
l'fte Lifhunnitn Dndy in Atntcicn I

NAUJUMO!

THE I AN!AN DAILY NEWS

PuU**hrJ ky Tkc Lithuanian N<wi Pu b linkinį J
1739 So. Halsted Street, Chicago, UI. 60608 

HAymarket 1-6100
M UI ton Litbtmnisn įn 7*JW Unittd States I

VOL. L VIII Library of Congr 
Periodical Division

oss Gr. Chicago, III. — Trečiad March Kaina 10c

LATVIAI PRIEŠINASI KOLONISTAMS, 
- SAKO LATVIJOS KOMUNISTU VADAS

MASKVA. — Sekmadienio “New York Times” praneša iš 
Maskvos, kad “Pravdos” laikraštyje Latvijos komunistų partijos 
sekretorius Augustas Voss piktai bara latvius už jų nacionalizmą 
ir nenorą, kad į Latviją atvažiuotų daugiau rusų. Latvijos gyven
tojai net priešinasi dideliems pramonės projektams ar didelėms 
jėgainėms, nes bijo, kad į jas dirbti privažiuos rusų ar kitų so
cialistinių šalių žmones. Laikraštis N. Y. T. paaiškina, kad Latvi
joje jau dabar tik 60% gyventojų yra latviai, 30% sudaro rusai, 
o kitą, 10% lenkai, žydai, lietuviai, baltgudžiai ir ukrainiečiai. \ A ’

IŠMETĖ PREZIDENTĄ LEVINGSTON
Neišsilcsikė valdžioje nė metų

BL ENOS AIHES. — Argentinos kariuomenės vadai pašalino 
prezidentą Levingstoną ir paėmė patys valdyti kraštą, šis pervers
mas toliau palieka Argentinos valdymą kariuomenei, nes ir prezi
dentas Lemings t on as buvo kariškis, gavęs tą vietą kariuomenei 
išmetus 1970 m. birželio 8 d. prezidentą Onganią, irgi generolą. 
Nuo 1956 metų, kada generolai pašalino prezidentą, diktatorių 
Juan Peroną, Argentiną jau turėjo septynis prezidentus. Paskuti
nė karinė revoliucija įvyko 1966 m. kai buvo nuverstas paskutinis 
demokratiškuose rinkimuose išrinktas prezidentas Arthuro Illia.

Laikraštis nurodo, kad Latvi
jos gyventojų augimas yra ma
žiausias visoje Sovietijoje, tik 
14 vienam tūkstančiui. Toliau 
sakoma, kad dėl gero Latvijos 
klimato ir europietiško gyveni
mo stiliaus, Latvijon, kaip ir Es
tijon ir Lietuvon mielai keliasi 
gyventi rusų intelektualai, nors 
tos respublikos ir yra žinomos 
savo prieš rusiškais jausmais. 
Per paskutinius 11 metų į Lat
viją atsikėlė 158,000 naujų gy
ventojų, nors natūralūs gyven
tojų prieauglis tebuvo 114,000.

Toliau New York Times sako: 
“Baltijos žmonės jau seniai yra 
karštai nusistatę prieš rusus, 
daugiausia dėl priverstino pri
jungimo 1940 metais. Be to, 
Latvija tradiciniai laikė save 
Vakarų Europos dalimi ir iš vir
šaus žiūrėjo į slavų kilmės žmo
nes.

Latvijos komunistų vadas 
Voss Latvijos komunistų kon
grese pabrėžė latvių nusiteiki
mą prieš rusus, šaky damai, kad 
reikia kreipti specialų dėmesį 
stiprinant ryšium su “didžiai
siais rusų žmonėmis” Ir plėsti 
santykius tarp įmonių, įstaigų ir 
mokyklų Latvijoje ir Rusijoje. 
Voss. pridėjo, kad latviai' emi
grantai daro viską, kad pakirstų 
latvių; liaudies draugystę su ki
tomis .Sovietų Sąjungos tautybė
mis, o ypatingai su Rusijos liau
dimi. Voss tokias nuotaikas pa
vadino “siauraprotiškumų”. Jis 
nurodė, kad “kai kurie žmonės 
galvoja, kad neapsimoka staty
ti didelių pramonė? projektų, 
nes? j iė padidintų kitę tautybių 
įvažiavimą į Latviją ir gyven
tojų* ‘.kotapozici  j a; taptų sumai
šyta.

Kaip žinoma, Kremliaus pla
nuotojai to ir siekia, kad kolo
nizavus kitas šalis, jų gyvento- 
jų tarpe būtų kuo didesni skai
čiai rusų. Tai yra planingo rusų 
imperializmo metodas.

iš viso PASAULIO Nutarė padidinti

Abortų klausimas 
Sovietų Sąjungoje 
MASKVA. — Sovietų demo

grafijos specialistai prof. Dimi
tri Valentej ir Kiseleva paskel
bė “Literatumaja Gazieta” 
straipsnį, kuriame gina legalius 
abortus, kurie su pertraukomis 
Sovietų Sąjungoje praktikuoja
mi nub 1917 metų, tik Stalino lai
kais abortai buvo uždrausti nuo 
1936 iki 1955 metų.’

Sovietai neskelbia skaičių, ku
rie rodytų, kiek sovietų moterų 
pasinaudoja legaliais abortais, 
tačiau sovietų gimimų skaičius, 
kuris 1960 metais buvo- 24.9 
kiekvienam tūkstančiui gyven
tojų, sumažėjo 1969 metais iki 
17 vienam tūkstančiui: Sovietų 
šeimos stengiasi neturėti dau
giau kaip po du vaikus. Tokių 
šeimų esą S5%.

Nepaslaptis, kad didesnėm šei
mom sovietų sistemoje yra sun
ku išgyventi, čia motinos turi 
eiti dirbti, kad galėtu išsilaiky-

MASKVA. — Sovietu “Prav
da” kaltina žydus už vandaliz
mo veiksmus prie sovietų amba
sados Washingtone. Amerikos 
vyriausybė irgi esanti kalta, nes 
pritarianti tiems veiksmams.

BELFASTAS. — šiaurinės Ai
rijos protestantų partija išrin
ko Brian Faulkner nauju prem-1 
jėru. Jis gavo 26 balsus, o eks-' 
tremistų atstovas William Craig 1 
surinko tik 4.

UPPSALA. — Švedijos seis-! 
mologijos institutas per dvi die
nas užregistravo du branduolinės 
bombos sprogimus Sovietų Są
jungoje.

BONA. — V. 
nuo j a 
ir 229 
Jie kainuos virš bilijono dolerių.

PARYŽIUS. — žinomas pran
cūzų filmų aktorius Maurice Che
valier, 83 metų, ligoninėje tai
sosi: po širdies smūgio. — ——

LONDONAS, — Britanija ir 
Prancūzija nutarė toliau, tęsti 
planavimą tunelio, kuris eis po 
jūra ir sujungs britų salas su 
kontinentu. Manoma, kad pla
nai: bu& baigti 1973 metais ir tu
nelis jau veiks 1978 m.

WASHINGTONAS: — Valsty
bės sekretorius Rogers balandžio 
mėn. vyks į Turkiją dalyvauti 
Nato konferencijoje. Ta proga 
jis gali aplankyti Izraelį ir Egip
tą;

PASADENAS. — Trys ame
rikiečiai mokslininkai, po ilgų 
cheminių studijų, nutarė, kad 
Marso planetoje gali būti pri
mityvi gyvybė. Amerikos erd
vėlaiviai be įgulų žada nusileis
ti ant Marso 1975 m.

GENOS. — Italijoje suside
gino 18 metų jaunuolis. Jis pa
liko laišką, kur sako, kad jis nu
taręs mirti protestuodamas prieš 
karą Indokinijoje.

ČIKAGA. — Sausio mėnesį 
Amerikoje automobilių nelaimė
se žuvo 4,040 asmenų, kas yra 
7% daugiau, negu per sausio 
mėn. 1970 m. ’

k. — V. Vokietija pla
ukti Amerikoje tarp 175 
Phantom karo lėktuvu.

Mirė Aug. Torma
Londone, kovo 12 d. mirė Es

tijos Nepaprastas Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministeris Augustas 
Torma. Jo pareigas dabar eis 
Pasiuntinybės patarėjas Ernst 
Sarepera.

Min. Torma ištiko totalinis 
širdies smūgis minint Estijos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį, diriguojant chorą, ku
rį jis pats buvo suorganizavęs ir 
vadovavo.

Visiems estams reiškiame gi
lią užuojauta.

Britu konservatorių politikas Enoch Powell buvo pas 
griežtus pareiškimus prieš negru įsileidimą į Britan 
Powell jrieną dieną gali tapti konservatorių partijos 
*. griežtos ir kitais klausimais. . Jis yra nusistatęs pi
Powell ^vieną dieną gali tapti konservai 
- griežtos ir kitais klausimais. . Jis yra

pašalintas iš konservatorių vadovybės už savo 
Jam pritaria daug brity. Manoma,, kad 

vadu ir valdžios premjeru. Jo pažiūros gan 
ieš Britanijos įstojimą į Europos Rinką.

^SOVIETŲ RADIJO CHULIGANAI
Sovetų spauda dar neseniai “efiro šiukšlėmis” vadino trans

liacijas tų asmenų, kuriuos paprastai tituluodavo “radijo chuliga
nais”, naudojančiaisi trumposiomis bangomis, kad savo komenta
rais papildytų oficialias radiogramas ir pranešimus. Tačiau pa
staruoju metu “šiukšlės” pradėjo kelti sovietų vyresnybės sluoks
nių susirūpinimą, kuris privertė spaudą prabilti apie “leistinumo 
ribas”. Maskvas ir provincijų laikraščių kvietimas kovoti su “ra
dijo chuliganais” rodo, jog šis reiškinys pasklido visoje Sovietų 
Sąjungoje. Tik viename “Izvestijų” numeryje buvo paminėti “įsi
veržimai į efirą”, pastebėti Dniepropetrovske, Poltavoje, Kijeve, 
Vorošilovgrade, Gorkyje, Severodonecke ir Sibirijoje.

Tame pat numeryje nurodyti 
j slapyvardžiai,. kuriais dangstosi 
i kai kurie “įsiveržėliai”, slepia 
savo pavardes ir adresus, bet 
naudojasi, legaliomis trumpųjų 
bangų siųstuvų šaukimo iden
tifikacijomis. Kai kurie siųstu
vai pereiną ir į vidurines bangas, 
kurios draudžiamos mėgėjams. 
Nelegalias “programas” siun
čia žuvėdra, Plienavirys, Erd
vė ir net Imperatorius.

ti. Miestuose, kur yra daugiau 
darbų, trūksta butų. Statyba 
vyksta labai pamažu, todėl ne
turėdamos, kur vaikų padėti so
vietų moterys masiniai daro 
abortus, kurie ligoninėse kainuo
ja po 5 rublius.

Pasak komunistų laikraščių 
daugeliu atvejų jie ribojasi keik
smų virtinėmis ir nešvankio
mis dainomis. Tačiau iš kitų 
šaltinių žinoma, kad Sovietijoje 
esąs gausūs trumpųjų bangų 
siųstuvų mėgėjai visiškai netran
sliuoja keiksmų ir nepadorių dai
nelių.. Jie perduoda ištraukas iš 
cenzūros draudžiamų rašytojų 
kūrinių, kartoja užsienio siųstu
vų informacijas, deklamuoja sa
vo eilėraščius ir aplamai sten
giasi papildyti vienapusišką re
žimo informaciją bei sklaidyti 
partinės propagandos rūkus.

šie radijo mėgėjai yra vienas 
iš ženklų to rūgimo,kuris ima 
reikštis po daugiau kaip pusės 
amžiaus komunistų partijos dik
tatūros. Jis nėra koks politinis 
sambrūzdis tikrąja to žodžio 
reikšme. Bet gali pasidaryti 
toks ilgainiui. Būdingiausia tai, 
kad programų siuntėjai yra 
jaunuoliai, nieko bendro neturį 
ne tik su priešrevoliucine praei
timi, bet net ir su Stalino lai-

kotarpiu, nes augo ir brendo jau 
pasibaigus jam.

Dėl ko ši grynakraujė komu
nistinė jaunuomenė griebiasi ra
dijo “chuliganizmo”, partijos 
spauda nei gvildena, nei atsaky
mo pateikia. Neduoda jo dėl to, 
kad jis diskredituotų pačią ko
munistinę sistemą, kurioje drau
džiamas laisvas rūpimų klausi
mų svarstymas. Tad galvojan- 
tiems žmonėms yra neišvengia
ma griebtis nelegalių priemonių. 
Atrodo, kad trumpųjų bangų 
transliacijos yra- operatoriams 
saugesnė priemonė, nekaip lape
liai ir visas likęs samizdatas.

Vatikanas puola 
Izraelio valdžia

L

ROMA. — Vatikano laikraš
tis “L’Osservatore Romano” 
griežtai kritikuoja Izraelį už jo 
nutarimą pasilaikyti Jeruzalės 
miestą. Jeruzalė Izraelio valdo
ma, pakeistų savo charakterį, sa
ko laikraštis ir netektų savo 
religinio, istorinio veido bei tarp
tautinio pašaukimo.

Toks pasikeitimas atneša daug 
rūpesčių, sako Vatikano laikraš
tis, ir neneša taikos vilčių.

Arabų rankose Jeruzalė būda
vo krikščionių, musulmonų ir žy
dų religinis centras. Arabai ir 
krikščionys bijo, kad žydų val
doma Jeruzalė taps tik žydų mie
stu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Į Khe Sanho bazę naktį Įsi
veržė apie 40 komunistų, nušo
vė septynis amerikiečius, 40 su
žeidė ir susprogdino tris helikop
terius. žuvo apie 20 komunistų.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų Ginkluotų Jėgų komi
tetas pratęsė karinės prievolės 
įstatymą dar dviem metam, ta
čiau kartu nutarė padidinti ka
reiviams algas ir kitus mokėji
mus, kad daugiau amerikiečių 
pasirinktų karinę tarnybą savo 
karjera. Padidėjus savanoriams,, 
būtų galima sumažinti ar visai 
panaikinti karinės prievolės sis
temą. •

Komitetas padidino išlaidas ka
riuomenės algoms 2.6 bilijonais 
dolerių. Daugiau bus mokama 
kariškiams už jų samdomus šei
moms butus. Pagal komiteto 
nutarimą, paprastas naujokas 
kareivis., gyvenąs kareivinėse, 
gautų per mėnesį 268 dol. — dvi
gubai daugiau, negu dabar gau
davo. Kareivis su šeima gau
tų 373 dol. mėnesiui. Leitenan
to alga pakiltų iš 560 dol. i 661. 
per mėnesį. Pulkininkas negautų 
daugiau algos, tačiau jo buto 
priedas būtų pakeltas nuo 170 
dol. iki 303 dol.

Didėja sovietų 
parama užsieniams 

WASHINGTONAS. — NYT
♦ Pentagonas vakar jau pri- (korespondentas Drew Midleton 

pažĮno, kad žygis j Laosą baigėsi skelbia iš patikimų Washingto-
greičiau, negu buvo tikėtasi. La
ose liko iš 20,000 tik keli bata
lionai vietnamiečių, kuriems sun
ku pasprukti iš priešo teritorijos.

Libija ir vakaru žibalo ben
drovės baigė derybas dėl nau
jos sutarties. Ji bus greit pa- ko šiaurės Vietnamui ir Egip- 
skelbta. Manoma, kad žibalo ir 
jo produktų kainos Europoje 
pabrangs.

+ šiandien senate svarstomas 
SST greitojo lėktuvo klausimas. 
Atstovu Rūmai nubalsavo šio 
lėktuvo statybai lėšų neduoti.

♦ Viduržemio jūroje nukrito 
dar vienas V. Vokietijos karo 
lėktuvas, jau 134-tas.

Egipto spauda skelbia, kad 
prezidentas Sadat nuolat posė
džiauja su kariuomenės vadais. 

+ Laoso premjeras kreipėsi į 
Sov. Sąjungą ir Britaniją, kad 
jos sustabdytų komunistų puo
limą prie Luang Prabang, kara
liškos Laoso sostinės.

Pentagonas paskelbė, kad 
jau sėkmingai įvykdyti 9 ABM 
sistemos raketų bandymai. Dar 
liko du bandymai.

no ir Nato valstybių šaltinių, kad 
Sovietų Sąjungos karinė parama 
kitom komunistinėms ir neko
munistinėms valstybėms nuo 
1955 siekė 19 bilijonų dolerių. 
Didžiausia tos paramos dalis te-

Šį perversmą iššaukė Cordo- 
bos darbininkų streikas ir riau
šės, kuriose žuvo trys asmenys 
ir buvo padaryta daug nuosto
lių. Cordobai tvarkyti buvo pa
skirtas karinis gubernatorius, 
tačiau armijos vadas generolas 
Lanusse nesutikęs su planuoja
momis griežtomis priemonėmis 
prieš darbininkus. Jis ir prezi
dentas -Levingston susipyko ir 
prezidentas atleido armijos va
dą iš pareigų, paskirdamas kitą, 
generolą Jorge Caceres Monie. 
Prezidentas paskelbė, kad gen. 
Lanusse nepanaudojęs kariuo
menės Cordobos riaušėms už
gniaužti pačioje pradžioje.

Gen. Lanusse, nors pašalin
tas, liko armijoje įtakingas. Jis 
atėjo su kitais kariuomenės va
dais į prezidentūrą ir privertė 
prezidentą pasirašyti pasitrauki
mo dokumentą. Sakoma, kad Le
vingston ir Lanusse nesutiko dėl 
to, kiek ilgai kariuomenė turi 
Argentiną valdyti. Prezidentas 
norėjęs išlaikyti dabartinę ka
rinę valdžią dar penkerius me
tus, o armijos vadas galvojęs, 
kad tai per ilgas laikas.

Dekretą, pašalinantį preziden
tą, be armijos vado Lanusse pa
sirašė laivyno vadas admirolas 
Gnavi ir aviacijos vadas gen; 
Rey. Tie patys karininkai pakei
tė ir prezidentą Onganią. Trys 
karininkai valdys Argentiną, kol 
bus galima suorganizuoti pasto
vią ir patikimą demokratinę vy
riausybę. Gen. Lanusse many
mu, tokią vyriausybę galima iš
rinkti per vienus ar trejis metus.

Pagerbs dr. J. Valaitį
ČIKAGA. — Travelers Aid So

ciety ir Immigrants Service Lea
gue kasmet išrenka ir pagerbia 
amerikiečius, gimusius svetur, 
šiais metais buvo išrinkti keturi 
asmenys: Lenkijos gimęs Čika
gos universiteto profesorius Ig
nace Gelb, Austrijos kilmės Il
linois Technologijos instituto de
kanas Herzog, Irane gimęs chi
rurgas dr. Hassan Najafi ir lie-

tui. Anksčiau daug buvo duo
dama Indonezijai, tačiau ten iš
aiškinus komunistų sąmokslą ir 
pakeitus valdžią, sovietų para
ma pasibaigė.

Jei 1962 metais tik 10 neko
munistinių valstybių gaudavo 
sovietų karinę paramą, tai 1970 
metais jau 25 šalys ją gaudavo 
ir metinės Kremliaus išlaidos 
pakilo iš 110 milijonų iki 800 
milijonų dol. Sovietų patarėjai, 
instruktoriai ir technikai visa
me pasaulyje, neskaitant Var
šuvos pakto valstybių, jau su
daro 25,000. šiuo metu sovietų 
valdžia karinei užsienio šalių pa
ramai išleidžia po 2 bilijonus 
kasmet. Pamažu ir sovietų pi
liečiai ima sužinoti apie šias val
džios išlaidas ir tyliai kritikuoja 
vadus už pinigų mėtymą užsie
niuose. Jau ir komunistu susi
rinkimuose iškyla klausimų apie 
karinę paramą ir valdžios agi
tatoriai jau yra gavę instrukci
jas iš Kremliaus, kaip j pana
šius klausimus atsakinėti.

tuvis dr. Jonas Valaitis, žino
mas patologistas, Amerikos Lie
tuvių Tarybos vicepirmininkas.

Pagerbimas įvyks ateinantį 
antradienj Pick-Congress vieš
butyje, kur bus Imigrantų Tar
nybos Lygos metiniai pietūs.

Italijos policija 
neranda princo

ROMA. — Italų policija dar 
nerado princo Valerio Borghese, 
kuris kaltinamas organizavęs de
šiniųjų perversmą. Jis kažkur 
pasislėpė, nors keturi jo bendra
darbiai jau sėdi kalėjime. Prin
cas yra 64 metų ir vadovauja 
Tautiniam Frontui. Gandai sa
ko, kad jis pasislėpęs Ispanijoje 
ar Graikijoje.

Princo advokatas paskelbė ga
vęs iš jo laišką, kuriame Bor
ghese tvirtina, kad jam metami 
kaltinimai esą juokingi, nes jis 
neturįs nei ginklų, nei organi
zuotų karinių dalinių, su kuriais 
galėtų nuversti vyriausybę.

Dešiniųjų sąmokslą plačiai iš
pūtė komunistai, reikalaudami, 
kad centro partijų vyriausybė 
suvaldytų fašistines jėgas. Cen
tre kalbama, kad dar nevisai aiš
ku, kokie ekstremistai yra Ita
lijai pavojingesni: 'kairieji ar 
dešinieji.

Bolonos mieste komunistai su
rengė demonstraciją, kurioje 
100,000 italų protestavo dėl “fa
šizmo atgimimo” Italijoje.

Princas Borghese jau yra 
ketveris metus sėdėjęs ,kalėji- 
me už bendradarbiavimą su na
ciais. Jis karo metu buvo karo 
laivyno karininkas, apdovanotas 
aukščiausiais ordinais už drąsą 
ir pasižymėjimą kare. Italų jis 
vadinamas “juoduoju princu”.
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PIRMOSIOS EILĖS NEW YORKO "TAURO" TJNTO SKAUTŲ, ATIDARANT KAZIUKO MUGĘ 
kovo 7 d. Maspheto lietuviu parapijos salėje. KAZIUKOMUGĖ :

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS; VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St.,’Chicago, HI. 60629

VIII-JI METAI Nr. 12 (316)

Kovo 28 (sekmadienį)
IEINAME KLAUSYTI, SIŪLYTĮ SVARSTYTI

Simpoziume bus bandoma praskleisti nežinomos 
ateities užuolaidą ' J

Chicagos Skautininkų-ių Ramovės valdyba kviečia visus jau
nuosius ir vyresniuosius brolius ir seses dalyvauti kovo 28 d. 3 
vai. Jaunimo Centro mažoje salėje rengiamam simpoziume^Jie; 
tuvių skautų ateities, perspektyvoms gvildenti;

Temai “Lietuvių Skautų jrj 
Liet. Skautų S-gos Ateities Per
spektyvos” sudaryta tokia pro
grama :

1. Nueitas kelias (LSS trum
pa apžvalga) — v. s. Tallat-Kelp- 
ša.

2. Lietuvių skautų dabartinio 
jaunimo bruožai (idėjos; sieki
mai. santykiai su lietuviškąja 
bendruomene ir .supančia aplin
ka) — ps. G. Plačas.

3. Skautiškasis metodas ame
rikiečių skautų organizacijoje 
j. v. s. B. Juodelis.

4. Ateities perspektyvos:
a. Sąjungos išsilaikymo galimy

bės — s. S. Jelionienė.
b. Lietuviškumo problema — v. 

si. R. Skorubskaitė.
c. Sąjungos prieauglio — narių 

klausimas — v. si. R. Skorub
skaitė.

d. Skautų vyčių, vyr. skaučių, 
skautininkų, akademikų ir fi
listerių vieta ir paskirtis — 
s. J. Liubinskas.

e. Vadovų paruošimas &. J. 
Mikutaitienė, v. si. M. Griauz
dė.
5. Sąjungos organizacinė for

ma. (Struktūra, metodai, pro
gramos, pakeitimai, pritaikant 
laiko dvasiai ir reikalavimams) 
— s. J. Paronis.

Petraukos metu kavutė, atsi
gaivinimas ir iškeltomis minti
mis savitarpinis pasidalinimas. 
Po pertraukos —

6. Viešos diskusijos.
Simpoziumo moderatorius — 

v. s. V. Statkus.
Kad simpoziumas ilgai neužsi- 

tęstų, visiems kalbėtojams lai
kas bus apribotas. Gvildenti nu
matytos problemos yra labai 
svarbios, todėl visi, kam jos yra 
prie širdies, dalyvaukime simpo
ziume ir jo diskusijose.

Iki pasimatant kovo 28 d. 3 
vai. Jaunimo Centro mažojoje 
salėje.

Chicagos Skaatininkų-kių
Ramoves valdyba.
simpoziumo rengėja

23 JAUNI VK1AI 
papildė: 
ALGIMANTO LAIVĄ
Jų įžodį pagerbė ir algimantėnas 

—- veteranas v. s. Edmundas 
Korzonas

arba ITlaL finas vair. Raimunda* 
Adomaitis aiškino skauto įsta
tus, stovyklavimo meną, maz
gus, valtis bei inkarus, kol, pa
galiau, atėjo baisioji egzaminų 
diena. Vieni išlaikė iš karto, ki
tiems teko bandyti kelis kartus, 
> kai kam teko viską atidėti va
sarai.

Visai neseniai, tik prieš ke- 
1 lėtą mėnesių, tuzinas bebrų uni
formas peraugusių brolių įsi
jungė į jūrą skautų L. K. Algi
manto laivą; Ąntras tuzinas 
atėjo iš buvusių vilkiukų bei 

i skautų eilėse, nebuvusio jauni- 
* mo. Taip susidarė didelė jūrų 
jaunių kandidatų grupė L. K. 
Algimanto laive, Lituanicos 
tunte Chicagoje.

j |
Penki mėnesiai su viršum 
prabėgo lyg penkios dienos, 
besimokant jūrų jaunių pa
tyrimo programų, besiren

giant skauto įžodžiui.
Kas sekmadienį vykstančiose 

laivo arba valties sueigose laivo 
vadas j. v. s. Br. Juodelis, in
struktorius j. b. valt. Algis Regis

įžodžių diena, jūrų skautų 
gimtadienio šventės proga, šuo
liais atlėkė, ir kovo 14 d. Jau
nimo Centre susirinko visi al- 
.gimantėnai su kviesta LSB va- 
lovybe, svečiais bebrais, jūrų 
rudžiais ir tėveliais.

Iškilmingą laivo sueigą vedė 
jaunesnieji vadovai. Šventės ko
mendanto pareigas ėjo pirmasis 
'aivūnas vair. Algimantas Siliū-

Išrikiavus laivus ir įnešus L. 
K. Algimanto laivo vėliavą, bu
vo atraportuota tuntininkui s. 
Z. Jauniui ir vadeivai v. s. A. 
Karaliūnui, kad iškilmingoje su
eigoje dalyvauja 46 jūrų skau
tai daug bebrų ir 8 jūrų budžiai. 
Sueigoje nedalyvavo 5 algiman- 
tėnai.

kaip, brangaus kraičio 
skrynia 5!

— Kaip gražu!
■-.— O spalvos!,Kokie raštai! 

i — žiūrėk, kaip detalės išdro
žinėtos ! : . ■ . . :

— Kava skaniai kvepia.
Tokie žodžiai buvo girdėti po 

•visą Viešp. Atsimainymo para
pijos šalę Maspethe, kur kovo 
;7 įvyko New Ybrkd’ękaučių Ne
ringos ir skautų . Tauro tuntų 
■tradicinė Kaziuko mugė.
Ii

v. s. VACLOVAS TALLAT-KELPŠA, 

naujasis Chicagos Skautininku^V 
Ramovės Pirmininkas.’

Abu tuntaį organizuotai da
lyvavo mišiose, ^kurias auko* 
jo ir, šv. Kazimiero šventei 

j ’ .pritaikytą pamokslą pasakė 
Ė kunigas..Jonas Pakalniškis.

Skaitytoju buvo Tauro tunto 
j skautas Arūnas Jankauskas.
, Po-mišių visi susirinko'i pa
rapijos salę, -kur Tauro tunto 
tuntininkas Kęstutis Nemickas 
pradėjo atidarymo ceremonijas. 
Tėvų komiteto pirmininkė A. Bu
lotienė ir J.’Vilgalys ta proga 
padėkojo buvusiam tuntininkui 
Vyt* Kįdpliui, .įteikdami jam.do
rinsią, kurią priėmė jo sūnus <41- 
gis. Po, to,kun. ,J. Pakalniškis,

Kaziiiko Tnugę. ’
Nekantraujanti publiką. su-

4 įsiūbavo, sumirgėjo ir nu
skubėjo prie stalų, kur jau

. buvo išdėliota riša daugybė 
j gėrybių.

Birutės draugovės skautės 
skuba, taiso savo rankdarbius.
Jų. didžiulis statas mirgėte mirga 
formomis? 'spalvomis, štai rau* 
donos ir juodas Dievo* karvytės 
įvairios kitų gyvulėliu ir paukš-

parama, ir daug žadančiais jau
naisiais vadovajs. Jį

“Visi ruoškimės reikšmin
gai ir nuotaikingai paminėti 
auksinį jūrų skautų veiklos 
jubiliejų ateinančiais 1972 ' 
metais” — visus kvietė Al

gimanto laivo vadas. '■'
Po laivo įsakymų vyko skau

to įžodis, kurį davė 23 jūrų jau
niai: L. Kučas, R. Dičius, K. 
Dapkus, P. Bukaveckas, P. Fa
bijonas, P. Grigaliūnas, V. Gu
dis, J. Juzėnas, V. Malašauskas, 
R. Parakininkas, A. Povilaitis, 
E. Račiūnas, V. Sekmokas, M. 
Stakėnas, P. Vienužis, D. Gry
bauskas, J. Jasulaitis, L. Jučas, 
V. Kelmelis, B. Pakštas, D. Bi
liūnas, E. Mikaliūnas, ir D. Vi
džiūnas.

Įžodį davusiems kaklaraiščius 
užrišo j. v. s. Br. Juodelis, Tė
vynės mazgelį užrišant tuntinin
kui s. Z. Jauniui.

Jūrų skautų ženklus prisegė 
prieš 46 metus algimantėnu 
buvęs dabartinis LSS Ta
rybos narys v. s. E. Korzonas,

i 

asistuojant laivo vado pavad. 
ps. VI. Rupinskui. Gerojo dar
belio mazgelius užrišo tėveliai.

Gimtadienio proga (prieš 49 
metus Kaune įsteigtas pirmasis 
jūrų skautu, vienetas irgi turėjo

KAINA FHF.MF
Išvyksta iš Bostono:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, - f
RUGPIŪČIO 26.

Liotuvoj* šios grupės praleis j
pO 11 dienų. r ”T

TRAVEL SERVICE. » • 
390 WEST pRGĄD^jĄY,, 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127
Telafon*s: (617)'26&-S764 ~ 

Savininkė: Aldona Adomonienė

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai, , Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui* jau dabar reikia, pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui ’ leidinius: ; • e - 4 . • M r . f

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI* 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis in Dundulis**, 3 veiksi
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS/ 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina T.00 dol. - > .

DIAGNOZĖ, 3. veiksmų komedija iš 
lietuvių, gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol. . Į > •
< Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodisT, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, .iš
liktų gyvas'Lietuvos ainių kalboje ir

Jūrų skautų gimtadienio pro
gą ir prieš 49 metus įkūrimo 
reikšmę trumpai apibūdino j. v. 
s. Br. Juodelis, pasigėrėdamas 
gražiu Algimanto laivo prieaug
liu, dideliu tėvų pasitikėjimu ir

čių formos, pavaizduotos pagal
vėlėse. Gėlės iš popieriaus ir ki
tokių medžiagų, siuvinėti pa
veikslai, megztos piniginės ir 
daugybė kitų rankdarbių.

Vyr., skaučių židinio stalas 
kraute apkrautas lietuviškomis 
juostomis, staltiesėmis, pagal
vėlėmis, gintaru, medžio droži
niais ir daugybe kitų turtų, čia 
sustoja visi su pačiom storiau
siom piniginėm, čia ne viena 
mama, pirkdama, pagalvoja apie 
savo dukros kraičių skrynią, ne 
vienas vyras, apžiūrėdamas, pa
lygina sw savo žmonos gabumais.

Mažosios “pušelės”, pasislėpu
sios “laimės šulinyje”, krauna 
krepšeliu loterijos laimikius. O 
laimėti tikrai yra ko. Jos išsi
dėliojusios laiškam dėžutes, krai
čio skrynias, mezginius ir išsiu
vinėtus dalykėlius. Kai kam pa
siseka laimėti ir saldų pyragai
tį ar du.

Tauro tunto vyrai užėmę vie
na. ddižiulį stalą. Čia vyrauja 
medžio dirbiniai/vėliavėlės, kry
žiai, dėžutės. Įdomios yra va
zos, pagamintos- tuščius bute
lius ir stiklines apvyniojant spal
votomis Virvutėmis.

Reikia sustoti,' pailsėti ir pa
sistiprinti. Eilės renkasi prie 
tėvų komiteto pardavinėjamų 
namuose pagamintų pietų ir prie 
<vyr. skaučių stalų, kur kvepia 
3cava ir vilioja “dangiški pyra
gai”.

Bet ir vėl grįžtam prie sta
lų dar audeklo pačiupinėti, 
dar pasigrožėti medžio dro
žiniu, dar nusipirkti, nors 
glėbys jau pilnas ir akys 
jau seniai apraibo nuo spal- 

. vųir formų.
O jaunieji skautai-ir skautės, 

patarnaudami pirkėjam, jau pra
deda tartis, ką jie pagamins 

, ateinančių metų Kaziuko mugei. 
■Lauksime! db

i ■

i

N A u. J I E N O S,.-' 
1739 So; HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL 6060S

T- -.

L. K. Algimanto vardą) visus 
algimantėnus, o-ypac naujai įžo
dį davusius širdingais žodžiais

Skautininkas 
KUN. ALGIMANTAS KĖZYS, 

surengęs kovo 13—21 Chicagos Jaunimo Centre

ESAME 
LABAI 

DĖKINGI
ir dirbusiems ir gausiai 

aplankiusiems

Dar viena Kaziuko Mugė pra
eityje. Susumavę jos rezultatus, 
džiaugiamės jos pasisekimu.

“Lituanica” dėkoja visiems 
talkininkams, per eilę savaičių 
su šypsena susirinkdavusiems 
jos darbams, tėvų komitetams 
ir jų pirmininkui, valgyklos per
sonalui ir visiems tunto skautų 
tėveliams už visokeriopą paramą.

Skautiška padėka skautinin
kui V. Vijeikiui už pagalbą ir 
patalpas, kurias jau eilę metų 
naudojame mugės darbams, jaus
damiesi kaip savo namuose.

AČIŪ VISIEMS!
Chicagos “Lituanicos” 

tunto vadija

rijos” jūrų skaučių vietininkijos 
vietin inkė ps. A. Jovarąuskienė, 
tuntininkas s. Z. Jaunius ir va
deiva v. s. A. Karaliūnas.

Baigus iškilmingąją, sueigos 
dalį, įvyko trumpa “kelionė” ek
rane Lietuvos vandenimis, Ne
munu, Kaune marėmis, Baltijos 
pakrante, Nerimi ir gražiausiais 
Trakų ežerais. Brolio Br. Juo
delio pademonstruotos skaidrės 
pusvalandžiui visus nukėlė į Lie
tuvą, pasakojant apie jos van
denų grožį; tai aiškiai rodė, pa
čios skaidrės.

Didingas Trakų pilies vaizdas 
uždarė iškilmingą jūrų skautų 
L K. Algimanto laivo sueigą su 
pasiryžimu kada nors stovyk
lauti gražiojo Galvės ežero sa-

Savo naminę vaisty spintelę Teikia 
nepaprastai ^rariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame' vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes Ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus,- 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta-ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS ■/ ’. • '

4 DRAUGAS- IR BICTŪLIS;'
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TAIP ATRODYS RAKO STOVYKLAVIETE PO 20 METŲ — 1990 METAIS
Piešė "Uoga" Chicagos "Litvanicos" tunto "Rambyrto" laikraštėlyfo Nr. 2 (4).

AŠ NEŽINAU; KĄ PAMltSIU į 

.' lietuviška draugystė —f lietuvišjta šeima »

Mišrių vedybų negalime visai.išvengti, nes negalime iš anksto 
nuspręsti, kokį žmogų. me« mylėsim. Negalime sakyti, kad visos 
mišrios vedybos^ yra nelaimingos, tačiau daugelis jų yra tokios 
vien dėl'šios priežasties. Du lietuviai gali būti daug1 artimesni 
vienas kitam vieh dėl to fakto, kad jię yra lietuviai ir turi tą patį 
paveldėjimą ^ lietuvišką kraują, lietuvišką kalbą, Lietuvos istoriją 
ū žemę. Svetimtautis gali.nesupras#.lietmfib meilės savĄ tėvynei 
ir jo gilaus prisirišimo lietuviškam veikimui. Tai gali abu žmones 
išskirti arba lietuvį atitraukti huė savo tautos.

Mes turime bandyti taip gyventi, kad būtų daugiau galimy
bės sutikti kitą lietuvį. Tai galime daryti eidami Į lietuvišką vei
kimą ir organizacijas (pvz^ skautai, ateitininkai, Bendruomenė, 
sporto klubai ir t. t.), kur mes daugiau prie lietuvių priartėšim. 
Toks, prisiartinimas prie tautos veikimo ’ir gali padėti šeimas iš
laikyti lietuviškas ir padėti sukurti naujas lietuviškąs šeimas.

Kad mes esame lietuviai, to negalime pakeisti: “Lietuviais 
esame mes gimę...”, bet jei norime išlaikyti tą paveldėjimą ir jį 
perduoti savo vaikams, tai ~ priklauso grynaj, nuo. mūsų- ' •

sk. vytis Aleksas Jankūnas,
17 m.. Cicero, III.

i •5*i
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TITIANAS, Renesanso tapytojas FLORA"

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

19-TO ŠIMTMEČIO VOKIEČIŲ TAPYBOS j
PARODA INSTITUTE I

Chicagos Meno Institute tuo 
pačiu kartu Morton VVinge vyk
sta 19-to šimtmečio vokiečių 
tapybos paroda, kuri tęsis iki 
kovo 28 d. Du nesuderinami 
meno kultūros pasauliai. Ten 
nėra komercinių dalykų, kokių 
yra čikagiškių parodoje — vi
sokio mišinio ir nesąmonių. 
Mūsų mene žmogus yra dingęs, 
su dvasia ir kunti, gamta paslėp 
ta, neaiškios idėjos, o paprastai 
jokių idėjų. Vertinama tiktai 
bedvasė medžiaga. Mūsų meno 
laikotarpis liudija eksperimen
tų epochą.

Nuo atnaujinto klasicizmo iki 
romantikos vokiečių dailė ne 
visur ir ne visada pabrėžia ger
manišką būdą ar tipą, nes tais 
laikais Vokietija nebuvo vie
ninga valstybė. 1848 m. politi
niai nesutarimai su Prūsijos 
ir provincijų kunigaikštijom. 
Prūsija buvo geruose santy
kiuose su Austrija. Prūsijos 
universitetai Europoje turėjo 
prestyžą- Vokietiją suvienijo 
Bismarkas (1815 — 1898). Vo
kiečių vaizdinis menas dar ne
turėjo vadovaujamo centro. 
Nežiūrint to, vokiečiai turi di
delį skulptūros lobyną.

Iš 150 tapybų kai kurie, k. v. 
Peter von Cornelius, turi italų 
renesanso įtakos, kiti glaudžiai 
susiję su olandų bei flėmų ta
pybos tradicijom. Būdinga tai, 
kad vokiečių romantikų tapy
boje aktualus gamtovaizdis 
susijęs su trobom, upėm, mies
tais. Brandenburgo miestas 
dega- Thoma -— 1862 m. pa

vaizduoja žaliąsias Reino apy
linkes. Feuerbach 1871 m. ta
pytas didingas Iphigenos jx>rt- 
relas.’ Puikus dail. Boeęklin — 
1872 m. autoportretas, kurio 
fone giltinė griežia smuiku. 
Max Liebermann (1817-1935). 
buvo vienas iš pajėgiausiu por-l 
trelistų, parodoje yra nemažai 
jo portretų, jų tarpe Burger- 
meister, autoportretas ir kt. 
Be to, jis puikus gamtovaiz
džių meistras. Vienas didelis jo 
paveikslas pavaizduoja mote
ris audeklus baltinančias sodo 
pievelėje. Corinth taip pat ge
ras portretų meistras, kurio 
vienas paveikslas pavaizduoja 
moterį kojas plaunančią.

Įdomu, kad vokiečiai meni
ninkai tik keli domėjosi pran
cūzų impresionizmu. Prancū
zai pirmieji sukilo prieš aka
demiją. Tiesa, Courbet bu
vo vyresnio amžiaus negu Mo
net, Pissaro ir kiti, todėl ir 
Courbet priklausė tam pa
čiam romantikos laikotarpiui, 
kaip ir vokiečiai. Vokiečiams 
impresionizmas nepadarė įta
kos. Vėliau vokiečiai, kaip 
ekspresionistai, liko pavyz
džiu kitiems. Ir Prancūzijoje 
sekė neoimpresionizmas, poin- 
tilizmas, pvz. Seurat ir abstrak 
tizmas, kuris vystėsi kelias 
naujas formas. Vokiečiai ne
skubėjo griebtis naujovių, jie 
konservątyvūs, buvo ir tebėra 
tokio nusistatymo.

Dar galima parodą pamatyti. 
Reikia tik 1 dol. įėjimo mokėti.

M.š.

lElKIEKKlIKlIlKEIIlIIIIIEKlIKKIEiESSSgSI
POEZIJOS PAVASARIAI J

Amžina tautos dvasia,
* Laimink mūsų sieki —

Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—. _
- 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psL 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00. - - ' .
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.

” Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, DI. 60608

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MB ■■»«■■■■■■■■■

KRIKŠČIONIŲ MENAS EINA 
EVOLIUCIJOS KELIU

Krikščionių meno turinys 
nuo primityvaus laikotarpio 
(katakombų laikų) iki mūsų 
eros, ypač Romos katalikų pa
siliko tas pats. Keitėsi technika, 
stiliai, nes kai Vakarų Europą 
500 — 1000 metų valdė chao
sas, bažnytinis menas buvo bi
zantinio meno įtakoje. Vakarų 
Europoje Viduramžiuose, ypač 
Prancūzijoje, pasirodė romani
nis stilius architektūroje ir 
skulptūroje. Vėliau (12 amžiu
je) gimė grynai prancūziškas 
stilius — gotika — architektūra 
ir skulptūra, užstelbdama Rytų 
tradicijas — romaniką ir bizan- 
tiką. Italijoje Ravenoje, Veneci
joje, Lombardijoje, kaip ir Va
karų Europoje, tapyba buvo 
primityviška, mišrus stilius, ne
mokšiškas žmonių figūrų pieši
nys, pasinešęs bizantinio ele
mento ikonografijai. Nebuvo 
monumentalios, tik smulki ta
pyba.

Bažnyčia menui ‘ daug davė, 
nes tik bažnyčiose ir vienuoly
nuose menas vystėsi, klestėjo ir 
ten pasiliko saugus ilgus am
žius. Iki klasikinio laikotarpio 
bažnytiniame mene tęsėsi ilgas 
evoliucijos tarpas. Nuo Rene
sanso laikų religinis menas, 
ypač tapyba ir skulptūra pa 
remta (bent buvo) klasikinio 
meno forma. Deja, kaip anks
čiau, taip ir po renesansinių lai 
kų religiniame mene pradėjo 
reikštis pigios rūšies menas — 
vitražas, skulptūra, kartu ir 
tapyba... vis dėl ekonomijos. 
Nesant turtingų mecenatų, to
kių kaip Medičiai, Sforzos, mie
stelio ar provincijos parapijos 
negali stalyti “flambuoyant” 
katedrų.

Tarpe 900 — 1200 metų reli
ginis menas negalėjo savo ko
kybe prilygti busimųjų amžių 
menui. Buvo tokių laikotarpių, 
kad bažnytinis menas negalėjo 
susilyginti su 6-to amžiaus bi
zantiniu menu. Krikščionių, 
ypač Romos katalikų menas 
pergyveno keletą nepastovių 
laikotarpių, būtent Merovingų, 
Karolingų, Otonų ir ankstybą 
italų laikotarpį. Graikų bizanti
nis menas ilgą laiką buvo orto
doksinis, ikonografinis, sausas 
ir blizgučiais iškaišytas. Primi
tyvus vokiečių dailininkų, taip

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

pat ir ispanų religinis menas 
reikšmingas savo religinėm te
mom, bet ne gryno meno ver
tybe. Ankstybas religinis menas 
buvo Romos imperijos “ilgo 
piršto” šešėlyje. Bažnytinio 
meno atgimimas prasidėjo Vi
duramžių pabaigoje, kartu su 
gotika 14-tam amžiuje, bet ta
pyba ir romaninė architektūra 
buvo nedaug tepažengusi kaip 
klasikinio meno forma — su 
graikų klasika nesuderinama.

Gotika Europoje plačiai plė
tėsi Prancūzijoje, Anglijoje ir 
kitur, bet Italijoje ji buvo ne
priimtina. Italijos senosios baž
nyčios buvo romaninio stiliaus, 
net su bizantiniu akcentu arba 
grynai rytietiška jtaka. Bet Ita
lija netoli nukrypo nuo greko- 
rbmaninės klasikos, išrasdama 
baroką, kuris pasiskleidė visa
me pasaulyje, kaip didingas sti
lius. Po reformacijos protes
tantiškos tikybos priėmė goti
ką, vadinamą gotų barbaru sti
lių. ' '"T*

Genealusis italų dailininkas 
Giotto 14 amž. yra pradininkas 
klasikinio religinio vaizdinio 
meno. Jis buvo monumentalių 
religinių temų tapytojas, sukū
res daug paveikslų. Jis yra lai
komas “modernios” tapybos 
tėvu, nors vis dar jo kūriniuo
se, žinoma, ankstybuose, tėra 
stipri bizantinė forma, lygiai 
kaip ir jo amžininko Cimabue. 
Po Renesanso bažnyčiai neteko 
mene vadovauti, nes meninin
kai ilgai tęsė klasikinio mane- 
rizmo stilių ir dar Renesanso 
laikais dirbo ne tik bažnyčiai, 
bet ir privilegiotam luomui bei 
domėjosi graikų klasikos pra
eitimi — poetiškom legendom. 
Šiandien pasaulis geriau pažįsta 
graikus iš jų legendų. Klasikinė 
Graikija per šimtmečius nešė 
šviesos žibinta. £

Mūsų civilizacija yra mūsų 
pačių kuriama kitaip, kad ir 
netaip. Todėl, kad didingas me
nas jau atliko ką reikėjo atlik
ti. Statome dangorėžius, o baž
nyčias — kaip kluonus . •. Vie
toje Nukryžiuotojo, pakabina- 
na geležinį zigzagą ant kryžiaus 
ir tai gerai. Juk dabar mažiau 
meldžiamės... Kam tas didin
gas grožis — tobulas menas? 
Aukštos bažnyčios, brangūs vit
ražai, amžinai nenublunką stik
lai languose ir t. t. Juk ir 
pasaulinis menas nuėjo vel
niop! M. š.

KAS NORĖS DALYVAUTI
Kaip kasmet būdavo ren

giamos atvirame ore meno 
parodos, taip ir šiais metais 
rugpjūčio 13 — 15 d. d. bus 
Gold Coast Art Fair Rush gat. 
ir jos šalutinėse gatvėse. Kas 
nori tokioje parodoje — tur
guje dalyvauti, gali iš anksto 
gauti aplikacijas, parašius Gold 
Coast Art Fair Office, 26 E. 
Huron St., Chicago, Ill. 60611.

du ili-

KŪRINYS MENO 
j INSTITUTE

Chicagos
ninku 73 meno paroda Chica
gos Meno Institute Gunsaulus 
salėje šiais metais “rimtesnė”. 
Iš 80 darbų, kuriuos priėmė ju- 

• ry komisija, geroka dalis yra 
ir “tradicinės” dailės, kas šiais 
laikais retas reiškinys. Bet tuo 
pačiu kartu parodoje “nesikli- 

įjuoja” kai kurie banalūs eks- 
' poną tai su bendru parodos 
vaizdu, būtent — Leland John- 
stono balkiais prislėgtų auto
mobilio padangų eilė. John 
Neįmano konstrukcija virvė ir 
balkiai sunerti į rėmus, virvių 
kopėčios, avies kailiai, sukom
binuota “yard stikų” monta
žas, viena kaldra, yra nedažy
tų drobių ir keletas geležies 
konstrukcijų. Yra aplamdytų 
popieriaus lapų.

Man atrodo, kad parodos 
rengėjai padarė nuolaidų pri
imdami kad ir mažesnę dalį 

| tradicinio stiliaus eksponatų. 
Jie yra John Knudsen “Chica
gos miestas” įspūdingas mies
to plotas su pažymėtom vie
tom. Aleda Albin dramatiškas 
tušu nupiešti juodos šeimos 
narių portretai. Truputį nejau
kų įspūdį daro Edward Syreko 
užmuštas šuo. Paveikslas kon
troversinis ir jo temą galima 
ir kitaip suprasti, būtent: apa
čioje guli kruvinas negyvas šu
nelis, o viršutinė drobės dalis 
ištisai abstrakti- Vienoje drobė
je realizmas ir abstraktizmas 
nesuderinami elementai- Pa-1 
veikslas dviprasmiškas—“Dead 
End”. Kam, kur: šuneliui, ar 
tradicinei dailei ?

čia reiktų smulkiau pažvel
gti į aukščiau minėtų “biza- 
riškų” darbų, ši keista meni
ninko (ar staliaus) konstruk
cija tarp balkių įtempia virvė, 
jau pusiau įtrūkusi, gal būt, tu
ri kokią simbolinę reikšmę, 
pvz. “įtampa pasibaigs katas
trofa”. Kita konstrukcija, tai 
pripūstos automobilio padan
gos, prislėgtos sunkiais bal
kiais, tik vieną supliuškusi. Ir 
šiuo atveju galima interpre
tuoti išpūstą, perdėtą, netikrą 
ekonominę ar politinę būklę. 
Estetikos akimis žiūrint, atro
do paradoksas, nes čia nėra 
menas, o tik priemonė min
čiai išreikšti.

'Parodoje yra ir daugiau pa
našių “simbolinių” dalykų,

žyEJAI" — Renesanso tapyba

ypač konstrukcijose. Jau ir 
menininkai pasigenda idėjų. 
Modernaus meno formos pra
dėjo atsibosti. Kalviam ir sta
liam atsirado nauja meno sri
tis — konstrukcija iš geležies 
laužo, lentų, rąstų, vielų, stik
lo, plastikos ir pan. Lauise Ne- 
velson dirba spintas, duris sie
nas, panašiai kaip Lietuvos kai
mo dievdirbiai. Muziejų kura
toriai laiko ją konstrukcijų ka
raliene.

Kazimiero Varnelio monu
mentalus, grynai geometrinių 
dekoratyvinių darbų stilius ne 
tik mums, bet ir plačiai pub
likai gerai pažįstamas, šioj pa
rodoj turbūt vienintelis lietu
vis Kazimieras Varnelis išstatė 
didelio formato drobę “Pseu
do Labyrinth” rausvame kolo
rite. Praeitoj Chicagos ir apy
linkių bienalėje jis laimėjo

Mirė dail. Osmolskis

mirė dailininkas Osmolskis.

— Trijų dailininkų — M. ši- 
leikio, A. Cooper ir J. Fabiono 
dailės darbų paroda Balzeko 
muziejuje pasibaigs balandžio 
10 dieną.

stambią premiją už dekoraty
vinį kūrini.

Be blogų inovacijų parodoje 
vra kai kurių moderniu, net 
ultrainodernių darbų. Avan
gardo hierarchija šį kartą pa
darė kompromisų, nes buvo 
jau per toli nueita. Visuomenė 
ir spauda buvo pradėjusi paro
das ignoruoti.

Specialaus mokesčio į šią pa
rodą nereikia mokėti. Paroda 
pasibaigs balandžio 18 d. m. š.

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-19591 metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statvtns baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ. NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos ‘‘Senųjų Lietuvišku Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus,šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
■ ■ - ii, i i  ....................-....................— ■  ........................ —z

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

į . NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,— WEDNESDAY, MARCH 24, 1971
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R. Kisieliaus nuotr.

PIRMOSIOS EILĖS NEW YORKO "TAURO" TJNTO SKAUTŲ, ATIDARANT KAZIUKO MUGĘ 
kovo 7 d. Masphefo lietuviy parapijos salėje.

UM

KAZIUKO
MUGĖ ... /,
NEW YORKE
- kaip brangaus

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS; VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St.,’Chicago, Ill. 60629

VIII-JI METAI -Nr. 12 (316)

Kovo 28 (sekmadienį)

KLAUSYTI, SIŪLYTI, SVARSTYT1
Simpoziume bus bandoma praskleisti nežinomos 

ateities užuolaidą
Chicagos Skautininkų-ių Ramovės valdyba kviečia" visus jau

nuosius ir vyresniuosius brolius ir seses dalyvauti kovo 28 d. 3 
vai. Jaunimo Centro mažoje salėje rengiamam simpoziume ..lie; 
tuvių skautų ateities, perspektyvoms gvildenti.

Temai “Lietuvių Skautų jr r 
Liet. Skautų S-gos Ateities Per
spektyvos” sudaryta tokia pro
grama ;

i. Nueitas kelias (LSS trum-: 
pa apžvalga) — v. s. Tallat-Kelp-

2. Lietuvių skautų dabartinio 
jaunimo bruožai (idėjos; sieki
mai, santykiai su lietuviškąja 
bendruomene ir .supančia aplin
ka) — ps. G. Plačas.

3. Skautiškasis metodas ame
rikiečių skautų organizacijoje — 
j. v. s. B. Juodelis.

4. Ateities perspektyvos:

a. Sąjungos išsilaikymo galimy
bės — s. S. Jelionienė.

b. Lietuviškumo problema — v. 
si. R. Skorubskaitė.
Sąjungos prieauglio — narių 
klausimas — v. si. R. Skorub
skaitė.
Skautų vyčių, vyr. skaučių, 
skautininkų, akademikų ir fi
listerių vieta ir paskirtis — 
s. J. Liubinskas.
Vadovų paruošimas J. 
Mikutaitienė, v. si. AL Griauz
dė.
5. Sąjungos organizacinė for

ma. (Struktūra, metodai, pro
gramos, pakeitimai, pritaikant 
laiko dvasiai ir reikalavimams) 
— s. J. Paronis.

Petraukos metu kavutė, atsi
gaivinimas ir iškeltomis minti
mis savitarpinis pasidalinimas. 
Po pertraukos —

6. Viešos diskusijos.
Simpoziumo moderatorius — 

v. s. V. Statkus.
Kad simpoziumas ilgai neužsi- 

tęstų, visiems kalbėtojams lai
kas bus apribotas. Gvildenti nu
matytos problemos yra labai 
svarbios, todėl visi, kam jos yra 
prie širdies, dalyvaukime simpo
ziume ir jo diskusijose.

Iki pasimatant kovo 28 d. 3 
vai. Jaunimo Centro mažojoje 
salėje.

Chicagos Skautininkų-kių 
Ramoves valdyha, 

simpoziumo rengėja

c.

e.

23 JABNI VYRAI
jPAHLDfi
ALGIMANTO LAIVĄ
Jų įžodį pagerbė ir algimantėnas

— veteranas v. s. Edmundas 
Korzonas

Visai neseniai, tik prieš ke- 
1 lėtą mėnesių, tuzinas bebrų uni

formas peraugusių brolių įs> 
jungė j jūrų skautų L. K. Algi- 
manto laivą; Ąntras tuzinas 
atėjo iš buvusių vilkiukų bei 

j skautų eilėse nebuvusio jauni- 
' mo. Taip susidarė didelė jūrų 
j jaunių kandidatų grupė L. K. 
į Algimanto laive, Ljtuanicos 
tunte Chicagoje.

Penki mėnesiai su viršum 
prabėgo lyg penkios dienos, 
besimokant jūrų jaunių pa
tyrimo programų, besiren

giant skauto įžodžiui.
Kas sekmadienį vykstančiose 

laivo arba valties sueigose laivo 
vadas j. v. s. Br. Juodelis, in
struktorius j. b. valt. Algis Regis

arba TTlah finas vair. RaunundM 
Womaitia aiškino skauto 
tu®, stovyklavimo meną, maz- 
?us, valtis bei inkarus, kol, pa
daliau, atėjo baisioji egzaminų 
diena. Vieni išlaikė iš karto, ki
tiems teko bandyti kelis kartus, 
y kai kam teko viską atidėti va
sarai.

Įžodžių diena, jūrų skautų 
gimtadienio šventės proga, šuo
liais atlėkė, ir kovo 14 d. Jau
nimo Centre susirinko visi al- 
gimantėnai su kviesta LSB va- 
iovybe, svečiais bebrais, jūrų 
■)udžiais ir tėveliais.

Iškilmingą laivo sueigą vedė 
jaunesnieji vadovai, šventės ko
mendanto pareigas ėjo pirmasis 
’aivūnas vair. Algimantas Biliū
nas.

Išrikiavus laivus ir įnešus L. 
K. Algimanto laivo vėliavą, bu
vo atraportuota tuntininkui s. 
Z. Jauniui ir vadeivai v. s. A. 
Karaliūnui, kad iškilmingoje su
eigoje dalyvauja 46 jūrų skau
tai daug bebrų ir 8 jūrų budžiai. 
Sueigoje nedalyvavo 5 algiman- 
tėnai.

kraičio

parama, ir daug žadančiais jau
naisiais vadovais. ' ;t v

“Visi ruoškimės reikšmin
gai ir nuotaikingai paminėti 
auksinį jūrų skautų veiklos 
jubiliejų ateinančiais 1972 r 
metais” — visus kvietė Al

gimanto laivo vadas.
Po laivo įsakymų vyko skau

to įžodis, kurį davė 23 jūrų jau
niai: L. Kučas, R. Dičius, K 
Dapkus, P. Bukaveckas, P. Fa
bijonas, P. Grigaliūnas, V. Gu
dis, J. Juzėnas, V. Malašauskas, 
R. Parakininkas, A. Povilaitis, 
E. Račiūnas, V. Sekmokas, M. 
Stakėnas, P. Vienužis, D. Gry
bauskas, J. Jasulaitis, L. Jučas, 
V. Kelmelis, B. Pakštas, D. Bi
liūnas, E. Mikalifinas, ir D. Vi
džiūnas.

Įžodį davusiems kaklaraiščius 
užrišo j. v. s. Br. Juodelis, Tė
vynės mazgelį užrišant tuntinin- 
kui s. Z. Jauniui.

Jūrų skautų ženklus prisegė 
prieš 46 metus algimantėnu 
buvęs dabartinis LSS Ta
rybos narys v. s. E. Korzonas, 
asistuojant laivo vado pavad. 

ps. VI. Rupinskui. Gerojo dar
belio mazgelius užrišo tėveliai.

Gimtadienio proga (prieš 49 
metus Kaune įsteigtas pirmasis 
jūrų skautu, vienetas irgi turėjo

KSKURSDŪS*

KAINA $77F.W>'“—’* 
Išvyksta iš Bostono:

<■ BIRŽELIO 3, 
RUGPIUČIO 26.

Lietuvoj* šios grupės praleis j 
’ ‘ p6 T1 dienų.
Dalyvių. skaičius ribotas — 

NESTVELUOKITE
Dėl smulkesnių aulų ir regisi- 

racijos kreipkitės į '
TRANS- ATLANTIC ; ;i
TRAVEL SERVICE, > 
390 WEST pROAD^ĄV . . 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127
Telefonas: (617)'268-8764* 

Savininkė: Aldona Adomonienė

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai Jis, 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui jau dabar reikia .pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti -naujausius teatrui' leidi
nius: • v u * ? . • • r

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini-’ 
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks? 
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių* šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina T.00 dol. > ,

DIAGNOZĖ, 3. veiksmų komedija iš 
lietuvių, gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kainą 1.00 dol. ; h >
- Tegu} šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems ’ 
ryžtams, kad lietuviškas žodis,, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse. . . . .

N A U J I E N O S, 1 ‘
1737 So; HALSTED STREET,
' CHICAGO) ILL 60608 <

Jūrų skautų gimtadienio pro
gą ir prieš 49 metus įkūrimo 
reikšmę trumpai apibūdino j. v. 
s. Br. Juodelis, pasigėrėdamas 
gražiu Algimanto laivo prieaug
liu, dideliu tėvų pasitikėjimu ir

čių formos, pavaizduotos pagal
vėlėse. Gėlės iš popieriaus ir ki
tokių medžiagų, siuvinėti pa
veikslai, megztos piniginės ir 
daugybė kitų rankdarbių.

Vyr5 skaučių židinio stalas 
kraute apkrautas lietuviškomis 
juostomis, staltiesėmis, pagal
vėlėmis, gintaru, medžio droži
niais ir daugybe kitų turtų. Čia 
sustoja visi su pačiom storiau
siom piniginėm, čia ne viena 
mama, pirkdama, pagalvoja apie 
savo dukros kraičių skrynią, ne 
Vienas vyras, apžiūrėdamas, pa
lygina su; savo žmonos gabumais.
. Mažosios “pušelės”, pasislėpu
sios “laimės šulinyje”, krauna 
krepšėlin loterijos laimikius. 0 
laimėti tikrai yra ko. Jos išsi
dėliojusios laiškam dėžutes, krai
čio skrynias, mezginius ir išsiu
vinėtus dalykėlius. Kai kam pa
siseka laimėti ir saldų pyragai
tį ar du..

■ Tauro tunto vyrai užėmę vie
ną. ddižiulį stalą, čia vyrauja 
medžio dirbiniai t vėliavėlės, kry
žiai, • dėžutės. Įdomios yra va
zos, pagamintos tuščius bute* 
liūs ir stiklines apvyniojant spal
votomis Virvutėmis.

Reikia sustoti,* pailsėti ir pa
sistiprinti. Eilės renkasi prie 
tėvų komiteto pardavinėjamų 
namuose pagamintų pietų ir prie 

■;vyr. skaučių stalų, kur kvepia 
?kava ir vilioja “dangiški pyra
gai”.

Bet ir vėl grįžtam prie sta
lų dar audeklo pačiupinėti, 
dar pasigrožėti medžio dro
žiniu, dar nusipirkti, nors 
glėbys jau pilnas ir akys 
jau seniai apraibo nuo spal- 

vųir formų.
O jaunieji skautai ir skautės, 

patarnaudami pirkėjam, jau pra
deda tartis, ką jie pagamins 
ateinančių metų Kaziuko mugei. 
Lauksime! db

Skautininkas
KUM. ALGIMANTAS KEZYS, t - 

surengęs kovo 13—21 Chicagos Jaunimo Centre 
, 86 foto darbų parodą. * .

i — Kaip gražu’
— O spalvos!rKokie raštai! 

i — žiūrėk, kaip detalės išdro
žinėtos! .....

— Kava skaniai kvepia.
■ Tokie žodžiai buvo girdėti po 
visą Viešp. Atsimainymo para
pijos salę Maspethe,' kur kovo 
'{i įvyko New Ybrkd' ękaučių Ne
ringos įr skautų' Tauro. tuntų 
^tradicinė Kaziuko mugė.

, 1 i . ii 1 i \

Abu tuntaį orgąnizuotai da
lyvavo mišiose, kurias auko
jo ir,šv» Kazimiero šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kunigas. Jonas Pakalniškis. 
Skaitytoju,buvo Tauro tunto 
skautas Arūnas Jankauskas.

Po.mišių visi susirinko1 į pa
rapijos šalę, - kur Tauro tunto 
tuntininkas Kęstutis Nemickas 
pradėjo atidarymo ceremonijas.

I Tėvų komiteto pirmininkė A. Bu
lotienė ir J.'Vilgalys ta proga 
padėkojo buvusiam tuntininkui

I Vyt, Kidpliui, .įteikdami jam do- 
priėmė jo sumiš*Al-' 

gis. Po, to kun.,!. Pakalniškis, 
peidiirpdamas kaspiną; atidarė 
Kaziuko rhugę. l' ''

Nekantraujanti publika, su-
V ^siūbavo, sumirgėjo ir nu

skubėjo prie stalų, kur jau j 
. b&vo išdėliota visa daugybė

' gėrybių.
•t 7 *

Birutės draugovės skautės 
skuba, taiso savo rankdarbius'. 
Jų. didžiulis stalas mirgėte mirga 
formomis?'spalvomis., štai rau
donos ir juodos Dievo-karvytės 
įvairios kitų gyvulėlių ir paukš-

f •, t .j

• 5 
I

K

v. s. VACLOVAS TALLAT-KELPŠA, 
naujasis Chicagos SkautininkuJy £ 

Ramovės Pirmininkas. ’’ \

AŠ NEŽINAU, KA PAMHSIU f 

Lietuviška draugystė Jliėtūyi^a šeima

Mišrių vedybų negalime visai.išvengti, nes negalime iš anksto 
nuspręsti, kokį žmogų me* mylėsim. Negalime sakyti, kad visos 
mišrios vedybos* yra nelaimingos, tačiau daugelis jų yra tokios 
vien dėl ’šios priežasties. Du lietuviai gali būti daug; artimesni 
vienas-kitam vieh dėl to fakto, kad jie yra lietuviai ir turi tą patį 
paveldėjimą3lietuvišką kraują, lietuvišką kalbą, Lietuvos istoriją 
ir žemę. Svetųn^autis gali nesupras# lietuko meilės savo tėvynei 
ir jo gilaus prisirišimo, lietuviškam veikimui. Tai gali ąbu žmones 
išskirti arba lietuvį atitraukti Uub savo tautos. K

į
n

ESAME 
LABAI 

DĖKINGI
ir dirbusiems ir gausiai 

aplankiusiems
Dar viena Kaziuko Mugė pra

eityje. Susumavę jos rezultatus, 
džiaugiamės jos pasisekimu.

“Lituaniea” dėkoja visiems 
talkininkams, per eilę savaičių 
su šypsena susirinkdavusiems 
jos darbams, tėvų komitetams 
ir jų pirmininkui, valgyklos per
sonalui ir visiems tunto skautų 
tėveliams už visokeriopą paramą.

Skautiška padėka skautinin
kui V. Vijeikiui už pagalbą ir 
patalpas, kurias jau eilę metų 
naudojame mugės darbams, jaus
damiesi kaip savo namuose.

AČIŪ VISIEMS!
Chicagos “Lituanicos” 

tunto vadija

L. K. Algimanto vardą) visus 
algimantenus, o ypač naujai įžo- 
dį davusius širdingais žodžiais 
sveikino: v. s. E. Korzonas, “Ne
rijos” jūrų skaučių vietininkijos 
vietin inkė ps. A. Jovarauskienė, 
tuntininkas s. Z. Jaunius ir va
deiva v. s. A. Karaliūnas.

Baigus iškilmingąją, sueigos 
dalį, įvyko trumpa “kelionė” ek
rane Lietuvos vandenimis, Ne
munu, Kaune marėmis, Baltijos 
pakrante, Nerimi ir gražiausiais 
Trakų ežerais. Brolio Br. Juo
delio pademonstruotos skaidrės 
pusvalandžiui visus nukėlė į Lie
tuvą, pasakojant apie jos van
denų grožį ; tai aiškiai rodė, pa
čios skaidrės.

Didingas Trakų pilies vaizdas 
uždarė iškilmingą jūrų skautų 
L. K. Algimanto laivo sueiga su 
pasiryžimu kada nors stovyk
lauti gražiojo Galvės ežero sa
loje. K. Naras

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame* vaiždėlyįe parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti vfsuš užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta- rr juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

: DARBO ŽMOGAUS ’ 

’DRAUGAS IR BIČIULIS- J 
^-e e o e m i i ■ ■ , g , , 9 — „ »

Mes turime bandyti taip gyventi, kad būtų daugiau galimy- \ 
bės sutikti kitą lietuvi. Tai galime daryti eidami į lietuvišką vei
kimą ir organizacijas (pvz^ skautai, ateitininkai, Bendruomenė, 
sporto klubai ir t. t.), kur mes aaugiau prie lietuvių priartėšim. 
Toks, prisiartinimas prie tautos veikimo :ir gali padėti šeimas iš
laikyti lietuviškas ir padėti sukurti naujas lietuviškąs šeimas.

Kad mes esame lietuviai, to negalime pakeisti: "Lietuviais 
esame mes gimę...”, bet jei norime išlaikyti tą paveldėjimą ir jį' 
perduoti savo vaikams, tai — priklauso grynoj, nuo, mūsip : • j

x ’ Į
sk. vytis Aleksas Jankūnas,!

17 m., Cicero, III.

RAČIUM©VtCUZorAe to * ”

CHMP
RHKR5{--Į
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

"FLORA"TITIANAS, Renesanso tapytojas

Puikus dail. Boccklin - 
m. autoportretas, kurio 

giltinė griežia smuiku. 
Liebermann (1817-1935) . 
vienas iš pajėgiausių por-

19-TO ŠIMTMEČIO VOKIEČIŲ TAPYBOS 
PARODA INSTITUTE

Chicagos Meno Institute tuo 
pačiu kartu Morton VVinge vyk
sta 19-to šimtmečio vokiečių 
tapybos paroda, kurį tęsis iki 
kovo 28 d. Du nesuderinami 
meno kultūros pasauliai. Ten 
nėra komercinių dalykų, kokių 
yra čikagiškių parodoje — vi
sokio mišinio ir nesąmonių. 
Mūsų mene žmogus yra dingęs, 
su dvasia ir kunu, gamta paslėp 
ta, neaiškios idėjos, o paprastai 
jokių idėjų. Vertinama tiktai 
bedvasė medžiaga. Mūsų meno 
laikotarpis liudija eksperimen
tų epochą.

Nuo atnaujinto klasicizmo iki 
romantikos vokiečių dailė ne 
visur ir ne visada pabrėžia ger
manišką būdą ar tipą, nes tais 
laikais Vokietija nebuvo vie
ninga valstybė. 1818 m. politi
niai nesutarimai su Prūsijos 
ir provincijų kunigaikštijom. 
Prūsija buvo geruose santy
kiuose su Austrija. Prūsijos 
universitetai Europoje turėjo 
prestyžą. Vokietiją suvienijo 
Bismarkas (1815 — 1898). Vo
kiečių vaizdinis menas dar ne
turėjo vadovaujamo
Nežiūrint to, vokiečiai turi di
delį skulptūros lobyną.

Iš 150 tapybų kai kurie, k. v. 
Peter von Cornelius, turi italų 
renesanso įtakos, kiti glaudžiai 
susiję su olandų bei flėmų ta
pybos tradicijom. Būdinga tai, 
kad vokiečių romantikų tapy
boje aktualus gamtovaizdis 
susijęs su trobom, upėm, mies
tais. Brandenburgo miestas 
dega- Thoma — 1862 m. pa

centro.

vaizduoja žaliąsias Reino apy
linkes. Feuerbach 1871 m. ta
pytas didingas Iphigenos port
retas.* 
1872 
fone 
Max 
buvo 
trelistų, parodoje yra nemažai 
jo portretų, jų tarpe Burger- 
meister, autoportretas ir kt. 
Be to, jis puikus gamtovaiz
džių meistras. Vienas didelis jo 
paveikslas pavaizduoja mote
ris audeklus baltinančias sodo 
pievelėje. Corinth taip pat ge
ras portretų meistras, kurio 
vienas paveikslas pavaizduoja 
moterį kojas plaunančią.

Įdomu, kad vokiečiai meni
ninkai tik keli domėjosi pran
cūzų impresionizmu. Prancū
zai pirmieji sukilo prieš aka
demiją. Tiesa, Courbet bu
vo vyresnio amžiaus negu Mo
net, Pissaro ir kiti, todėl ir 
Courbet priklausė tam pa
čiam romantikos laikotarpiui, 
kaip ir vokiečiai. Vokiečiams 
impresionizmas nepadarė įta
kos. Vėliau vokiečiai, kaip 
ekspresionistai, liko pavyz
džiu kitiems. Ir Prancūzijoje 
sekė neoimpresionizmas, poin- 
tilizmas, pvz. Seurat ir abstrak 
tizmas, kuris vystėsi kelias 
naujas formas. Vokiečiai ne
skubėjo griebtis naujovių, jie 
konservatyvūs, buvo ir tebėra 
tokio nusistatymo.

Dar galima parodą pamatyti. 
Reikia tik 1 dol. įėjimo mokėti.

M.Š.

KRIKŠČIONIŲ MENAS EINA 
EVOLIUCIJOS KELIU

POEZIJOS PAVASARIAI
' Į Amžina tautos dvasia,

' ■ ' ‘ Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose' gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—. _
- 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kainą $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.- ' - .
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7".................................  " ............. -- - ------
8.
9.

10.
11.

Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00 
Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00. 
Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.
Pranas Naufokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00. 
Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl, $1.00.
* Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

18.
19.
20.
21.

Krikščionių meno turinys 
nuo primityvaus laikotarpio 
(katakombų laikų) iki mūsų 
eros, ypač Romos katalikų pa
siliko tas pats. Keitėsi technika, 
stiliai, nes kai Vakarų Europą 
500 — 1000 metu valdė chao
sas, bažnytinis menas buvo bi
zantinio meno įtakoje. Vakarų 
Europoje Viduramžiuose, ypač 
Prancūzijoje, pasirodė romani
nis stilius architektūroje ir 
skulptūroje. Vėliau (12 amžiu
je) gimė grynai prancūziškas 
stilius — gotika — architektūra 
ir skulptūra, užstelbdama Rytų 
tradicijas — romaniką ir bizan- 
tiką. Italijoje Ravenoje, Veneci
joje, Lombardijoje, kaip ir Va
karų Europoje, tapyba buvo 
primityviška, mišrus stilius, ne
mokšiškas žmonių figūrų pieši
nys, pasinešęs bizantinio ele
mento ikonografijai. Nebuvo 
monumentalios, tik smulki ta
pyba.

Bažnyčia menui * daug davė, 
nes tik bažnyčiose ir vienuoly
nuose menas vystėsi, klestėjo ir 
ten pasiliko saugus ilgus am
žius. Iki klasikinio laikotarpio 
bažnytiniame mene tęsėsi ilgas 
evoliucijos tarpas. Nuo Rene
sanso laiku religinis menas, 
ypač tapyba ir skulptūra pa 
remta (bent buvo) klasikinio 
meno forma. Deja, kaip anks
čiau, taip ir po renesansinių lai 
kų religiniame mene pradėjo 
reikštis pigios rūšies menas — 
vitražas, skulptūra, kartu ir 
tapyba... vis dėl ekonomijos. 
Nesant turtingų mecenatų, to
kių kaip Medičiai, Sforzos, mie
stelio ar provincijos parapijos 
negali statyti “flambuoyant” 
katedrų.

Tarpe 900 — 1200 metų reli
ginis menas negalėjo savo ko
kybe prilygti busimųjų amžių 
menui. Buvo tokių laikotarpių, 
kad bažnytinis menas negalėjo 
susilyginti su 6-to amžiaus bi
zantiniu menu. Krikščionių, 
ypač Romos katalikų menas 
pergyveno keletą nepastovių 
laikotarpių, būtent Merovingų, 
Karolingų, Otonų ir ankstybą 
italų laikotarpį. Graikų bizanti
nis menas ilgą laiką buvo orto
doksinis, ikonografinis, sausas 
ir blizgučiais iškaišytas. Primi
tyvus vokiečių dailininkų, taip1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidi^ 
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekj ar Money orderį tokiu adresu:

pat ir ispanų .religinis 
reikšmingas savo religinėm te
mom, liet ne gryno meno ver
tybe. Ankstybas religinis menas 
buvo Romos imperijos “ilgo 
piršto” šešėlyje. Bažnytinio 
meno atgimimas prasidėjo Vi
duramžių pabaigoje, kartu su 
gotika 14-tam amžiuje, bet ta
pyba ir romaninė architektūra 
buvo nedaug tepažengusi kaip 
klasikinio meno forma — su 
graikų klasika nesuderinama.

Gotika Europoje plačiai plė
tėsi Prancūzijoje, Anglijoje ir 
kitur, bet Italijoje ji buvo ne
priimtina. Italijos senosios baž
nyčios buvo romaninio stiliaus, 
net su bizantiniu akcentu arba 
grynai rytietiška įtaka. Bet Ita
lija netoli nukrypo nuo greko- 
romaninės klasikos, išrasdama 
baroką, kuris pasiskleidė visa
me pasaulyje, kaip didingas sti
lius, Po reformacijos protes
tantiškos tikybos priėmė goti
ką, vadinamą gotų barbaru sti
lių. *

Genealusis italų dailininkas 
Giotto 14 amž. yra pradininkas 
klasikinio religinio vaizdinio 
meno. Jis buvo monumentalių 
religinių temų tapytojas, sukū
ręs daug paveikslų. Jis yra lai
komas “modernios” tapybos 
tėvu, nors vis dar jo kūriniuo
se, žinoma, ankstybuose, tėra 
stipri bizantinė forma, lygiai 
kaip ir jo amžininko Cimabue. 
Po Renesanso bažnyčiai neteko 
mene vadovauti, nes meninin
kai ilgai tęsė klasikinio mane- 
rizmo stilių ir dar Renesanso 
laikais dirbo ne tik bažnyčiai, 
bet ir privilegiotam luomui bei 
domėjosi graikų klasikos pra
eitimi — poetiškom legendom, 
šiandien pasaulis geriau pažįsta 
graikus iš jų legendų. Klasikinė 
Graikija per šimtmečius nešė 
šviesos žibintą.

Mūsų civilizacija yra mūsų 
pačių kuriama kitaip, kad ir 
netaip. Todėl, kad didingas me
nas jau atliko ką reikėjo atlik
ti. Statome dangorėžius, o baž
nyčias — kaip kluonus ... Vie
toje Nukryžiuotojo, pakabina- 
na geležinį zigzagą ant kryžiaus 
ir tai gerai. Juk dabar mažiau 
meldžiamės... Kam tas didin
gas grožis — tobulas menas? 
Aukštos bažnyčios, brangūs vit
ražai, amžinai nenubhmką stik
lai languose ir t. t. Juk ir 
pasaulinis menas nuėjo vel
niop! M. š.

menas

KAS NORĖS DALYVAUTI
Kaip kasmet būdavo ren

giamos atvirame ore meno 
parodos, taip ir šiais metais 
rugpjūčio 13 — 15 d. d. bus 
Gold Coast Art Fair Rush gat. 
ir jos šalutinėse gatvėse. Kas 
nori tokioje parodoje — tur
guje dalyvauti, gali iš anksto 
gauti aplikacijas, parašius Gold 
Coast Art Fair Office, 26 E. 
Huron St, Chicago, III. 60611.

, KAZ. VARNELIO 
! KŪRINYS MENO 
, INSTITUTE

Chicagos ir apylinkės daili
ninką 73 meno paroda Chica- 

!gos Meno Institute Gunsaulus 
salėje šiais metais “rimtesnė 

ilš 8(1 darbų, kuriuos priėmė ju- 
; ry komisija, geroka dalis yra 
ir “tradicinės” dailės, kas šiais 
laikais retas reiškinys. Bet tuo 
pačiu kartu parodoje “nesikli- 

i juo ja” kai kurie banalūs eks
ponatai su bendru parodos 
vaizdu, būtent — I.eland John- 
stono balkiais prislėgtų auto
mobilio padangų eilė.

jNeimano konstrukcija 
i balkiai sunerti į rėmus, 
kopėčios, avies kailiai, 
binuota “vard stiku” 
žas, viena kaldra, yra nedažy- 

i tų drobių ir keletas, geležies 
j konstrukcijų. Yra aplamdytų 
popieriaus lapų.

Man atrodos kad parodos 
I rengėjai padarė nuolaidų pri- 
I imdami kad ir mažesnę dalį 
j tradicinio stiliaus eksponatų. 
Jie yra John Knudsen ‘‘Chica
gos miestas” įspūdingas mies
to plotas su pažymėtom vie
tom. Aleda Albin dramatiškas 
tušu nupiešti juodos šeimos 
narių portretai. Truputį nejau
kų įspūdį daro Edward Syreko 
užmuštas šuo. Paveikslas kon
troversinis ir jo temą galima 
ir kitaip suprasti, būtent: apa
čioje guli kruvinas negyvas šu
nelis, o viršutinė drobės dalis 
ištisai abstrakti- Vienoje drobė
je realizmas ir abstraktizmas 
nesuderinami elementai. Pa-I 
veikslas dviprasmiškas—“Dead 
End”. Kam, kur: šuneliui, ar 
tradicinei dailei?

Čia reiktų smulkiau pažvel
gti į aukščiau minėtų “biza- 
riškų” darbų, ši keista meni
ninko (ar staliaus) konstruk
cija tarp balkių įtempta virvė, 
jau pusiau įtrūkusi, gal būt, tu
ri kokią simbolinę reikšme, 
pvz. “įtampa pasibaigs katas
trofa”. Kita konstrukcija, tai 
pripūstos automobilio padan
gos, prislėgtos sunkiais bal
kiais, tik viena supliuškusi. Ir 
šiuo atveju galima interpre
tuoti išpūstą, perdėtą, netikrą 
ekonominę ar politinę būklę. 
Estetikos akimis žiūrint, atro
do paradoksas, nes čia nėra 
menas, o tik priemonė min
čiai išreikšti.

‘Parodoje yra ir daugiau pa
našių “simbolinių” dalykų,

John 
virvė ir 

virvių 
sukom- 
nionta-

ŽVEJAI" — Renesanso tapyba

ypač konstrukcijose, 
menininkai pasigenda 
Modernaus meno formos pra
dėjo atsibosti. Kalviam ir sta
liam atsirado nauja meno sri
tis — konstrukcija iš geležies 
laužo, lentų, rąstų, vielų, stik
lo, plastikos ir pan. Lauise Ne- 
velson dirba spintas, duris sie
nas, panašiai kaip Lietuvos kai
mo dievdirbiai. Muziejų kura
toriai laiko ją konstrukcijų ka
raliene.

Jau ir Mirė dail. Osmolskis . 
idėjų.

Is New lorko pranešė, kad 
'mirė dailininkas Osinolskis.

-— Trijų dailininkų 
leikio, A. Cooper ir J. 
dailės darbų paroda 
muziejuje pasibaigs balandžio 
10 dieną.

M. Ši- 
Fabiono 
Balzeko

Kazimiero Varnelio monu
mentalus, grynai geometrinių 
dekoratyvinių darbų stilius ne 
tik mums, bet ir plačiai pub- 
likai gerai pažįstamas. Šioj pa
rodoj turbūt vienintelis lietu
vis Kazimieras Varnelis išstatė 
didelio formato drobe “Pseu
do Labyrinth” rausvame kolo
rite. Praeitoj Chicagos ir apy
linkių bienalėje jis laimėjo

stambią premiją už dekoraty
vinį kūrinį.

Be blogų inovacijų parodoje 
yra kai kuriu moderniu, net 
ultramodernių darbų. Avan
gardo hierarchija šį kartą pa
čia rė kompromisų, nes buvo 
jau per toli nueita- Visuomenė 
ir spauda buvo pradėjusi paro
das ignoruoti.

Specialaus mokesčio į šią pa
rodą nereikia mokėti. Paroda 
pasibaigs balandžio 18 d. m. š.

jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statvtos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
nasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban> 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ. NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuvišku Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00. minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus,šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! NSURLD

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuos* Hemas automobiliams pastatyti
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(Reportažas
Vieno iš geresnių vėjų atpūs

tas pavasaris oficialiai užbaigė 
labai ilgų, šaltų ir įsibodėjusią 
žiemų. Pagal vietinę spaudą tai 
buvusi vieno iš giliausių ir šal
čiausių žiemų nuo to laiko, kai 
vedama statistika. Bet kaskart 
platėjanti saulės šypsena ir švel- 
nėjąs vėjas nei kiek nepaleng
vina ekonominės Kanados padė
ties. Šalia rekordinio skaičiaus 
bankrutavusių firmų, čia yra be
galės bedarbių, kurių tarpe ne
maža ir lietuvių.

Ilgiau be darbo esą, nelaimė-1

Kanados premjeras rengiasi Maskvon
Neseniai vedęs Kanados premjeras Pierre Trudeau 

rengiasi važiuoti į Maskvą. Andrei Gromyko kvietimą 
kanadiečiams Įteikė prieš porą metų, bet tiktai šiomis 
dienomis nutarta kvietimu pasinaudoti. Premjeras Tru
deau bus sovietų premjero Kosygino svečias. Jis turės 
progos kelias valandas Įvairiais klausimais laisvai išsikal
bėti su pačiu Kosyginu, o vėliau, čekistų lydimas, galės 
aplankyti kelias pačios Rusijos arba rusų pavergtų kraš
tų vietas.

Turint galvoje premjero Trudeau charakterį ir jo 
keliones i kitas valstybes, reikia manyti, kad jis ir Mask
voje bus toks savarankiškas ir Į oficialius rėmus pilnai 
neįstatomas, kaip jis buvo Hongkonge ar Pacifiko salose. 
Jis turės dalyvauti viename kitame oficialiame posėdyje, 
bet jis daugiau padarys laisvai bekalbėdamas su Kosygi
nu ir Brežnevu negu oficialiuose posėdžiuose. Apie gy
venimą Rusijoje jis daugiau patirs iš pasikalbėjimų su 
palydovais arba netikėtai sutiktais žmonėmis, negu iš 
oficialių pranešimų, kurie brukami Į rankas kiekvienam 
Įtakingesniam svečiui.

Reikia manyti, kad vizito Maskvoje metu premjeras 
Trudeau turės pasisakyti ir pavergtos Lietuvos reikalu. 
Iki šio meto Kanada nepripažino prievartinio Lietuvos 
Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. 
Aiškus daiktas, kad sovietų valdžia bandys daryti spau
dimą į Kanados premjerą, kad toki pripažinimą išside
rėtų. Antrojo Pasaulinio karo metu rusai pavergė Lie
tuvą, bet jiems labai nepatogu, kai iki šio meto niekas to 
pavergimo nenori legalizuoti

Toronte leidžiamų Tėviškės žiburių redaktorius pa
darė lietuviams naudingą patarnavimą, pasiųsdamas Ka
nados užsienio reikalų ministrui M. Sharp kelis klausi
mus apie planuojamą premjero Trudeau kelionę Į Mask
vą ir paskelbdamas ministro atsakymus. Gerai informuo
tas ir stropus Kanados užsienio ministras buvo užklaus
tas, ar Kanados vyriausybė padės tiems kanadiečiams 
parsigabenti kitoje geležinės uždangos pusėje gyvenan
čius šeimų narius. Ministras Sharp, respektuodamas 
Sovietų Sąjungą ir kitas rytų Europos valstybes, pasiža
dėjo panaudoti kiekvieną progą šiam klausimui kelti ir 
spręstu

Bet lietuviams įdomiausias atsakymas buvo į klau
simą, kokios politikos Kanados vyriausybė laikysis oku-

puotos Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu. Štai Ka
nados užsienio ministro raštu padarytas pareiškimas:

“Kanados vyriausybė, pilnai pripažindama de 
facto situaciją, pastoviai atsisako pripažinti teisė
tumą įjungimo Estijos, Latvijos ir Lietuvos į Sovie
tų Sąjungą. Šis klausimas iš tikro yra veiksnys Ka
nados — Sovietų Sąjungos santykiuose”. (Tėviškės 
Žiburiai, 1971 m. kovo 18 d., 1 psl.).
Turint galvoje tikslų ir labai atsargų Kanados už

sienio ministro Sharp pareiškimą, yra pagrindo manyti, 
kad Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių pagrobimo ir pri
jungimo įteisinimas jau buvo keliamas. Jeigu ministras 
Sharp sako, kad šis klausimas iš tikro yra veiksnys, tai 
jis rusų turėjo būti keliamas. Jeigu šis klausimas nebū
tų buvęs keltas, tai jis negalėtų būti veiksniu. Sovietų 
Sąjunga, laisvu noru nepaleidusi nei vienos karo metu 
okupuotos tautos, laisvu noru nesitrauks iš Lietuvos. Ru
sai Europos taikos konferencijos nenori, kad nereikėtų 
jiems trauktis iš pagrobtų rytų Europos žemių.

Amerikos karo jėgos pasitraukė iš labai svarbių pie
tų Europos, Afrikos ir Pacifiko pozicijų, tuo tarpu So
vietų Sąjunga kiekvieną progą naudoja savo pozicijoms 
stiprinti rytų Europoje. Rusai sutrempė čekų pastangas 
bent kiek atsipalaiduoti nuo žiauraus sovietinio išnaudo
jimo, o dabar stiprina varžtus Lenkijoje ir Rumunijoje. 
Reikia manyti, kad bus daromas spaudimas ir į Kanados 
premjerą Trudeau. Sovietų Sąjunga savo tikslams pa
siekti naudoja visas priemones. Ji žino, kad Trudeau 
bandys pagyvinti Kanados prekybą su Sovietų Sąjunga. 
Kiekvienam aišku, jog tai bus pats svarbiausias premjero 
Trudeau kelionės tikslas. Prekyba rūpi ir Sovietų Sąjun
gai, bet nauji užkariavimai ir anksčiau užkariautų sri
čių suvirškinimas rusams svarbiau, negu prekyba. Rei
kia daboti, kad Kanados premjeras nesusigundytų.

Laisvojo pasaulio lietuviai turėtų kreiptis į Kanados 
premjerą ir prašyti, kad šios kelionės metu nepadarytų 
pavergėjams kokių nuolaidų. Ypatingai svarus gali būti 
Kanadoje gyvenančių lietuvių balsas. Didesnės Kanados 
lietuvių organizacijos ir pavieniai lietuviai galėtų para
šyti laiškus Kanados premjerui ir užsienio ministrui, 
prašydami premjerą nenuskriausti ir šiaip jau nuskriaus
tos tautos; nepripažinti prievarta padaryto Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.

Premjeras Trudeau Maskvoje galėtų patarti duoti 
laisvę ne tik lietuviams, bet ir kitoms pavergtoms tautoms. 
Bet jeigu premjeras šitokio patarimo nedrįstų pareikšti, 
tai, kad bent nepripažintų Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

iš Toronto)
j e atsidūrę žmonės, nesunkiai 
gauna miesto pašalpa. Vietinių 
tarpe yra tokių tinginių, kurie 
metų metais gyvena iš pašalpos, 
visai nesirūpindami darbu. Lie
tuvių pašaipininkų beveik nėra. 
Vietoj to, mūsų vis daugiau pa
siturintys tautiečiai, kartu su 
paukščiais skrenda žiemoti į pie
tus. Ir gyvybingasis Kanados 
premjeras niekuomet nenusėdi 
vietoje. Tai jis atostogauja Vi
duržiemio jūros pakantėse, tai 
jis maudosi Bahamų salyne, šie
met jis jau spėjo visų mėnesį 

praleisti Indijos Šiltame klima
te, o grįžęs į Ottawą, tuojau iš
skubėjo slidinėti j British Co- 
lumbija. Ten jis padarė didelę 
staigmeną. Pats būdamas 51 
metų, vedė mergiotę 22 metų 
amžiaus. Kanadiečiai teigia, kad 
tai būsianti antroji Kenedienė, 
kuri ištekėjo už graiko laivų 
magnato.

Metinis Paramos Kredito Ko
operatyvo susirinkimas praėjo 
labai sėkmingai, sutraukęs 398 
narius ir gyvas diskusijas. (Nuo 
Paramos atsiskyręs ir savo pirm
taką norėjęs sugriauti Prisikėli
mo parapijos bankelis, tuomet 
vadovaujant Jonui Matulioniui, 
savo metiniame susirinkime te
turėjo tik 148 narius). Vienas 
iš įdomiausių ir svarbiausių die
notvarkės punktų, Lietuvių Na
mų užpirkimas, jų atnaujinimo 
projektas susilaukė visuotinio 
narių pritarimo. Keista tik, kad 
Kanados valstybiniam bankui 
jau kelintą, kartą šiemet maži
nant paskolų nuošimčius, Para
ma pakėlė savuosius iš 8% į SVĮ.

Vasario 16 minėjimas ir šie
met praėjo su dideliu pasiseki
mu, gan įspūdingai vien, tik jau
nimui užpildant visą meninę pro
gramą. Gerai praėjo ir mažiau 
reklamuotas, po minėjimo įvykęs 
balius, kuriame dalyvavo tik 
kviesti svečiai. Kas įdomiausia, 
kad dalis baliaus dalyvių (lie
tuvių) į minėjimą atėjo po ofi
cialiosios dalies, po pertraukos 
jau prasidėjus meninei progra
mai, kai prie įėjimo išdalinti au
kų vokeliai jau buvo surinkti. Ir 
kad apie pusę baliuje dalyvavu
sių iškiliųjų lietuviškų vardų ne
simatė aukų sąrašuose. Dėl to 
vėliau įvykusiame Bendruome
nės veiksnių susirinkime buvo 
sielotasi, ieškota priežasčių, ko
dėl surinktų lėšų nepapako nei 
minėjimo, nei baliaus išlaidoms 
apmokėti.

Naujienose paskelbta, Nepr. 
Lietuvos pakartota nepakeičia
ma tiesa apie parapijų rajoninį 
suskirstymą, susilaukė pakar
totino Tėv. žiburių paneigimo. 
Aišku, netekti ir mažiausios lie
tuviškos parapijos būtų didžiau
sias nuostolis mūsų kolonijai. 
Tuo labiau neįsivaizduotina gali
mybė prarasti tokį darbštų kle
boną, kuris, kaip tikras tėvas 
rūpintųsi savais lietuviais, ne
žiūrint kurios jie parapijos, ar 
net kokio tikėjimo. (Buvo atve
jų, kad teisingai ar neteisingai 
suimtas ir apkaltintas lietuvis 
klebono Užubalio dėka buvo tie
siog ištrauktas iš teisingumo or
ganų). Bet nėra to blogo, kas 
neišeitų Į gerą. Ir šiuo atveju bū
tų labai sveikintina, jau nebe 
nauja parapijos idėja išsikelti 
už miesto. Ten, kur daugiau 
erdvės, kur nebus mašinų par
kavimo problemos, kur vakari
nėse miesto dalyse gyvena dau
giau lietuvių. Tuo labiau, kad

Britų Kolumbijoje 
laukiami jauni lietuviai 

pionieriai
Kad lietuvių tautos atskala iš

eivijoje nemano nutautėti, išsi
gimti ir likti žmogiška trąša vien 
tik tolimoms svetimoms tautoms 
praturtinti, o instinktyviai sie
kia išlaikyti savo lietuviškąjį 
identiškumą, reiktų atkreipti dė
mesį į tokius straipsnius ir laiš
kus, kurių autoriai atsiunčia lie
tuviškiems laikraščiams arba jų 
artimiems bendradarbiams, ska
tindami lietuvius keltis iš “po
liurijos” užterštų didmiesčių ir 
steigti lietuviškus židinėlius gra
žioje, natūralioje, sveikoje gam
toje ko toliausiai nuo miestų 
kurtinančio triukšmo ir troški
nančių dulkių, dujų, dūmų bei 
smogo.

Savo laiku Naujienose buvo J. 
Pr. plačiai rašoma apie palankias 
galimybes lietuviams įsikurti 
Kanados prerijose, ypač Taikos 
(Ramybės, Peace) upės slėny
je, vėliau Dr. Vinco Vyčino apie 
labai Lietuvos gamtą primenan
čias Prince George, B. C., apy
linkes, kur jis buvo nebe tik nu
matęs, bet ir užpirkęs žemės 
plotą lietuviškam kaimui kurti. 
Daug panašių atradimų, suma
nymų ir pasiūlymų baigėsi nie
kais, kadangi surastas vietoves 
netrukus kolonizavo kitataučiai, 
o lietuviai bevelijo pasilikti mie
stų nuliais...

Štai nauji gundymai” iš gra
žiausios Kanados dalies — Britų 
Kolumbijos vakarų, didžiosios 
Vankuverio salos, kurioje lietu
viai aptiko "‘žemės rojaus” ga
balą ir pradeda vienas po kito 
kurtis ir daugiau saviškių ska
tinti, kaip jau buvo Naujienose 
pora kartų rašyta, štai dar kele
tas “pagundų” iš laiškų:

Laiškai iš Vankuverio
Prieš kelias dienas aplankiau 

p. p. Vyčinus, gyvenančius 5596 
Menzies Rd., Duncan. B. C., kur 
jie nusipirko keliasdešimt akrų 
žemės ir ūkininkauja. Profeso
rius vakarais rašo naują knygą. 
Duncan miestas, turintis kelis ar 
keliolika tūkstančių gyventojų, 
taipgi apylinkės yra gražios ir 
gamta neužteršta. Galima mies
telio pakraštyje nusipirkti poros

tam reikalui, šalia kapinių, anks
čiau Įgytas 6 akrų sklypas pe
reitais metais buvo padidintas 
priperkant dar vieną akrą. Tuo 
pagerinant galimybes patogiau 
vykdyti jau turimiems naujos 
šventovės statybos planams. Vie
nokių ar kitokių atveju liktų 
tik sunkiau sprendžiama rajoni
nės parapijos apimtis, nes toje, 
Port Credit priemiesčio, vietoje 
gyvena nedaug lietuvių.

S. Pranckūnas 

miegamųjų namą už H ar 12 
tūkstančių su poros tūkstančių 
įmokėjimu. čia žiemos būna be 
sniego. Jei kada naktį pasninga, 
tai dieną vėl nutirpsta. Lietaus 
tai išskrinta nemažai.

Mielas... pabūkite piršliu. 
Vancouver saloje lietuvių koloni
joje yra gražių ir gana turtingų 
vienturčių lietuvaičių, kaip tai 
Klimavičiūtė, Radzevičiūtė, Mi
lašiūtė, Vyčinaitė, Kauliutė. Ki
tų pavardžių neprisimenu, šiuo 
metu mūsų kolonijoje beveik vi
siškai nėra jaunų lietuvių, tin
kančių vedyboms ir sukūrimui 
lietuviškų šeimų. Būtinai reikia 
lietuvių jaunikių. Pas mus pa
vasaris jau prasidėjo. (Laiškas 
rašytas kovo 14 d.).

Kitame laiške iš sausio 8 d. 
rašoma:

Vancouver saloje, Victoria 
mieste lietuvaitė p-lė Milašiūtė, 
studijavusi universitete teisę, 
gražioje vietoje su vaizdu į van
denyną turi puikų motelį. Gre
timai dviejų butų nuosavame na
me gyvena jos senukai tėvai. 
Brolių ar seserų ji neturi.

Jaučiame gyvą reikalą, kad lie
tuviai ne tik Kanadoje, bet ir 
J. A. V-bėse gyviau susidomėtų 
mūsų gražiąja sala, progomis įsi
kurti ir dar geresnėmis progo
mis sukurti daugiau lietuviškų 
šeimų” 1 J. Pr.

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Organizacijų 

Centro metinis susirinkimas
DLOC metinis susirinkimas 

šaukiamas šį sekmadienį, kovo 
mėn. 28 d., 12 vai., Detroito Lie
tuvių Namuose, 3009 Tillman. 
Programoje metinė apyskaita 
ir naujos valdybos rinkimai.

Remiantis DLOC Statuto II 
sk. 2-j u straipsniu visos organi
zacijos prašomos pateikti atsto
vų sąrašą.

Organizacija deleguoja du (2) 
atstovus. Organizacija, turinti 
daugiau kaip 25 narius, gali de
leguoti po vieną (1) atstovą nuo 
kiekvienų dvidešimt penkių (25) 
narių ar jų dalies, bet ne dau
giau kaip penkis (5) atstovus iš 
viso. Statuto II sk. 3 str. — į 
DLOC ■ įeinančios organizacijos 
moka po vieną (1) dolerį nuo 
kiekvieno delegato atstovo Į me
tus. DLOC Valdyba

Nepapratęs teisingesnis
Moterėlė atėjo į gydytojo 

ofisą. Ant vieno lango ji pa- 
natė užrašą: “Naprapatas”.

— Eisiu pas šitą. Jis gali bū
ti teisingas, nes atvirai pasisa
ko, kad nepapratęs....

— Mark Twainas buvo pir
mas autorius, kuris pradėjo 
rašyti Remingtono rašoma j a 
mašinėle.

JUOZAS KARIBUTAS
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Privažiuojame geležinkelių mazgą Cor- 
dobą. Nuo jos Algeciras visai netoli. Tai 
paskutinė Ispanijos stotis prie jūros. Iš čia 
plaukia laivai Į Afriką.

Kai traukinys pasiekė Algeciras, buvo 
jau gerokai įdienoję ir saulė nesigailėjo ši
limos. Judėjimas uoste buvo gana didelis. 
Krantinės kontrolę vykdė afrikiečiai. Ir ji 
buvo gana nuodugni. Keleiviams teko su
gaišti daug laiko, kol jie perėjo per kont
rolę. Ypač afrikiečius smulkmeniškai iš
krėtė, iškratydami jų maišus ir ryšulius. 
Tur būt, ieškojo narkotikų.

LAIVU į AFRIKĄ
Vos tik įsigavau į laivą, kaip prasidėjo 

savotiškas turgus. Vieni mainė pinigus, 
kiti pirko cigaretes, degtinę ir kitokius da
lykus. Kainos, palyginti, žemos, maždaug 
kokiu trečdaliu pigiau, negu Ispanijoje. 
Tad ir susidarė ilgos eilės pirkėjų, kurie 
stengėsi pasinaudoti proga.

Laivas, kaip buvo paskelbta, gabeno 
apie pusantro tūkstančio keleivių. Maistas 
pasakiškai pigus, šauniausi pietūs su vynu 
tik pusantro dolerio. Mano išpirktas kelio
nes bilietas po Europą čia jau nebegaliavo: 
reikėjo už kelionę į Afriką atskirai mokėti.

Keliauti laivu tikras malonumas. Bent 
man tokia kelionė yra maloni. Viena, ma-

loni ji yra poilsio atžvilgiu. Antra, kaž- : galvas puošia turbanai. Vienų rūbai balti
kaip užsimiršti ir jokie rūpesčiai nebevar
gina.

Laivo salės pilnos keleivių. Vieni lipa 
žemyn, kiti kopia aukštyn. Nėra to apri
bojimo ir suvaržymo, kokis jaučiasi trau
kinyje.

Kelionė gana trumpa, — tik kelių va
landų. Štai artėja ir Afrikos krantai. Sto
viu ant denio ir pirmą kartą stebiu Maroko 
krantus. Pro žiūronus žiūrint, matosi ir 
keistai apsirengę žmonės.

Laivas skrodžia bangas ir artinasi prie 
kranto šalies, apie kurią tik geografijos 
vadovėliuose tebuvau skaitęs. Tiesa, kai 
gyvenau prancūzų zonoje, tai tada ten bu
vo daug afrikiečių kareivių. Bet negi iš jų 
buvo įmanoma susidaryti sau vaizdą apie 
jų kraštą?

Smalsumo vedinas stoviu prie borto ir 
stebiu artėjanti aukštoje krantinėje mies
telį. Tai jau Afrika. Gibraltaro sąsiauris 
jau perkeliautas ir artinamės prie Afrikoje 
esančio Tanger uosto, žvilga Sauk's švieso
je miestelio bokštai ir kaminai. Uoste ma
tosi didelis judėjimas.

Užkimusiai subaubia mūsų laivas, pri
plaukdamas uostą, lyg norėdamas pasi
garsinti ir paskelbti: “žiūrėkite, kiek aš 
keleivių atgabenau!”

Nuleido inkarus, pakėlė tiltelius, kad 
keleiviai galėtų iš laivo išlipti. Stovėdamas 
eilėje ir laukdamas, kad galėsiu išlipti, su 
atsidėjimu sekiau, kas vyksta uoste. Mano 
dėmesį ypač patraukė apdaras: ilgi rūbai, 

kaip sniegas, kitų — rudi. Iš tolo neįma
noma pasakyti, kurie jų vyrai, ir kurios 
jų moterys.

Laive susipažinau su pora Anglijos biz
nierių. kurie vežėsi ir lengvą mašiną. Jie 
pažadėjo ir mane nuvežti į miestą. Pasisa
kė, kad jie kiekvieną vasarą čia praleidžia 
atostogas, nes labai patinkąs pajūris. Su 
miestu jie esą gerai susipažinę ir galį re
komenduoti gerą viešbutį.

Mielai pasinaudojau jų paslauga va
žiuoti į miestą. Vos susėdome į mašiną, 
tuoj apspito mus arabai, siūlydami viso
kios rūšies patarnavimus. Kai kurie jų, be 
niekur nieko, prašė pinigų. Turėjome ne
mažai vargo, kol nuo jų atsikratėme. Kiek 
toliau pavažiavus, apspito būrys vaikų. 
Rėkaudami, šūkaudami jie pradėjo valyti 
mašiną ir ištiesę rankas prašė pinigų.

Tik truputį stabtelėjęs, vairuotojas pa
spaudė pedalą. Mašina pradėjo smarkiau 
bėgti, palikdama vaikus berėkaujančius.

Anglai pasižymi šaltumu, kurį jie pa
demonstravo ir šį kartą. Jie patarė ir man 
šaltai laikytis bei nekreipti jokio dėmesio 

' į arabų visokius pasiūlymus patarnauti. 
Turiu pasakyti, kad tas patarimas man la-
bai pravertė.

Tanger — Tanžėras anksčiau priklausė 
prancūzams. Per paskutinį karą jis buvo 

, ispanų okupantas ir pagaliau 1956 metais 
f jam buvo suteikta nepriklausomybė. Da
bar jis yra valdomas Royaume du Moroc 

karaliaus. Nuo nepriklausomybės paskel
bimo kraštas mažai tepasikeitė, — jis tebė
ra gana primityvus. Senos tradicijos ir vi
sokie prietarai tebėra labai giliai įleidę 
šaknis į jų gyvenimą. Tai pastebima iš pir
mo žvilgsnio: iš apdaro moterų, kurios dė 
vi ilgus ir sunkius drabužius, o veidą už
dengia vualiu (šydu) taip, kad tik akys 
žybsi. Tačiau kai kurios jų jau tiek yra 
“sumodernėjusios”, kad nešioja rankinu
kus. Senesnio amžiaus moterys atrodo 
kaip vergės. Jos neštuvais neša vandenį 
bei skalbinius, kuriuos pasideda ant gal
vos. Jų išvaizda sukelia pasigailėjimą. Kai 
kurios verčiasi prekyba: pasidėjusios ke
letą morkų ir svogūnų ant šaligatvio, jos 
sėdi ištisas dienas, karštos saulės kepina
mos, ir laukia kostumerių.

Jokios maisto priežiūros nėra. Mėsa su
krauta lauke. Pirkėjai prieina, pavarto 
vieną mėsos gabalą, pavarto kitą, ir jei nė 
vienas nepatinka, tai numeta ir eina sau, 
kaip niekur nieko. Arba vėl, prie šaligatvio 
stovi geležinė keptuvė. Kepėjas kepa kaž
kokius mėsgalius ir laukia kostumerių. Ir 
jų netrūksta. Tai daugiausia tūkstančiai 
musių, kurios įkyriai čia zvimbia. Su mu
sėmis iškeptais skanėstais dalinasi ir ara
bai, kurie su pasigardžiavimu valgo keps
nius.

Pragyvenimas čia labai pigus. Nenuos
tabu, kad. pavyzdžiui, minėti anglai kas- 
met čia atvyksta atostogauti. Pliažas man 
čia labiau patiko, negu Havajuose. Jūra 
maloni. Daug viešbučių ir restoranų bei 

ištaigingų rezidencijų, kuriose gyvena dau 
giausia europiečiai (anglai, vokiečiai, pran 
cūzai ir kiti). Kiek atokiau nuo tų praban
gių rezidencijų ir vilų yra skurdžių lūšnos, 
kuriose gyvena marokiečiai. Nors viduje 
tų lūšnų neteko būti, tačiau pro atidaras 
duris buvo matyti, kas dedasi viduje. Kaip 
atrodo, arabai miega ant grindų. Baldai 
(stalas ir suolelis) sukalinėti iš netašytų 
pagaliukų. Vyrai rūko pypkes ir sėdi išti
somis dienomis nieko neveikdami. Tiesa, 
jie pasisiūlo už tam tikrą atlyginimą turis
tams parodyti mečetę ir kitas įžymybes. Vi
sai kas-kita su moterimis. Kaip atrodo, ant 
jų pečių visi darbai yra sukrauti.

Miesto transportacija primityvi. Perve
žimui daiktų naudojami asilai, kuriuos 
apkrauna visokiais indais, krepšiais ir 
įvairiais daiktais. Ir apkrauna taip, kad 
tie gyvuliukai vos gali paeiti. Arba vėl 
girgždantį ir aplūžusi vežimuką tempia 
įkinkytas asiliukas. Dažnai ir pats arabas 
padeda savo asiliukui, stumdamas veži
mą.

Gatvės vietomis tokios siauros, kad 
tenka prie sienos prisiglausti, kai automo
bilis pravažiuoja. Kadangi maistui virti 
daugiausia naudojamos malkos, tai mies
tas, ypač pavakaryje, dūmuose paskęsta.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien quo 1Q £)q 1?. vai. ryto, 

•juo 7 iki 9 vai, vak. Tree, niriaryta

Rax. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tel.f.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai* 
Trečiad, ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS; 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Pietų Amerikoje
Serga Albinas Gumbaragis

Žinomas Pietų Amerikos lie
tuvių veikėjas ir žurnalistas, 
nuo 1929 metų gyvenantis 
Urugvajaus sostinėje Montevi
deo, Albinas Gumbaragis ko
vo 11 dienų rašytame laiške 
vienam prieteliui Čikagoje dė
kodamas už jam nusiųstą jo 
prašytą Naujienų numerį rašo:

“Parašęs tau trumpą laiške
lį su prašymu, ir paskutinėmis 
jėgomis nunešęs į paštą guliau

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St„ Chicago, ill. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St, Chicago, III. 60608 
Antr^ ketv. ir šeštad. Tel 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, 111. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

D r. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
27U9 W. 51st STREET 

Tek: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4. 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EiSIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomti Ml 3-0001.

GRAD1NSKAS
VOKIŠKAS

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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; Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Michigane, netoli Monroe, jau seniai veikia slaptas kovotojas prieš greitkeliu teršimą įvairiomis 
iškabomis. Prie kelio Nr. 23 šis elektriniu piuklu apsiginklavęs pilietis nuvertė jau 34 dide

les garsinimu iškabas.

į ligonio patalą. Nuo jo dar ne- 
pasikėliau ir nežinia kada pa
jėgsiu. Pairo kepenys — likau 
ligoniu. Gavau tavo brangų 
laišką su savo straipsnio iškar
pa, už ką stipriai spaudžiu 
tave prie krūtinės. Ačiū! Ši 
dovanėlė mane sustiprino, pa
guodė ir tiek moraliai naujų 
jėgų pridavė, kad dar norisi ir 
toliau gyventi, dirbti ir būti 
naudingu... ”
- Jo adresas yra:
A. Gumbaragis,
c. Ellauri 221 ap. 3 
Montevideo, Uruguay

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Telu FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-' 
Į dienio iki penktadienio 11—12’ 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek-! 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

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

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

KUR KIEK ŽMONIŲ 
NORI EMIGRUOTI? 
12% amerikiečių nori 
keltis... Į Australiją 

Naujausiai padaryta anketa 
parodė, kad šiuo metu ameri- 
kiečiij norėtų išemigruoti kur 
nors į kitą šalį, jei galėtų tris 
kartus daugiau, negu tuojau 
po II pasaulinio karo arba du 
kart daugiau kaip 1959 metais.

Apklausinėjimas parodė, 
kad vienas žmogus iš kiekvie
nų astuonių amerikiečių, tai 
yra apie 16 milijonų žmoniij 
keltųsi kitur. Visas trečdalis 
apklaustųjų pasisakė mieliau 
nori keltis į Australiją. Tai 
tiek Amerikoje, o kaip kitur? 
I Pavyzdžiui, Anglijoje keturi 
iš kiekvienų dešimties žmonitj 
norėtų emigruoti. Po Anglijos 
kita šalis yra Urugvajus (ap
klausiniai padaryti Montevi
deo mieste), kur net 32 nuo
šimčiai žmonių mielai keltųsi 
kitur.
t Vakarų Vokietijoje 27 nuo
šimčiai nori emigruoti. Anglai, 
įlandai ir amerikiečiai labiau
siai nori į Australiją, o Brazili
jos, Urugvajaus ir Graikijos 
žmionės labiausiai nori į Jung
tines Valstybes.

sistengsiu tuo reikalu suruošti 
viešus pasisakymus. To aš pa
reikalausiu iš Miesto Tarybos. 
Tegul (šio wardo) žmonės pa
sisako, ar jie to nori”, pareiš
kė aldermanas Stašėukas.

Daley “pavogęs”
Friedmano planą

Respublikonų pasirinktasis 
kandidatas į Chicagos miesto 
merus Richard Friedman nu
siskundė savo kampanijos tal
kininkams, kad meras Daley 
“papunkčiui” pavogė jo pla
nus viešai ir privačiai gyvena
mų patalpij. statybai. Jis esąs 
tikras, kad per ateinančias 
pora savaičių iki rinkimų Da
ley “pavogsiąs”’ ir kitus jo 
planus, kaip tai padaręs su 
sveikatos globos planu ir kitais 
planais.

Vieno “plano”, atrodo, Da
ley Friedmanui “nepavogė”: jis 
pirmadienį per 45 minutes fo
tografų ir reporteriii lydimas, 
su savo talkininkais Bingham 
St užgatvyje krovė Į sunkveži
mį ir pavežė savo kaimynų 
“gerbedžiij”, kurio miesto sa
nitarijos vežimai nespėjo anks
čiau pavežti. •* j

—

Pagerbtas Clarence Darrow7 i
Garsusis Chicaįos advokatas 

Clarence Darroy^mirė 1938 m. 
kovo 13 d. Jo' kūpo pelenai bu
vo Jackson Parko ežerėly iš
pilti- į vandeni pagal jo pagei
davimą. Jo gerbėjai, kaip 
kasmet taip ir ši kovo 13 d., 
susirinko prie tilto pagerbti 
Darrow ir įmetė į vandenį gė
lių puokštę.

Jeigu Darrow | būtų gyvas, 
tai šiais metais būtų 101 metij 
amžiaus. Darrovi buvo krimi
nalinių bylų advokatas. Jis 
ypatingai išgarsėjo evoliucijos 
byloje, ginče įdėl tikybos ir 
mokslo. Bylą jis laimėjo.

3. Mrs. J. G., Chicago, Il
linois -------------------  $10.00

4. Wisconsin© Lietuvių Die
nos Komitetas, atsiuntė M. Ta- 
mulėnas iš Racine, Wise. $20.00

5. E. Vizgirda, Detroit Mi
chigan ----------------------- $7.00

6.Stapa, Chicago, Hl..... $500
7. J. Bacevičius, Chicago, Il

linois -------------- $1000
8. Vytauto Didžiojo Šaulių 

kuopa, Mr. S. Razvickas $50.00
9. Anna Maggenti, Chicago,

Illinois ------------------- $20.00
10. A. Mironas', St. Monica,

Calif. ..............    $2.00
Viso $114.00

Visiems aukotojams ir orga
nizacijoms tariame nuoširdų 
ačiū.

Naujienų Vajaus Komisija

Kas ilgiau gyvena?
Kas dirba, tas ilgiau gyvena. 

Laukinis arklys gali gyventi 19 
metų, o naminis arklys išgy
vena 40 metų. O kaip su žmo
nėmis, kurie dirba ir kurie ne
dirba? Gydytojai mano, kad 
veiklus žmogus turi daugiau 
šansų ilgiau gyventi.

help your*
HEART FUND” 

help your HEART

BUY U. S. SAVINGS BONDS

|| BEVERLY HILLS GĖLINY1IA I 
VISOMS PROGOMS

2443 WEST 63rd STREET

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5E6-122I

PETU
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■ 
I

-F

Gydytojo receptas
Po karšto pamokslo savo 

gauleiteriams Hitleris persišal
dė ir smarkiai susirgo. Buvo iš 
kviestas garsus gydytojas Spitz. 
Patikrinęs ligoni, slaugyto
jams pasakė:

— Jam reikalinga karšta pil
tis.

— O kaip tą pirtį paruošti? 
— paklausė tarnas.

—-.Du kartus panardinkite į 
vandenį, tik vieną kartą ištrau
kite — tarė gydytojas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. Į 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vak vak. šeštadie-1 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku | 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS !
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėli 
valandos skambinti telef. HE 4-2123.1 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Kodėl daugiausiai CHA 
namų siūlo 13 wardui?
Praeitą savaitę Ford City 

įvykusiame Homeowners (na
mų savininkų) sąjungos narių 
susirinkime du svečiai kalbė
tojai sukritikavo teisėjo Austi- 
no Įsakymu CHA (Čikagos bu
tų administracijos) paskelbtą 
pigiųjų namų statybos planą, 
pagal kuri 13-jain wardui nu
matytas didžiausias tokiu na-

AUKOS NAUJIENOMS
Be jau šiomis dienomis pa

skelbtų žmonių ir organizacijų, 
atsiliepusių į Naujienų vajų, ga
vome dar šias aukas:

1. Br Giovanonų Chicago, Il
linois _______ _ _____ $5.00

2. Našlių ir Našliukių Klubas,
A. J ūsas atvežė pikniko pel
ną ........................    $25.00

Didelė produkcija
Sovietų Sąjungoje yra aktu

alus pokalbis:
— Mes padidinome produk

ciją dvigubai šios petiletkos 
proga. (

— O, ką jūs gaminate? — 
klausia kamaratas.

— Mes taisome sugedusius 
traktorius.

— Nacionali Restoranų Aso
ciacija pranešė, kad amerikie
čiai “arbatpinigiams” kasmet 
išleidžia daugiau kaip 2(X),000. 
000 dolerių.

Lietum* taipgi r perdteada 
ir progai nizmo faktai per

NAUJIENAS

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

The iron Curtain 
Ism soundorool.

She cent corrw to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vuth through.
Kyi to rmm Free Eurooe 
lai im m. vermm. nr.

mų skaičius — net 25 vietose.
Kandidatas į Chicagos merus 

Richard Friedman stebėjosi 
dėlko tokiame 13 warde nori 
statyti 25 vietose tokius namus, 
kai pavyzdžiui Linkoln parko 
vakarinėje dalyje, kur jis pats 
gyvena nenumatyta statyti nė 
vieno tokio namo. Žinoma, 
Friedmanas kritikavo dabarti
nį merą Daley, sakydamas 
“Tai yra Daley planas, ne ma
no”. Friedmanas sutiko su 
Hurley sąjungos nariais, kad 
toks ('.HA planas reikštų dide
lę grėsmę 13 wardo apylinkei.

Aiškiau kalbėjo 13 wardo al
derman as Kazimieras Stašču- 
kas, pareikšdamas, jog visuo
met, kai federalinė valdžia už 
ką nors prisideda savo pini
gais, ji būtinai nori daryti taip, 
kaip žmonės nenori”. Tai yra 
prieš ką mes kovosime. Aš pa-

Mirė 1971 m. kovo 23 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs 
59 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Diržių kaime, Žeimelio 
valsčiuje.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: sesuo Teodora Lapinskienė su šeima, 

2 broliai — Aleksandras ir Antanas su šeimomis bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį,, kovo 1^5 dieną, 10:00 
vai. ryto. Iš Petkaus Marquette koplyčios, 2533 W. 71 St., 
bus lydimas Į kapines.

I^aidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tcl. 476-2345.

'WJtlALJ IJ1L' .W.W-LI UL L WWW mw.4, W .'WT-.ff

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2421 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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John Pakel, Sr., Chicago Savings & Loan Assn, chairman of the board, yra pirmasis,mecenatas JAV ir Kanados LB L. hiirln- 
IV Dainų Šventės, kuri įvyks liepos mėn. 4 d. Chicagoįe. Pakel sutiko apmokėti uz maistą visiems chory daly-p>JUO yuuu. 
viams generalinės repeticijos metu. Sėdi iš kairės į de'inę: S. Endrijonienė, choristu glob. komisijos pirm, ir Paėmus
John Pakel. Stovi iš kairės į dešinę St. Džiugas informa:ijos komisijos pirm., žurn. J. Janušajtis ir A. Rėklaitis, loiLyti rJohn Pakel.

vykd. komiteto vicepirmininkas.
Foto V. Noreikos

“PIRMYN” CHORO ŽVAIGŽDĖS
P. Ragienė dainuos ši savaitgalį

kolektyvi 
Jei būry: 

tai jie pa- 
Lietuviai 

plėšia sutartines. O vienok, kas 
nemato vis nauju ir naujų; dai
nos menininkų lietuviškoje see 
noje. kas negirdi jų lietuviš
kose plokštelėse? Ypač lietu
vaitės pasinešę i “itališką” dai 
navimo būdą.

Viena tokių solisčių šią sa
vaitę čikagiečių dėmesio cent
re yra Praurimė Ragienė, kuri 
K. Steponavičiaus “Pirmyn” 
choro statomoje J. Strauso 
operetėje “šikšnosparnis” išpil
dys tarnaitės Adelės partiją. 
Solistė yra stiprus lyrinis sop
ranas, su vaidybiniu talentu, 
kuo žiūrovai galėjo Įsitikinti 
per jos pasirodymą lietuvių te
levizijoje kovo 14 d.

Dainuoti ji pradėjo dar Ma
rijos vidurinėje mokykloje. 
Prieš 13 metų išpildė tą pačią 
Adelės rolę su tuo pačiu “Pir- 
mvn” choru. Vėliau dainavi-

Sako Lietuva yra 
nio dainavimo šalis, 
italu nori dainuoti, 
ėiliui traukia solo.

Praurimė Ragienė

mo karjerą pertraukė vedybos, 
vaikii auginimas (berniuko ir 
mergaitės), gyvenimas Tek
sase, kur vyras atliko karinę 
prievolę, o pagaliau ir paties 
“Pirmyn” choro vienuolikos 
metų miegas.

Taigi solistė Ragienė iš Itak- 
sos, III. ne naujokė. Ji studija-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairią prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA S-9209

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Nauilenoso" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $3.00 
Minkštais viršeliais tik$100

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar 
tik $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus 2ek| arba 

money orderį
NAUJIENOS, *^aB“

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

———------------------------------- ----------- — —. ■■ . .......... ..... i
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vo dainavimo meną pas Alice 
Stephens ir pas Sonią Sharno- 
vą I)e Paul universitete. Dabar
tinė jos mokytoja yra Izabelė 
Motekaitienė. Ji yra išpildžiusi 
roles operose “Madam Buter- 
flai”, ’’Kavalerija Rustikana”, 
“Parduotoji nuotaka”, opere
tėse “Čigonų Baronas”, “Links 
moji našlė”, “Cukrinis karei
vis” ir kitose.

Adelė “šikšnosparnyje” yra 
tarnaitė Eizenštainų namuose, 
kur vyras apgaudinėja žmoną, 
žmona vyrą. Ir pati Adelė pa
tenka Į šikšnosparnio (A. 
Snarskio) pinkles, šikšnospar
niu pravardžiuojamas Eizėn- 
štainų šeimos draugas dr. Fal- 
kė. Jis visus atskirai apgaulin
gai pakviečia Į kaukių balių 
pas turtingą rusii princą Or- 
lovski (A. Giedraitienė), ku
rio svečiai “šampane maudo
si’’. Adelės šeimininkė (K. Bar- 
tulienč - Lindcptist) nenori 
leisti, bet ji vis tiek ištrūksta.

Kaukių, baliuje Adelė sužino, 
kad jos sesuo balerina Ida jos 
Į šį balių nekvietė, kaip ji bu
vo manius. Bet ji ir taip nu
sprendžia gerai pasilinksminti. 
Jos šeimininkas Eizenštainas 
(A. Brazis) bando ją atpažinti 
per kaukę. Seka žaismingas 
Adelės solo “Ponas Markize”. 
Baliuje Adelė įsitikina savo vai
dybiniais gabumais ir bando 
Įtikinti kalėjimo viršininką 
Franką (J. Laurušonis) finan 
suoti jos teatrinę karjerą. Seka 
kitas jos solo: '

Štai aš kaimietė mergytė, 
Trumputė marga suknytė, 
Kalbėdama šypsaus naiviai, 
Lakstau, kaip plaštakė, 

linksmai.
Franko ji neįtikino, bet už 

tai susižavi pats princas Orlovs 
kis ir pažada apmokėti jos stu
dijas.

Po “šikšnosparnio” solistė 
Ragienė jau turi kvietimą iš
pildyti programą dantų gydy
tojų kartūno baliuje balandžio 
18 d. Jaunimo namuose. Ten ji 
pasirodys su savo vyru smuiki 
ninku dr. Leonidu Ragu.

Na, bet solistės reikia klau
sytis salėje, o ne iš laikraščių!

“Pirmyn” choro info.

ar astuonias minutes jei žipo- 
gatih kvėpavimas nera vėl h|- 
statylas, dėlto bus aišku, ki«p 
svarbu yra žinoti, kas daryti ir 
greičiausiai daryti žmogui na- 
stoju* vėpnotr. ' t 'A

I>irmiausia ir tikriausia pa
galba lokiu atveju yra dirbti
nas kvėpavimas, kurio reikia 
griebtis nė minutės nelaukus. |-=s- 

Dirbtinas kvėpavimas daro
mas — iš burnos Į burną. Kaip . 
tai padaroma? i ■

NukentėjusĮ reikia paguldy- Piug"board one position PBX. 
jfi ant nugaros, jo galvą nusuk- time. 
!ti į šalį ir pirštu, nosine ar 
Ipan. išvalyti jo burną nuo vi
sa ko, kas gali trukdyti kvėpa- 
iviiną. Ištraukti gerokai pir
myn liežuvį, kad neužblokuo
tų oro praėjimą. Atsukti galvą 
tiesiai veidu viršun,- po pečiais 
padėti — jei yra — suvyniotą 
blankętą aT ' pagalvę ir tuoj 
pradėti dirbtiną kvėpavimą

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikta

ROUTE SALESMEN
Good salary. Hospitalization insurance 
for the eptire family. • Pension plan 
and other fringe benefits. Will 

train. Must pass polygraph test. 
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SWITCHBOARD - TYPIST
. Full 

Salary commensurate with ab
ility. Company benefits.

Near Loop..
Mr. LANĘ 
TA 9-0616

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

.IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių butas 
su baldais Cicero. Teirautis telef.

OL 6-2889

Paėmus nukentėjusio smak
rą laikyti pakėlus, o antra ran 
ka užspausti jo nosį, kad oras 
nepraeitų, ir giliai į savo plau
čius traukti orą, prispausti; sa
vo burną prie nukentėjusio 
plačiai atvertos burnos, ir įpūs
ti savo kvapą i jo burną-, 
met atitraukti savo burną, 
traukti orą 
burną. Pasitaikius, kad 
kentėjusio burna būtų kietai 
sučiaupta ir negalima atidaryti, 
daktaras pataria dirbtino kvė
pavimo techniką iš burnos per 
nosį. s

Tokio, kvėpavimo ritmą kar
toti nuo 15 iki 18 Įpūtiinų per 
minutę. Svarbu nepūsti smar
kiai.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

tuo-
vėl

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

ir ve! įpūsti į jo Inc . Beacon Hill Nursing Ho- 
nu- me; Melbourne Noursing Cen

ter, Kennmore House ir Bel
mont Rest Home.

XT , , . — Frances Mituzienė atsiun-
Normalus kvėpavimas tė Brazfnskll> sim0 Kudirkos 

turėtų prasidėti po kokių lo ]r y 
minučių, bet jei neprasideda, 
daktaras Brown pataria dirbti
ną kvėpavimą pasikeičiant tęs-1 — Stasė Ulevičienė, žinomo 
ti iki mažiausiai dviejų valau- Venėcuelos lietuvių atstovo 
du. Kai nukentėjęs pradeda Kazio Ulevičiaus žmona, išvež 
pats, kvėpuoti, ji švelniai su- i West Suburban ligoninę, 
vynioti Į blankętą ir-leisti gu- Atrodo, kad gali tekti ligonę 
lint pasilsėti. Tik.- kai bus vi- operuoti, 
siškai atsipeikėjęs galima duoti! 
ką nors išgerti. I

Simokaičio reikalams

— Lietuvos Atsiminimu ra
dijo 30 m. sukakčiai atžymėti 

jir paminėti yra sudarytas ko- 
-initetas. Į jį įeina Antanas Ru
igys, Kazys Jankūnas, Vincas 
Mamaitis, taip pat Julius ir 

Programos 
yra prof.

Daley 'paskelbė savo 
namų statybos planą

Savo 40 milučių kalboje per Irena Veblaičiai. 
Chicagos miesto klubo pusry- steigėjas ir vedėjas 
čius meras Diley pasakė, kad dr. Jokūbas J. Stukas. Progra- 
jo administraiųa-ir toliau “rū- ma girdima New Jersey, New 
pinsis’’ 
pajamij žmorių grupėms. Tuoj 
reikalu jis kreipsis į Illinojaus 
legislature Į Chicagos bankus 
ir taupymo skolinimo įstaigas 
ir federalinę valdžią. Jis papei 
kė teisėjo Austino planą bal u-—-y «py-
hijų gyvenamose apylinkėse
statyti viešųjr; butų namus tris! _ Vandos Frankienės - Vait- 
kartus daugku kaip juodųjų kevičienės pasaka mažiesiems 
apylinkėse, pabrėždamas, kad šokoladinis Kiškelis yra gra- 
miestas niekuomet neturėjo žiai išleista ir.Jūratės Eidukaitės 
sudaręs tokio plano su nanni iliustruota;knyga‘, tinkama do- 
statybos ir miesto vystymo de-(vana vaikams Velykų proga, 
partamentu. ; ^Kainuoja tik 1,50 dol. Gauna-

Daley pareiškė: “Gyvena-ma Naujienose, čia yra ir dau- 
mų patalpų trūkumas Chica- giau geni knygų vaikams ir 
goję ir kituose miestuose —jaunimui, 
ypatingai mažų pajamų šei-j 
moms, niekuomet nebus paten 
kinamai sutvarkytas privačio
je rinkoje ir nebus išspręstas 
tol, kol federalinė valdžia ne
padės tiek pat pastangų, kiek 
ji pastangų padėjo kitose srity-* 
se, kaip tai išvystant atomi-| 
nius ginklus arba siunčiantį 
žmogų į mėnulį”.

'Jew Jersey, ? k/ 7 

namą statyba visokių Yorko ir kitose valstijose.

— Susan Butkus, Mary Klo- 
ris ir Stepas Norvilas baigė 
Northern Illinois universitetą, 
esanti De Kalb mieste. Jie yra 
iš Chicagos pietvakarių apy
linkės. >

Kelia bylą prieš 9 
senelių slaugymo namus
Chicagos miesto sveikatos 

departamentas pavedė miesto 
korporacijų patarėjui Richar
dui Currie iškelti teisme bylas 
prieš devynis slaugymo namus, 
kaltinant juos nesanitariško- 
mis sąlygomis, patarnautojų, 
stoka, šilumos trūkumu ir pa
cientų apleidimu. Dveji tų na
mų — North Shore Rest Haven 
ir Park House Nursing Home 
jau anksčiau miesto įsakymu 
buvo uždaryti kaip pavojingi 
pacientų sveikatai ir saugumui. 
Kiti namai, prieš kuriuos kelia 
ma byla, yra Approved Home,

i — Congress Nur-

GAIVINIMAS ŽMOGAUS 
DIRBTINU KVĖPAVIMU

Chicagos sveikatos komisio- 
lierius Dr. Murray Brown sa
vo skiltyje “Your Good Health” 
duoda patarimą, kaip vartoti 
‘resuscitaciją”, tai yra dirbti
nį kvėpavimą nelaimingu atve
ju, kaip antai žmogui prigė- 
rus, apsinuodijus dujomis ar 
kai kuriais nuodais arba gavus 
elektros smūgį, galvos, spran
do ar krūtinės sužeidimą ir tp., 
kai žmogus nustoja kvėpavęs. Inc.; Austin

Kadangi mirtis ateina per 6 sing Home; Birchwood Pavilion

— Mokyt. A. Rasiubienė, O. 
Rakauskienė ir E. Repšienė 
moko Melrose Parko lituanis
tinėje mokykloje. Jų gražiai 
išmokyti mokiniai atliko meni
nę programą Lietuvos nepri
klausomybės minėjime. Dau
gelyje minėjimų išryškėjo nau
ji talentai įvairiose scenos 
meno srityse.

— Jonas Baranauskas, cleve 
landietis, šio laikraščio skaity
tojas persikėlė gyventi į Flo
ridą, St Petersburg'o miestą, 
kur jis prisijungs prie savo gi
minių.

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos pastangomis yra 
įruoštas Dr. Vydūno portretas 
Lietuvos laisvės kovų muzie
jaus skyriuje Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje, šio Maž. Lie
tuvos veikėjo ir žadintojo por
tretą nupiešė dailininkas L. Ur 
bodas., Anglijoje.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

| DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

GERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdraudė

L RUDIS Tel. CL 4-1050

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų atskiri kambariai su vo
niom ir Įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke.
S45,000. ’ -

1% AUKŠTO. 5 ir 4 kambariai. Kar
ietai. aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis. 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpetai. Arti 
mūsų. $19,500.

DIDELE, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marouette Parke. 
Kamerai, 1% vonios, naujas garažas. 
S31.200.

GRĄŽTE 2 BUTU m^ras 2 no 6. 
Vonioj š’ldvTnas: <*azu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31.500.

T.EVGVU S 14.000 naiarnu iš ar>ar- 
tarnentinio mūro, kuri^ ir 15 metu -nėr 

i turi. Pastatytas tnnHn^m ra jone.
Kaina greitam pirkėjui ^77

2 GERI MURTXTTAT NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS. Marnuette Parko 
centrinėje gatvėje. Kama — susi
tarsim.

Valdis Rea] Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
X. wr.tr™ 7 Patosuos išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

HOME INSURANCES

Call: Frank Zapolls 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

State Fartfi Ęjre and Casnatty Compaoy

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu.. Modernios 
virtuvės. 2 automob'k’u garažas. Mar
quette Parke. £32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metu mūrinė rezidenciia. Išbaigtas 
riisvs r^Hiant šūima gazu. 2 Mokai 
•p p n 500

5^ v ^MBARTTT "Ra-
diant š^Hma. aluminijaus landai 2 
aiifomnhiihi garažas, geroje vietoje. 
Tit .^ono

P RUTTT metu MŪRAS Kariko 
vandene eiprns p'pzu. alnmjnijaue Jan- 
^i. automobiliams pastatyti j 
vakaru* unn ‘Pulaski Ava $115 000

20 BUTU JR KRAUTTTVR.. D^rtų 
nlvtu *>0 metu mūras FJpvilrnr kon
strukciją Periamu virs $29,000 me
tams Tik «i«5.ono.

4 BUTO Mūras Nauja šilima ^a- 
zu. 2 automobiliu mūro garsas La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS KKAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublIc 7-1941

Federalinty ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

Parašę paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstatai: senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & ShEEt METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataisa 
me. Nudažome namus iš lauko ir at- 
iekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-6047 
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK




