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VAKARŲ VOKIETIJOS DIPLOMATAI
ATŠAUKIAMI IŠ GVATEMALOS NAMO

BONA..— Vakarų Vokietija atšaukė savo diplomatus iš 
Gvatemalos, palikdama tik minimalią reprezentaciją. Taip pa
daryta protestuojant dėl Gvatemaloje komunistų nužudyto vokie
čių ambasadoriaus. Vokietijos užsienio reikalų ministeris Walter 
Scheel skrenda j Gvatemalą. Jis sugrįš su nužudyto ambasado
riaus kūnu. Bonos vyriausybė pareiškė Gvatemalos ambasado
riui Antonio Gandara, kad pageidautina, kad jis išvažiuotų. Gva
temalos ambasada Bonoje buvo uždaryta.

Ambasadorius grafas von Spre- 
ti anksčiau yra buvęs ambasado
riumi Liuksemburge, Kuboje, 
Jordane ir Domininkonų respu
blikoje. Jis ruošėsi netrukus pa
sitraukti iš diplomatinės tarny
bos ir išeiti Į pensiją. Ambasa
doriaus brolis Bavarijoje pareiš
kė, kad Gvatemalos vyriausybė, 
neišpirkdama jo brolio, pasielgu
si nė kiek negeriau, kaip ir jo 
pagrobėjai, kurie jį nužudė. Vo
kietija siūlė pati sumokėti te
roristų reikalaujamą sumą — 
700,000 dol. Gvatemalai tik rei
kėjo paleisti iš kalėjimo 22 su
imtus komunistus.

Gvatemalos vyriausybė įsakė 
visas vėliavas nuleisti pusiau 
stiebo ir paskelbė trijų dienų 
gedulą dėl žuvusio vokiečių am
basadoriaus. Jo kūnas išstaty
tas Valstybės Rūmuose, Gink
luoti kariuomenės patruliai krato 
Gvatemalos mieste namus, ieš
kodami teroristų.

Venecuelos vyriausybė paskel
bė, kad ateityje tame kraste.bus 
labai sustiprinta užsienio amba
sadų ir jų tarnautojų apsaugą.

■ Vokietijos kancleris Brandtas 
buvo numatęs iš Amerikos vie; 
nai dienai vykti Į Meksiką, tačiau 
jis savo planus pakeitė.

Gvatemalos užsienio diploma
tu dekanas, Vatikano atstovas 
prelatas Prigione pareiškė spau
dai, kad apie 78 nuošimčiai Gva
temaloje, esančių diplomatų ža
da prašyti savo vyriausybių, kad 
juos paskirstų Į kitą šalį. Gva
temalos kariuomenės vadovybė 
sako, kad užsienio diplomatai bus 
specialiai saugomi.

Vokietijoje pasipiktinimas 
ambasadoriaus nužudymu yra la
bai didelis. Grasinantieji laiš
kai plaukia į Gvatemalos pasiun
tinybę. Vienas vyras telefonu 
pagrasino, kad bus susprogdintas 
Gvatemalos konsulatas Hanove-

IŠ VISO PASAULIO

VIENTIANE. Amerikietis mi
lijonierius Ross Perot bando pa
tekti į šiaurės Vietnamą, kur jis 
nori gauti leidimą aplankyti 
amerikiečius belaisvius. Jis jau 
aplankė komunistus belaisvius 
Pietų Vietnamo stovyklose. Iš 
belaisvių jis paėmė nemažai laiš
kų giminėms šiaurės Vietname. 
Hanojaus diplomatai Laose at
sisakė-Perot priimti, skelbdami, 
kad jo kelionė esanti “propagan
da”.

BEIRUTAS. — Sudano suki
lėliai, valdžios nužudyto Imamo 
el Mahdi pasekėjai, tvirtina, kad 
Sudane sukilimas prieš valdžią 
dar tik prasidėjęs. El Mahdi 
nebuvęs nušautas prie Etiopijos 
sienos, kaip valdžia skelbia, bet 
žuvęs Aba saloje, Baltajame 
Nile, kur nuo,, valdžios lėktuvų 
bombų žuvę apie 1,000 Ansar 
sektos narių.

BERLYNAS. — Komunistų 
sargybiniaisučiupo prie ^ska
tinės užtvaros į vakarus ban
danti pabėgti vyriški.

NEW YORKAS. — Laikraš
čių spaustuvių darbininkai tę
sia pasitarimus su darbdaviais 
keturių New Yorko leidykla sa
vininkais. Darbininkai atmetė 
pasiūlymą pakelti algas 16.5%.

BELFASTAS. — Slapta Airi
jos Respublikos Kariuomenė 
šiaurinėje Airijoje paskelbė, kad 
už kiekvieną britų kariuomenės 
nušautą airį bus nušautas vie
nas kareivis, šiaurinėje Airijo
je tvarką prižiūri jau 7,000 ka
reivių. Gynybos ministeris Hea
ley pareiškė, kad, jei reikės, ka
riuomenė bus padidinta.

Ar Nasseris siūlė

Astronautai James Loveli, Fred Haise Jr. ir Thomas Mattingly 
- % balandžio 11 d. išskrenda į Mėnuli;

TRECIOJI MĖNULIO EKSPEDICIJA • - - - • •. -
Trys Amerikos astronautai —• James Lovell, Thomas Mat

tingly ir Fred Haise išskris erdvėlaiviu Apollo 13 Į mėnuli atei
nanti šeštadieni, balandžio 11 d. 1:13 vai. popiet Chicagos laiku 
ir antradieni, bal. 14 d. 6:88 pareis j orbitą aplink mėnuli. Mat
tingly pasiliks beskraidąs orbitoje, o Loveli ir Haise nusileis ant
mėnulio paviršiaus balandžio 15

Jie nusileis labai rauplėtoje 
mėnulio vietoje, vadinamoje Fra 
Mauro, kur tikisi rasti ir parga
benti žemėn bent 5 bilijonų se
numo akmenų, kurie, kaip moks
lininkai Amerikoje spėlioja, bu
vo išmesti iš mėnulio gelihių per 
jo susidūrimą su kažkokiu “ma
žuoju mėnuliuku”. Iki šiol dvi

d. 8:55 vai. vakaro.

trukdyti netikėtas “vokiškų vė
jaraupių” (german measles) pa
sirodymas astronautų tarpe. Pir
mas susirgo atsarginis astronau
tas, majoras Charles Duke. Be 
to, astronauto Lovell’io. sūnus 
Jeffrey susirgo tikrom vėjarau- 
pėm (rubeolla). Daktarai neži
no ar trys astronautai turi tų li-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Massachusetts grand jury

baigė savo svarstymus Mary Jo 
Kopechne mirties byloje. Nutar
ta nieko dėl jos mirties nekal
tinti. Tuo ši daug triukšmo su
kėlusi byla laikoma baigta.

♦ Kambodija vakar paleido 
JAV prekinį^ laivą “Columbia 
Eagle”. Laivą pagrobusieji du 
jūreiviai pasiliko Kambodijoje.

♦ Psichiatras paliudijo kon
grese, kad oro kontrolieriai aero
dromuose turi toki sunku ir blo
gose sąlygose dirbamą darbą, 
kad apie 60% jų turi gauti psi
chiatro pagalbą.

♦ Vokietijos užsienio reika-
lų ministeris nedalyvaus Gvate
malos vyriausybės rengiamose 
vokiečių ambasadoriui šermenų 
iškilmėse.

* Brazilijoje buvo sugauti ke
turi teroristai, kurie bandė pa
grobti Amerikos konsulą Porto 
Alegre mieste. Konsulas, kaip 
žinoma, su savo automobiliu už
lėkė ant teroristų, vieną jų su
žeisdamas.

Japonija padėkojo šiaurės 
Korėjai už lėktuvo ir lakūnų su
grąžinimą, o kas liečia 9 japo
nus, kurie lėktuvą pagrobė, Ja
ponija “gerbianti šiaurės Korė
jos teisę pasielgti su jais, kaip 
ji nori”.

Ekvadoras atėmė diploma
tines teises iš savo konsulo Phila- 
delphijoje. Konsulas buvo suim
tas su 7 svarais heroino.

Kapitoną Įtaria 
išžudžius šeima 

C

FT. BRAGG, N. C. — Armi
jos bazėje Fort Bragg kapitonui 
Jeffrey MacDonald, žaliųjų Ba-

VIET CONGAS KAMBODIJOJ PAGROBĖ
PENKIS UŽSIENIO KORESPONDENTUS

PHNOM PENH. — Jokie Kambodijos vyriausybės skundai 
ir pareiškimai taip aiškiai neatskleistų komunistų buvimo Kam
bodijos teritorijoje, kaip tą buvimą pademonstravo patys komu
nistai, pagrobdami Kambodijos teritorijoje penkis koresponden
tus. Kambodijos valdžios suorganizuotoje ekskursijoje į Kambo- 
dijos-Pietų Vietnamo pasienį, komunistai sustabdė atskirai va
žiavusius du japonų korespondentus iš Fuji televizijos bendrovės. 
Jie buvo nuvilkti į džiugles, o jų automobilis — sudegintas. Viet 
Congas pagrobė du amerikiečius; CBS kameros techniką Dana 
Stone ir fotografą Sean Flynn mirusio filmų aktoriaus Errol 
Flynn sūnų. Be to, buvo pagrobtas ir prancūzų fotografas Claude 
Arpin.

Kambodijoje komunistai vėl 
pradėjo puolimus. Viename mū
šyje tarp Kambodijos kareiviųKremliuje siaučia

ligų epidemija
MASKVA. — Sovietų vyriau

sybė patvirtino, kad Kremliuje 
siaučia gripo epidemija. Sergąs 
ne tik premjeras Kosyginas, ku
ris paguldytas ligoninėn, bet ser- 

! gąs ir prezidentas Podgornas, 
politbiuro narys Michail Suslo
vas ir Aleksandras šelepinas.

Užsienio reikalų ministerijos 
spaudos departamentas įtikinė
ja korespondentus, kad užsieny
je pasirodžiusios žinios apie 
Kremliaus vadų politines kovas 
yra neteisingos. Suslovas turįs 
naujai pasikartojusią džiovą, o 
šelepinas taisosi po tulžies ope
racijos.

Maskvos laikraščiuose, lyg 
norint parodyti normalų valdžios 
veikimą, žymiose vietose įdėtas 
Brežnevo, Kosygino ir Podgor- 
no sveikinimas Suomijos prezi
dentui Kekonenui, suomių-sovie- 
tų draugystės sutarties 22' metų 
sukakties proga.

Brežnevui sugrįžus iš Buda
pešto, kur buvo švenčiama Ven
grijos išlaisvinimas iš nacių, jį

rečių daktarui buvo pranešta, 'aerodrome pasitiko antraeiliai
kad jis pats yra įtariamas savo' politbiuro nariai; Genadi Voro-

ryje. 
■■■ ■■■ ■ .. ■■ — ■ ■ v

Senatas sprendžia 
Carswell likimą

WASHINGTON AS. — šian
dien senatas turi balsuoti dėl tei
sėjo .Harrold Carswell kandida
tūros Į Aukščiausiąjį Teismą. 
Pirmadienį .didelė dalis sena
torių bandė sugrąžinti teisėjo 
klausimą atgal į komitetą, kur 
jie tikėjosi jį ir palaidoti, tačiau 
tas sumanymas buvo atmestas 
52 balsais prieš 44.'Už klausimo 
atidėjimą balsavo 36 demokra
tai senatoriai ir 8 respublikonai, 
o už klausimo sprendimą tuojau 
pasisakė 19 demokratų ir 33 res
publikonai. •

Demokratų partijoje padėtis 
gali nesikeisti ir balsuojant už 
teisėjo patvirtinimą ar jo atme
timą. Reikalą nulems respubli
konai senatoriai, kurie nšdrįs 
balsuoti prieš savo partijos pre
zidento paskirtą kandidatą. Jei 
Carswellis ir būtų patvirtintas, 
balsų dauguma nebus didelė. Ga
li atsitikti, kad tik vicepreziden
to Agnew balsas (jis pirminin
kauja senato posėdžiams) gali 
nulemti teisėjo likimą.

žydams derėtis?
KAIRAS. — Egipto vyriausy

bė paneigė žinią, kad preziden
tas Nasseris pasisiūlė susitikti 
su Pasaulio žydų Kongreso pre
zidentu dr.' Nahum Goldmanu. 
šitoks pasiūlymas būtų priešin
gas Arabų Lygos nutarimui ne- 
siderėti su Izraeliu, kol jo ka
reiviai okupuos arabų žemes.

Dr. Goldmanas patvirtino, 
kad jis buvo kontaktuotas Egip
to prezidento pasiuntinių, tik at
sisakė pasakyti, kas į jį kreipėsi. 
Korespondentai sako, kad Gold
manas gavo pakvietimą į Egiptą 
iš Jugoslavijos prezidento Tito, 
su kuriuo jis buvo susitikęs prieš 
du mėnesius. Prezidentas Tito 
sutaręs šį pakvietimą su Nasse- 
riu.

Izraelyje mažosios parlamen
to partijos reikalauja debatų ir 
puola vyriausybę už atsisaky
mą pasinaudoti dr. Goldmano 
kontaktais. Vyriausybė kalti
nama taikos nenorėjimu ir dery
bų su Egiptu vengimu. Tel Avi-

ekspedicijos pargabeno akmenų 
— Apollo 11 iš “Ramybės jū
ros srities 4.6 bilijonų metų, o 
Apollb 12 iš Audrų Okeano sri
ties 3.5 bilijono metų senumo 
akmenų.

Kitas šio skridimo uždavinys 
bus nusigabenti iki pat mėnu
lio atmosferos raketos Saturn 
5 trečiąją dalį ir ją “numesti” į 
mėnulį taip, kad jis “sudrebė
tų”. Iš praeitos ekspedicijos 
mėnulyje paliktas seismografas 
užregistruos raketos dalies at
sitrenkimo smarkumą ir moks
lininkai žemėje iš to darys iš
vadas apie mėnulio gelmių su
dėtį ir t. t.

Loveli ir Haise pasiliks mė
nulyje per 33% valandų, per tą 
laiką padarys du vaikščiojimus 
per 4-5 valandas ir parinks mė
nulio akmenų ir “žemės” pavyz

gų bacilų ar ne, nes liga pasi
reiškia tik po 14-21 dienos.

Vėjaraupės normaliomis sąly
gomis nebūtų pavojingos suau
gusiems astronautams, tačiau 
jau anksčiau buvo pastebėta, kad 
erdvėje kai kurios bacilos visai 
kitaip pasireiškia, negu žemėje. 
Nesant žemės traukos, gryno de
guonies atmosferoje, įprastos 
bacilos gali sukelti dar nežino
mų komplikacijų.

Daktarai stebi astronautus ir 
tikisi, kad. jokios ligos nesutruk
dys numatyto skridimo.

žmonos ir dviejų dukterų nu-' nov, Adrei Kirilenko ir Kiril Ma- 
žudymu. Jam uždrausta išeiti iš zurov, premjero Kosygino pa- 
jo barako, prie jo pastatyta sar- vaduotojas.
gyba. Maskvoje svarstoma, kur din-

Kaip atsimename, vasario 17' go kitas vicepremjeras Dimitri 
d. kapitonas MacDonald iššaukė, Poliansky ? Sakoma, kad jis iš- 
ppliciją ir pranešė, kad trys hi- j vykęs atostogų.
piai: du vyrai ir viena mergina! šį mėnesi bus Lenino gimtą
jį užpuolė jo bute peiliais ir su- dienio svarbiausios iškilmės. Ba- 
badė. Jo žmona ir dvi dukterys landžio 21 d. Kremliuje įvyks 
6 ir 2 metų buvo rastos negy- į minėjimas, kuriame svarbiau- 
vos, subadytos. Pats kapitonas šią kalbą pasakyti turi Brežne- 
turėjo kelias peilių žaizdas, vie- vas.
na net buvo palietusi jo plaučius. šios tikros ar “politinės ligos”

Po išsamių tyrinėjimų kari- buvo Maskvoje ryškiai pastebė-

ir Viet Congo žuvę 50 kambodie- 
čių. Mūšyje žuvę 30 Viet Con
go kareivių, jų tarpe vienas jų 

I pulkininkas. Komunistų puoli
mas Įvykęs Kompong Trach apy
linkėse, 85 mylios nuo Phnom 
Penho. .

Kambodijos kareiviai sulaikė 
Phnom Penh aerodrome 10 ki
niečių, kurie buvo pasirengę 
skristi į Šanchajų. Jie buvo prie
varta ištraukti iš lėktuvo. Spėja
ma, kad Kambodija laikys kir.ic- 

i čius kaip įkaitus. Kinija dar ne
nutraukė santykių su Kambodi
ja ii- čią yra apie 200 kinų “di
plomatų”. Santykiai yra tik su
spenduoti po demonstracijų ki
nų ir šiaurės Vietnamo ambasa
doms padarytų nuostolių.

Stebėtojų manymu, vieninte
lė dabartinės Kambodijos vy
riausybės viltis yra_ kariuomenė, 
kurią valdo pats premjeras Lon 
Nol. Jis yra generolas, ilgą lai
ką buvęs kariuomenės štabo vir
šininkas. Gyventojų tarpe nu
verstas Sihanoukas turi dar daug 
rėmėjų. Po kelių jų sukeltų riau
šių , kuriose nuo kareivių kul
kų žuvo apie 60 asmenų, demons
tracijos už Sihanouką nurimo.

Sihanoukas yra paskutinis 
Khmerų karalių dinastijos prin
cas. Karaliai valdė Kambodija 
nuo devinto šimtmečio, todėl jų 
įtaką panaikinti per trumpą lai
ką yra sunku. Spėjama, kad vy
riausybė po įtemptos prieš Si
hanouką ir jo šeimą nukreiptos 
propagandos, bandys paskelbti 
Kambodija respublika. Sihanou- 
kui nenaudinga ir jo dabartinė 
draugystė su Pekinu ir Hanoju
mi, nes kambodiečiai vietnamie
čių ir kinų nemėgsta.

Į
■«

l
Į

nė policija galvoja, kad kapito-Į 
nas pats surežisavo visą nusi-i 
kaitimo sceną ir pats save su
badė.

džių. Jie turės dvi televizijos 
siuntimo kameras — vieną spal
votą, kitą juodą-baltą ir bandys 
transliuoti žemėn mėnulio gam
tovaizdžius.

Jiedu nuo mėnulio pakils ha
ve net įvyko demonstracija prie landžio 17 d. 6:22 vai. ryto, pe- 
salės, kur kalbėjo gynybos mi- j reis į erdvėlaivį ir visi trys nu- 
nisteris Dayanas. (Plakatai ra- sileis iPacifiko okeane bal. 21 d. 
gino atsiliepti į Egipto pasiūly--2:17 vai. popiet.
mą kalbėtis. I šeštadienio skridimą gali su-

COLUMBUS. Ohio. — Dr. Sa
muel Sheppard mirė sulaukęs 46 
metų amžiaus. Jis pagarsėjo, 
kai po 10 metų kalėjime už savo 
žmonos nužudymą jis buvo nau
jo teismo išteisintas. Jo uošvė 
pasakoja, kad paskutiniu metu 
dr. Sheppard išgerdavęs dvi bon- 
kas vodkos kasdien. Policija da
ro skrodimą išaiškinti jo mirties 
priežasčiai.

CAMP LEJEŪNE, N. C. — 
Negras marinas, 18 metų am
žiaus, gavo 9 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo už kito marino 
— balto užmušimą per rasines 
muštynes praėjusią vasarą. - Sunkiai apsikrovę P. Vietnamo karei

viai brenda per dumbliną upę.

tos per sovietų maršalo Semio
no Timošenkos laidotuves, kada 
Raudonosios Aikštės tribūnoj sto 
vėjo tik antraeiliai valdžios ir 
partijos pareigūnai. Sakoma, kad 
šelepinas ir Suslovas “serga” 
jau nuo kovo mėnesio vidurio.

SAIGONAS. — Du Amerikos 
lėktuvai buvo numušti Laose, 
vienas lakūnas žuvo. Prie Laoso 
sienos P. Vietname esanti Dak 
Seang Specialiųjų Jėgų stovykla 
vis dar apgulta komunistų, ku
rių, Saigono vyriausybės prane-

Maskva neišleidžia
Latvijos žydų

NEW YORKAS. — Ame
rikoje lankosi iš Izraelio atvy
kusi ponia Lea Kopman-Slovin, 
kuri iki 1969 metų vasario mė
nesio gyveno Rygoje, Okupuoto
je I^tvijoje, kur ji buvo advo
katė. ši 41 metų moteriškė ga
vo sovietų valdžios leidimą iš
važiuoti su savo vyru, tėvais ir 
dviem vaikais j Izraelį, kur jie 
visi dabar ir gyvena.

Rygoje tačiau liko jos pirma
sis vyras Kopman, o su juo liko 
ir vyriausioji jų duktė, 20 metų 
amžiaus. Sovietų vyriausybė ne
klauso pakartotinų tos šeimos 
prašymų ir neleidžia išvažiuoti 
jos dukteriai.

Lea Kopman-Slovin važinėja

Šimu, jau žuvo 496.

MANILA. — Filipinuose že-
mės drebėjimas užmušė 4 asme
nis ir sužalojo daug namų.

po visą Ameriką, ieškodama pa
ramos savo prašymui. Ji tvir
tina, kad Izraelyje yra 117 tė
vų, kurių vaikai likę sovietų 
valdomose teritorijose. Jie ape
liuoja Į visas motinas, kad jai 
padėtų atsiimti dukterį- Slovin 
kreipėsi i ponią Nixoniene, pra
šydama parašyti laišką Kosy
gino žmonai, kad ši, pati mo
tina, suprastų atskirtų šeimų 
kančias ir padarytų įtaką sovie
tų valdžiai.

Prašymai buvo įteikti Jungti
nių Tautų žmogaus Teisių ko
mitetui, keliems JAV senato
riams ir tarptautinėms organi
zacijoms.

S



DZŪKŲ DRAUGIJOS
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Ji buvo pa-’

linkėti

šio savaitgalio sopranų kon
certus Čikagoje, davęs kitom 
dviem daininkėms Elsa Charl- 
ston ir Mary Costa nemažai pa-

tačiau: liu.
• šaulio dainininkai ir jai tame 

ištver-

Lilian sukis, paskutinė pa- naus Bernardo 6 metų amžiaus 
sirodžįusi per praėjusį savait- sukaktuvės. Vyriausias — An-

ĮVYKS š. m. BALANDŽIO 11 D., ŠEŠTADIENI, JAUNIMO CENTRE, 5620 So. CLAREMONT AVE.

MENO PUOTA ČIKAGOJE
Pavykęs solistės Lilijos šukytės rečitalis

Po ilgesnio nesimatymo, či- įvyko 1967 m., kada ji dainavo 
kagos visuomenė, .ne vien He-įlželen Niles partiją pasaulinė- 
tuviai, bet ir sunkiai patenki- -je premjeroje ------:~C“Mourning Be
nami amerikiečiai muzikos kri-:comes Electra”. Pernai ją pa
tikai, sutiko lietuvaitę Liliją 'stebėjo žymusis dirigentas Her- 
šukytę išskėstomis rankomis. Į bert von Karajan, išrinkęs ją 
Orchestra Hali turėjo jdar daug;iš daugelio kitų solisčių Wag- 
tušėių vietų, tačiau; Lietuvių i nerio “Das Rheingold” operos 
Fondas,

tačiau Lietuviu ’ nerio
organizavę šį rečita- Woglinde vaidmeniui. Nuvy- 

lį, turės keturių skaitlinių gra- kusi į Muencheną, kur ji Ba- 
žų pelną, kuris skiriamas litu- varijos valstybinėje operoje 
anistikos katedrai Čikagos uni- yra regulari “‘guest singer”, ji 
versitete paremti

Lilija šukytė išėjo į sceną Į

Į 
[sužavėjo vokiečių kritikus savoj 
i“Cosi Fan Tutte” pastatymo į 

savim pasitikinti, švelniai be- į 'iordilligi rolėje, 
sišypsanti ir.priėmė publikos.iškalbta Salzburgo laikraštyje 
plojimus su pesakytu, bet jau
čiamu 7aš jus. myliu, mylėkite 
ir jūs man^‘ Aš dainuosiu ne 
kas jums peiktų, nepataikau
siu, gal mano pasirinkti kūri
niai bus kaikuriems nejkanda- 
mi, tačiau šis yra mano rečita
lis, proga jums pasigėrėti ma
no padaryta pažanga. Duosiu išsižadanti darbininkė.
jums dvyliką lietuvišku dainų, siekiant tobulumo, nėra ribų, 

darbo valandų.

; skelbta
|“Europos laimėjimu”.
j Lilija šukytė savo laimėji 
mų pasiekė ne vien ryškiomis S 
savo gamtos dovanomis: ūgio, 
išvaizdos, natūralaus grakštų-1 
mo ir gražaus, kad ir nestip-j^ 
raus balso. Ją geriau pažįstan- | 
tieji tvirtina, kad ji yra savęsjfgg 

kuriai,! O
jums dvyliką lietuviškų dainų 
tačiau jų pasirinkimas nedide- nėra perilgų
lis. Antroji'koncerto dalis, gal,[nėra perdidelių išlaidų ar per- 
nevisai derinsis prie sunkios ir [sunkiu studijų. Solistė eina ke- 
ivairios pirmos .dalies, tačiauiliu, kuriuo ėjo visi didieji pa- 
neturiu, .didelio.,.lietuviško re-Į____

į pertųaro. ię, kai kurios dainom j kelyje galiir
, įtrauktos,’“gSŲ ir- be reikalo.” [mes ir jėgų.
i Libia šukytė, gimusi Lieti
t voje, studijavusi Kanados Mc atėjo į
' Masters universitete, muziką, ’Congress
i kalbas, studijavusi Toronto pagerbti 

je Konservatorijoje,! gerbėjai.
yra -. Metropolitan nas ka: 

dalvvė. Jos pirmas nematyt:

solistė
Pick-

r jos gH
jos I

\ Gintautienes iš St. Louis studijos 
Čikagoje; 2) dzūkų dainas dainuos

PROGRAMOJE: 1 
baletas pirmą kart _ .
Aldutės, vadovaujamos A Stephens. Visą programą 
praves aktorė J. Cijūnelienė. Staliukus galima rėžer- 
vuoti telefonu 476-3560. e- .* *

Pradžia 7 vai. 30 mm. vakare. Gros L. Bichnevičiaus 
orkestras, veiks bufetas, baras, loterija.

DZŪKŲ DRAUGIJOS VALDYBA

WAUKEGAN. U.
Skališių šeimos šventė 

Bernardo ir Justinos Skališių

lišiy “atžalų” šventę suvažiavo 
netikėtai daug svečių — iš arti 
ir toli: inž. Edwardas ir Elena 
Skališiai, Jeronimas ir Aldona

‘ stabų, užbaigia savo apžvalgą šeimoje praeitą sekmadienį, tai Kavotiūnai, Kružikai, Petkūnas -' 
Į solistes šukytės koncerto įver- *x ' ' U *
• timina.

' yra per Atvelykį, buvo antra su žmona ir dukrelėmis ir Va
šiais metais šventė; dukters Re
ginos 12 metų ir jauniausio sū-

galj, sukėlė daugiausia susido
mėjimo. Jos karjera popieriu
je įspūdinga (čia pakartojami 
šūkytės laimėjimai iki šiol). 
Sprendžiafit pagal jos koncer
tą ir ypač iš jos Mocarto ir Šu
berto dainų atlikimo, jos kar
jera gali eiti tik vienu keliu — 
[aukštyn. Jos vidurinis balsas 
—- šiltas, užtikrintas ir turtin
gas — skambėjo labai pana
šiai, kaip Joan Sutherland 

.balsas prieš kokius Seseris me
tus.. čia panašumas ir baigia- 

; si, nes šukytė bėgiojo skalėmis 
[aukštyn ir žemyn, apliedama 
kiekvieną dainą neįsivaizduo
jamai aiškiais, labai gražiais ir 
labai nusmailintais pianisimais. 
Net ir La Stupenda (Joan Sut-

tanukas savo panašias sukaktu
ves atšventė metų pradžioje.

Skališiai, kilę nuo Pikelių, pa
čiame Latvijos pasienyje, atvy
kę į šią šalį su didžiąja pabėgė
lių nuo bolševizmo banga, čia 
Waukegane yra gražiai įsikūrę. 
Bernardo brolio sūnus inžinie
rius Edvardas Skališius su žmo
na Elena . gyvai dalyvauja vie
tos lietuvių veikime ir inž. Ed
vardas šiomis dienomis Lietuvių 
B-nės Apylinkės rinkimuose ga
vo daugiausiai balsų, taigi kaip 
atrodo naujai išrinktajai valdy
bai pareigomis pasidalinant var
giai išsisuks nebuvęs ALB Wau- 
kegano Apylinkės pirmininku!

Michigano vakarinio kranto 
gyventojai lietuviai pasižymi sa-

herland) negalėtų jiems pri- vo draugišku sugyvenimu, ką 
.. ... ... . . .. ......... < j-e meta: g metų yra įrodę sa

vo ruošiamomis Wisconsino Lie
tuvių Dienomis. Tokįtautinį-šei- 
myriinį ryšį jie savo tarpe pa
laiko ir privačiame gyvenime.

Į Bernardo ir Justinos Ska

• šiandien
į Operos

■ žingsnis: į- pagrindines

* v

! ų MSu dideliu susid'.nųė.Lųnu yra perkamas
!’()VH.O LACRINAA’t^f/iPŠ TO-1 pūslapin
'Z . J -X - - - t

Kieti viršeliai — $4.00. minkšti

I
<2

lygti. Aš reiškiu, viltį, kad kas 
nors vėl ją atsikvieš, ir greitai. 
Daugiau tokią koncertų, kaip 
šukytės, daug prisidėtų atgai
vinti Čikagoje dainos rečita
lius”.

lerija Vindašienė iš Racine, Šu
kiai su mažu kūdikiu iš Milwau
kee, Jurgis Barčiauskas, Augai- 
čiai, Akavickai ir kt. ir “Mažas 
Dėdė iš Čikagos”.^

Bernardas Skališius yra Jo
no ir Domicėlės Pronskų žentas, 
tarnaujantis armijos Naval Sta
tion Glenview; jis su uošviu tu
ri pasistatę duplex namus 902 
ir 904 Cedar avenue, naujoje re
zidencinėje miesto sekcijoje, šio
mis dienomis jis gavo iš Navai 
Station kariškos vadovybės -gra
žų laišką, už pavyzdingai atliktus 
karininkų klubo patalpų išdažy
mo darbus.

Skališiai yra pavyzdingi lie
tuviai žemaičiai, kurie stengiasi, 
kiek aplinkybės leidžia, ir vai
kus gerais lietuviukais užau

ginti. Vaikai, nors lietuviškų 
-draugų kaimynystėje neturi, ta
čiau lietuviškai gražiai kalba, o 
Regina yra labai gabi muzikoje 
ir šokiuose.

Puikūs pietūs nusitęsė iki va
karienės. “Jubiliatai” susilaukė 
apsčiai dovanų ir grynais.

Svečias

M

Nuotraukoje matoma ne milžinu krautuvė, bet sveikinimo korteliu 
krautuvės mažas modelis, kur viskas sumažinta dvidešimt kartu, tik 

pardavėja liko normalaus dydžio. ' i

........ .............. .

■ Prie šitokių Čikagos muzi
kos kritikų pasisakymų nieko 

1 negalima pridėti, nei atimti, o 
tik padėkoti Lietuvių Fondui,- 
kuris taip gražiai atliko savo 

I pirmą, savarankišką darbą. 
Pirmą kartą LF iš paprasto lė
šų rinkėjo ir jų atidavėjo, ’ta
po sunkaus ir atsakingo užda
vinio vykdytojas. Pasiimda-: 
irias atsakomybę, fondas kar
tu pasiima garbę ir padėką už 
gerai suorganizuotą dvasinę 
puotą. LF pradėta Čikagos’ 
universitete lituanistikos ka
tedra savo pirmąsias lėšas ga
vo kultūringu būdu, niekam 
nesigailint nei praleisto laiko, 
nei paaukotų dolerių. ‘O mū
sų mielai solistei Lilijai ’dar 
kartą: jėgų, ištvermės, sveika
tos, žemaitiško užsispyrimo ir 
suvalkietiškos ambicijos. Visų 
lietuvių linkėjimai lydės: “Eik 
aukštyn ir aukštyn dainos -me
ne, savo ir visų mūsų garbei 
ir -pasididžiavimui!” A. P.

Po sunkaus rečitalio 
Lincoln Room, 
viešbutyje, k 
buvo susirinkę
Plojimai, dūmų pil- 
barys, keliasdešimt __ 
veidu solisti lyg ap-l v , i ... . . ‘ . i sus.roles svaigino ir, jos mamai isiki-u . . ._ ...barį ir pailsėti. Soliste Šuky- 

įtė turėtų tausoti savo jėgas, nes 
jos kelias i sunkias dainos me
no aukštumas .’yrą dar tik pra
sidėjęs

Koncerto vertinimą palikime 
amerikiečiams kritikams, ži
nomiems savo srities specialis
tams. Pirmadienio ‘“Chicago 
Tribune” kritikė Linda Winer 
šitaip rašo: (labai laisvai ver
čiant): ‘“Lilian sukis yra labai 
jauna, beveik trapi, 

i manierų moteris su

LILIJA ŠUKYTĖ iii

r<»rn:tn;K-

104 puslapiai.

ji turėjo išeiti į savo kam- kritikas - Bernard ^Jacobson; 
“Lietuvių Fondas padarė Čika
gai didelį paįaraavimą, atvež- 
damas Lilijąjšukytę j Orches
tra Hali sekhiadienio vakaro 
rečitaliu^ Solistė pasirodė 
esanti labai miela ir talentin- 

įga artistė ir davė netikėtai ma-
an 
re-

Knvgoie randame gvvai ir vaizdžiai anrašvtas Lietu- į - ' ‘ y
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškiu išgyvenimai *»

Komana galima įsigyti li balsu. Savo Lietuvių Fondo su- 
l’rašot'pe. siųs Ii .čeki arba Money Orderį tokiu adresu: f ruoštame rečitalyje ši lietuvai- 

ilė, Kanados sopranas, savo 
vardą padarė vertu atsiminti. 
Ji, kaip mes pastebėjome, ne 
tik “paima natą, ji ją pripildo 
ir nudažo. Ji parodė, kad ji 
gali pritaikyti savo tirštą balsą, 
kai reikia patenkinti painius 
kolaratūros reikalavimus. Ji 
dainuoja ir “lieder”. Jos bal
sas turi kokybę.

NAUJIENOS. 1739 So. JIalsted St.. Chicago. Illinois fiOGOS.

ionų vakarą: (provided 
evening delightful beyond 
asonable expectation)”.

“Solistė iš karto parodė 
burianti nuoširdumą scenos

uz-

gracingų j laikysenoje ir daug svarbesnia- 
dideliu me medžiagos- interpretavime. 

Panelė šukj't^’dainavo elegan
tiškomis frazėmis, ji pademon
stravo ir sveikintiną nebijoji
mą imtis techniškos rizikos, 
pavyzdžiui, ^kvėpavimo daly
kuose. kad muzikinis išpildy
mas .to reikalavo. Solistė yra 
geriau paruošta operai, negu 
“lieder” dainoms ir keturiuose 
daugiau operiniuose Richar
do Strausso kūriniuose solistė 

Jei Lyric

8* X s

1
B

GERIAUSIA DOVANA

& ■

S6.00
S3.00

$12.00
54.00

55.00
$3.00
$2.00

S 1.50

$3.00 
55.00 
S2-00

į
t

• f.c,.

kuri prisipil- buvo savo elemente.
do pasaulio nusivylimu šuber-{opera kada statytų tą nepakan- 
to “Dass šie hier gewesen”, ta-1 kainai vertinamą šedevrą 

Arabella”, tai opera negalėtų

nas solistė dar kartą įrodė sa
vo stiprias poetines ir balsines 
dovanas.” ’ /

Pagaliau “Chicago Today”
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1. Dr. K. Grinius', ATSIMINIMAI IR’ MINTYS H u. 336 psl.
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 osi...........................................
M. Zošėenko, SATYRINES NOVELĖS, 199 psi..................
Liudas Mikšys, IŠ JSTORMOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psi. ........... ............ .................................
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl...........

6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.
154 psl.........................................................................................

7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psi......................... S2.00 ir

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO,'356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.....................................

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

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ...........................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DA‘NTYS, 158 psi., minkštais

viršeliais S2.00. kietais . ...................................................
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ............
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psi..........................
15. Mikas Petrauskas, EGLE ŽALČIU KARALIENĖ....................
16. C. R. Jurgėfe, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėle Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18. Kip-’s Bielinis^- TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 Jpsi.r'i ..... ......................................................... ... .........
19. Dr. J. VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai.............................................................. ........................
20. Pranys Al’enas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, lyrika, 152 psl.............
22. V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psi.............

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba 
paštu.

2.
3.
4.

5.

t.

Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti i L. S. T.
Korp. Neo-Lithuania rengiamą

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$z».<0 
$4.00 
$2.50 
$6.C0

gauti 
iitsnttątę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

7,'L Halstad St.. Cbicagn. III. 6R608

to “Dass šie hier gewesen”.
čiau kartu gali Įtikinti visa api
mančiu jaunatvišku susijaudi- geriau padarytį kaip prašyti 
nimu “Suleikoje II”. Viską, panelę šukytę paimti Zdenkos 
ką ji dainavo nuo pradinio'rolę. Dainuodama lietuvių dai- 
Mocarlo iki lietuviškų “gėlių” 
ir liaudies dainų, ji viską per
davė tuo pačiu pilnu Įsijauti
mu”.

Dar gražiau solistės koncer- meno kritika^- Kenneth San
tą aprašė “Chicag Daily News" i son aprašydamas tris praėju- į

kuris Įvyks 1970 m. balandžio mėn. 12 d. 4 vai. p. p.
McKay Salėje, 69 ir So. Fairfield kampas.

Programoje: akademija, meninė dalis.
Įėjimas — auka. -

L S. T. KORP! NEO-LITHUANIA



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
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Clsvelando Kaziuko Mugės atidarymo iškilmėse. Kairėje — Ne- 
ringes tunto adjutante Eglė Giedraityte, toliau — 4. ignataviČiūtė.

Dešinėje — Neringos tuntininlcė s. Nijolė Kersnauskaitė.

Science and Industry muziejų.

PAVASARIO SAULĖ APŠVIEČIA KAZIUKO MUGE 
CLEVELANOE

Gausūs lankytojai sukinėjasi tarp prekystaliu.

Kai jauni ir suaugę

YRA JUDRŪS IR LINKSMI
Kaziuko Muge Cleveland® — su netikėtomis naujybėmis 

--r.-. -• '-t- 5 . < ' -v J.įV ’.
Bendromis visų Cleveland© skaučių ir skautų jėgomis sureng

toji tradicinė mugė sušvito Naujosios parapijos salėse kovo 14 d. 
Apie 200 skaučių ir skautų, rikiuotėmis punktualiai įžygiavo Į salę. 
Pagirtinas, punktualumas, lietuviškame Glevelande labai retas.

J. Garlos nuotr.

Po trumpo sveikinamojo tun- 
tininkės N. Kersnauskaitės žo
džio, nuotaikingai, bet irgi trum
pai prabilo reta viešnia — nau
joji vyriausia Skautininke L. Mi- 
lukienė ir, perkirpdama kaspiną, 
atidarė iškilmes.

Neapskaičiuojami ir neap
rašomi eksponatai

Įvairiausi trėmimai, pastovai, 
aplankai, žiogriai, stalai, stale
liai — nepaprastai puošnūs. Vis
kas labai skoningai Įvairuoja. 
Bene didžiausi nuopelnai čia bū
tų patyraus stilisto ir kantraus 
kūrėjo inž. E. Kersnausko. Pre
kių gi gausa tokia, kad net rūši
mis nei suskirstyti nei suskai
čiuoti neįmanoma. Mirgėti mir
ga stambios dovanos, smulkios 
dovanėlės, nėriniai, lėlės tauti
niais drabužiais, mezginiai, pa
veikslai, drožiniai, Vilniaus ver
bos, siuviniai, gėlės, žaidimėliai, 
grybai, gražmenos, skanskoniai 
ir t. t. Gyva prekyba maloniai 
vilioja tiek suaugusius svečius, 
tiek vaikus, tiek pačius mažiau
sius. Visi judrūs ir linksmi. At
rodo, kad visa kas bus greitai iš
parduota.

Valgykla visą laiką perpildyta, 

nors lankytojai skuba pasistip
rinti ir pasmaguriauti. Patieka
lų gausybė galėtų patenkinti net 
ir išlepintą skonį. Apstūs ska
nėstai masina labai patraukiai. 
Jaukiai aptemdyta jaunimo ka
vinė irgi šventiškai nuteikia po
ilsio valandėlėmis besidžiaugian
čius.

Lėlių teatre daug sąmojo 
ir pokštų

Vaidinta Rūtos didžioji sva
jonė — I. Bublienės ir Raudona 
kepuraitė — grožišku pavidalu 
suderinta A. Miškinienės, židi- 

niečią vaizduota Įdomiai ir ori
ginaliai. Techniški R. ir H. Ta- 
tarūnų darbai tikrai Įtikinami. 
Puikus juokdarys — G. Kijaus- 
kienė. Ir povyza, ir gyvumas, ir 
taiklios improvizacijos sužavėjo] 
žiūrovus, smagiai nuteikdami 
juos pertraukų metu.

Pagaliau svarbiausioji pro
gramos dalis — laužas,

t. y. dainų su gitarų palyda 
ir eilėraščių pynė. Įspūdžiai ma
lonūs ir kartais jaudiną, šauniai 
pasirodė solistės dainininkės, 
grupės, deklamuoto  jos ir kt. Tu
rinyje uoliai parinkta kūryba, ža
dinanti patriotizmą, pamaldu
mą, tėvynės ilgesį... beveik... iki 
ašarų, jaunatvės ryžtą ir skaid
rią linksmybę. Visa tai dažnai]

CHICAGOS "NIDOS" LAIVO JŪRŲ SKAUTĖS
su viešnia v. s. Malvina Jonikiene.

M. Jakaičio nuotr.

VYRIAUSIA SKAUTININKE S. LILĖ MILUKIENĖ 
PERKERPA JUOSTA

"Nidos" laivas 
Mokslo ir Pramonės

Muziejuje
Vieną gražų kovo mėnesio sek

madienio rytą keturi automobi
liai, pilni prisėdusių jūrų skau
čių, pajudėjo Michigan ežero 
link. iPo valandėlės važiavimo 
pasirodė graži paežerė ir didžiu
liai pastatai. Nors iškyla buvo 
numatyta Į muziejų, bet visų se
sių akys buvo nukreiptos Į eže
rą, ir, jeigu oras būtų leidęs, aš 
manau, jos visos mieliau būtų 
pasirinkusios paežerę.

Pro dideles duris suėjome Į 

švelnu, lyriška ir darniai atlie
kama. Kai kuriais atvejais jau 
peržengta mėgėjiškumo ribos ir 
pasiekta didesnio tobulumo. Plo
ta visiškai nuoširdžiai. Visa ši
ta pynė rūpestingai sudaryta idė
jiškos pasišventėlės tuntininkės 
N. Kersnauskaitės.
Naujovė—skudučių “orkestras”.

Net 22 skautai su 66-ais in
strumentais. Mokytojas ir di
rigentas — muz. A. Mikulskis. 
Jau daug pasiekta, daug laimė
ta.- Nugalėta net kai kurios sun
kesnės dalys. Muzikalumo la
vinimas pavyzdingas. Skambe
siai švarūs, lengvi, be aštraus 
skardumo. Pelnyta prašmatnus 
bisas.

Pagerbus brangią viešnią — 
Vyriausią Skautininke L. Milu- 
■kienę ir Įteikus jai gėles, iškil
mės baigtos Įprastinėmis apei
gomis.

•Mugę aplankė
iš Cleveland© ir apylinkių 

per 500 svečių,

kurių tarpe buvo žymi da
lis ir kitų tautybių. Drąsiai ga
lime tarti, kad viešumoje pasi
rodyta gražiai ir pakiliai. Tuo ga
lime didžiuotis.

Tėvams priklauso didžiulė pa
dėka ir linkėjimas visados ši
taip nuteikti savo šeimų skau
tes bei skautus, kad dar stipriau 
ir kilniau skautybė klestėtų.

Vladas Braziulis

Mums nespėjus nei apsisukti, 
jau vadovė sesė Jovarauskienė 
teiravosi reikalingų informacijų 
iškyloje numatytiems planams.

Pradėjome savo kelionę nuo 
povandeninio laivo, U-505, kur 
tam reikalui paruošti asmenys 
aiškino jo narsias kovas ir pa
ėmimą Į nelaisvę. Toliau aiškino 
apie visą įrengimą. Po to vėl grį
žome į pagrindini muziejaus pa
statą ir pradėjome žiūrėti įvai
rius išradimus. Sesės krykšta
vo, kalbėjo, rodydamos viena 
kitai ką nors įdomaus pamačiu- 
sios. Apžiūrėjusios žemės ūkio 
skyrių, nuėjome pietauti. Pa
sistiprinusios, skubėjome į ko
munikacijos, skyrių, kur visos 
griebė už telefonų, lyg skubėti? 
kam nors paskambinti, bet, de
ja, išgirdo tik plokštelėje įkalbė
tą garsą

Dar visos Sesės buvo stipriai 
Įkibusios į telefonus, kai pasi
girdo sesės vadovės balsas: “Se
sės, laikas ruoštis Į namus”. Nors 
nemalonu buvo palikti visus Įvai
rumus, bet drausmingos sesės 
greitai rinkosi į būrį ir pilnos 
Įspūdžių patraukė namų link.

Nuoširdžią padėką reiškiu vi
sų sesių vardu tėveliams, kurie 
maloniai prisidėjo prie šios iš
kylos.

Rasa Jovarauskaitė, 
“Nidos” laižo jūrų skautė

■ <. - * X- ■

PRIE
■ LIEPSNOJANČIO ;•

. . ■..LAUŽO
KAI ŽIŪRI PRO LANGĄ

Į ŽYGIUOJANČIUS Ą
Sakoma, jog vaikščiojimas'iš

lavina žmogaus protą. (Taip sam
protaujant, Įvairūs vaikščioji
mo būdai turėtų išlavinti ir gy
vulių protus). Bet toji tema yra 
akademinė ir visai neliečia ma
no tikslų — apie tai daugiau ne
rašysiu.

Taigi, jei ši sena patarlė (ku
rią tik dabar perkūno greitumu 
sukūriau), turi bent mažiausią 
dalelę tik slumo, visi skautai, da
lyvavę stovyklos masinėj išky
loj, turėtų, tapti genijais. Ta
čiau buvo pastebėta, kad atsiti
ko kaip tik priešingai — tų žy
giavusiųjų- asmenų inteligenci-

jos lygis nusmuko. Paprastai,. tos akmenimis ir buvo labai sun- 
| tas faktas manęs taip nedomin- {ku važiuoti jomis. Tas miestu- 
tų, nes aš tokio pasikeitimo ir

] nepastebėčiau savo pažįstamų 
brolių tarpe. Tačiau pažadėjau 
ką nors parašyti.

Dabar kalbėsiu rimtai. Vis 
dėlto, reikia pripažinti, kad iš
kylos yra tikrai vertingos ir įdo
mios, suteikia galimybių geriau 
pažinti gamtą, pasportuoti ir 
duoda progos pasišaipyti iš be
sikankinančių brolių — jei pats 
sėdi automobilyje ir stebi žy
giuojančius brolius.

psl. Algis Viktorą
TĖVELIS IŠTRAUKĖ MANE 

SU LYDEKA
Praeitą vasarą aš važiavau 

atostogauti į Wisconsin^. Mes 
atostogaudami daug žvejojom. 
Dėdė ir aš dažnai su laiveliu 
plaukdavome į ežerą. Mudu pa
gavome daug lydekų.

Vieną kartą dėdė atsistojęs 
laivelyje bandė ištraukti žuvį. 
Laivelis susiūbavo ir mudu abu 
Įkritom į vandenį. Staiga aš pa
griebiau meškerę ir, su viena 
ranka laikydamasis laivelio šo
no, laikiau žuvį. Tėvelis, atplau
kęs kitu1 laiveliu, ištraukė ma
ne kartu su didžiausia lydeka.

Atplaukus į krantą, lau
kė daug žmonių, nes visi matė, 
kaip laivelis apsivertė. Dabar 
jie, matydami, kad aš ištraukiau 
ir žuvį, visi juokėsi. Taip ir. pa
sibaigė mano nuotaikingos atos
togos.

Edmundas Kirkus, 
šikšnosparnių skiltis,

Lituanicoje

LABAI PATIKO MIESTAS 
PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ

Mano atostogos Meksikoje

Mes- atskridome i Meksika 
po pietų, ir buvome nuvežti Į 
viešbutį, kur pailsėjome ir pra
leidome naktį. Antrą dieną jau 
apžiūrėjome “Mexico City”.

Pirmiausia lankėme visokius 
muziejus: Meksikos antropolo
gijos muziejų, Meksikos impera
toriaus Maximillino pilį, meno ir 
istorijos muziejus, šie muziejai 
skirtingi nuo Amerikos muziejų 
ir labai Įdomūs.

Kitą dieną važiavome pažiūrė
ti piramidžių prie “Teotihaa- 
can”. Ten buvo didelis indėnų 
miestas, pastatytas net prieš 
Aztekus. Mes lipome Į Saulės 
piramidę, kuri yra didžiausia, ir 
nulipę buvome labai pavargę. Ši
tas indėnų miestas turėjo tokias 
pat gatves, kaip ir mūsų.

Vėliau važiavome Į sidabro 
kasyklų miestą “Taxso”, kuris 
buvo kalnuose. Tas visas mies
tas pastatytas aukštai ir atrodė 
labai gražiai. Gatvės buvo grįs- 
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kas yra toks pat, kaip jisai at- 
rodė prieš šimtą metų.

Pabuvę keletą dienų, vėl va
žiavome į pietų pusę, kol priva
žiavom modernų miestą “Acapul
co”, prie vandenyno, čia per
nakvojome ir truputį pavažiavę 
palei jūrą į šiaurę, sustojome 
žvejų miestelyje “Zihuatanejo”. 
Jūros bangos buvo malonios, ir 

B
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ILIUSTRACIJA IŠ KĄ TIK IŠĖJUSIO "SKAUTŲ A1DQH .

įdėta prie straipsnio "Kas yra berniukas?" ■
_ > j?
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S K E L B KIT Ė S N A U JI ENDO

tą dieną daugiausia ilsėjomės ir 
maudėmės. Septintą valandą va
kare visada išlysdavo dideli vė
žiai lysdavo į visus kampui.

Tame miestelyje pabuyę, grį
žome j “Acapulco”. Iš i Šia dar 
važiavome į “Cuernavaca^, bu
vusį Meksikos valdovų vasaros 
rezidencijų miestą. Ir tada grį
žome į ^Mexico City”, g sekan
čią dieną grįžome namo.

Linas Kelerius

t
r
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Susižavėjo sirenomis

Mūsų Žemės planeta yra per 
savo ilgą amžių daug ko pergy
venusi. Kontinentai suskilę ir 
išsiskyrę, ašigaliai apsivertę, 
okeanai išsilieję ir pats kevalas 
suaižėjęs, sutrukęs...

Vienas kevalo trūkis, vadina
mas San Andreas Fault, Kalifor
nijoje žemės drebėjimais nema
žai rūpesčio sukelia Pacifiko pa
kraščių gyventojams. Kitas iš
vedamas nuo Kinijos, Azijoje, 

Daugelis esame girdėję apie graikų jūreivius, senų 
senovėje plaukiojusius įvairiais rytų Viduržemio jūros 
vandenimis ir susižavėjusius Circės saloje gyvenusiom 
ir nepaprastai gražiais balsais dainavusiom sirenom. Vė
lesniais laikais atsirado sirenų ir Sorento vandenyse, ku- 
nos išvargusiems jūreiviams atnešdavo reikalingą ra
mybę ir didelį džiaugsmą. Apie sirenų žavesį rašė tūks
tantį metų-pneŠ Kristų dainavęs poetų poetas Homeras, 
savo veikaluose jas minėjo Sofoklis, Virgilijus ir kiti žo
džio ir minties meistrai.

.......  r~—o    - -............ ........r"   II I IILTTWMMW

rankos... Blogiausia, kad nei vienas jūreivis, susižavė
jęs sirenomis, toliau nenuplaukdavo. Besiklausant si
renų, kildavo debesys, iš mėlyno dangaus pradėdavo 
kirsti perkūnai, kurie nuskandindavo ne tik jūreivius, 
bet ir jų valtis. Tada sirenos, pavarčiusios žuvies uode
gas, nerdavo į gylį, čiupdavo skenduolį, iškeldavo jį ant 
akmens, iščiulpdavo jo kraują ir maitindavosi jo raume
nimis. Užtat šalia sėdinčių sirenų jūreiviai matydavo 
didelę kaukuolių ir įvairiausių vyrų kaulų krūvą. Tai 
buvo sirenų sužavėtų, paskendusių vyrų likučiai...

Odisėjas, žinodamas sirenų žavesio galią, pro Circę 
praplaukiantiems savo jūreiviams vašku pripildė ausis, 
kad negirdėtų sirenų balsų, o jis pats prisirišo prie stiebo, 
įsakydamas jūreiviams jo nenuleisti, kol nepraplauks pro 
Circę. Orfėjus, geriausias graikų dainininkas, turėda
mas pavojingais vandenimis pravežti garsiuosius argo
nautus, pats visą laiką taip dainavo, kaip savo gyveni
me jis niekad nebuvo dainavęs, kad tiktai jo daina, o ne 
sirenų balsais susižavėtų praplaukiantieji kariai. Tik 
Odisėjui pavyko praplaukti pro sirenas, nepatekus į jų

Tenka stebėtis, kad sirenų balsais susižavėjo ir tam 
tikras lietuvių skaičius. Kaip graikų jūreiviai, taip ir 
lietuviai, seniai išvykę iš namų, be šeimų ir artimųjų 
besitrankydami po pasaulį ir niekur nepritapę, bandy
dami įsijungti į kitų kraštų gyvenimą, bet nepajėgę tai 
padaryti, pradėjo žavėtis sirenų muzika ir dainomis. 
Žavisi jaunimas ir vyresnieji, jūreiviai ir sausumiečiai, 
paprasti eiliniai ir aukšti karo vadai, sutanuoti ir sijo
nuoti, titulų siekiantieji ir juos jau pasiekusieji. Juo 
jautresnis yra mūsų tautietis, tuo susižavėjimas yra di
desnis. . Juo labiau yra išvystytas bet kokios meno srities 
jautrumas, tuo stipresnis susižavėjimas. Kaip išvargu
sio keleivio nežavės sirena, jeigu ji dainuoja lietuviškai, 
gimtąja mūsų kalba? Kiekvienam juk jau įgriso kasdie
ninės dainos ir muzika svetima ir vis dar nesuprantama 
kalba....

žavesio tinklą, ir Orfėjui pavyko laimingai pravežti ar
gonautus, bet visi kiti graikai, kurie nors minutei susi
žavėjo sirenų balsais, jų grožiu arba vėjo taršomais jų 
plaukais, ten pat ir žūdavo.

Sirenų balsiais susižavėjusieji lietuviai žino, kad jie 
žus, kaip žuvo graikų jūreiviai. Jie tai žino, nes nuo sirenų 
viliojimų jau žuvo ne vienas mūsų tautietis. Lietuviai 
ne tik girdėjo apie pavojų, bet jie, viską palikę, bėgo nuo 
artėjančios mirties. Pasiekę laisvą pasaulį, jie kitiems 
pasakojo, kokios tos sirenos pavojingos, kokia apgau 
linga yra Michailovo muzika. Jie žino, kad sirenos dai
nuoja šalia didžiausios jų brolių ir seserų kaukuolių krū
vos. Jie yra girdėję, kad kelių dainininkų rankos yra 
kruvinos....

Jeigu sirenomis susižavėjusieji lietuviai būtų stip
rūs vyrai, kaip senovėje mūsų tautiečiai kad buvo, tai.

Kad kiekvienas skaitytojas žinotų, apie ką kalbama,! 
norime priminti kelis istorinius faktus apie graikus ir 
romėnus žavėjusias sirenas. Graikų poetas Homeras 
tvirtina, kad sirenos-buvo graikų vandenų dievo Forcio 
dukros. Kita legenda pasakoja, kad jos buvusios upių 
dievo Akelojaus ir vienos nimfos dukros. Homeras rašo, 
kad buvo tiktai dvi sirenos, o kiti graikai pasakoja, kad 
buvo trys. Jos gyveno Circės saloje, prie didžiosios Sci- 
los uolos. Visi sutinka, kad sirenų balsai buvo nepapras
ti, tiesiog dangiški. Paprasčiausia sirenų dainuojama 
daina virsdavo dangišku himnu, kuriuo negalėdavo ne- į 
susižavėti nei vienas pro Circės salos vandenis praplau
kiąs-jūreivis. Muzika, sirenų balsai, jų dainų žodžiai tiek 
paveikdavo jūreivius, kad turėdavo nuleisti bures ir pa
siklausyti. Arčiau priplaukusius dar sužavėdavo sirenų 
puiki išvaizda, vėjo lengvai taršomi plaukai, moteriškos!

jie labai lengvai galėtų pašalinti sirenų, žavesio sukeltą 
pavojų. Sirenos gali, kaip sako legendas, labai gražiai 
dainuoti, bet sirena, nepajėgusi savo žavesiu apkerėti 
prapalaukiančio jūreivio, pavirsta akmeniu, šoka į van
denį ir nugarma į dugną, kad uiekad daugiau nebeiškiltų. 
Graikai prieš tris tūkstančius metų savo, sirenas šitokiu 
būdų pasiuntę į Viduržemio jūros dugną. Sirenų daugiau 
nebėra nei Circės saloje... Ten likusios tiktai kaukuolių 
krūvos.

Labai lengvai sirenų galėtų atsikratyti ir lietuviai. 
Užtektų neiti į salę ir neklausyti lietuvių tautos priešų 
parinktos sirenos balso. Galėtų neiti net ir tie, kurie, 
nimfų įkalbėti, jau nusipirko bilietus. TušČion salėn atė
jusi sirena suakmenėtų Ji ne tik pati laisviems lietuviams 
niekad daugiau nebedainuotų, bet ir kitiems pasakytų, 
kad neverta net ir bandytu

per pietinę Europą iki Maroko 
šiaurinėje Afrikoje, šis trūkis 
paskutinėmis dienomis pakarto
tinai pareikalavo tūkstančių 
žmonių aukų Turkijoje ir bai
mingą neramumą kelia visu sa
vo ruožu.

George Weller, Chicago Dai
ly News užsienių bendradarbis, 
savo laiku iš Komos lietuviams 
palankiai rašęs apie jų kovas su 
Chicagos arkidiozezija, dabar ry-

i joje rašo:
1 XT v •• .. .

Kinijos iki Maroko iš
ilgai didžiojo žemės drebėjimų 
trūkio žmonės nerimdatni spė- 

i lioja, kokioje vėl vietoje po ją 
j kojomis žemė pradės drebėti ir 
baisiu unisonu drebinti ją šir
dis.

Per 3 dienas 3,000 drebėjimą
Vakarinėj Turkijoj ir Neapo

lio įlankoje tie drebėjimai yra 
baugiai reguliarūs: per tris die
nas daugiau kaip 3,000 (sudre- 
bėjimų) Turkijoje ir vien per 
Velykas devyni sudrebėjimai jau 
Pozzuolo mieste netoli Neapolio, 
Italijoje.

Sicilija, Jugoslavija, Graiki
ja ir Iranas yra tarpe katastro
fos kandidatų, jei drebėjimai ir 
toliau plėsis.

Šitie Žemės fenomenai atrodo 
nežemišką. Sugriautuose Tur
kijos kaimuose iš gelmių ver
žiasi verdantis vanduo, nutirpy
damas sniegą.

Prie Pozzuoli žvejai tinkluose 
ištraukia išvirusius ešerius. No
rėdami atspėti, kas toliau bus, 
žmonės savo namų sienų plyšiuo
se įspraudžia stiklo šukes. Jei 
jos susprogsta, tai gyventojams 
yra ženklas, perspėjantis apie 
pavojų anksčiau negu jis įvyks
ta. Paprasta priemonė, bet ji 
pagelbsti. Niekas nežuvo Pezzou- 
lyje, kai Turkijoje žuvo apie 
tūkstantis.

Slidžių sportininkai, kurie drį
sta pavasariais slidinėti pato
giais Etnos ugniakalnio šlaitais 
Sicilijoje, dabar vulkano vengia.- 
Iš kalno masyvo gelmės dvi rau
donai įkaitusios lavos srovės lie
jasi šonais apačion.

Kitas gyvas švyturys, lieps
nojantis jūroje, yra piktasis 
vulkanas Stromboli, pusiaukely- 
je tarp Etnos ir Vezuvijaus.

Kai tie neišaiškinami feno
menai prasideda visi vienu sy
kiu, žmogus nebegali atspėti, ku
rioje vietoje ir dėlko pradės vir
pėti žemės oda.

Japonai, geriausi pasauly tai
fūnų ir žemės drebėjimų žinovai 
patyrė, kad prieš žemės drebėji
mą prasidėjus po žemės pavir
šium slėgimui, mineraluose pa
kinta magnetinės mineralų cha
rakteristikos. Bet problema lie
ka, kur su savo magnetometru 
tokiu vietų ieškoti. * v

žmonės sukrėtė žemę

Viena teorija yra, kad pats 
žmogus, o ne gamta, yra visų 
tu nelaimiu kaltininkas.

JAV-bių nacional. žemės dre
bėjimams tirti centras Įrodė, kad 
savo atominiais sprogdinimais 
žmogus gali tyčia iššaukti ne
didelius žemės drebėjimus. Iš
vada, kad perdaug gamtos su-

Visoje Amerikoje buvo, tiktai 
180 automobilių, kai Mutual 
Federal Taupymo ir Skolini
mo Bendrovė, 2212 W. Cermak 
Rd., Chicagoje buvo įkurta 
1905 m. kovo 17 d. Palyginus 
su dabartimi, tai tikrai ilgas 
laikas... Bendrovė per tuos 
65 metus irgi augo, stiprėjo ir 
labai daug nuveikė finansinėje 
srityje, neatsitikdama nė žings
nio nuo naujų, besikeičiančio 
gyvenimo reikalavimų.

Bendrovė buvo įkurta pagal 
Illinois valstijos finansinius 
reikalus tvarkančius įstaty
mus, bet jau 1934 metais ji per
vesta į Federalinės valdžios 
teises ir priežiūrą. Per visą tą 
laiką bendrovė pasižymėjo sa
vo pastovumu. Ji ir dabar te
bėra toje pačioje Chicagos 
Westside apylinkėje, kuri ka
daise buvo vieno didžiausių 
pirmųjų lietuvių ateivių kolo
nija. Vyresnio amžiaus lietu
viai dar atsimena, kai čia bro
liai Brenzos ir Bagdžiūnas 
įsteigė Metropolitan Banką, 
kai viena po kitos -kūrėsi lietu
vių verslo įstaigos ir bendruo
menės organizacijos. Praeity
je ir dabar lietuviai gėrisi savo 
pastatytomis bažnyčiomis, mo
kyklomis, laikraščiais, muzie
jais, radijo, netgi televizijos 
programomis ir privačios pre
kybos, o taip pat pramonės 
Įmonėmis bei įgytu nekilnoja
mu turtu. Finansinės Įstaigos, 
kaip Mutual Federal Taupymo. 
Bendrovė, kuri ir paliko vien 
lietuvių valdoma Įstaiga, -buvo' 
natūralūs veiksnys Kairiuose 
siu sričių reikaluose.* “ .

Prieš 6 metus Bendrovė per
sikėlė -į dabartines pritaikyto 
planavimo -gražias patalpas. 
Visai nenuostabu, kad santū
rus The Chicago Beautiful Com- 
mitee 1969 m. Bendrovei Įteikė 
pažymėjimo lakštą, kuriame 

krėtimo- arti žemės plutos trūkio 
gali ir netyčiomis- juos iššaukti.

J.Pr. 

pymo B-vei 65 metai 
pastatas yra pripažįstamas ir 
įvertintas kaip vienas gražiau
sių namų visoje Chicagoje.

Per 65 metus Mutual Fed
eral Bendrovė be pertraukos 
sėkmingai augo ir tarnavo lie
tuviams finansiniuose reika
luose. Tūkstančiai tautiečių 
praturtėjo, pradėdami čia tau
pyti mažais, bet planingais in
dėliais arba gaudami perka
mai nuosavybei paskolą. Nei 
vienas iš čia neišėjo be reikia
mos pagalbos ir gero patarimo, 
surišto su patarnavimu. Tų tai
syklių Bendrovės vadovybe ir 
tarnautojai ir šiandien laikosi. 
Užtat ir ši Bendrovė tapo pa
vyzdinga finansine įstaiga.

Bendrovės pirmininkas Pet
ras Kazanauskas, direktoriai ir 
tarnautojai kviečia visus lietu
vius ir jų draugus atsilankyti, 
apžiūrėti šios įstaigos gražias 
patalpas ir pasinaudoti prie
lankiu patarnavimu finansi
niuose reikaluose. Taupytojas

Ateities mokslininkai 
teikia naujų vilčių
Pasižymėjo lietuvaitė 
Viktorija Paukštytė

R^ dienos pasaulis, atrodo, 
bus gerose rankose, jei jis ati
teks tokiems jauniems vyrams 
ir moterims, kokie dalyvavo 
Chicagos ’viešųjų mokyklų 2D 
metinėje mokslo darbų paro
doje, rašo viena tos parodos 
lankytoja. Paroda baigėsi pra
eitą sekmadienį..

Parodoje dalyvavo mokiniai 
iš daugiau kaip 500 mokyklų, 
pradedant pradžios mokyklų 
septintu skyrium, baigiant auk
štesniųjų mokyklų seniorais. 
Dalyvavusių ir geriausius at- 
žymėjimus laimėjusiųjų moki
nių tarpe iš lietuviškų pavar
džių yra tik viena — Viktorija 
Paukštys, 1211 N. Central Avė., 
Austin aūkšt. mokyklos moki
nė, gavusi aukštą atžymėsimą 
biologijos srityje.

Apie dalį dabartinio jauni
mo, priklausančiai vadinamai 
^kūtvėlų' gentkartei”, pasa
kė mokyklų mokslo klubo pir
mininkas 16-tis George Barr: 
“Tie vaikai šiandien tikrai yra 
pasimetę. -Laikraščiai ir tele
vizija daro į juos didelį spau
dimą su didelėmis problemo
mis, kokių jų -tėvai, būdami 
jauni, neturėjo. Jie dedasi prie 
hipių, kadangi beturi kur kitur 
dėtis”.

’NAUJIENOS3 KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

uKAlk AS IR BIČIULIS
ESESE

B. KRIST0PAITIS
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Duisburge išbuvau 4 dienas. Nemažiau 

kaip teta, energingoji Danutė rūpinosi 
mano patogumais. Su Danute lietuviškai 
su Karlu angliškai kalbėjom, bet su trečiu 
maloniu padarėliu, Silvija, turėjau daug 
vargo susikalbėti. Silvija 8 metu gelton
plaukė mėlynakė, maloniųjų šeimininkų 
dukrelė, tikras mažas angeliukas. Ji čiul
bėjo tik vokiškai, daug ką norėjo man pa
pasakoti, bet aš nė žodžio nesuprantu. 
Labai vykęs lietuvių — vokiečių kraujo 
kūrinys. Abu ilgai mes vargom, kol su
pratome viens kitą ir supratę likome ne
perskiriami draugai mano viešnagės metu. 
Apsisprendęs per atostogas tik keliauti, 
atsikėlęs vieną ankstyvą rytą atsisveiki
nu su mielais šeimininkais, sėdu į trauki
nį ir išvažiuoju į Amsterdamą.

AMSTERDAME IR BELGIJOJE
Naujas kraštas, nauja kalba, kurios vi

sai nemoku. Patyrimas mane išmokė, kad 
į naują kraštą vykstant turiu išmokti bent 
tris svarbiausius žodžius: “Kiek, kur, ka
da”. Tie žodžiai man padėjo ne tik Euro
poj. bet ir visur kitur,, kur keliavau. Am
sterdame pragyvenimas pigus. Išbuvau 
ten tris dienas. Rankas sudėjęs nesėdėjau, 
bet bandžiau susipažinti su jo įdomybėmis. 
Plaukiojau laivu miesto kanalais, turisti
niu autobusu važinėjau 3 valandas po inics-

to įdomesnes vietas. Vairuotojas visą lai
ką aiškino, bet aš nesupratau jo kalbos. 
Iš parūpintų spausdinių anglų kalba suvo
kiau apie ką čia kalbama.

Susipažinęs su Amsterdamu nuspren- t 
nusprendžiau persikelti į Belgiją. Pirmiau- Į 
šia užsukau į Antverpeną, kuris yra vie
nas gyviausių tranzitinių uostų Europoje. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais jis lietu
višku laivu buvo dažniausiai lankomas j 
uostas, šeldės upės krantuose išsistatė di
džiuliai sandėliai, tarp kurių vaikščioda
mas stebėjau kaip iš viso pasaulio suplau
kę laivai iškrauna atplukdytas gėrybes ar 
pasikrovę toliau rengiasi plaukti.

Vaikščiojau uosto krantinėmis, atseit, 
tėvo pramintais takais. Vėliau vaikščiojau 

j gatvėmis, lankiau flamandų ar valonų 
‘ sukurtas kultūrines vertybes. Pagaliau 
į vieną dieną , apsimokėjęs viešbučio sąs- 
I kaitą, sėdau į traukinį ir atsiradau Belgi- 
! jos sostinėj Briuselyje. Praleidęs porą die

nų belgų sostinėj, išvykau aplankyti Wa
terloo laukų, kur prancūzų imperatorius 
Napoleonas, pralaimėjęs mūšį, turėjo nuo

I savo galvos numauti karališkąjį vainiką ir 
į išvykti į šv. Elenos salą.

(rrižęs į Briuselį galvojau, kur toliau 
į man važiuoti. Susipažinęs su Belgijos že- 
j įnėlapiu, nutariau aplankyti Ostende, gar- 
’ šią belgų vasarvietę. Pakeliui užsukau į 
i Seebrūgc netoli Ostendes esanti uostą, i
' JEI “KAUNO" ĮGULA BCTŲ ŽUVUSI
i

Karo metu laivui “Kaunas” paskendus, 
i Seebrūgcno žvejai, išgelbėję jo įgulą, at- 

vežė ją į uosių. Stovėjau krantinėj, kur

laivo “Kaunas” įgula, sukrėsta įvykio ir iš 
■ dalies sužalota, kėlėsi iš žvejų laivo. Jų 
; tarpe buvo ir mano tėvas. Jeigu “Kauno” 
Į įgulai būtų buvę lemta šiaurės jūros dug

ną pasiekti, o ne šią krantinę, tai tikriau
siai ir aš šiandien čia nestovėčiau, toliau
už uosto mėlyna rami vasaros jūra tyvu
liuoja. Paplūdimyje žmonės pusplikius 
kūnus išstatė saulės spinduliams. Tylu, 
ramu, rodos, nėra gyvenime audrų, nėra 
karų, tik ramybė pasaulyje viešpataujan
ti. Saulei įnutolus pietus, bus rudens 
audros, žmonės pamirš verksmus ir krau
ją, vėl bus karai...

Ostendes paplūdimyje besidžiaugiant 
saulės spinduliais ir vandeniu, mano vidu
jinis klajūno balsas sako: “Ką? Atvykai 
čia smėlyje tysoti. Tą malonumą juk Mi- 
chigano pakrantėj galėjai turėti. Žiūrėk, 
šio didelio vandens anojz pusėj yra aukšti 
balti Doverio krantai, o iš ten ranka pasie
kiamas Londonas. Juk įkyrėjo lyg tai pa
pūgai, stenėti ir mikčioti įvairius negir
dėtus žodžius. Doveryje galėsi gerai mo
kamą kalbą laisvai naudoti”.

šių minčių genamas jau sėdėjau laive, 
i kuris mane kėlė iš Ostendes į Doverį. Iš

lipęs Dovery, pasijutau lyg savo Ameri- 
koj. Taip lengva, malonu kalbėti: jie visi 

Į mane, o aš juos suprantu. Traukinys ma
ne naktį atvežė į Londoną. Adresų turėjau 
nemažai, bet nenorėjai! žmonėms drumsti 
nakties ramybės. Apsistojau viešbuty ir 
giliu miegu užmigau.

LolftiNE

Ankstyvo ryto Londono migla, saulei 

kylant, palengva nyko. -Netrukus Londo
no aprūkę pastatai saulės spinduliuose 
stūksojo. Skubėjau miestą apžiūrėti. Juk 
čia, Temzės krantuose, nuo romėnų laikų 
daug istorijos lapu yra susiklostę. 'Reikia ? 
kiek galima daugiau apžiūrėti, daugiau t 
Įdomių vietų aplankyti. Stebėjau prie: 
Buckinghamo rūmų puošnų sargybų pasi
keitimą. Kadaise tame pačiame Londone,: 
karaliai savo žmonoms galvas kapojo.. 
Taip pat pasitaikydavo ir jų galvoms nu-, 
lėkti. Dabar didingos imperijos likučiuose ’ 
beliko puošnus karalienės rūmų sargybų' 
žaidimas.

Buvau apsigyvenęs netoli Hide Park, 
šeštadienį šiame parke Rolling Stones su
ruošė savo koncertą. Minios žmonių susi
rinko. Pačių rengėjų pranešimu, iš pra
džių 250,000, pabaigai 600,000 žmonių su
ėjo. šioj žmonių jūroj mes keliaujantieji 
studentai irgi dalyvavome. Pačių Rolling , 
Stones nematėme. Per garsiakalbius gir
dėjome jų koncertą ir įjaudintos pasiten
kinusios minios triukšmą. Vasaros atosto-: 
gų metu daug keliaujančio jaunimo. Dau- į 
giausią studentai. Žiemą varginę savo 
smegenis, jie nori joms vasarą duoti atsi
kvėpti. Kaip nors sutelkę lėšų ai- iš tėvų 
gavę pagalbą, jie keliauja po pasaulį. Vie
ni arčiau, kiti toliau, kiek kurio kišenė 
leidžia. Tad traukiny ar viešbuty dažnai 
sutinku kelionės bendrą.

Sekmaidenj po lietuviškų pamaldų, 
Jūratė man sako: — Važiuojame garsiojo 
anglų Brighton paplūdimio apžiūrėti. Aš, 
esu nuolatinė jo lankytoja, nes mano tė
vai ten netoli gyvena. Jūs esate žymesnių 

vietų lankytojas,. tai kaip tik turite aplan
kyti Brightoną.

Mums bevažiuojant, iš vakarų, pusės 
slinko vis tirštesni debesys ir netrukus pra
pliupo lietus. Dangus Anglijai nešykštus 
savo drėgme ir nežinai, kada savo susi
kaupusias atsargas papils žemėn. Dėl lie
taus neteko arčiau susipažinti su Brighton 
paplūdimiu, bet arčiau susipažinau su Jū
ratės tėvais. Kitą dieną, dar smulkiam lie
tui purkšnojant, grįžau Londonan, ’ kuris 
buvo apsiblausęs.

“Užtenka!” — tariau. — “Laikas man 
keisti geografinį tašką”. Traukiniu išvy
kau Į New Portą, o iš ten laivu — keltuvu 
išplaukiau į Prancūziją.

NEMALONUS NUOTYKIS ^PARYŽIUJE

Pasiekęs Paryžių, turėjau laukti trau
kinio, einančio į Vokietiją, Duisburgą apie 
kettirias valandas. Turėjau laiko, nesku
bėjau. Kitam kartui atidėjau ilgesni sus- 
stojimą Paryžiuje. Lipdamas iš traukinio, 
pastebėjau, kaip viena graži mergaitė, lyg 
skruzdė, tempia beveik už save didesnį 
lagaminą. Važinėdamas po Europą, sueu- 
ropėjau: autobuse užlęidinėjau moterims 
sėdimą vietą. Pasidariau skautiškai pa
slaugus.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Die n r aš t i
“N A U J I E N A S*
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AKiy^ AUSŲy ftOSiftS 
IR GERKLŠS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryte 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta 
Ligonius ppriuna tik susitarus.

S'

f f

vii

Dar apie Vasario 16 minėjimą 
skaito rašo, tas duonos 

neprašo.
Taip ir aš skaitau ir rašau tai, 

ką mačiau, girdėjau, o už teisy-

u 
I A

I I

I

I

Rez. tel. 239-4683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 37445012

' PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sakmari. ofisas uždarytas.

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

DR. PITER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šesiad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
_ optometristas

DR. EDMUND E. CiARA 
27uy 5Ist STREET 

TeL: GR 6-240Q
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, 7—3, antrad., penit. lu—4, ir 

šeštad, 10—2 vaL

Rez. GI 8-C873

DR. W. M. EISiN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344'WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-600G 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S 
Priima tik susitarus.. f 

Valandos: pirmad., ketvirtad., v5—S,

si.
Spaudoje daug rašyta apie 

įvairius parengimus subuvimus, 
bet apie mūsų rockfordiečius dar 
ne viskas išsakyta.

Pradėsiu nuo Vasario 16 mi
nėjimo.

Kaip visur, tai ir Rockforde 
minėjimas buvo pradėtas pamal
domis šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos bažnyčioje (žodis 
lietuvių jau senai kunigo Rei- 
kaus ištrintas nuo bažnyčios).

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, UI. 60629 

, Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882
nayTTgffiiii'ia iiĮiiiirrimr'riiHaaeasaaBaiii iiiiiiiiiiiiiiii'irrin

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠE RĖNAS 
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 Į
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j

-------------------- '/■

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue 

Chicago, JH. 60618 Tel 525-0952 

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

DR. j. MEŠKAUSKAS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
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. UOHAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 925-8295

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

uždaryta.
Ret. tel.: WA 5-3099

BR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:80 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E K S K Ū R S I J O S

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Vietos parapijos klebonas kun. 
I Br. Daukas, po ligos ir sunkios 
operacijos su silpna sveikata, 
bet jausdamas savo pašaukimą 
ir tėvynės meilę pirmą kartą iš
ėjo atnašauti šv. mišių už žu
vusius karius-partizanus-šaulius 
bei mirusius kankinio mirtimi 
už tėvynę.

Kun. Br. Daukas dėl silpnos 
sveikatos, pamokslo nesakė, bet 
pasakė gražų pamokslą kitas ku
nigas, kuris jj ligoje pavadavo. 
Taipogi atsiprašė, kad negali at
vykti į lietuvių klubo salę ir su
kalbėti invokacijos.

Pasibaigus pamaldoms kaip 
visada, taip ir šį kartą kun. Dau
kas ateina į bažnyčios prieangį, 
sustoja, ir su savo .išeinančiais 
iš bažnyčios pasisveikina, pasi
keičia vienu kitu žodžiu. Bet šį 
kartą įvyko mažas parapijiečių 
nepasitenkinimas. Ponas Jonas 
užstojo kleboną nuo išeinančiųjų 
po pamaldų pasapijiečių, kurie 
pro jo nugarą nebegalėjo maty
ti klebono ir jam“alo” pasakyti. 
Išėjus iš bažnyčios girdėjau pa
rapijiečius kalbant, kas tas per 
ponas nematytas ir be susipra
timo, vargina sergantį kleboną. 
Jei turi reikalų, tegul eina į raš
tinę ir ten tepasikalba.

Po pietų mūsų brangūs lietu
viai su pasivėlavimu rinkosi Į 
klubo salę išklausyti, ką naujo 
pasakys kalbėtojas, ir išgirsti 
Aidučių programos.

Programą kiek pavėluotai ati
daro vietos Alto skyriaus pirmi
ninkas Petras šernas. Taręs ke
letą žodžių tos dienos progai iš
kviečia programai pravesti rock- 
fordiečiams jau gerai žinomą, 
visuomet gerai sugebanti pro
gramos pravesti Kazį Rutkaus-j 
ką. K. Rutkauskas šioje srityje 
yra nepamainomas. Kiekviename 
parengime ar šiaip pobūvy, vi
suomet randa tinkamų žodžių 
tos dienos progai pritaikinti. 
Taipgi yra dar ir p-lė Giedrė Špo
kaitė, labai gabi programoms pra 
vesti bei darbštumu pasižyminti. 
Nėra to parengimo ar pobūvio, 
kad jos nebūtų, bet visuomet ma
tai bedirbančią. Tai tie du ir 
yra mūsų rockfordiečių pasidi
džiavimas, kad dar turime ga
bius ir energingus programų ve
dėjus. .

K. Rutkauskas programą pra
deda Amerikos ir Lietuvos him
nais/ Dainuoja Aidutės, vado
vaujamos gabios muzikės p. Ste
ponavičienės. Pagerbiami' atsi- 
štojiiriu žuvę Lietuvos-kariai, 
partizanar-šauliai bei kiti mirę 
kankinio mirtimi už tėvynę. Lie
tuvos nepriklausomybės aktą 
perskaityti pakviečiamas buvęs 
savanoris kūrėjas Vincas Ker
šys. (Rockforde dar gyvena sa
vanoris kūrėjas karininkas Vy
tautas Moras ir Bromus Dauk- 
šis).

Po Nepikjausomybės akto per
skaitymo, iškviečiamas agr. Ber
tąsias iš Chicagos pasakyti pa
grindinę kalbą, kuri buvo labai 
Įdomi, turininga ir labai gerai 
paruošta. Kalbėtojas davė daug 
gražių sugestijų. Nušvietė, kas 
siekiama šiandie tėvynės vada
vimo darbe. Skatino turėti dau
giau vienybės ir visiems išvien 
dirbti. Davė pavyzdžius, kiek 
senieji ateiviai yra daug nuvei
kę, kiek pristatė bažnyčių iš sa
vo kruvinai uždirbtų centų ir 
kiek jų šiandieh beveikia — kiek 
begirdėti lietuviškas žodis.

Lietuvių parapijos bažnyčios 
istorija

Čia tuojau galvos ateina ir 
apie mūsų Rockfordo Rymo Ka
talikų lietuvių parapijos baž
nyčią. čia senųjų lietuvių atei
vių taipogi kruvinu prakaitu už
dirbtais pinigais pastatyta-baž
nyčia. Seniau parpaldos ir gies
mės skambėjo tik lietuvių kalba. 
Mokykloje buvo mokoma lietu
viu kalba. O-šiandien lietuviš
ko žodžio nė kvapo neliko. Ir 
kas tą padarė? Rockfordiečiams 
yra labai gerai žinomi buvusio 
klebono kun. J. Reikaus nelem
ti nuopelnai.

San Francisco gyventoja Barbara Showcroft iŠ vyteliu nu pina ne
mažas statulas, kaip čia matomą Budos figūrą. Ją padaryti užtruko 

6 mėnesiai.

iCANDID WEDDING
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrė fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius t?bumus.

G E E I N I N K X S 
(PUISAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio 'Valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

AL’S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

Call and ask for EDDIE BURBULYS

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-0834

Dabar
gyvena

kalban-

Dabar vėl grįžkime į pereitus 
metus. Sugedojo šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos bažnyčios 
ir visų patalpų apšildymo pečius. 
Reikėjo tuojau pakeisti nauju. 
Kad išėmus senąjį, reikėjo iš
ardyti sieną. Klebonas kun. Br. 
Daukas susitaria su parapijos 
komitetu, kad. reikia dar pada
ryti bent porą kambarių, nes 
per maža vietos. Ypač atvykus 
svečiui nėra kur priglausti. Su
tarta, darbai buvo tuojau pra
dėti ir jau šiuo laiku viskas už
baigta ir priestatas labai puikiai 
atrodo. Ir negirdėjau, kad kas iš 
lietuvių būtų buvęs priešingas. 
Bet visi kiek žinau lietuviai šiam 
tikslui mielai aukavo, 
kun. Br. Daukas tikrai 
kaip pridera klebonui.

Taipgi teko nugirsti
čius ir dejuojančius, kodėl Va
sario 16 proga nebuvo laikomos 
pamaldos lietuvių kalba? Kodėl 
dar neįvedama sekmadieniais lie
tuviškos pamaldos?

Taip pakalbėti yra lengva, bet 
reikia pagalvoti gyvenimiškai 
Namą sugriauti eina lengvai, bet 
naujai atstatyti dažniausiai yra 
daug sunkiau. Kun. J. Reikus 
lengvai iš bažnyčios ir mokyklos 
lietuvių kalbą .išvijo, ir net pa
rašus nulupo, kad lietuviško žo
džio nė ženklo neliktų. O kun. 
Br. Daukui jau,yra daug sun
kiau tą viską sugrąžinti ir para
šus įrašyti, kad čia yra lietuvių 
Rymo Katalikų parapijos baž
nyčia. Tikėkim, kad ateity bus 
sugrąžinta į bažnyčią ir mo
kyklą lietuvių kalba, šiuo me
tu prie Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos turime du dide
lius šulus — maršalkas, adv. 
L. Ramenčių ir K. Rutkauską. 
Tasitikėkim jais.

šiais metais pirmą kartą vie
šumon išėjo nauja organizacija, 
pasivadinusi “Dievaičio Perkū
no Klubu” ir Vasario 16 įteikė 
didžiausią auką — S140. Labai 
gražus ir sveikintinas toks iš
ėjimas viešumon su parama Al
tui.

Grįžkime vėl prie temos. Me
ninę dalį atliko viešnios įš Chi
cagos — “Aldutės”, vadovauja 
mos gabios ir gerai prityrusios 
muzikės p. Steponavičienės. Vi
sos jaunos mergaitės ansamblio 
mokinės, bet gerai jau išlavin
tos. Dainavo solo, duetą ir vi
sos bendrai. Viena daina po ki
tos ir visos dainos skambėjo gra
žiai, meliodirgai ir jausmingai. 
Tik pasirodė, kad labai skūpios: 
niekaip negalėjom išprašyti, kad 
pakartotų ar kitą padainuotų. 
Šiaip taip i-prašėme vieną — 
pakartojo. Ačiū ir už tai.

Reikia apgailestauti, mūsų sa
lė neturi geras‘akustikos. Kas 
nusipirko “Aidučių” išleistai

i pirmaeiles dainininkes — solis
tes. -Linkiu kuo geriausios sėk
mės jaunosioms daininkėms ir 
jų nenuilstančiai vedėjai muzi
kei p. Steponavičienei. Tegul 
skamba tos gražios dainos šioje 
laisvoje šaly, o atgarsis tepasie
kia gimtąją šalį Lietuvą. Dai
nų garsai tebeskamba rockfor
diečių ausyse. Visos daininin
kės, akomponiatąrė ir p. Stepo
navičienė dėvėjo tautinius rū
bus, kas sudarė ypatingą grožį 
Nepriklausomybės šventės die
noje. Tenka apgailestauti, kad 
mūsų Rockfordo poniutės pra
dėjo vengti viešumoje pasiro
dyti tautiniuose rūbuose, o anks
čiau senosios ateivės veik visos 
pasirodydavo.

Padėka ir pagarba Alto skyriui

Vietos Alto skyriui tenka kuo 
didžiausia pagarba — padėka už 
taip puikiai suorganizuotą ir pra
vestą Vasario 16 d. minėjimą. 
Tebūnie geriausia padėka Alto 
skyriaus pirm. Petrui šernui, nes 
jis atliko pati sunkiausią darbą. 
Noriu pirmininkui ,P. šernui pa
linkėti, kad sekančiais metais 
prie miesto rotušės plevėsuotų ir 
Lietuvos trispalvė vėliava. Išsi
rūpinti leidimą ir iškilmingai iš- 

! kelti kartu su Amerikos vėliava, 
Į o pačiame minėjime, kad daly- ' 
vautų ir miesto galvos.

Štai mano ginklo draugas J. 
Pečiulis ką padarė prieš keletą

Į metų East Chicagoje, Ind. Krei
pėsi į miesto galvos ir,gavo lei
dimą. Ir dabar ten kasmet prie 
miesto rotušės iškilmingai iš
keliamos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos, o miesto burmistras ir 
net senatoriai dalyvauja iškil
mėse ir iškilmingame , -posėdy 
kalbas pasako. Jo dėka viskas 
išrūpinta.

štai Rockforde turime irgi go
džiausia kultūros vagą išvertusį 
žymų veikėją Alto, Ealfo, dai
nos ir spaudos ir daug kur kitoje 
veikloje atsižymėjusį Juozą Ba
cevičių, o taipogi turime dar tris 
veteranus, savanorius - kūrėjus, 
kaip jau esu minėjęs aukščiau.

Ar juos pagerbėme kada tin
kamai ?

Visiems Rockfordp darbuoto
jams - veikėjams linkiu sėkmės 
bei ištvermės darbe. Augis

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MA&NO3AS VIETA

REpnbUc 7-8600 REpabEc 7-8601

•1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ
★

TURIZME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASMTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-7003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

i
l
I
I

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

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
i/rLKtSO ^MOGAU-S

‘HAtir-AS IF BIČIULI

Susirinkimų ir parengimų

— Lithuanian National Democratic 
mėnesinis susirinkimas Įvyksplokštelę ir namuose pagrojo, !c|ufc> mėnesinis susirinkimas įvyks 

’ . . . , <i ’i trečiadieni, balandžio 8 d. Hollywoodtai vienas malonumas buvo klau- svetainėj, 2417 West 43 St. Visi na- 
sytis tu pačių dainų. Reikia ti- riai prašomi dalyvauti, nes turime 
Rėtis, kad ne viena’iš jų iških da”8 rcl“'1 : Kviečia

J. Barčas, rast

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
NAUJIENOSEGARSINKI
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Japonijos Expo-70 parodoje Hong Kongo paviljoie kasdien po kelis kart atliekami tautiniai king 
šokiai, kaip čia parodomas "Povu šokis". , M

HKLP WANTED — FtMALl 
Dorbtainkiy Reiki*

T Y P 1ST
Excellent working conditions

'and salary.
Congenial company worker.

Call VI 2-6386

HELP WANTED — MALE 
D«rbminku Reikia

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

Hospitalization.
Call or Apply 437-6000 

HASTEN ’CORP.
1117 E. ALGONQUIN 

ARLINGTON HEIGHTS 
Between Bussey Rd. and Rt. 83.

.......... ... •
HELP WANTED — FEMALE 

Darbifiinkiy

REGISTERED
NURSES

11 PM - 7 A JI. SHIFT
MINIMUM STARTING SALARY

$709 PER MONTH

Apply in person or Phone 
Personnel Department

ST. FRANCIS
HOSPITAL

12935 GREGORY

RCAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. -i, Žemė — Perdavimui | Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS. PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
,IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

* DEL visu INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

BLUE ISLAND, ILL. 60-106

597-2000

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

Rimtai mokosi
<— ‘‘Brighton Park and Me 

Kinley Park Life" laikraštis pa-i 
skelbė savo apylinkių studen-f 
tus, kurie Illinois universiteto 
Chicagos Circle Campus sky
riuje yra įrašyti i dekano gar-j 
bės sąrašą. Tarp ilgos eilės pa-) 
raudžių randamos ir šios lietu-Į 
vių pavardės: Teresa čeputis, 
Gregory Dezulskis, Jūratė Lau
cius, Vytautas Laucius, Marga-

}ret Petkus, Mary Rakauskas, 
Boris Bakunas, Bertha Brinas, 
Leonard čiapas, Edward Dab- 
rila. Rainutė Drutys, Joan Kiu- 
cinas, Romas Kulka, Dalia Mi
liauskas, Alexander Pakalnis- 

jkis, Vaidas Pužauskas, Janine 
iRuibis, Virginia Sabaliūnas, Va- 
Įlerie Sparkis, Tania Untulis ir 
Helehe Si karas.

Propane gazolinas
Viena korporacija Minnea- 

polyje pradėjo savo automobi
lius pritaikinti propane gazoli
nui, kuris pripažintas švares
nis ir mažiau teršia orą. Meta- 
lurgijos firma Ridinger visų 
150 savo tarnautoju automobi- 
liūs jau pritaikė propane gazo
linui.

Kiek kaštuoja vandalizmas 
American Insurance associa- 

cijos išleistoje knygutėje apie 
vandalizmą rašoma, kad JAV 
švietimo įstaigos apskaičiavi
mu išmušti mokvklu langai, iš- 

nepa^rasfa! švariai fr tvarkingai uz-įlaužytos spintos ir stalų stal- 
į čiai, sudaužytos ir sugadintos 

užrašus, mokslo priemonės bei kitoki 
vandalizmo veiksmai kaštuoja 
visuomenei apie 100 milijonų 
dolerių kiekvienais metais. 
Vandalizmas pripažintas vie
nu pikčiausių paaugliij nusi
kaltimų.

Daugiau kaip 100,000 areš
tuotų “vandalų” rekordai, ku
rie yra FBI rankose, rodo, kad 
77 nuošimčiai tų nusikaltėlių 
yra jaunesni kaip 18 metų.

Ssyc naminę va 1st y spintele reikia 
; ; - - -

laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir išmazgoti 
lentynas; patikrinti visus lZ_____
fcačf n e Įvykt v klaidu, nes va i st ę su
maišymas gali būti fatališkas, parik- 
HntL kokiy vaistu trūksta ir įuos pa
pildyti kad būtum bet kokiam netl 
ketum u i pasi ruošęs.

XSKAITYK ’NAUJIENAS5 - 
įjOS. TEIKIA GERIAUSIAS 

iTEISINGIAUSIAS žinias

.-r

PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

5’/z %
y Į ft vestment

bonus plan 
minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagą ir visu kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

trankiai. Ilgu metų patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-320S 

t________________ —___________________________________

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ELL. 60608
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Vatikanas planuoja 
grjžti i reakciją?

Grupė Amerikos . katalikų 
mokslininkų pripažino, kad 

j slaptai cirkuliūojainas Vati
kano dokumentas siūlo naują 

J pagrindinį kodeksą, kurs su- 
Istabdytų visą bažnyčios prog- 
I resą. Apie tokį dokumentą 
(buvo pranešta praeitą sekma- 
Idienį Amerikos kanonų drau
gijos simpoziume.
i Jei dokumentas bus igyven- 
dintas, tai iššauks “didelio 
masto krizę. Tai bus didelis 
žingsnis atgal’’, pareiškė Ame
rikos katalikų universiteto ka
nonų teisininkas kun. William 
Bassett. Tą dokumentą jau nuo 
1960 metų ruošęs žinomas kon
servatorius kardinolas Pericle 
Felici, kanonų revizijos komi- 

Į sijos pirmininkas. Dabar do
kumentas slaptai cirkuliuoja 
tarp parinktų vyskupų, lau
kiant jų reakcijos.

80,000 tonų druskos
Chicagos miestas šią žiemą 

išbarstė gatvėse 80,000 tonų 
druskos, kaip pranešė gatvių 
komisionierius McDonough, šis 
kiekis dar nėra - rekordinis, 
kadangi beveik po kiekvienos 
sniego audros buvo atodrėkis 
ir sniegas nutirpdavo. Mano
ma, kad kova su sniegu praei
tą žiemą kaštavo ne daugiau 
kaip pusantro milijono dole
riu. C

TRUMPAI
O

— Lietuvių Jaunųjų Moksli
ninku paroda, kuri yra ruošia
ma Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos, Chicagos 
skyriaus, nyks š. m. gegužės 3 
d., sekmadienį Jaunimo Cent
re. Visi Chicagos apylinkėje 
gyvenantieji jaunuoliai (High 
School) norintieji šioje paro
doje dalyvauti, informacijos 
reikalais kreipiasi pas sąjun
gos pirmininką Viktorą Jauto- 
ką, tek 778 - 0699.

— Česlovas Gedgaudas iš St. 
Monikos, Calif.. lankėsi Chica- 
goje. Jis yra parašęs istorinę 
knygą,, kuri vadinasi “Mūsų 
praeities beieškant”. Knygoje 
aprašyta Lietuvos istorija nuo 
1500 metų prieš Kristų iki Min
daugo laikų. Nagrinėjamos šios 
pagrindinės temos: lietuvių 
tautos kilmės beieškant žino
mos. bet dar nepaskelbtos is
torijos dokumentacijos ir mū
sų senos kultūros bei tikybos 
nagrinėjimas. Knyga jau ati
duota spausdinti.

Sol. Iz. Motekaitienės Dai
navimo Studijos mokinių kon
certas įvyks š. m. balandžio 12 
d. (sekmadienį) 3 vai. p. p. Jau
nimo Centre, 5620 So. Clare
mont Ave. Dainos meno prie
auglis pasiruošęs išpildyti tur
tingą ir įvairią programą. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
apsilankyti. Kaip visuomet — 
visi svečiai bus pavaišinti. (Pr).

SKAITYK PATS IH PARAGIŲ

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

AUTO SALESMEN
3 experienced auto salesmen for 
Southside oldest and fastest growing 

new ear-auto dealer.
"100 a week salary, plus 20% com

mission and goodies.
Call SAM GROUPE 

HE 4-2110

SCREENER AND SECONDARY 

SET4JP MAN 
Experienced in Electronics. 

5113 No. MILWAUKEE AVE.
■-X

PIPING DESIGNER 
Boiler House Experience.

Excellent salary.
All Companv benefits. 

g. McDermott 
489-5800

ANNUAL BONUS &
TOP RATES >

SECRETARIES — SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST — STATISTICAL & 

GENERAL CLERK TYPIST
Full & Part Time.

Assignments available in Chicago & 
Suburbs — for neat appearing women.

For more information Contact
ART BASMAJIAN

CE6r5678
AMER-CAL

OFFICE SERVICE INC.
A temporary service
180 N. WABASH

4TH FLOOR

SHIPPING & RECEIVING
Salary open. 

Contact Mr. K o n i c h.

W. H. S. LLOYD & CO.
337-5737

JANITOR WANTED
Ideal job for retired maintenance man.

Light work. Apartment free. 
Salary open.

Mr. SHARPE
841r5500

PERSONAL
Asmenų Ieško

MADAME SUPERIOR
Spiritual reader and adviser gives 
advice and. help X)n all problems. 

Three answers '^ith appointment.
2307 N. MILWAUKEE 

From 8 4d 9 call 
384-89M

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA IR RES
TORANAS su 4 kambariu butu in
dustrijos rajone, geroje apylinkėje. 
Geras, pastovus biznis. Parduodama 
dėl ligos. Skambinkite savininkui po 

2 vai. TeL VI 7-9508.  . 

BEGINNING
OF A FRANCHISE

For rent or lease’ Bakery business, 
est. 40 years. Fully equipped, air con
ditioned throughout. Good location, 
Ashland and Irving Park bus line. 

See to appreciate.
Contact Mr, MARTOLINI, 

929-1992

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šestad. 9—6 vai., 
sek m. 10—1 vaL Bilietus užsa
kant paštu siųsti čelq, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, III. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — S 7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu .doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.

Premjerai $9.00 vertės bilie
tai išparduoti. -

(Pr).

We need a girl who types 45-50 WPM^ 
accurately and who has some general 
office experience. Shorthand desir

able but not necessary.
i J 1

We offer a good starting salary and: 
full range of company paid benefits.

Call 8 A.M. to 4:30 P.M.
Monday thru Friday j

JOHN MEAGHER BR 8-2100 į
CHICAGO RAWHIDE '

MFG. CO.
2720 N. GREENVIEW

An Equal Opportunity Employer

CLERK - STENO
General office work. Typing, 

filing, paying?-bills, writing 
invoices; ;

BOB PALMER*
' 666-8914

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

5 day week. Good transp. 
ExceL starting salary. 

Loop location.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATE
273a WEST 71st STREET TEL. 925-6015

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654
Slate Farm Re anti‘Casualty Company

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baidus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

; i iwTin i1................................. ...........jin.....................mm... .

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namų, automobi- 

f ^tių, gyvybės, svei*
f i katos ir-biznio.

Patogios issimoke 
jim© sąlygos.

J. B A C E V I č i U S 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 

I ■■Mpr »Įl • i m■ T'iii -■!■■■/T

ST EBĖKITE !
MODERNUS 14 ĮMETU. 5 kamb., 3 

miegamųjų mūrinis namas. * Be to, 3 
kambariai Įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namų Marquette Parke. Našlė 
nori S27.000.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
S20.400.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 r>ėdų sklypas 
Marquette Parke. S20.000.

PRIE FORD CITY 5^ kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. auto garažas. £22 900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas sazu šildymas, alu
mi nijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. £45 000.

PTGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate -
7051 So. WASHTENAW AVE.

TeL RE 7-7200

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

? tune-ups >r L L
4824 So. CALIFORNIA AVE*

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio ramus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

■ ' A. I VERAS

RECEPTIONIST |
$2.05 to start. Typing and short-

hand required.
4 days per week.

Call 651-6080 
757 W. 79 St Room 302

FEMALE
LATHE OPERATOR

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

437-6000
MASTEN CORP. 

1117 E. ALGONQUIN. 
ARLINGTON HEIGHTS 

Between Bussey Rd. and Rt. 83.

-■LAIKRODŽIAI IR BXANGENYBtS 
Psmvimas ir Taiiym&s

2644 WEST 49th STREET
f <7 RBpubtfc MW

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

Tel CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
savvbiu pirkimas - pardavimas. Re to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertiniai, užpildomi pilietvbės prašy
mai. income tax ir įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

SECRETARY
Near Oak Park. Executive secretary 
with strong typing skill for work 

sales area of large Company.
Excellent starting salary. 

Give as a call 
378-2579 — 

FRED ROEMER

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

in
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

& L. INSURANCE & REALTY

LIBRARY ASSISTANT 
Must be accurate, careful typist. 

Full or part time. 
Phone Mr. BABCOCK 

WINNETKA PUBLIC LIBRARY 
446-7220

CLERK TYPIST (2)
Peterson Ave. location. We need 
people with accurate typing and 

figure ability .Hours 8—4:45. 
Good salary and benefits.

LANSING B. WARNER, INC.
736-1400

^TKALINGA.
PATIKIMA MOTERIS

Bendra namų ruoša ir virimas 2 su
augusių šeimoje. Gyventi čia — pri
vačiame kambaryje arba atvažiuoti

5 d. savaitėje. Gera alga. į 
Susikalbėti angliškai.

____________MU 5-0590___________ Į

GlftL FRIDAY
Typing necessary.

Salary open.
Contact Mr. K o n i c h.
W. H. S. LLOYD & CO.

337-5737

A. LAURAITIS 
1 INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilip draudimai.

TERRA
BrsngeftybiSf Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progom*
WEST 63rd ST., CHICAGO

Tekt 4S4-4660
- - - - -------- ------- -—-- -------

' SIUNTINIAI

I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
• Didelis pasirinkimas įvairiu pre

kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 
maistas, pinigai.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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

A. ABALL roofing 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit
' LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

•NAUJŽEMOS’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




