo mažąsias dukras, pradedan
čias eiti gerojo darbelio tarny-

★ Balandžio 12 d. Lituanicos 
tunto vilkiukai skraidys spraus- 
miniu lėktuvu virš Chicagos. 
Taip pat aplankys FA A kontro-' 
lės punktą Auroroje ir radaro 
stoti DuPage County aerodrome. 
Tėveliai yra prašomi sugrąžin
ti draugininkams iki bal. 5 d. 
gautas formas su iškylos mo-_ 
kesčių (§6) . Esant laisvų vie
tų,-^bus primimamos ir jaunes
niosios skautės. Pragome išre
gistruoti mergytes iki bal. 5 d. 
pas vilkiukų draugininkus ar pas 
ps. J. Liubinską. Po bal. 5 d. re
gistraciją ves ps. J. Liubinskas 
735-3397.

rd'es smūgis pakirto viena lietuviškosios 
skautijcs stulpą

Ana vasara, besilankant “Ro
muvos” stovykloje, pasiekė ži
nia apie LSB buvusios Vyriausio

savo vyresnysis skautininkas

Nauja Kanados rajono skau
čių vadeivė. Kanados rajono va- 
deivės pareigas nuo vasario 1 
d. eina s. D. Gutauškienė iš Ha
miltono. Linkime sėkmės nau
jose pareigose.

☆ Akademikių skaučių suva
žiavimas. Balandžio 4-5 d. Cle- 
velande Įvyksta ASD sąskrydis. 
Dtlyvauja JAV ir Kanados aka- 
demikės. Tomis pat dienomis 
Hartford (Conn.) Šatrijos vieti
ni nki j a švenčia 20 metų sukak
tuves.

“Kaip pavasarį gėlytės, 
Atskrenda pas mus paukštytės!”

Visos dvidešimt keturios čia 
jos ir nutupia, sudarydamos pil
ną draugovę, kurios drauginin
ke yra vyr. sk. A. Klimienė. Tai 
niekis, kad, naujai sudariusios 
šią draugovę, sesės, išgirdusios 
komandą “dešinėn”, sukosi kai
rėn. Juk jos —- jauniausios 
žiumi skaučių tarpe! Dar 
laiko visas tas sunkiąsias 
mandas be klaidi] išmokti!

Tyliai ir krupščiai dirbusioms 
suteikiamos įvairiausios specia
lybės: auklės, artistės, daininin
kės, gail. seselės, gamtos drau
gės, žaidėjos, muzikės. Nuosta
bus tų paukštyčių darbštumas: 
net 11 iš jų įsigyja pasaulinį, re
liginį, tautinį, vaidilutės, lakš
tingalos, gamtos draugės ženk
lus. Iš jų reikia pažymėti se
se Dovilę Užubalytę, įsigijusią 
visus šešis ženklus! Taigi, dabar 
jau turime tris lakštingalas su 
ankstyvesnėmis Audra Aleknai
tė ir Gilė Liubinskaitė. Reikia ti-

"šešupės” draugovės paukš
tytės prieš savo Šventę nutarė 
dar h* susipažinimo pokylį su
ruošti. Ir suruošė ji p. p. Daukų 
namuose tokį linksmą, kad net 
apylinkė jų juoką, klegesį ir 
krikštavimus girdėjo! Ten jos 
ir su naujomis sesėm susipažino 
ir su išeinančiomis atsisveikino. 
Tai bent puota buvo — net na
mo skirstytis nenorėja! Atrodo, 
kad nenorėjo iš čia išeiti ir jų 
jaunosios vadovės sesės B. Pet
rauskaitė, Audr. Pavilčiūtė ir

* Atlanto rajono skautų ir 
skaučių sąskrydis. Penktasis 
JAV Atlanto rajono vadovų-vių 
sąskrydis įvyks balandžio 25-26 
d. Kennebunk Port, Maine, tėvų 
pranciškonų centre. Į šį suva
žiavimą kviečiami ur kitų JAV 
rajonų ir Kanados rajono bro
liai ir sesės.

Talentų pasirodymas

Išnešus vėliavą, tuoj, rateliu 
susėdusios, visos dainuoja, lin
guoja; čia jos sumuštinį “val
go”, kakavą “geria”, kopūstais 
užsikąsdamos.

Čia vėl po dvi deklamuoja 
(taip lengviau; jei kuriai koks 
žodis “iškrinta”, čia pat stovin
ti draugė pasako!). O kiek buvo 
plota daržovėlėms!... Viena sesy
tė ir klarnetu pagroja, labai 
drąsiai jį pūsdama. Dainoms 
sesė Gaida Visockytė net gitara 
pritaria.

Daina po dainos, eilėraštis po 
eilėraščio, ir — ateina naktis... 
Ji dar toli, bet visos dalyvės, 
ratu sustojusios, šia giesme vi
sas linksmybes užbaigia.

Išsiskirsto, išplasnoja paukš
tytės, vyresniesiems teikdamos 
vilčių, keldamos jų pasigėrėji
mą. Ir smagd pabūt jų tarpe!

ĮSavo 'naminę vaistų spintelę' 'reiki* 
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 gali būti fatališkas, patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti- kad būtum bet kokiam neti- 
rehjrnui pasiruošęs.

Brolija 
i., buvo iš naujo at 
zanizuoti lietuvii 

u vienetai Kanadoje, JAV 
alijoje, Anglijoje ir kitur 
ranotas aukščiausiu LSS 
i - Geležiniu Vilku.

KAI A. A. V. S. STEPAS KAIRYS DAR BUVO SU MUMIS...
1953 metais IV Tautinšje Stovykloje prie Highland (Michigan valstijoje), 
kairės: v. s. Stepas Kairys (tuo metu 
Petras Jurgėla . . ...
LSS-įos Vyriausia Skautininke) ir dr. Stepas Biežis — pirmininkas Draugi

Kovo x > d., t vai. vakare, To
ronte širdies smūgio ištiktas 
staiga mirė Lietuviu Skautu Bro
lijos penktasis Vyriausias Skau
tininkas v. s. Stepas Kairys. 
Brolija neteko vieno iš didžiųjų 
stulpų, ilgai laikiusių LSB va
dovavimą ir “Skautų Aido” at
statymą mūsų išeivijoje šiapus 
Atlanto, šių metų pradžioje v. 
s. Stp. Kairys buvo išrinktas 
LS3 Garbės Teismo nariu.

v. damas LSB Vyriausiu Skau
tuku 1952 m. rugpjūčio mėn. 
d. “Krivūlėje” brolis Stepas

rinktas LSB Vyriausiu Skau- 
tku ir perimdamas Brolijos

1952 m. išrinktas LbB vy- 
iusiu Skautininku brolis Ste- 
s toliau ėjo ir “Skautų Ai- 
” vyr. redaktoriaus pareigas, 
rias perdavė savo pąvaduoto- 
i v. s. č. Senkevičiui tik 1957

Skautininko v. s. A. Matomo mir
tį. Tada mudu su broliu Stepu, 
kaip ėję tas pareigas, nešėme 
didelį ąžuolų-kievų lapų vainiką 
prie stovyklos kryžiaus velioniui 
pagerbti.

šiandien, besikeliant pavasa
riui, visa Lietuvių Skautų Broli
ja neša ir deda didelį meilės ir 
pagarbos vainiką ant a. a. v. s. 
Stepo Kairio kapo, kuris per 
anksti, labai labai per anksti, 
buvo supiltas Kanados žemėje, 
paliekant savo mylimuosius žmo
ną, sūnų ir dukrą.

j. v. s. Br. Juodelis

Every tree, erery thrub, 
zad *n oar wildlife depead oo 

jot » help prevent 
heest fires. So please fb&crv 
' Smokey’r ABCs Always 

bold matches till cold. Be sure 
» drown all ompfirex, 
stir the ashes, and drown 

then again. 'Crash aK 
smokes dead ocsu

vartome 19-51, 
1955 ir 1956 

Aido” komplek
tus. ten randame didelę dalį bro
lio Stepo įdėtos sielos. Ten ran
dame pajėgiausių Brolijos va
dovų straipsnius, platų visų ša
kų veiklos vaizdą, įdomius jau
nimo skaitymus, nes brolis Ste
pas sugebėjo pritraukti visus, 
siekė platesnio žvilgsnio, giles
nės minties, jaunatviškos

MA.^GUČIŲ RITINĖJIMO 
VARŽYBOS,

Stepą • kurias suruošė J.os Angeles Palangos 
tunto Gražinos būrelis.

s. Grinienės nuotr.

Paukštytes dažė kiaušinius, 
klausėsi pasakos paie Velykų 
Jobut-* ir Raganių, šoko, vaiši
nos: ir paskui ritinėjo kiaušinius. 
Va šaše ir kiaušinių ritinėjime 
dalyvavo ir skautės, kurios ne
toliese turėjo savo sueigą ir ku
rioje dirbo rankdarbius ateinan
čiai Kaziuko Mugei.

Visai sueigai vadovavo graži- 
nietės: kiaušinių dažymui —‘ v. 
si. V. Zelenienė ir ps. I. Butėnie
nė nusakė skaitė _ v. si. E. Do
vydaitienė, vaišes suruošė visų 
gražin’ečių vardu — ps. J. Var- 
n’enč ir K. Sakalauskienė, Ve
lykų Bobttta srvard’no — ps. L. 
V3 rn: enė.^rrti nėjipno varžybas 
r įvedė — s. I. Vilkienė ir N.

?ak3.1ausk:enė.
Tikimasi, kad velykinės suei

gos pasidarys tradicija mūsų 
tunte, o už šią sueigą mūsų gra- 
inietėm — skautiškas ačiū!
Sueigoje dalyvavo iš toli atvy

kęs svečias s. A. Saulaitis SJ.
N. G.

“Broliai vadovai! Naujoji va
di j a pradeda darbą, tikėdama-' 
si iš Jūsų visų nuoširdžios pa
ramos. Jos darbas šiose išimti
nose sąlygose bus sėkmingas tik 
tuomet, kai Jūs visi ateisite jai 
pagelbon kupini geros valios, 
broliškos meilės ir atviro nuo
širdumo. Priekyje dideli užda
viniai savai tautai. Sunkus ir 
didžiai atsakingas mūsų jauni
mo auklėjimo — Lietuvai išlai
kymo darbas. Būkime tad vie
ningi lietuviškos skautijos idė
joje. drausmingi ir pasiaukoję 
savo pareigose”. ■'

Galbūt, daugiausia džiaugsmo 
broliui Stepui atnešė Ketvirtoji 
Tautinė Stovykla 1958 m., su
kvietusi, sutraukusi sesių ir bro
lių tūkstantinę. Joje brolio Ste
po veidas švietė džiaugsmu, kad 
pasėta sėkla neša derliu.

Ūlai vadovai! Metams ei- 
n+rojcn pusėn, turime 500 
atsiskaičiusių prenumera- 
Niekas čia nėra daugiau 
už mus pačius. Negaliu 

duoti- vadovo, kuris nemo- 
t 'kinti savo skautų savos 
?s rėmimo reikalingumu, 
nedėtu pastangų išaiškin- 
:itų tėvams, kad jų vaikų 

be sa-

šešerius metus 
kautu Aido” redaktorių

Paskutini kartą brolį 
sutikau praeitą 1969 m. 
“Romuvos” stovykloje, 
plaukai ir daugiau pabalęs vei
das nebuvo sumažinęs jo judru
mo, ypač ten, kur skudučiai švil
pia. skamba dainos ir šoka laužo 
liepsna. Tą šeštadienio Jūros 
Dienos laužą vedė brolis Stepas, 
su kanklėmis, skudučiais ir savo 
verkiančiu smuiku. Dainos, šū
kiai. jo pravesti pasirodymai šia
me lauže buvo pavertę brolį Ste
pą į jauną skautų vadovą, koki 
jis ir tikėjosi matyti kiekvie-

iŠ kursų pasitraukę, šiuo motu 
liko 29. Po Švenčių kursai vyks 
šia tvariu:

Balandžio 12 d. — LSS Struk
tūra — b, J. Paronis.

Balandžio 19 d. - Tunto 
Struktūra — s. Z. Jaunius.

Gegužės 3 d.
tinis Lavinimas Skiltyje — ps. 
A. Kezys.

Gegužės 10 d. — Charakterio 
Lavinimas — ps. R. Vedegys.

Po to — dvi savaitės egzami
nų. Visi draugininkai prašomi 
pristatyti kiekvieno kursanto 
Įvertinimą draugovės veikloje 
ir skilties organizavime Skautų 
Skyriaus Vedėjui iki gegužės 3 d.

Kursų baigiamoji iškyla yra 
nukelta į birželio 6-7.

Didelis paukštyčių būrys 
“Kernavėje”: virš pusės šimto 
žvalių raudūnkaklių išsirikiavo 
savo šventėje, kuri įvyko kovo 
15 d. Chicagoje, Marquette Par
ko parapijos salėje. Tai “Duby
sos” ir “Šešupės” jaun. skau
čių draugovės. Malonu žiūrėti į 
tvarkingai uniformuotas vėlia
vos nešėją ir palydą, iškilmingai 
ir ramiai išstovėjusias oficialio
sios dalies metu. Pavyzdys vy
resniosioms '

Tunto ad utantė ps. Aid. Ta
mošiūnaitė perskaito įsakymus.

Susirinkusius tėvelius nu- 
džiugina d'dokas vienuoli

kos kandidačių būrelis,

■ vyriausio
• au' pareigas, brolis Ste- 
iipėsi į seses ir brolius: 
i? rašete — rašykite! Vi- 
iečiarse į darbą. Kieno 
sos rūdj'ti pradėjo — 
ce ir mūsų nepamirški- 
urie nesugebate rašyti, 
ite, kad galėtume pasi- 
i artimoje ateityje pir- 
tūkstančiu prenumerato-

★ Gimsta nauja velykine 
tradici ja. Los Angeles Palan- 

> pk-večin tunte. Gražinos bū- 
!io s įruošta velykinė sueiga 
sėjo su nepaprastu pasiseki- 
u. Sueiga įvyko kovo 21 d., 
oi ro Ttuaništinės mtdcyklos

Brolis Stepas gimęs 1916 m. 
kovo 2 d. Tūloje, Rusijoje. Grį
žus Į Lietuvą, mokėsi Kaune Jė
zuitų gimnazijoje, ją baigdamas 
■934 m. Farmaciją studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete, pri
klausydamas studentų skautui 
Korp! “Vytis”, 1937-38 m. bū-į 
damas jos pirmininku ir studen-Į 
tų atstovybės nariu. 1939—1944 i 
m. dirbo Kauno ii- Vilniaus uni-; 
versitetuose asistentu, adjunk-j 
tu ir farmacijos katedros vedė- į 
j u. 1945-46 m. studijas gilino

ustrijoje, Insbrucko "unlvėrs'i- ■ 
teta. 19-'G-4-1948 m, prflfescęią- 
vo Vokietijoje’■‘Pabaltijo’*univėr- Į 
sikete. Nuo 1C48 m. gyveno Ka
nadoje. Toronte, dirbdamas che-: 
r-i' n: ų t yrim u laboratory joje.

Mirties pranešimus spaudoje dažniau palteli jau nunokusios 
artos akys. Retkarčiais mirtis sustoja ir prie jaunųjų, juos 
ut kdazna ankstyvą rytmetį ar pačiame veiklos vidurdienyje. Ir 
asidaru skaudu ir nepaprastai gaila, kai našaus darbo žingsniai 
č.na nutraukti, vos peržengus vidurdienį. Juk vakaras dar toli, 
oli dar buvo galima r.ukeliati Daug darbų dar buvo galima at- 
kti lietuvybės ir mūsų skautiškos šeimos labui.

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

Kai 1950 m. gruodžio mėnesį 
su G-ju numeriu iškilo pavojus 
sustoti nereguliariai einančiam 
Kanadoje “Skautų Aidui”, v. s. 
St. Kairys pirmasis atskubėjo 
Į pagalbą skautiškai spaudai. Su 
1S151 m. pirmuoju numeriu, per-

K&k MCM cgAh 1
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJl NGh 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYUGS

šupės” sesytės!
kėtis, kad tai — busimųjų, iš
tvermingųjų vadovių būrys!

Po sesės Audronės, "Šešupės” 
dr-vės draugininkės, komandos,

saldainius,
Selenio nuotr.

<v uo*fcre Lictuviy Namuose, prie laimės rato Timas Rud’s laimingiesiems dalina
Roberto
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IJhianistikos katedros įstei
gimą tenka vertinti, kaip tik* 
rai didelj dalyką tiek kultūri- 
niu, tiek ir politiniu požiūriais...

A. Beržienė

KAREN PELLATON Moteris su karoliais

A •<

$4.90

DAIL. K. VARNELIO 
KŪRINIAI MUZIEJUJE

LITUANISTIKOS KATEDRA CHICAGOS UNIVERSITETE

GALDIKO POMIRTINĖ 
PARODA BUS BAL. 11 D,

$4.00

$5.00 
$XOO 
|100

$12J0
H$0
$iio

’ $&» 
$5 JO

$4JC

Žmones virsta į beždžiones
Vienas 21 metų amžiaus bri

tas, skrisdamas British Over
seas Airways lėktuvu Škotijoje 
trijų dešimčių keleivių akyvaiz- 
doje išsirengė visiškai nuogas 
ir atsisėdęs j savo sėdynę apsi
juosę apsaugos diržu.

Perduotas policijai jis buvo 
psichiatrinėje ištirtas ir paleis
tas nekeliant jokio kaltinimo. Jis 
teisinosi, kad lėktuve buvę per 
šilta.

Į ateinančio rugpjūčio mėnesį 
North Kent, Anglijoje, įvyks
tantį pasaulinį nudistų kongresą 
jau įsiregistravo 5,000 nudistų 
iš 21 kraštų. Jau paskirta poli
cija saugoti būsimo “kongreso” 
54 akrų parką Ninth Kente.

negali skubiai atvykti | nelaimės 
> sužeistus per kelias minutes nu-

Vilniaus Universiteto 400 metu sukaktis atžymėta 
įsteigiant Lituanistikos Katedrą Chicagos Universitete

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — WEDNBSDAY, APRIL 1, MTOf

The Museum of Contempo
rary Art (Chicagoje) dabar 
vyksta dail. Kazimiero Varne
lio dekoratyvinių kūrinių pa
roda. Varnelis buvo pakviestas 
dalyvauti rinktinėje parodoje 
kartu su kitais dviem dailinin
kais.

Santo Stefano parapijos Italijoje klebonas kun. Pio OttenipziJ9 mefu, 
paskelbė per pamokslą, kad jis rengiasi vesti kairėje matomą 22

y „-c- ,

die, tra-fa-ta 
1 Suktiftii t;
3. Suktinis H '
4. Koldetka <

Mirusio dail. Adomo. Galdiko 
darbų paroda bus atidaryta ba
landžio 11 d., šeštadienį, Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo Cen-

“AMŽINASIS”
LEONARDO da VINCI 

(Tęsinys) .
MENO RAIDOS VINGIAI
Iš senu formų menas keitėsi

į naujesnes formas per amžiaus.

Rii^^T^'^ę;4iaud 

yra

Kai kurie Amerikos vieškeliai yra taip pilni automobiliu, kad greitoji p 
vietą. Los Angeles miestas pradėjo siysti į nelaimės vietas helikopteriui 

/ gabena j ligoninę.

tuo pačiu didingai 
— naujos pajėgos 
periodas. Visiškai 
originalus, didelio 
ir humanizmo pa

tikus studijos kaip pagrindinis 
ir kaip šalutinis dalykas yra 
Studentui naudingas , užskaiti- 
nis ir teikia profesūros galimy
bę, šiaip pokalbiai sukosi apie 
studentų verbavimo reikalą ir 
stipendijų telkimą

Daugumos nuomonė buvo, 
kad jei kas skirs stipendiją 
studentui, nežiūrint kokio di
dumo ji būtų, ji turėtų būti 
garantuota visam studijų lai
kui, kad studentas galėtų pa
daryti reikiamą sprendimą ir 
kad dėl stokos lėšų netektų bet 
kuriuo metu tas studijas nu
traukti. ..

Lituanistikos katedros atida
rymas Chicagos universitete 
jau yra įteisintas ir iškilmėmis 
užakcentuotas reikalas. Litua
nistikos katedra atidaryta šie
met ryšium su Vilniaus univer
siteto 400-tų metų veklos su
kaktimi. Iškilmėse dalyvavo 
Chicagos universiteto lingvis
tai profesoriai,- lingvistikos ka
tedrų vedėjai, universiteto- 
mokslo reikalams dekanas! 
prof. Wilson. Iš lietuvių pusės: 
visuomeninių institucijų vado
vai, Liet Fondo atstovai, tele
vizijos, spaudos atstovai, vi-; 
so apie 4G-tis asmenų. Dalyva-! 
vo ir prof. P. Jonikas, kaip Lit. 
katedros būsimas vedėjas.

Įvadinę iškilmių kalbą pa
sakė universiteto lingvistikos 
departamento direktorius, prof. 
E. Staukiewicz, kuris, studentei 
Bradūnaitei prašant, ir dr. G. 
Batukui reikalą remiant, išrū
pino šią Lit. katedrą universi
tete. Jo kalba buvo sklidina 
laimėjimo džiaugsmo ir gerų 
ateities vilčių. Iš lietuvių ats
tovų pusės pagrindinę kalbą 
pasakė dr. G. Balukas. Pasi
remdamas lingvistikos žinovo, 
prof. Lehinaa pareiškimu, jis 
pasakė, kad lietuvių kalba yra 
pati seniausia indoeuropiečių 
kalba gyva - vartojama ir kaip 
tokia lingvistikos mokslui la
bai svarbi. Pareiškė sugestijas 
ir viltį, kad būtų įvestas ir lie
tuvių literatūros studijos. Dr. 
G. Balukas, baigęs kalbą, Liet. 
Fondo vardu įteikė $5,000 čekį 
universiteto dekanui, prof. 
Wilsonui, kuris džiugia nuotai
ka veide ir kalboje priėmė če
kį ir šiltai nuoširdžiai padėko
jo. Pareiškė viltį, kad ši kukli 
pradžia gali duoti didelių vai
siu.

Lietuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis pasakė 
kalbą Lietuvos valstybės var
du. Konsulas pasidžiaugė, kad 
Lituanistikos katedra pastaty
ta greta kitų lingvistikos ka
tedrų ir padarė sugestiją, kad 
ir kiti universitetai pasektų 
šiuo pavyzdžiu — atidarytų 
Lit. katedras. Konsulas savo 
kalbą baigė šūkiu: “Tegyvuo
ja laisva Lietuva, tegyvuoja lie
tuviu kalba!”

Tebesikeičia ir dabar. Mūsiškis 
šiuolaikinis (contemporary) me
nas nepripažįsta gamtinio rea
lizmo, jis virto bejausme me
chanizuota komercijos sistema. 
Klasikinis menas ‘mums oficia
liai miręs. Impresionistinio me
no renesansas, iš kurio atsira
do kubizmas, ekspresionizmas 
bei surrealizmas, jau nuėjo į 
praeitį. Kaip renesansas reiškia 
mokslo ir meno atgimimą Vi
duramžių pabaigoje, taip šian
dien paneigiama tai, kas nėra 
dar pasenę. Su Italijos Rene
sansu pradėjo irti bažnyčia — 
gimsta protestantizmas, seka 
ilgi karai, griūva senos imperi
jos, kuriasi tautybės naujose 
sąlygose. Feodalizmą pakeičia 
biznieriškas kapitalizmas, ple
čiasi išradimai bei mokslas. As
tronomijos sistema pasikeičia 
nuo Ptolemo į Koperniko siste
mą. Buvo staigus pasikeitimų 
laikotarpis, pilnas įtampos, pa
siruošimo ir 
kūrybingas 
ir dvasios 
naujas i 
jautrumo 
vyzdys. Todėl Italijos Renesan
sas laikomas greta su 4-to amž 
pr. Kristų graikų klasika.

Roma buvo principinis klasi
kinio meno šaltinis, ypač archi-

Iškilmėse dalyvavo šie uni
versiteto lingvistai profeso
riai: čekų ir viduramžių litera
tūros dėstytojas prof. Sweikow- 
ski, lenkų kalbos — Ferlecki, 
rusų kalbos — prof. Ehre, sla
vų kalbų prof. Golab ir Aronn- 
son, dekanai: Streeter ir Dem
bowski. Iš lietuvių: LB centro 
vald. pirm. Br. Nainys, LB Chi
cagos apygardos vald. pirmin. 
A. Juškevičius, dr. A. Razma 
ir A. Rėklaitis — Lietuvių Fon
do atstovai; daktarai: Valaitis, 
Kaunas, stud. Bradūnaitė, p. Zi- 
bienė, Girvilas; spaudos atsto
vai: J. Janušaitis, Z. Juškevi
čienė, kun. J. Prunskis; radijo
— F. Daukus, P. Petrutis; fil
mų — Martinkus; televizijos
— Siutas.

Po iškilmių visi buvo pavai
šinti. Iškilmės ir vaišės vyko 
universiteto profesorių klubo 
puošniose patalpose'. Vaišių 
metu spaudos -atstovai turėjo 
progos apklausinėti esamus ir 
būsimus prafesorius. Pyz. prof. 
P. Jonikas, būsimas Lit kated
ros vedėjas, buvo užklaustas: 
koks studentų skaičius yra mi
nimalus katedros veikimui pa
teisinti? Prof. Jonikas nieko 
nesvarstydamas greitai atsakė: 
“Rimtai dirbančio pakanka ir 
vieno studento!” Ir čia pat pa
teikė pavyzdį iš prieškarinės 
Lenkijos universitetinio gyve
nimo, kur jis, vizituodamas 
Varšuvos universitetą, vieno
je katedroje rado vieną stu
dentą. .. O į klausimą, kokios 
perspektyvos studento, baigu
sio Lituanistikos fakultetą, dr. 
Jonikas atsakė, kad lituanis-
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1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

dainelių ir šokių, 16 psl. Rinkinyje

tektūra. Gal dėl to gotikai nei 
prieš, nei po Renesanso Italijo
je nebuvo lemta plačiau išsivys
tyti. Bizantinis menas, ypač ar
chitektūra Italijoje klestėjo an
kstyvame Trecento periode. 
Cinquecento epochoje, nežiū
rint bažnyčios kanonų ir žmo
nių tikybingumo, sparčiai vys
tėsi legendarinės senosios kla
sikos temos. Pav. Rafaelis 
(1483—1520) įamžino platoniz
mo idėją savo kūriniu “Atėnų 
Akademija” (Vatikanas).

Humanizmo sintezė užbaigia 
savo epochą,' užfeisdama vietą 
manierizmui, kuris po Rene
sanso paplito po visą Europą. 
16-to šimtmečio menas jau ne
buvo’lokalinės išraiškos komp
leksas, bet religinio meno este
tinės problemos virto pseudo 
meno pakartojimais. Religinis 
menas lyg netenka gyvybės, 
nes s e k u 1 a r i n i s menas, 
ypač Vakarų Europoje nepap
rastai sustiprėja ir išbujoja. 
Portretas darosi privilegijuotos 
klasės žmonių garbinga parei
ga. šalia portreto vystosi saty
rinė, simbolinė bei politinė me
no forma estetikos rėmuose.

Skaitytojas gal nesupyks, 
kad nuo Leonardo da Vinčio te
mos suktelėjau į šalį. Sąmonin
gai taip padariau, kad parodyti, 
kokioj epochoj jis gyveno ir 
kūrė. m. š.

(Bus daugiau)

,4L'Aguonėlės
■ 9. Vakar vakarėli
10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda I
15. Noriu miego

šis gaidurinkinys kainuoja tik $1.00.

šiuos gaitfv’fr dabig (rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsil
site čekį arba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

BALZEKO MUZIEJUJE 
VĖLIAVV-HERBV PARODA
Baizeko Lietuvių kultūros 

muziejuje, 4012 Archer Avė., 
šį sekmadienį, bal. 5 d. nuo 5 
iki 7 vai. vakaro atidaroma Ka
ren Eisin Peliaton (lietuvaitė) 
sukurtų įvairių vėliavų' bei vė
liavėlių paroda.

Ponia Peliaton iš Ossining, 
N. Y. yra išstačius! keletą de- 
sėtkų įvairiaspalvių miestų bei 
tautinių vėliavų bei herbų. Jos 
vėliavos ir herbai meniškai 
apipavidalinti, įvairiomis spal
vomis išmarginta.

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strohos knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSA 
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai, 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administoacij^fę^ 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl._ _______________ ...
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _____ _
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-

TUVA. 699 psL __ __L.-':
5. Juozas Kapaėinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___
6. J. Augustaitis; ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl______ _________________________________ _
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai_____ ___ ___ ____ ___________ ________ __

11. Adomas P. Jssas, BŪK PALAIMINTAS! ___________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais £2.00. kietais ___ __ ________________ —.
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. _________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl...............
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.______y
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. I
17. Petronėlė Orintaitė, 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.............  1

Šitas knygas galite įsigyti ‘‘Naujienų” ofise arba g&ųti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba monėy.

orderiu, šiuo adresu: c

prieš si pianą nesukiio, tačiau vietinis vyskupas ruo| x 
lino ir uždraudė įam eiti kunigo pareigas.

BRANCUSI SKULPTŪRA 
MENO INSTITUTE

Čikagos Meno institute da
bar vyksta Rumunijos skulpto
riaus Constantin Brancusi 
skulptūros darbų paroda.

Brancusi yra 20-to šimtme
čio pradžios moderniojo meno 
atstovas, kaip ir jugoslavų 
Mestrovic arba ukrainiečių 
Aleksander * Archipenko. Prie 
šios trijulės galima priskirti ir 
Wm. Zoradi. Jie pirmieji z po 
Rodino greta Picasso, Braque 
ir Kandinskio pasuko ekspre
sionizmo pusėn, atsisakydami 
nuo konvencionalios, t. y. for
malistinės skulptūros. . Gal tik 
Zorach svyravo tarp realizmo 
ir ekspresionizmo. Brancusi 
daugiau giminingas savo ele
gantišku stilium Archipenkai, 
negu Mestrovic. Juodu abu yra 
sukūrę monumentalių skulptū- 
rųx taip ■ pat ir simbolinių bei 
abstrakčių dekoratyvinių daly
kų. Ypatingai Brancusi skulp
tūroje neretai realistiniai daik
tai sunkiai atpažįstami iš jų 
formos, bet yra matoma fizinė 
vaizduojamo daikto būtis, pvz. 
jo paukščiai, gyvuliai ir t. t. 
veiksmais arba judesiais pa
brėžia realistinę biologinę pri
gimtį. šioj Brancusi parodoj 
yra iš akmens iškaltas nedidelis 
kūrinys — “Pasibučiavimas”, 
šis darbas’ visais atvejais pri
mityviškos, formos, Bet kartu 
“sumodernintas” ir originalus.

Brancusi padarė nemažai 
Įtakos daugeliui jaunų skulp
torių. Čikagoje Įsikūrus Maho- 
ly Nagy mokyklai, skulptūra 
paėmė radikalią formą — ge
ležies procesavimą. Iš jų buvo

help yotih « 
HEART FUNDM 
help your HEART

Pizos bokštas virsta
Italijos inžinierių pranešimu, 

garsusis pakrypęs 179 pėdų auk
štas bokštas Pizos mieste dar 
labiau pakrypo. Nuo praeitų 
metų birželio mėnesio jis pakry
po dar 32 coliais ir šiuo metu 
yra per 14 pėdų iškrypęs j Šoną.

Daugiau kaip 3,000 inžinierių 
pateikė savo pasiūlymus ir pla
nus, kaip apsaugoti tą bokštą, 
kad visiškai neišvirstų, tačiau 
valdžios biurokratai nesiima rei
kalingu žygių.

• Turtas — tai daugelio , su
taupęs vieno rankose.

Julian Tuwim
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Amerikos “fotografavimas”
Šiandien prasideda Amerikos gyventojų surašymas. 

Šį kartą tas surašymas bus žymiai praplėstas. Praplėstas 
ta prasme, kad nebus pasitenkinta vien tik visų gyvento
jų surašymu ir labai paviršutiniškų informacijų apie juos 
surinkimu.

Kaip žinia, gyventojų surašymai atliekami kas de
šimt metų. Praveda juos Cenzo biuras. Praeityje tai bu
vo daroma labai paprastai: Cenzo biuras ir jo padaliniai 
suorganizuodavo “armiją” surašytojų, kurie aplankyda
vo kiekvienus namus ir apklausinėdavo tų namų gyven
tojus. Apklausinėjamiems tekdavo atsakyti į kelis ar ke- 
lioliką specialiai Cenzo biuro paruoštų blankų klausimus. 
Užpildyti blankai būdavo grąžinami biurui, kur prasidė
davo jų analizavimas ir klasifikavimas. Praeidavo keli 
mėnesiai, kol biuras tą klasifikavimą atlikdavo ir sura
šymo duomenis paskelbdavo. Net 1960 m. gyventojų su
rašymo duomenys buvo paskelbti tik keliems mėnesiams 
praėjus po surašymo atlikimo.

Visai kitaip bus šį kartą. Pavartotos bus moderniš
kiausios priemonės surinktoms informacijoms klasifi
kuoti. Darbui paspartinti daugumai yra išsiuntinėti spe
cialūs blankai su klausimais, Į kuriuos gyventojai yra 
raginami atsakyti. Tie blankai turi būti užpildyti ir šian
dien per paštą grąžinti. Kurie to nepadarys, bus Cenzo 
biuro apklausinėtojų aplankyti.

Tai pirmą kartą daromas tokios rūšies gyventojų 
surašymas, gal tiksliau, — jų apklausinėjimas. Ir iš tiesų 
tai bus ne tik “galvų skaičiaus” surašymas, bet ir labai 
kruopštus ir nuodugnus informacijų surinkimas apie gy- 
ventojus.

Gyventojų surašymas ir informacijų apie juos rinki
mas motyvuojamas taip: “Mels negalime žinoti, kur mes 
einame, jei nežinome, kur mes esame”. Vadinasi, būti
nai reikalinga turėti kiek galima daugiau duomenų apie 
dabartinius gyventojus bei jų būklę, kad būtų galima nu
statyti gaires ateičiai.

Cenzo biuro paruoštų blankų tikslas kaip tik ir yra 
surinkti kaip galima daugiau tikslesnių informacijų apie 
gyventojų sudėti, jų ekonominę būklę.. Tokias informa
cijas surinkti Įmanoma tik tada, kai apklausinėjami 
gyventojai atsako į anketinio pobūdžio klausimus.

trims mėnesiams ....______  $5.00
vienam mėnesiui$1.75

Kanadoje:
metams ________________ $20.00
pusei metų ____________ $11.00
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams ______ ________  $21.00
pusei metų ______________$11.00
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
DI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Praeitą pirmadienį vakare 
per Margučio radiją Algis Re- 

jgis, ALB Komiteto pasauliečių 
teisėms šv. Kazimiero kapinė
se ginti pirmininkas, pasakė 
kalbą, atsiliepdamas į Chicagos 
katalikų arkidiocezijos kapi
nių administratorių naujai pa
skelbtą ediktą, kad jau dešim
tyje kapinių bus leidžiama 
mirusius laidoti pasirenkamai, 
kas nori atliekant apeigas kop
lyčioje, o kas nori prie duobės.

Pasveikinęs radijo klausyto
jus Komiteto. ir Sklypų savi
ninkų draugijos vardu su ant
ru daliniu laimėjimu, kalbėto
jas pabrėžė, kad dar daug te
bėra nelaimėta ir teks dar su
glaustomis vieningomis jėgo
mis siekti iki Chicagos lietu
viai katalikai atgaus savo tėvų 
šventą palikimą.

Jis priminė, kad prieš jau 
metus laiko buvo atgautas šv. 
Kazimiero kapinėms lietuviš
kasis vardas, o dabar štai jau 
paskelbtas kapinių adminis
tratorių pranešimas, kad kas 
norėsiąs, galėsiąs pasirinkti 
laidojimo apeigas kapinių 
koplyčioje ai- prie duobės (ap
einant tą vadinamąją koplyčią 

Cenzo biuro blankų klausimai buvo rūpestingai pa
ruošti. Prie jų paruošimo prisidėjo Įvairūs federalinės 

j valdžios pareigūnai. 1966 m. buvo surengtos dvidešimt 
trijuose miestuose viešos konferencijos, kuriose išsamiai 
buvo išdiskutuota, kokie klausimai turi būti įtraukti i 
apklausinėjimo blankus. Vadinasi, buvo parinkti tik to
kie esminiai klausimai, kurie gali geriausiai prisidėti 

{prie Amerikos krašto ir jų gyventojų pavaizdavimo.
Prezidentas Nixonas gyventojų surašymą ir infor

macijų apie juos rinkimą pavadino savo rūšies Amerikos 
“fotografavimu”.

ŠĮ kartą, kaip atrodo, tas fotografavimas bus atlik
tas kur kas rūpestingiau, negu praeityje, todėl ir krašto 
vaizdas bus žymiai ryškesnis, atseit, surrikos informaci
jos bus tikslesnės. Iš surinktų informacijų paaiškės, ko
kios permainos Amerikoje Įvyko per paskutini dešimtme
ti. Kur gyventojų skaičius padidėjo, kur sumažėjo. Kokia 
yra gyventojų sudėtis. Kokios yra etninės grupės ir kur 
jos gyvena. Paaiškės Įvairių vietovių gyventojų materia
linė būklė bei daugelis kitų dalykų.

Tomis informacijomis bei surinktais statistiniais 
{duomenimis pirmiausia pasinaudos federalinė valdžia, 
sudarydama rinkimines apygardas kongresininkams 
rinkti, o taip pat ir valstijos bei miestai ir miesteliai, kur 
rinkimai yra pagristi gyventojų skaičiumi.

Surinktos informacijos bus labai svarbios biznie
riams, pramonininkams, sociologams ir bendrai visiems, 
kurie domisi Amerikos “fotografija”.

su jos (rokais, svirtimis, gele
žiniais rekežiais ir kabliais).

šis be jokio pranešimo ar 
pasitarimo paskelbtasis įsa
kas yra reikalingas paaiškini
mo.

Savo laiku gana sėkmingai 
pradėti pasitarimai su Arkidi- 
ocezija staiga nutrūko, kai Ka
talikų Federacijos pirminin
kas Jerome pasisakęs per savo 
federaciją „atstovaująs visus 
lietuvius katalikus mūsų posė
dyje su Arkidiocezijos mon
sinjorais pareiškė, esą lietu
viai katalikai yra naująja lai
dojimo tvarka (su kabliais ir 
grandinėmis) visiškai paten
kinti ir tik tam tikra maža 
naujųjų ateivių dalis kelią ne
rimą, reikšdami savo nepasi
tenkinimų. Tatai’buvo tikras 
Trojos arklio įvedimus ir atro
dė, kad Jerome su savo fede
racija mūsų reikalą galutinai 
pražudė.

Mums į pagalbą atėjo iš nebe
tikėtos pusės iš Chicagos di
džiosios spaudos, radijo ir TV, 
kurie pasikalbėjimais su lietu
viais ir savo reportažais apie 
lietuvių tikinčiųjų protestų 
mitingus, eisenas ir piketus su

domino plačiausią visos Chi
cagos visuomenę ir sujudino 
visą arkidiocezijos biurokrati
ją

Niekas niekada negirdėjo, 
kad prelatas černauskas ir ku
nigas Kuzinskas būtų kur žodį 
tarę ar pirštą pajudinę lietu
vių šventoms teisėms ir gar
bingoms tradicijoms apginti. 
Tik kai Chicago -Daily News j 
Tribune ir kiti laikraščiai savo 
straipsniais prabilo, tik tuo
met ir arkidiocezijos kapinių 
administratoriai puse lūpų 
prasitarė, kad sąjūdis dėl tvar
kos kapinėse nėra kokios ma
žos grupės, o yra daugumos 
reikalavimas. Pažadėta leisti 
pasirinkti, kas norės galės gar
bingai savo brangiuosius arti
muosius laidoti, bet už tai teks 
pusantro karto daugiau mo
kėti!

šį kapinių administratorių 
“ediktą” A. Regis palygino su 
Viduramžių praktika, kada 
ukazai būdavo leidžiami auto
kratiškai, niekam nepranešus 
ir nieko nepasiklausus. Kalbė
tojas stebėjosi, kodėl būtent 
Chicagos arkidiocezija taip de
monstratyviai vengia Vatika
no II Susirinkimo įvestos eku
meninės dvasios, fanatiškai 
vengia santykių su tikinčiais 
pasauliečiais, su kuriais dvasi
ninkai yra .;įpareigoti santy
kius ne tik palaikyti, bet juos 
gilinti ir stiprinti.

Nėklysiu pasakęs, kad šis 
ediktas yra tik noras mus pri- 
migdyti ir sumažinti mūsų 
budrumą, kad vėl būtų galima 
grįžti išimtinai prie koplyčių 
su trokais ir kranais, kalbėjo 
Regis.

Už viso to aiškiai permato
mai slypi godumas ir pėlngau- 
dystė, kad sumechaninus ir su- 
kom erei nūs laidojimo biznį, 
pagreitintu fabrikiniu būdu čiais ir 
padidinus bei padauginus lai-'Valiūno muzika.

dojimų skaičius būtų gali
ma visą ladojimo biznį į savo 
rankas monopolizuoti. Yra 
gandų, kad ir graboriai tokia 
konkurencija susirūpinę^

Pirmininkas A. Regis savo 
kalbą per Margučio radiją bai
gė pacituodamas kun. Vaišnio 
S. J. straipsnį iš Laiškų Lietu
viams, kur jis apgailestauja 
Federacijos negarbingą vaid
menį lietuvių tikinčiųjų kovo
je už savo tikėjimo papročių 
teises ir garbę, kviesdamas vi
sus lietuvius vieningai laikytis 
kovoje iki laimėjimo pilnų tei
sių savose kapinėse savais se
nais papročiais garbingai pa
laidoti savo brangiuosius mi
rusiuosius. J. Pr.

Joną Šulcą aplankius
Kaip artimieji žino, Jonas 

Šulcą jau nuo kovo 18 dienos 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Antradienį,-kovo 25 d. jam bu
vo padaryta vidurių ©opera
cija.

Operacija skaitoma nusise
kusi. . Nors ligonis dar silpnai 
tebesijaučią, bet su jį aplan
kančiais draugais jau gražiai 
pasikalba.

. Jonas yra žinomas Chicagos 
lietuvių veikėjas, priklausąs 
bene' astuonioms- draugi joms Tr 
klubams, tad lankytojų pas jį 
kasdien netrūksta. Daugiau
siai jį lanko sesuo U. J.uodaitie- 
nė su savo dukra Mrs. R. Cog- 
ler.

Būkit pas upytiečius
Upytės klubas atvelykio iš

vakarėse balandžio 4 d. Ven- 
geliauskienės Svetainėje. 4500 
S. Talman Avė., rengia savo 
tradicinį parengimą su margu- 

margumynais. Grieš 
Pasilinksmi

nimai ir gausios vaišės truks 
iki vidurnakčio. L’pytiečiai pa- i 
sirengę visiems suteikti pro
gos smagiai praleisti laiką.
Koresp.

BRAZZAVILLE. — Buvusia
me prancūzų Konge buvo su
šaudyti trys asmenys, kurie prieš 
savaitę nesėkmingai bandė nu
versti valdžią. Kiti penki nuteis
ti mirti už akių, jie slapstosi nuo 
policijos. Trys kaltinamieji ga
vo kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmes.

TAIPEJUS. — Formozos pre
zidentas Chiang Kai Shekas sa- j 
vo kalboje valdančios Kuomin- 
tango partijos atstovams ragino 
visus keisti partijos taisyklės, 
jas reformuoti, kad jos geriau 
tiktų naujoms sąlygoms Kini
joje, siekiant jos-išvadavimo iš 
komunizmo diktatūros.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

Madų kūrėjai vis daugiau pradeda 
kištis i vyru rūbus. Londono vyru 
madų kūrėjai tvirtina,-kad modernus 
vyras, eidamas į balių, turėtu dėvėti 

viršuje matomus rūbus.

PRANYS ALŠĖNASDAUG LAIMĖS JUMS...
Stanley sėdo į tą patį taksi ir atsirado 

namie. Po poros valandų poilsio jis jau į 
buvo įstaigoje. Darbas slinko, kartu su 
laiku, kaip įprasta. Intresantai, skambi
nimai telefonu, atsakinėjimai į įvairius 
raštus ir t. t. Viskas jam buvo nusibodę ir 
labai kasdieniška. Viena, kas jį interesa
vo, tai seniai sklindančios kalbos apie paš
to tarnautojams algų pakėlimą. Jis laukė 
tik kiek didesnio čekio ir daugiau — be
veik nieko...

Truputį po dvylikos Mary paskambino. ' 
Pasikalbėjimas truko apie ketvirtį valan- I 
dos. Stanley galvojo, kad ji niekad nebe- 
pakabins ragelio. Ji pasisakė, jog skaičiu
si ir vėl persiškaičiusi — dešimtimis kartų 
jo laiškus, kurių jau spėjusi gauti visą eilę. {

Kai kuriuos iš jų, girdi, ji skaičiusi i 
balsiai ir skaičiusi savo tetai. Teta sakiusi. ! 
jog Stanley — turėtų būti rašytojas arba į 
poetas, žodžiu, beletristikos ar poezijos ! 
kūrėjas.

Mary sakėsi, jog ji — labai susirūpi- i 
nusi pinigais, kuriuos jam teko pasiskolin- į 
ti. Klausė, ar jis pajėgsiąs skolą išlyginti ■ 
taip greit, kaip žadėta, ar gal. girdi, jai 
reiktų ateiti į pagalbą. Jai esą buvę labai 
nesuprantama, jog pradžioje — ji mačiusi 
mane, besielgiantį kaip turtingą žmogų, t 
kas vėliau paaiškėję — netiesa: aš besąs i 
neturtėlis kišene, tik turtingas dvasia.

Pagaliau, Mary pasisakiusi, jog ji bu
vusi patenkinta, kad Stanley — ne turtuo
lis, o neturtingųjų atstovas. Kitą kartą, 
girdi, jie vėl važiuosią kur nors, tik jau 
nebe taksi, bet su tramvajum ar autobusu. 
Ji sakėsi — jai nesvarbu naktiniai klubai. 
Ji benorinti pasirinkti pasivaikščiojimą 
gražioj gamtos aplinkoj ar paplūdimio 
krantu. Knyga, kurią jai pasiuntė Stanley, 
buvusi labai skoningai parinkta savo turi
niu, nors jos — Mary dar neperskaičiusi...

— Kodėl jūs nemėginate rašyti? — pa
klausė Mart. Ji pabrėžė savo užtikrinimą, 
kad jo parašytos knygos — būtų didelio 
garso knygos. Ji turinti idėjų knygos ar 
knygų rašymo srity ir tas idėjas — ji per- 
duosianti jam, kai sekantį kartą susitiksią. 
Jeigu, girdi, Stanley pageidautų, ji galė
tų jį supažindinti su kai kuriais rašytojais, 
kuriuos ji pažįstanti ir tie rašytojai, esą, 
mielai pagelbėtų jam kūrybos pradžioj.

Stanley klausėsi jos pokalbio pakelta 
dvasia, bet kartu — tokio šneka ir gąsdino 
ji. Jis galvojo, jog būtų labiau patenkin
tas. jei ji tuos pasiūlymus parašytų raštu. 
Bet ji, girdi, kaip pati pasisakiusi, labai 
retai rašanti laiškus. Kodėl? — Stanley, 
esą. pats galėtų suprasti. Jos ilgoka, ir 
labai sklandi, kalba — buvusi ilgoka ir 
pilnutėliai pilna daugelio nežinomųjų, 
daugelio klaustukų. O tie klaustukai, bent 
trumpai tokie: kas jos per idėjos rašyto- 
jybos crityje, iš kur ir kokios jos pažintys 
su tam tikrais (ir kokiais?) rašytojais ir 
t. t. ir t. t.

Nors nebuvo pažadėta. bcL dar prieš 
sekantį susitikimą, buvo gautas Mary’s 

laiškas. Atplėšęs ir perskaitęs jį, Stanley 
vos širdies smūgio negavo iš nuostabos. 
Laiškas buvo, maždaug, vaikiško sukir
pimo ir stiliaus, nors jo žodžiai — teikė 
kažkokį efektą, žadino skaitytojo širdyje 
kažkokią magiją...

Tą pavakarį, vietoj, kad mesti viską ir 
skubėti laukan, skubėti į gamtą ar, paga
liau, ieškoti progos vėl susitikti su Mary, 
Stanley atsigulė aukštielninkas ant sofos 
ir taip išgulėjo ligi prietemos, svarstyda
mas ir persvarstydamas kai kuriuos pas
kutiniuosius nutikimus jo gyvenime.

— Kodėl jūs nemėginate rašyti? — vėl 
atklydo jo mintysna Mary’s klausimas. 
Tas klausimas, ieškodomas atsakymo, jau 
kankino Stanley visą pusdienį.

— Ir kodėl ?...
Čia pat. tarytum rašymo planą škicuo- 

damas, Stanley prisiminė ir ėmė galvoti 
apie tas. ypatingai gražias ir laimingas, 
prabėgusias vaikystės dienas, ten toli, toli
— už jūrų marių, mažoj — mažytėj Lietu
voj. apie ilgas vasarų dienas, kada jo 
motina, paėmusi jį už rankutės, vesdavosi 
pas kaimynus, kur jis rasdavo savo drau
gus: Juozuką, Antanuką ir kitus. Na ir 
toliau — ir t. t ir t. L

— Rašyti? — lai privalėtų būti nepa
laužiamos valios aktas. Tai atsidavimas 
ir pasiryžimas darbą atlikti, — meditavo 
jis, būdamas vienas — tik jis ir jo mintys.

— Rašytojo žodžiai, — vėl galvojo jis,
— turėtų būti tokie galingi kaip didžiulės 
upės srovė arba — dar geriau — jūros 
aukštai ir smarkiai įsiūbuota banga, žmo
gus rašąs arba — rašytojas turįs būti itin

_ -'--w

stiprios valios, daug gyvenęs ir daug per
gyvenęs. Jis, esą, nebūtinai privalėtų bū
ti angelas, nes, girdi,vaikui nereikią rašy
ti, nes jis — dar nekaltas jokioj gj’venimo 
srity. Suaugęs žmogus, girdi, rašąs, (bent 
kaip jam atrodytų), todėl kad jam reikią 
išmesti iš savęs, iš savo širdies tuosius 
nuodus, kurie akumuliavosi jo viduje nū
dienio pasaulio keliais ir takeliais bevan- 
dravojant žinoma, berašant, tada, girdi, 
reikia rašyti viską ir apie viską, neišlei
džiant nei gražaus ir nekalto vaikystės 
laikų gj’venimo...

Taigi... Tai jo filosofija apie rašyto
ją ir apie rašytojybą...

To dar negana. Stanley truputį susi
kaupė, stabtelėjo savo mintyse, ir vėl 
pradėjo galvoti, pinti minčių tinklą ir ieš
koti filosofinio pateisinimo ir pasiteisini
mo, kodėl jis privalėtų tapti rašytoju- ir 
kodėl turėtų pradėti rašyti?

Esą, rašytojas vilioja į save publiką — 
skaitytojus taip Ij’giai neatlaidžiai kaip po
litikas ar kitas koks nors individas, ieškąs 
jos (publikos) paramos savojoj sėkmėj ir 
savoj karjeroj. Jis, girdi, visuomet sten
giąsis ir privaląs stengtis užgriebti žmo
gaus pulsą ir jo nuotaikas, kaip tas gydy
tojas, besistengiąs nustatyti ligonio diag
nozę.

Geras rašytojas, girdi, netgi nenorįs 
rašyti. Jis tik norįs, kad tas pasaulis, ku
riame jis gyvena, būtų toks, kokį jis įsi
vaizduoja. O kadangi jis nėra toks, tad ra
šytojas, (gal ir prisiversdamas save), ra
šąs tam, kad privertus žmones tobulėti, 

pataisyti pasaulį — (nes koks žmogus, toks 
ir pasaulis). Tai jo — rašytojo misija.

Pirmasis žodis, kurį rašytojas užrašąs 
ant tuščio popieriaus lapo, esąs sužeistas į 
angelas, bešaukiąs: “Skauda!” Tolimes
nis, girdi, procesas rašymo žodžių į po
pierių — esąs toks, tarytum davimas žmo- ? 
gui narkotinių vaistų, kad užmigdžius ji jį 
prieš operaciją. Kai ligonį užmigdyši it, 1 
sakysime, išpiausi jo kūne bereikalingai f 
auganti auglį, atsibudęs jis, greičiausia, - 
pasveiks ir toliau gy’Vens, bet jei mėginsi į- 
tai daryti jo neužmigdęs, neapmarinęs — %- 
greičiausiai jis neišlaikyrs — jį papiaus.g

Rašytojas — atsidėjusiai ir ritntai be- *’ 
kuriąs rašytojas, bestebėdamas kaskart 
didėjantį Savo knygos rankraščio puslapių U 
skaičių, esą, ir pats kartu didėjąs su saVo į 
iliuzijomis, kaip prancūzai pasakytų savo 
artėjančio grandeur horizonte...

— Aš, girdi, taip pat ruošiuosi ir ryž- ; 
tuosi būti nugalėtoju! — akcentuotą paža- || 
dą Stanley’ davė sau — begulėdamas- aukš- a 
tielninkas sofoje. — Mano dienos rinr atei- M 
na! Aš pavergsiu pasaulį, pavergsiu ji rte 
kardu, ne kitokiu ginklu, bet— magiškais j| 
žodžiais... Et cetera ad nauseam.

Toji mažutė frazė, taip pat iš mažytės, M 
nors gan gražios, mergaitės lūpų, — “Ko- f 

1 dėl jūs nemėginate rašyti?”, įtraukė jį — rt
Stanley į pilną kontūziju ateitį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a ti j i e n a s”
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2856 W. 63rd STREET
Ofiso PRospect 84229
Rjtxid. teief.; WAI brook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
ouo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius pprmna tik susitarus.

-.--r...... -r75,,^»<yr.:iTrl^Tr7tr-^ -'

Rez. tai. 239-4683

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

Medical Building). Tot. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 3.4-6012

DR. S. BIEŽIS
TUef.: PKospecr 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.; kas dieną po pietų 1«3; vak. 7-8 
uKtai antradienuus ir penktadieniais. 
Treciad, ir sekmad. ofisas uždarytu 

Rez-: 2241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubHc 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

/irmatL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antraa., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. ūkiai susitarus.
«» .......... m- -------- • • -rB~~ ■------------- -- • . m— r'HMM----

□r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
2/uy W. 5lst SiRfehT 

fel.: GR 6-24UU
v’aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
.—4, i—y, an tract, peni t. lu—4, ir

lietuviy i
Kaip jau buvo anksčiau pa

rašyta Naujienose (kitiems “pa
triotinėms” lietuvių leidiniams 
Čikagoje apeinant tą, jvykį lai
minančia tyla) Vilniaus bosas 
Vaclovas Daunoras tebesiveržia 
j koncertą, nors jau žino, kad 
jo pragaištingą veiklą nevisi čia 
palaiko. Jo tikslas yra aiškus: 
pasinaudojant pakrikusių dėl sa
votiškai suprastos nostalgijos 
žmonįų parama, išpiškinti viešai 
keletą populiarių lietuviškų dai
nelių ir tuo įrodyti, kad Lietuva 
tvarkosi nevisai jau sovietiškai, 
bet ir patriotiškai. Tam įrodyti 
(kad turime pavyzdingą lietu-

,p. Šileikis, o. p.
||K ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadieiuais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2858 West 63rd St., Chicago, HL 60629 
Teief.: PRospect 6-5084

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek: FRontier 6-1 M2 

amass’

isuomenę
-si.vių tautos eksponatą) - Raila Į 
skambinėjo, tvirtindamas, kad, 
esą, Daunoras apsukęs politru- Į 
ką Laurinčiuką, ir vienas at-! 
skubėjo į pasimatymą su Pa-j 
čižiko lietuviais. O gabioji čia 
archeologijos žinovė (vis atran
danti parvežti ne kokias senie
nas, bet jaunuosius poetus ar dai
nininkus) po kelių mokslo vizitų 
okupuotame krašte, galvelę gul
do už koncerte būtinumą.

Specialiai susirinkęs ALT . po
sėdis parašė protesto pareiški
mą, ir platina lietuvių tarpe: 
kviečiama atsiminti politinę pa
dėtį, bolševikinę klastą ir nepa
siduoti suktiems įkalbėjimams. 
Tik vienas ALT narys, ateitinin
kų atstovas inž. Jonas Motiejū
nas demonstratyviai apleido 
ALT posėdį: esą, toks pareiški
mas suskaldys lietuvius. Varg
šas nė nemato, kad tas Daunoro 
atvykimas koncertuoti skaldo 
lietuvius. Tokių esama irgi ALT 
atstovų.

Koncerto organizatoriai tebe
stovi gilioje konspiracijoje, nors 
visi kalba apie juos. Rengėjai 
šviesorasčiu išspausdino atvi
ruko dydžio kvietimus ir. (nenu- 
rodydarni kas organizuoja, tik 
pranešdami datą ir vietą) išsiun-

Italijoje pastatytas "Module" automobilis turi užpakalyje motorą su 
550 arklio jėgų varikliu. Automobilio kevalas susideda iš dvieju 

lukšty.

iCANDID WEDDING
PHOTOGRAPHER

J Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
(vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty- 

Irimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
j patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO'S
2719 West 43rd Street

Chicago, Illinois 
927-6288

Call and ask for EDDIE BURBULYS
....... ,1 V-Tr-,r \

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir šėtoninės 
kapams gėlė*.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Av*. — 556-1226

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GEL£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 80834X---------------------- - --------------------

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

k xIi/ 2533 W. Tlst Street
y Tk Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

tą koncertą su Lietuvos himnu. Po gražių apeigų kovo 28 d. 
To, savaime aišku, “maestras iš Ridiko laidojimo Įstaigos au-
Aleksandras” neišdrįs nė pasiū- tomobilių virtinės nulydėjo Į 
lyti, čia juk ne Lietuvių Opera Lietuvių Tautines kapines, bu-

....... ,, šeštad. 10—2 vai. 
. -- ----- .----„---- ,----------------- t"r~i-------

Rez. GI 8-0873

OR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

TeL ofiso: P R 8-7773; rex.: PR 64732

' . Ifit A. MACIŪNAS

AM-FM RADIJŲ 
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500

C H h R U R G A S „ -
T Priima tik susitarus.

^Valandos: pirmad^.kfitvirtad., 5—8,. 
antrad. 2—4^
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DR. tD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, Ilk 60618 Tek 525-0952 į

. Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9S01.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmad. ir j^nktad. 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.

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

“contact lenses”

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

Vai. pagal susitarimą Uždaryta tree.

INKSTŲ, PCSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 71st ST.
VaJ.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

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

Naujas rez. telef.: 448-5545

ŠIĄ VASARĄ TRYS
£ K S K U R $ I J O S

Į LIETUVĄ
Gegužes 28, liepos 14 ir rugpiūčic 31 
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgėjai 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
t Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RAS€LAŪSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rex feL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., treciad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

TeL 238-9787-8

Litter doesn’t throw 
itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
ft 'People' means you. 
Keep America Beautiful

i In IIIMI—M——     III

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

tinėjo kvietimus paštu. Tačiau 
nurodė tik tris numerius, kur 
galima bilietus gauti už “auką” 
tris doleriai su puse. Tie vie
šumon pastatyti pardavėjai yra 
skautai akademikai: “Janulaitis, 
Gustaitė ir Grigaliūnas.

Kaip žinia, kultūrinio bendra
vimo su sovietais dalykai regu
liuojami centrinio komiteto ir 
yra vieši su spaudos skelbimais 
bei kontrole, čia viso to nėra. 
Koncertas yra slaptas, nes kon- 
certantas neturi Kalifornijos lei
dimo koncertuoti. Kbncertantui 
negali leisti kultūrinių ryšių ko
mitetas koncertuoti, nes Pabal
tijo kraštų menininkams tokie 
leidimai neduodami, ir Įžangos 
apmokėjimas pavadintas “au
ka”, su tikslu išvengti susidūri
mo su Internal rėvėnue pareigū
nais. Bet organizatoriai nėra 
“non profit” organizacija, ir ti
kra auka gali būti tik laisva, o 
Čia “aukos” didumas griežtai nu
statytas. Visos tos slaptybės 
gimdo daugybę šnektų... o so
vietinis solistas per-lavbnus ver
žiasi Į sceną! Galima sudaryti 
nuomonę apie jo savaip supran
tamą etiką. Juk Kaniava, po 
koncerto, iškeikė ir organizato
rius, kad nesugebėję sutramdy
ti “vaduotojus” ir publiką, kad 
nelaiko iš scenos išnešė lietuvių 
tautinę vėliavą — trispalvę.

Prieš vykdamas Į Los Ange
les avantiūrą, kaip čia tvirtino, 
Daunoras “susidraugavo” sujau
nu Čikagos kunigėliu Satdaičiu. 
Tą faktą Čia ima kaipo Įrody
mą, kad tikrai” sovietinis so
listas, apmovęs Laurinčiuką, 
ėmė “spaviedotis” pas dvasiškį. 
(O gal čia dvasiškis tarėsi su so
vietiniu solistu dėl celibatinių 
rūpesčių). Toks yra losangeliš- 
kių gana piktas, bet teisingas 
humoras!

Koncerto akivaizdoje žmonės 
gavo, beveik kartu su rengėjų 
kvietimais į koncertą, ir “Kultū
riniu ryšiu su užsienio lietuviais 
Los Angeles atstovybės” kvieti
mą. Tas kvietimas Įpareigoja vi
sus atsiminti Lenino šimtmečio 
gimimą ir “Lietuvos įsijungi
mo” į sovietinę Rusiją 30 metų. 
Ta proga lietuviai kviečiami at
lankyti Daunoro koncertą, o po 
jo ir’rengiamą balių.

Kiek vėliau lietuvius pasiekė 
“koncerto dainų tekstai”, ku
riuos kviečiama išmokti ir dai
nuoti, pritariant solistui, ar ant
raip. čia Įdėta BDPS Pergalės 
giesmė International© gaida. Gal 
būt, tai dėl to, kad tos sąjungos 
nariai aktyviai įsijungė Į koncer
to rėmimą. Taip pat parodijos 
lietuviams brangių dainų, kaip 
Lietuviais esame gimę, Kur ba
kūžė saniafiota, ir kt. Kartu ten 
raginamas muzikas “maestras 
Aleksandras” pradėti tą nelem-

čikagoje.
Koncerto rengimas prasidėjo 

slaptais telefoniniais susiskam- 
binimais: rengėjai teiravosi “ar 
pritari”?, “ar ateisi”?, ar “auką 
duosi?” Tų skambėjimų užten
ka ir dabar, jau koncerto išvaka
rėse. Vis rūpinamasi kad “au-! 
kų” būtų pakankamai, nes so-1 
listas pažadėjo “dėl lietuvybės 
meilės”, visas tas “aukas”, kaip 
“savo auką^'“paaukoti” litua
nistinėms mokykloms! Esą, už j 
tas “aukas” bus nupirktos so-i 
vietinės abėcėlės!

Pasikalbėjimuose su lietuviais į 
jaučiasi didelis susirūpinimas. 
Iki šiol Hetuviai nebuvo dar pa
sirodę amerikiečiams kaipo pro
sovietinė mažuma Kalifornijoje, 
o dabar, sako, bus ne tiktai lie-

vo gražiai palaidotas. Palydo
vai pakviesti i Midway resto
raną.

Ilsėkis ramybėje svetimoje, 
bet draugingoje žemėje.

Draugas

© Pagalvok prieš pradėdamas 
girti savo šeimą. Ar jie tave gir
tu?

a Ar girdėjai apie vieną Hol- 
lywoodo žvaigždžių porą, kuri 
apsivedė ir jų advokatas nuo to 
laiko puikiai gyvena.

S Yra daug dalykų vertinges
nių už pinigus, tik pinigų reikia 
jiems Įisgyti. Prosper Merimee

tuvių piketais su atitinkamais 
plakatais, amerikiečių spaudos 
sekimas, bet ir, kaip mini, Ame
rikos veteranų sąjungos piketai.

Taip sovietinis solistas atlie
ka jam pavestą lietuvių skaldy- i 
mo misiją ir storai nutepa lietu- i 
vili veidą raudonais dažais.

J. N.

JUOZAS
MIRĖ

KUPČINSKAS

Susirinkimų ii parengimų
PRANEŽIMAi

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadienį, balandžio 
mėn. 1 dieną 8 vai. vak. Vengeliaus- 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti. Na
riai prašomi gausiai atsilankyti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.

Prieš pat Velykų šventes po 
trumpos ligos mirė Juozas 
Kupčinskas, iš Krosnos. Suval
kijoje,. kilęs ateivis. Kaip sa
vanoris jis kovojo Lietuvos ka
riuomenėje ginklu gindamas 
kątik gimusią Lietuvos Nepri- 
klausomvbc. Buvo išsitarnavęs 
viršilos laipsnį, o atitarnavęs 
kariuomenėje, tarnavo Lietu
vos geležinkeliuose kaip trau
kinių konduktorius. Per Antrą
jį Pasaulini karą bolševikams 
antru kartu užplūstant Lietu
vą, pasitraukė Į Vakarus ir iki 
1949 metų tarnavo prie Ameri
kos kariuomenės darbo ir sar
gybos kuopose. Atvykęs į JAV- 
bes dirbo Įvairiose Įmonėse ir 
jau buvo pasitraukęs Į pensi
ją. Buvo susipratęs lietuvis 
patriotas.

— Chicagos Lietuviy Brighton Par
ko Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, balandžio mėn. 2 dieną 
8 vai. vak. Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nares prašo
me atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Bus pranešimas apie 
buvusi Bunco pobūvi. Po susirinki
mo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 3 dieną, 8:00 vai. vak. Venge- 
Hauskienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Visus narius kviečiame atsilan
kyti, nes turėsime daug svarbių rei
kalu aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys, rast.

— Tampos Lietuviu Klubo mėnesi
nis susirinkimas Įvyks šeštadienį, ba
landžio 4 dieną 2 vai. p. p. East Point 
Civic Klubo salėje. Bus svarbių nu
tarimų. Visi nariai prašomi atsilan
kyti.

St. Rulienė, sekr.

— Žagariečiy Klubas rengia šokių 
vakarą, šeštadienį, balandžio 4 dieną 
7 vai. vak. Hollywood salėje. 2417 
West 43rd St. šokiams gros Jurgio Jo
niko orkestras. Komisija ir valdyba 
kviečia visus svečius ir narius daly
vauti.

FeJeroT

ši lentelė parodo, kiek amerikiečiai yra įsiskolinę. Visy rūšiy kredk 
tę sausio mėnesį Amerikos gyventojai turėjo už 121.074 milijardus

< dolerly.

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAiMlD

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telefonas: LAfayette 3-0440

S3

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ
7

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 5

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
iI

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

1 i I
9- B<
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Mr. RONAIJ) KOLODZ

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

astasswiar

O

MOLD POLISHERS 
AND BENCH HANDS

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

First Class Shop. 
Apprentices welcome.

956-1313

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Immediate opening for
3ROCH AND CUT OFF OPERATOR 
Good starting salary. Profit sharing. 

Hospitalization.
Call or Apply 437-6000 

MĄSTEN CORP.
1117 E. ALGONQUIN 

ARLINGTON HEIGHTS 
Between Bussey Rd. and Rt, 83.

HELP WANTED — MALE 
Derbtainku Reikia

HELP WAMTBO

AND R!C WELDING.

f. Paid hospitalization, hob 
and vacations. Profit sharing, 
ement plan. 40 hour week.

ARMSTRONG

NURSE i
11 P.M. — 7 A.M. SHIFT 

MINIMUM STARTING SALARY
$709 HER MONTH

Apply or Phone
Personnel Repartinent

REAL ESTATE FOR SALE 
Nm. .i, 2«m* — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI i MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

I ■ 
t

Kamuolio žaidimu yra įvairiausių rūstų. Viršuje matomos armėnų ir gruzinų "futbolo" rungtynės 
ant arklių, o apačioje Maskvos motociklų klubas spardo futbolą nuo motociklų.

ALEX KIGAS

HOSPITAL
12935 GREGORY

BLUE ISLAND, ILL.

597-2*

PETRAS KAZANAUSKAJS, prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III Virginia 7-7747

Lv- 
ši 

re-

MOTERŲ LYGAI 
37 METAI

Lietuvių Moterų Piliečių 
ga gyvuoja jau 37 metai, 
organizacija yra veikli. Ji
mia savo aukomis Lietuvių Ta
rybą, lietuvišką spaudą, Cru
sade of Mercy ir t. t. Organiza
cija rūpinasi savo narėmis. 
Sergančios narės aplankomos 
ir apdovanojamos gėlėmis. Mi
rusias pagarbiai palaidoja, pa
reikšdamos užuojautą šeimai 
ir artimiesiems. Nuperka mi
rusiai pagerbti vainiką ir neša 
karsta.

Organizacija iškilmingai mi
ni 16 Vasario šventę ir prisime
na mūsų tautos golgotą. Iškil
mingai švenčia Motinos Dieną.

Balandžio mėn. 5 d., sekma
dienį, 1 vai. pp., Lietuvių audi
torijoje, 3133 
vra šaukiamas 
Vėliau Įvyks 
žiai ir kavutė 
piete.
.-Visuomenė

vyksta kėglių rungtynės. Sa
kysime, balandžio 9 ir 10 d. jis 
dalyvaus tokiose rungtynėse 
Knaxville, Tenn.

Nemažam skaičiui naujie- 
niečių Kigas yra žinomas, nes 
jis dalyvavo poroje Naujie
nų piknikų, kuriuose demon
stravo sunkumų kilnojimą.

Per daugelį metų Alex Kigas 
gyvena pas ponus AVickey 
Bighton Parke. AVickey yra 
Kigo svainis. J.‘Juk,

’ Zgoda” praneša, kad Kaune 
neužilgo bus pastatytas Ado- 
jnui Mickevičiui paminklas, 
kuri prieš keletą metų sumanė 
Vilniaus dailiųjų 
dentas V. Stanelis. 
manyta 
priešais
(Vilniuje), bet pagaliau nusis
tatė pastatyti 
Slėnyje Kaune.
sumą padirbęs vilniškis archi
tektas A. Gudaitis. Jaunasis 
autorius savo darbą atliksiąs 
vadovaujant Dailiųjų Menų 
Instituto profesoriui J. Kėdai
nių!.

paminklą 
Šv. Onos

menų stu- 
Pradžioje 
pastatyti 
bažnyčią

Mickevičiaus
Paminklo vi-

So. Halsted St. 
susirinkimas, 

vaišės, užkan- 
su žaidimo po-

vra maloniai 
kviečiama šioje popietėje daly
vauti ir praleisti smagiai laiką. 
Gautas pelnas skiriamas lab
darybei.

Laukiam atsilankant.
Kviečia Rengimo Komisija

M. Žalpienė, pirm.

STATI ?A£M

320814 W. 95th St.
GA 4-3654 INSUXANCT

Alex Kigas sportu pradėjo 
domėtis nuo pat jaunystės. Bū
damas vos dešimties metų jis 
pradėjo treniruotis, ypač atle
tikoje (sunkumų kilnojime). 
Vėliau ėmė pasižymėti beisbo
lo žaidime. 1939 m. Wyoming: 
valstijoje jis kurį laiką net žai- i 
dė beisbolą su profesionalais. į

Tačiau sunkumų kilnojimas; 
buvo jo mėgiamiasia sporto į 
sritis. Kaipo nepaprastai pro
porcingo ir gražaus kūno su
dėjimo atletas, jis 1947 m. lai-j 
mėjo “Mr. Chicago” titulą, o 
1956 m. “Mr. Illinois” titulą. 
Tokiu titulų ir taurui jis jau 
yra laimėjęs 20.

Nors Kigas jau yra sulau
kęs 50 metų, bet vis dar treni
ruojasi du ar net tris kartus 
per savaitę.

Susidomėjo jis ir kėglių 
(bowling) žaidimu. Ir toje sri
tyje jis jau tiek išsilavino, kad

KASMET ŠALČL4U
Grupė šveicarų ir anglų 

mokslininkų nustatė įvairių 
pasaulio vietų temperatūras 
per praeitus 100 metų.

Nustatyta kad nuo 1940 me
tų temperatūros pradėjo pa
laipsniui kristi. Per praeitus 28 
metus temperatūros nukrito 
0.4 laipsnio Celsijaus.

siu mokslininku tvirtinimu, 
Į temperatūros nukritimą iššau- 
įkė atmosferos užteršimas pra- 
Imonės dulkėmis. Atšalima iš- Į
įšaukia tas faktas, kad per did
ikių sluoksnį ore saulės spindu
liai nebeprasiskverbia ir Žemė 
nebegauna reikalingo kiekio 
šilimos.

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

I 
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PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
- - ' INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

■ ■ ......  "f— .... T"—'■"* 1 1

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 — 225B802

SECRETARY
Able to take shorthand, use dicta
phone and type electric 60 WPM. 
Aptitude for figures. Lots of variety. 
Many fine fringe benefits. Near NW 
location, right of Kennedy Expwy. 

278-2144

SWITCHBOARD — 
RECEPTIONIST 

Clerical duties. Lite typing. 
Near Loop and Expressway. Salary 

commensurates with ability. 
CALL 

Miss DAGRES — 
666-2546

_ ___ GENERAL OFFICE 

Typing, filing, invoicing, billing. 
Some experience preferred. 

666-5512

B 0 OKKE E P ER 
Experienced. Trial balance, taxes, 
general ledger. 37% hour week, 

hours to suit.
Call MR. FELDMAN 

VA 6-1840 
FELDMAN BROS.

4235 W. MADISON CHICAGO

SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST

Lite typing & Figure , aptitude.
40 hr. week. Co. benefits.

Call 421-3414-:

C A S H I E R 
Part time. Evenings !& Week
ends. Must be 21, experienced. 

Call Mr. ERWARDS 
CONVENIENT FOOD MART 

Call 544-1988

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W.P.M. 

5 day week. Good transp. 
Excel, starting salary. 

Loop location. 
922-8644 9 ...

RECEPTIONIST 
$2.05 to start. Typing and short

hand required.
4 days per week. 

Call 651-6080 
757 W. 79 St. Room 302

RECEPTIONIST
NORTHBROOK ORTHODONTIST 

Excellent work environment. 
Must have pleasant personality. 

Must type. Good salary. Paid vaca
tion. No evenings.

272-5570

FEMALE 
LATHE OPERATOR

Good starting salary. Profit sharing. 
Hospitalization. Call or Apply 

437-6000 
MASTEN CORP. 

1117 E. ALGONQUIN. 
ARLINGTON HEIGHTS 

Between Bussey Rd. and Rt. 83.

"miscellaneous for sale- 
įvairūs Pardavimai

PRICED TO GO! Selling a shop full 
of modem equipments: dryers, sham- 
ooo bowels and chairs, dressers, hy
draulic chairs, reception room furni
ture, desks, color machines. You 

name it-we have it.
Call 394-5913.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMA PATALPA, tinkama 
ofisui arba krautuvei 69-je gatvėje, 
Marquette Parke. TeL GR 6-7496.

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tek CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namą, automobi
liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

X BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Avė. P R >2233

SSZJ2Z2E25 a

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai,

* tųne-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

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.’ 
$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
pas, l3^ auto epr^žsę $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS arti Ma
ria High. Nantas gazu šHdvmas. alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45 000.

PWUS JUTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau

nami Marginiuose. 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8. vai., antraad., 
tree., penkt. ir šęštad. 9—6 vai., 
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 — $8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chi sagoj e.

Premjerai $9.00 vertės bilie
tai išparduoti.

LAIKRODŽIAI lt BtANGFNYBŽS
• Pardavimai ir Taisymas
Ž646 WEST 69th STREET

TeU REpublk 7-1941

REAL ..ESTATE AND BUILDERS 
2658.WEST 59th STREET

. PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450

PederaliniŲ ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC'
Draudimo informacijos

1 N S U RA N C E
ŠIMAITIS REALTY

2737 W. 43rd STREET 
C L 4-2390

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
^avvbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
sioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 5—3 ir 5—8.

Apiplėšimai su žudymais
Du nepilnamečiai Velykų 

šeštadienio rytą įėję į Leons 
lounge. 1458 W. 63rd St. nušo
vė savininką Roberta Dotson, 
54 metų amžiaus. * Po nušovi
mo banditai pabėgo. Liudinin
kai paliudijo policijai, kad jie 
žudikų nepažino ir žudymo 

į priežasčių nežino.
nu^ iš geriausių keglininkų ir j Sekmadieni rasta suraišiota 
dažnai yra siunčiamas su ko-jr u^rįgĮa burna nebegyva Miss 
manda į kitus miestus, ^ur j Helen Cargille, 69, savo apart- 

---------------------------- - ------------- Į mente 6041 Chainplain Ave. 
IPolicija nustatė, kad ji buvo 
■nužudyta jau prieš kalias die
nas.

^NAUJIENOS® KIEKVIENO Chicagoje jis yra laikomas vie-j

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

(Pr).
BUILDERS AND CONTRACTORS

Namu Statyba ir Remontas

PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

’giSEa:

T"’’-

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja 
mų 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
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 6-9209

į

✓

l _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, APRIL 1, 1970

Mickevičiaus slėnyje 
statys poetui paminklą

Chicagos lenkų laikraštis

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

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

(Pr).

SIUNTINIAI I LIETUVA4- 4-

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

______
’ * _______________J

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel: VI 7-3447

BSSSHSS!

A. ABAJLL roofing
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA. 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Brangenybės, LaikrodBal, Dovana 
visoms progom*

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Tekt 434-4650

1957-59=100

FOOD

HOUSING

APPAREL

1966 1967 1968 1969

WWM TW BAK CM WBK

1970 
(Soiree: Iwreoc of Leber StsHstfcsl

CONSUMER PRICES 
135 r

130

125

120

115

All Items m the In3cx

11°^

J

*
"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

darbo Žmogaus 
uRAUCAS IR BIČIULIS

f-l-l ! 1.1 UX

Sausio mėn. pabaigoje vartotoją kainos pasiekė 131.8 taškus. Nuo 
1967-69 metu maistas pabrango 30.5%, butai — 31.5%, rūbai — 

29.3%, medicinos patarnavimai pabrango net 59%.

’naujienos" kiekvieno 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

i




