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Apollo 11 
(July 20, 1969)

Apollo 
(Nov., 19,

29 didelių, 7 pėdos ant 4 pėdų 
skydų. Joje yra SSū^nuotraukos, 
31 karikatūra, 53 dokumentų

APOLLO 1 

(April 16, 1970)

WASHINGTONAS. — Sena
tas trečiadienį priėmė federali- 
nių tarnautoju ir darbininkų al
gų pakėlimą 6%. Pakėlimas pa
lies apie 5.6 milijonus žmonių, 
kurie didesnes. algas; 
praėjusių metų gr®5c®p; %l- d. 
Įstatymas priimtas 84 balsais
prieš 1.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
sostinėje demonstravo apie 700 
miestų ir miestelių merų. Vy
riausybė labai nepatenkinta, kad 
miestų galvos laužo įstatymą, 
draudžiantį demonstracijas. Me
rai protestuoja, kad miestai ne
gauna iš valdžios pakankamai

SALISBURY. — Rodezijos 
aviacija nuo šiol bus vadinama 
“Rodezijos Oro Jėgos”. Iš pava
dinimo išmestas žodis “Karališ
kosios”.
’ WASHINGTONAS. Moks
lininkai pagamino ir jau bando 
gyvuliuose dirbtinį kraują, kuris 
gali turėti didelę reikšmę ir žmo
nių gydyme, po sunkių sužeidi
mų ir . kituose specialiuose at
vejuose. šis kraujas yra pana
šus i pieną.
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Trečiadienį Alto patalpose įvyko spaudos konferencija, ku

rioje dr. J* Kriaučeliūnas, Alto pakviestas vadovauti Genocido 
parodbs pristatymui, paaiškino apie parodos atidarymą. Apie 
pačios parodos atsiradimą ir jos turinį kalbėjo Z. Kolba ir A- 
Valėnas.
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Sovietų parodoje

favoritų laikraštyje.

Afrikoje yra Litova

vijos sostinėje Rygoje susidegi
no prie laisvės statulos?

šitokia yra sovietinė laimė, — 
sako laiško autorius.

Okupuotoje Lietuvoje kovo 14 
d. paminėta baldų projektuotojo 
Jono Prapuolenio 70-ji gimimo 

■ sukaktis. Gimęs Tupikių kai- 
, me, šakių apskr.. Prapuolenis

KAIRAS. — Egipto radijas piktai puola Izraelį už jo aviaci
jos sudaužytą pradinę mokyklą, kurioje žuvo 50 vaikų ir 70 buvo 
sužeistų. Radijas prisiekia, kad Egiptas, Izraeliui už šį puolimą 
tinkamai atsilygins. Egipto valdžia tuoj nuvežė užsienio kores
pondentus iš Kairo į Husseinią, kur tie vaikai žuvo. Jų amžius 
8-10 metų. Izraelio gynybos ministeris Dayanas sušaukė spaudos 
konferenciją, kuriai parodė Bahr el Bakr kaimo, kuriame stovėjo 
sunaikinta mokykla, nuotraukas prieš bombardavimą ir po jo. 
Mokykla — vienaaukštis pastatas buvo karinės bazės ribose.

’Apollo 13" nusileis Mėnulyje balandžio 16 d. prie "mėnulapyje" matomo Fra Mauro kraterio. 
Astronautai savo erdvėlaivi pavadino "Odisėjas", o nusileidimo laivą — "Akvarijus".

— Vilniuje, Dailės parodų rū
muose, kovo 13 d. buvo atidary
ta foto žurnalisto, Chanono Le- 
vino darbų paroda. Jis “Tiesos” 
redakcijos bendradarbis. (E)

Genocido paroda atidaryta 
birželio 13 dieną.ir tęsis iki bir
želio 20 d. Čikagoje, Sheraton 
viešbutyje. Kartu bus paminė
ti Birželio išvežimui. Parodai 
finansuoti, rinkti lėšas yra su- 
daryta komisija, kuriai vadovau
ja John Evans. Tuo tikslu bus 
rengiamas banketas su rimta 
akademine programa, šiam dar
bui vadovauja F. Mackevičienė 
ir V. Ruibytė. Programoje da
lyvaus solistas St. Baras ir kiti.

Genocido parodos atidaryme 
dalyvaus visa eilė Amerikos po
litikų, jų tarpe Atstovų Rūmų 
respublikonų vadas Gerald Ford 
iš Michigano. Amerikiečių spau
dos ir svečių kvietimu rūpinasi 
Čikagos Lietuvių Tarybos pirm. 
Rimas Staniūnas.

Lietuvių genocido paroda jau 
sukėlė nemažą susidomėjimą ne 
tik Čikagos mažumų: latvių, len
kų, vokiečių, ukrainiečių tar
pe, bet paroda susidomėjo Ame
rikos Legiono skyriai, moterų 
organizacijos, klubai ir-kt.

Tame pačiame viešbutyje tuo 
pat metu vyks ir dailininko , P. 
Puzino meno paroda.

Genocido paroda^susideda iš
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kopijos, 25 žemėlapiai, 16 dia
gramų. Parodos tikslas: “Pa
žinkime savo priešą komuniz
mą”.

Genocido paroda vėliau bus 
vežiojama po visus Amerikos 
miestus. Ją jau užsiprašė ir keli 
Kanados miestai. Paroda vaiz
džiai parodo lietuvių tautos nuo
stolius ir aukas nuo bolševikų 
ir hitlerininkų. Kartu paroda Įs
pėja laisvąjį pasauli saugotis ko
munizmo pinklių ir nepatekti į 
jo genocido statistiką, kuri rodo, 
kad nuo komunistų rankų pa
saulyje jau žuvo apie 99 milijo
nai žmonių.

gyveno su kito, žmogaus širdi
mi jau 594 dienas, taigi ilgiau, 
negu Pietų Afrikoje neseniai mi
ręs dantų gydytojas Blaiberg, 
kuris išgyveno su svetima šir
dimi 592 dienas. '

ČIKAGA. — Moteriškė, kuri 
buvo paskundusi savo dantų gy
dytoją, kad jis ją išprievartavęs, 
buvo rasta savo bute nudurta 
peiliu. Policija tuoj įtarė dan
tistą ir nuėjo Į jo namus, tačiau 
ji rado negyvą, nusišovusį.

* WASHINGTONAS. — Senato 
komitetas pavedė armijai gerai 
išbandyti dvi prieštankines rake
tas ir pasilikti tik vieną jų — 
geresnę. Dabar armija turi se
ną raketą “Shillelagh” ir bando 
naują — TOW. Komitetas sa
ko, kad dviejų raketų armijai 
nereikia.

Kaina 10c

KAMBODIJA PAKHETUSI Į PAGALBI 
PIETŲ VIETNAMO KAREIVIU DALINĮ 

SAIGONAS. — Londono “Daily Telegraph korespondentas 
iš Kambodijos praneša, kad nemažos Kambodijos jėgos yra pa
siųstos į rytinę krašto dalį, kur laikosi komunistai. Pranešama 
taip pat, kad Pietų Vietnamo kariuomenė yra su Kambodijos su
tikimu įžengusi Į jos teritoriją ir Įsitvirtinusi prie vieškelio, kuris 
veda iš Phnom Penho į Saigoną. Vietnamiečius matė užsienio 
korespondentai. Kartu su vietnamiečių daliniu buvę ir du ame
rikiečiai karininkai. Virš vietnamiečių stovyklos kabanti Kambo
dijos vėliava.

Rodezijos vyskupai 
smerkia valdžia

L

WASHINGTONAS. —Baltie
ji Rūmai paskelbė, kad preziden
tas Nixonas esąs labai nusivy
lęs, kad senatas atmetė jau ant
rą jo pasiūlytą į Aukščiausią 
Teismą kandidatą. Prezidentas 
toliau bandys pravesti kitą 
“konservatorių”, jis jau ieškąs 
kito kandidato.

Tallahasse, Floridoje, teisėjas 
Carswell pareiškė spaudai, kad 
jis patenkintas, kad pagaliau pa
sibaigė visas įtempimas, visi gin
čai dėl jo kandidatūros ir de
batai kongrese. Jis esąs nusi
vylęs, kad jo senatas nepatvirti
no, tačiau ant nieko dėl to ne- 
pykstąs.

Už Carswell balsavo 17 de
mokratų ir 28 respublikonai, o 
prieš jį — 38 demokratai ir 13 
respublikonų.

šio teisėjo tiesioginis atmeti
mas JAV istorijoje yra 11-tas. 
Kitais atvejais teisėjų kandida
tūra būdavo atšaukiama arba jie 
patys pasitraukdavo. Iš viso 
Amerikos istorijoje prezidentai 
buvo pasiūlę į Aukščiausiąjį 
Teismą 129 kandidatus, iš jų se
natas nepatvirtino 28.

Izraelio fotografijose matomi 
sustiprinti pastatai su apkasais 
ir užmaskuotais sunkvežimiais 
greta., Dayanas kaltina pačius 
egiptiečius, kad jie turėjo mo
kyklą kartu su kariniais pasta
tais. Jie už tai turi prisiimti 
visą atsakomybę dėl žuvusių, ir 
sužeistų vaikų.

Washingtone valstybės depar
tamento spaudos karininkas ap
gailestavo nekaltų vaikų žuvi
mą ir pridėjo, kad tokios trage
dijos kyla iš nesilaikymo paliau
bų, kurias paskelbė Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba.

❖

♦ Čikagoje, Melrose Parko 
priemiestyje ..streikuoja ..1,700 
vairuotojų ir sandėlio darbinin
kų, Jewel krautuvių sandėliuo
se.

CHICAGO. — Vakarykščia
me “Chicago Today” laiškų sky
riuje yra įdėtas latvio Tedis Zie- 
rinš’o laiškas, kuriame jis ko
mentuoja apie Chicago j e ati
darytą Lenino minėjimo proga 
sovietinę foto parodą.

Autorius klausia, kur yra fo
tografijos iš Katyno miško, kur 
sovietai 1940 metais išžudė 12,- 
000 lenkų karininkų, kodėl sle
piami vaizdai iš Ukrainos, kur 
komunistai išnaikino 6 milijonus 
ukrainiečių.

Kodėl rodomos kelios gražios 
bažnyčios, o nerodomi tūkstan
čiai perskiojamų, suimtų ir kan
kintų dėl tikėjimo kunigų ir ti
kinčiųjų? Kur yra sovietų lai
mėjimai prie Berlyno sienos, tos 
garsiausios geležinės uždangos 
dalies, kuri saugo, kad žmonės 
nepaliktų “Raudonojo rojaus”? 
Kur yra fotografija žydo studen
to Rija Rips, kuriam buvo nelei
džiama išvažiuoti į Izraelį ir ku
ris pernai balandžio mėn. Lat-

“Taikos kampaniją” 
tvarko kompartija
Penki iš šešių asmenų, kurie 

Chicagoje sudaro vad. Chicagos 
Taikos tarybos vykdomąjį ko
mitetą yra pilni JAV komunis
tų partijos nariai, o šeštasis il
gą laiką veikė komunistų fron- 
tinėse organizacijose, paliudijo 
Senato vidaus saugumo komite
tui Chicagos detektyvas Irwin 
A. Bock. Tie penki yra: 1. Syl
via Kushner, 2. Jack Spiegel, 3. 
Dorothy Hayes, . BenFriendlan- 
der ir 5. jo žmona Eve Friend- 
lande. šeštasis esąs Sidney Lens.

Visi pasižymėję įvairioje ko
munistų organizuojamoje “vei
kloje”.

Komunistai iš šiaurės Viet
namo prie apsuptos Dak Seang 
karo stovyklos atsiuntė dar vie
ną pulką kariuomenės.

Ateinančią savaitę prezi
dentas Nixonas vėl kalbės. į tau
tą per radiją ir televiziją. Ma
noma, kad jis paskelbs apie ka
riuomenės dalies iš Vietnamo iš
vežimą.

Paryžiaus taikos derybose 
vakar amerikiečiai kaltino komu
nistus už sustiprintus puolimus, 
kurie nesideriną su taikos dery
bomis. Komunistai atšovė, kad 
taikos Vietname nebus, kad 
amerikiečiai neišvažiuos.

Saigone valdžia uždarė du 
laikraščius už tai, kad jie plačiai 
aprašinėjo studentų ir karo ve
teranų neramumus ir demons
tracijas.

Dar nežinia, ar įvyks šešta
dienio skridimas į mėnulį. Jis 
gali būti astronautų ligos ati
dėtas, arba atsarginis astronau
tas gali pakeisti susirgusį vo
kiškais vėjaraupiais astronautą.

Geno jos uoste, audroje, Į 
krantinę atsimušė ir sudužęs nu
skendo britų karo laivas — fre
gata. žuvo trys jūreiviai, dar 
keli yra dingę.

SALISBURY'S. — Rodezijos 
katalikų vyskupai prieš naujo 
parlamento rinkimus, kurie įvyks 
penktadienį, paskelbė gan griež
tą pasmerkimą Rodezijos val
džiai. Katalikų vadovybė sako, 
kad ji nepripažįsta rasinės se
gregacijos, ant kurios pagrįsti 
visi Rodezijos Įstatymai, ji ne
galinti laužyti savo sąžinės ir ei
ti su valdžia į kompromisus.

Rodezijos parlamentan bal
tieji išrinks 50 atstovų, nors bal
tų gyventojų yra tik apie 240,- 
000, o juodieji išrinks 16 atsto
vų, nors jų yra keturi su puse 
milijono.

Visa Rodezijos žemė padalin
ta Į dvi dalis. Europiečiai valdo 
44 milijonus akrų ir juodiesiems 
palikta 45 milijonai akrų. Viena 
rasė negali turėti žemės kitos 
rasės srityje. Tas apsunkina ka
talikų bažnyčios veiklą, nes tik 
35,000 baltųjų yra katalikai, o 
juodųjų — apie pusė milijono.

Katalikai, tuo būdu, negalės 
juodųjų rajone turėti žemių, 
mokyklų, parapijų, ligoninių. 
Tokių baltųjų Įstaigų steigimui 
valdžia turės duoti specialius 

, leidimus. Penki katalikų vysku- 
respublikonų buvę nustebinti jo j pai sako, kad jie greičiau užda- 
arogantiškumu nuo to laiko, kai; rys savo mokyklas, bet neside- 
buvo išrinktas Į Senatą. Jis at- rins prie tokių Rodezijos ista- 
sisakęs bendradarbiauti su savo' ' 
partijos kolegomis praeitosios 
respublikonų partijos konvenci
jos metu, mesdamas visą savo 
svori prieš Illinojaus delegaciją 
ir visiškai susidedamas su ryti
nių ponų grupe.

“Daug tūkstančių Illinojaus 
respublikonų pradedą abejoti ar 
sen. Percy yra Illinojaus respu-; 1929 m. baigė Kauno meno mo- 
blikonas ar jis tik nuomoja pa- kyklą, 1934-36 m. tobulinosi 
talpas viename Michigan avenue. paryžiuje. Jis ilgus metus dir- 
viešbutyje rinkiminių kampam-J bo docentu Kauno Taikomosios 
jų metui”, rašo Atkinson. Jei jr dekoratyvinės dailės institu- 
sen. Percy nebalsuoja taip, kaip te. vėliau dėstė Kauno taik. dai- 
Illinojaus respublikonai nori, lės mokykloje (dabar — Stp. žu- 
tuomet illinojiečiai respubliko-, ko vardo taik. dailės techniku- 
nai esą “baisiai” reikalingi to-'me). J. Prapuolenis 1937 m. už 
kio vyro, kurs juos galėtų atsto-' baldus ir interjerą, eksponuotus 
vauti Jungtinių Valstybių se-. tarpt, meno ir technikos paro- 
nate. ! doje Paryžiuje, buvo gavęs auk-

Laiškas tuo Įdomesnis, kadan- js0 Dei sidabro medalius. Prapuo- 
gi jis tilpo sename tos partijos ^enis- dabar gyv. Kaune, žalia-

Sveyrieng provincijos, Prašot 
mieste, pilna pabėgėlių iš apy
linkių. kur vyksta kovos tarp ko
munistų ir Kambodijos karei
vių.

Kambodijoje prasidėjus ko
voms, Laose jos aprimo. Laoso 
valdžia priėmusi komunistų pa
siūlymą pradėti taikos derybas 
ir sutikusi su sąlyga: uždrausti 
amerikiečiams bombarduoti La
ose esančius komunistų tiekimo 
kelius.

Praėj usią savaitę Vietname 
kiek padidėjo amerikiečių nuo- 

j stoliai — 138' žuvę ir 1,179 su- 
1 žeisti. Vietnamo kariuomenė ne- . 
teko 754 kareivių ir 1,716 buvo 
sužeistų. Komunistų praėjusią 
savaitę žuvo 3,336 kareiviai, 
daugiausia prie jų apgultos prie 
Laoso sienos Dak Seango sto
vyklos.
Amerika Vietnamo kare neteko 
jau 41,274 kareivių ir sužeistų 
turėjo 272,281. Pietų Vietnamo 
kareivių iš viso žuvo jau 103,- 
261, ir sužeistų buvo 212,086. Ko
munistų žuvo net 618,061.

Nusivylę sen: Percy.
Tūlas Joseph R. Atkinson iš 

Sidell, Ill., rašo Chicago Tribune, 
jog respublikonų tarpe esąs pa
stebimas netikrumas dėl sen. 
Charles Percy veiksmų ir nusi
statymų. Tūkstančiai Illinojaus

natūralias dujas
VIENA. — Austrijoje ir viso

je Europoje smarkiai varžosi dėl 
I rinkos du natūralių duji] gamin
tojai : Sovietų Sąjunga ir Olandi
ja, kuri neseniai surado didelius 
dujų klodus Groningeno laukuo
se, šiaurinėje Olandijoje.

Sovietai savo dujoms jau lai
mėjo rinkas Italijoje, Bavari
joje ir Austrijoj. Olandija pa
sirašė sutartis su Vakarų Vo
kietija, kur olandų dujos siekia 
net iki Stuttgardo miesto. Pran
cūzija irgi ima olandų dujas, ku
rias eksploatuoja Shell ir Stand
ard Oil bendrovės.

Sovietai savo dujas parduoda 
už didesnio diametro plieno 
vamzdžius, dėl kurių pristaty
mo padaryta sutartis su Itali
ja ir V. Vokietija.

Olandijos natūralios dujos 
yra geresnės kokybės už sovietų, 
degdamos duoda mažiau dūmų 
ir turi daugiau methano. Austri
ja dujų ima iš sovietų. Paskuti
niu metu austrai protestuoja, 
kad rusai savo dujas italams ir 
vokiečiams tiekia geresnėmis są
lygomis, pigiau.kalnyje. kuria tautinio stiliaus 

baldus — kaip šiuo metu paste
bima Lietuvoje, Prapuolenis “su
geba jungti liaudies meno tradi
cijas su nūdiene buitimi — jis su 

Amerikietė Kate Werner pa-! dideliu skoniu perkūną liaudies 
rašė knygą, pavadintą Shamba meno formas”. Jis laikomas “Mū- 
Letu, kurioje aprašomi jos paty- j sų baldininku”. (E)
rimai viename iš Tanzanijos ko
munalinių' kaimų pietinėje Tan
zanijoje, Afrikoje. Tas kaimas 
vadinasi Litova ir jame Žemės 
ūkis tvarkomas panašiai kaip Iz
raelio “kibucuosė” (kibbutz). 
Kate yra Taikos korpuso dar
buotojai ir buvo Litovos kaimie
čių negrų pakviesta kaip mo
kytoja.

žinoma, to kaimo vardo pana
šumas su Lietuva yra tik pri
puolamas.

♦ Rodezijos valdžia tvirtina, 
kad sovietai perka iš Rodezijos 
chromą ir paskui jį dvigubai 
brangiau parduoda Amerikai, 
kuri su Rodezija nenori prekiau
ti.

NEW YORKAS. — Bayside, 
Queens vidurinėje mokykloje 
35 negrai mokiniai. 22 berniukai 
ir 13 mergaičių uždarė mokyklos 
vedėją į kambarį ir neleido jam 
išeiti. Mokiniai jį visaip koliojo 
ir stumdė, kol kiti mokytojai pa
šaukė policiją.

Mokiniai, kurie visi buvo jau
nesni negu 18 metų, reikalavo 
teisės “spręsti mūsų mokyklos 
likimą”, reikalavo pamokų, “ku
rios išmokytų mus kaip išlikti 
gyvais šių dienų visuomenėje”.

Policija visus mokinius suėmė 
ir paleido tik už piniginius už
status nuo 10 dol. iki 400 dol.
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Romaną galima"įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.
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MOKINIŲ KAMPANIJA

Už ŠVARIĄ APLINKĄ
Springfieldo mokyklų moki

niams pradėjus, šiuo metu vyks
ta plati kampanija per Ulinojaus 
mokyklas surinkti 30,000 para
šų, reikalaujant, kad Į vandens 
ir oro teršimą būtų kreipiamas 
rimčiausias dėmesys ir kad tas 
reikalas būtų pavestas profesio
nalams, o ne politikieriams.

progas sĖmo tiktai per 

haummas

' B. _

Ilgai’ pasirgusi namuose mirė 
lietuvė Stela Julija Petkaitė-Da- 
broski, sulaukusi 57 metus am
žiaus.

8. :
9. Vakar vakarėli

10. Augin tėvas
11 v Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. Čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

ton paskirtas Chicagbs univer
siteto teisių profesorius David 
P. Currie. Rutherford atsista
tydino pareikšdamas, kad per
daug politinių “patronų” trukdo 
kovą su aplinkos teršikais, .

Gubernatorius Ogilvie pareiš
kė, kad Dr. Currie bus atsakin
gas už vandens ir oro švaros 
programos įgyvendinimą.

NAUJAS ILINOJAUS
ŠVAROS VIRŠININKAS ..

Vietoje William Rutherfordo 
iš Peorijos, kurs atsisakė iš Uli- 
nojaus valstybinio aplinkos ko
kybės koordinatoriaus pareigų

knygas galite Įsig? 
u. atsiuntę nurodj 

n rd ori t

Ji gimė ir augo — Rockforde 
viena iš keletos brolių ir seserų 
gražioje Kazimiero ir Onos 'Pet
kų šeimoje. Petkai buvo pirmu
tinė lietuviška šeima Rockforde. 
Stela Julija buvo paskutinė iš 
visos šeimos' narių, kurią mir
tis pasiėmė dar stiprią ir jau
ną. Buvo 1945 metais apsivedu
si su jaunu lenkų kilmės vyru 
Juozu Dabroskiu. Dirbo Nat. 
Lock Co., gražiai gyveno, daly
vavo lietuviškame gyvenime ir 
dalyvaudavo lietuvių subuvimuo
se. Palaidota Kalvarijos kapinė
se. Į amžinybės1 kelionę palydė
jo nemažai lietuvių, su kuriais

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

70 m. Š. A. Pabaltie 
Lietuviu Sietlo ir ten

Krepšinio ir tinklinio 
turnyras

Bal. 18 ir 19 dienomis Quig
ley mokykloje 78000 S. Western 
Įvyks didelis krepšinio turnyras. 
Dalyvaus didelis skaičius ko
mandų iš Čikagos, Cleveland, 
Detroito ir Toronto. Rungtynės 
prasidės šeštadienį 10 vai. šeš
tadienio vakare 8 vai. po pietų 
“Knights of Columbus” salė
je 2306 W. 69 Įvyks šokiai. Sek
madienį rungtynės prasidės 10

lyvavo daug Juozo Dabroškio 
giminių ir draugų. Laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti Į Lietu
vių klubą užkandžių. žvalgas

Šiuos, gaidy ir dainę rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsię* 
šite čeki arba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiuntė 
mb Išlaidoms, ta’rpašiysi'nie jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS; ir'pašięsti' tokiu adresu:

Buvęs Chicagos universiteto 
vice prezidentas Charles U. Daly 
pradėjo Washingtone leisti laik
raštėli “P. I. C. News” (Public 
Information Center News), ku
riame yra straipsnis, pavadintas 
“A Cancer in Every Pdi” (Vė
žys kiekviename katile), kur ra
šoma, kad “milijonai” Amerikos 
viščiukų turi vėžį, vadinamą 
aviah leukosis arba viščiukų leu
kemija. Valdžia išleidusi mili
jonus dolerių išradimui “kosme
tikos” viščiukams “pagražinti” 
ir tūbini sutaupyti vištų f armė
nams milijonus dolerių, tačiau 
nesą skirta fondų Ištyrimui, ar 
ta viščiukų liga nėra kenksmin
ga žmonėrhs.

Viščiukų vėžio virusai užmu-

Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai.Vilniaus "Žalgiris" 
pietuose

Vilniaus futbolininkai išvyko 
į Odesą pasiruošti pavasario se
zonui. Ten jie sužaidė draugiš
kas rungtynes su aukščiausios 
lygos komanda ir tik po sunkios 
kovos pralaimėjo. Kitos rungty
nės įvyko su Odesos rinktine, šį 
priešą mūsiškiai sutvarkė 8:0.

VĖŽYS KIEKVIENAME
PUODE”

'J? E! j Apy

NAUJI ENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS L! ETUV1ŠK V
PAINŲ GAIDAS PIANUI: ;

dainelių ir šokly, 16 psi. Rinkinyje
.... ,

Su ’dideliu Susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama skaitlingai dalyvauti var- 

8. Marius Katiliškis, švENTAaulyje. i žybose. Visas Čikagos jaunimas
J v i ^(ngė1aUKUNVAANTAus Juozo Bachuno I prašomas dalyvauti šokiuose, 

ir darbai. ......... .
i. Adomas P. J asas , BŪK P ,2
2 Dr. Antanas J. Gussen, tį 

viršeliais $2.00. kieta’ 
3. Juozas Švaistas, PETRAS Š 
i. Henrikas Radauskas, EILE.
5 Mikas Petrauskas, EGLE J
6. C R. Jurgėla, HISTORY Oi 

Petronėlė Ormfatfė, KĄ Lj 
: Kip^s Bielinis, TERORO 

310 jfesl. ..........J
Or. J. B. Končius, VYTAI1 

angliškai.... ......... ..
Pranys Alsėnas, MARTYNAI 

.. Stasys Santvaras, AUKOS J 
L v. D. Sruogienė, LIETUVC

ų pirmenybių dalyvių regisi.
Bachubo Vardo

rimas

1.. Rinkinys fiėtuviškv IFauStes
■ yra šios dainos ir- gb'idos: '

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

2. Suktinis I
3. ~Suktiriis 11

' 4. Kokietka
i. Padispanas

-6. Vėhgerka
7/ Klumpakojis

’Šis‘gaiHę rinkinys kaihuoj-a tik $1.00.

,i gali siūlyti ŠALF- 
i ASS^gos sporto klubai, apygar
dos, atskirų sporto šakų komi
tetai ir Centro Valdyba.

Juozo Bachuno vardo trofė
jų skiria Centro Valdybos suda
ryta penkių asmenų komisija iš 
JŠALFASS-gos narių tarpo”.

Aukščiau yra duota citata iš 
Juozo Bachuno vardo trofėjos 
nuostatų. Visuotinis ŠALFASS- 
gos suvąžiąvimas, įvykęs 1969 
m. vasario 1-2 d. Detroite, nuta
rė šios taurės skyrimą vykdyti, 
paskiriant 1969 m. pasižymėju
siam sportininkui ir Įpareigojo 
Centro Valdyba duoti tam eigą.

Centro Valdyba skelbia ŠALF- 
ASS-gos žiniai, kad Juozo Ba
chuno vardo:trofėjų bus skiria
ma 1969 m. iškiliam lietuviui 
sportininkui, šiam tikslui yra 
sudaryta speciali komisija, ku
rios pirminihku yra paskirtas 
Jaunutis P. Nasvytis, 34200 
Ridge Rd. Apt. 620, Willoughby, 
Ohio 4409. ‘‘Kandidatus prašo
me siųsti J. Nasvyčiui.

Trofėjos įteikimų atlikti yra 
planuojama ,XX-jų Jubiliejinių 
š. AmerikoSįjLietuvių krepšinio 

; ir tinklinio žaidynių metu, š. m. 
Į balandžio 18-19 d. Chicagoje.

šALFASS-gos Centro Valdyba

&
 (T PASSBOOK
/U ACCOUNT

PER ANNUM ==

Paid and
Compounded

Q U a r t e r 1

o Eksreleneija Vyskupas

CENTAS BRIZ^YS
ir kiti kalbės apie

<■ c ’■ '

SB

vo straipsnely Operation “quick” 
(Naujienų Nr. 72) paskelbė ne
tikslią žinutę, liečiančią mane ir 
“Lietuvių Dienų” žurnalą. Ten 
jis rašo; “Į koncerto rengimo 
komitetą įeina, kaip vadina tik
ri šaltiniai, nuo Lietuvių Dienų 
redaktorius Tininis...” Tai ne
tiesa. Aš nesu “nuo Lietuvių 
Dienų”. Prašau ši atitaisymą 
paskelbti savo laikraščio arti
miausiame numery.

Su pagarba J. Tininis

—

CHKAGO 8, ILL. — FRIDAY, APRIL 10,1^0

šami kai viščiukas yra kiau
rai pervirinamas per pusę va
landos 125 laipsnių Fahrenheato 

ūsų korespondentas J. N. sa- i temperatūroje, bet žmonės viš
tieną dažnai paviriną tik po 10 
minučių...

Avian leukosis (paukščių leu
kemija) paukštininkams prida
ro po 150 iki 200 milijonų dole
rių kasmet nuostolių., Pavyz
džiui vien 1968 metais buvo 
rasta nesveikų ir pasmerkta su
naikinimui 5,030,000,000 viščiu-

ŠALFASS-gos suva- 
/ . /Įpykęs 1963 m. lapkri- 
/ , rJ*;iodžio 1 d., Clevelan- 
/ i A-’/ fdamas velionies ŠA- 

Garbės Nario Juozo 
feU^-css^smenišku sutikimu, 

>igti “Juozo Bachu- 

KNYGA - GF]rofė^”-Lilt 1 Ui a ” .achuno vardo trofe-
1. ’Dr. K. Grinius, ATSIMINIJŠČiaUSias ŠALFASS-
2. Juozas Liūdžius, raštai, ualinis atžymėjimas.
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS , . . A A r a c
4. Liudas Mikšys, iš ISTOF skiriamas ŠALFAS

tu v A. 699 pst .įui pasižym ėjusiam
5. Juozas Kapačinskas, SIAUS - n .6. J. Augustais, ANTANAjPasiekimais ir pavyz-

154 psl........................ ...vsena ŠALFASS-gos
7. Prof. V. Biržiška, SENUJt • Ameriko, qDor.

RIJA, du tomai. 207 aures AmeriKOS -po

- .<;:

1970 m. š. Amerikos Falai 
čių stalo teniso pirmenybės Įv;

1970 m. gegulės 9-10 d. 
ronto, Ont. LSF-jos pavedu 
pirmenymes rengia Kana 
Latvių Sporto Sąjunga.

Programa: a) Vyrų komai 
nes varžybos (komanda sud 
3 vieneto žaidėjai); b) Mot 
a a\ Vt Prerijose, kur prieš daug metų vykdavo bal/viV fcovos su indėnais, jauni amerikiečiai žygiuoja i "rock"
d. Moterų Veneras, e) VĮ muzikos masinį koncertą, netoli Oaklando, Californijoj.
dvejetas; f) Moterų dvejet__  - ---------
g) Mišrus dvejetas; h) Jau: .
vienetas (žemiau 18 m. pa^ taškas pademons-, vardo trofėja: 
1970 m. gegužės 31 d.). 9 sportiniam pajėgu-

nktines atrinktiems
v įsose individualinėse vi^g yj.a savaimę su- 

ir dvejetų rungtyse dalyskirtinas įvertinimas 
skaičius vra neapribotas. V;
ir moterų komandinėse varžykos pabalti^ių krep- 
se kiekvieną tautybę atstova.jjnį0 pirmenybės Pra
viena reprezentacinė rinktu ^957 metais. Taigi 
Individualinėse varžybose jos vykdomos jau 
ravimas yra atviras visiems 
fjvm latvi, ir estų bes vykdė eL

ISiO m. s. AiT.er.kos Lietu m pasetmės:
stalo teniso pirmenybes bus v 
domos lygiagrečiai su pababpšinis: 1) Lietuviai, 
čiu pirmenybėmis, pagal ŠA1 3) Estai. Jaunių 
ASS-gos stalo teniso komitl) Lietuviai,-2): Lat- 
nustatytą sistemą. Lietuvių jai. Vyrų tinklinis: 1) 
menybių programa ta pati k Estai, 3) Lietuviai, 
ir pabaltieČių, išskyrus, kad klinis: 1) Latvės, 2) 
tuvių pirmenybėse nebus vyiiergūičių tinklinis: 1) 
ma moterų- komandip.ėš^vaiž) T Atvės. Moterų 
bos Lietuvi’: pirmėnybeŠ"vy■ jūriidrų tinklinis rie- 
Toronto Vytis. bma. Rinktinių sudė-

Tiek lietuvių tiek ir pabalį smulkios informaci- 
čiu pirmenybėse gali dalyvdbiama vėliau.

a* sportininkai prašo- 
Igti visu rimtumu į

oi svarba, o iš Cleve- 
osiškos visuomenės ti
lo mūsų reprezentan- 

siems 10 AM. Registo ir skaitlingo atsi
bartų traukimas muvaržybas.

i-ges Centro Valdyba

OFFICE HOURS 
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. 

Thursday, 9 A.M. to R PJt. 
Saturday, 9 A.14. to 1 P.M.

a, NOW INSURED TO $20,000
a,ia, a.* .i in fe—,..,,'',,,—.... ,T f ų, į

Qi&&.
» L Į
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LIETUVIAMS
Kada lietuviai ruošėsi Vely-i prieš kleboną su atitinkamais 

kų šventei, kada laukė iš lie-1 plakatais ir juodom vėliavom, 
tuviškų šventovių lietuviškų Ar ne didžiausia gėda, ne 
varpų .skelbiančių Kristaus pri- milžiniška dėmė, visiems iai- 
sikėiimą gaudimo, kada susi- kams pasiliekanti tautos istori- 
mąstę prisiminė apie pavergtą joje? Kad lietuviai tikintieji sa- 
tėvynę, sunkų okupanto jungą jvo pačių sukurtose parapijose 

pasilieka kampininko teisėmis, 
ir ne kokių svetimų, bet pačių 
lietuvių klebonų dėka...

Tiesa, prel. Černauskas yra 
nevieną kartą išsitaręs, kad 
jis yra lietuvis, nori lietuviams 
padėti.

Kaip jis lietuviams padeda, 
parodė tikri ir neginčinami 
faktai.

Buvo galvojama, jog klebo
nas neduoda lietuviams vai
kams pamaldų dėl to, kad nori 
priversti juos greičiau nutau
tėti. Suaugusių nenutautinsi, 
kaip daug kas taria. Bet, štai, 

atimta sava

nešančią. Šiuo metu vos įžvel
giančią į prisikėlimo viltį, — 
dviejų lietuvių parapijų klebo
nai, Marquette Parko šv. Mer
gelės Gimimo ir Bridgeporto 
Šv. Jurgio, vietoj padrąsinimo 
savo lietuvius parapijiečius, iš
metė “gražią” dovaną.

Kalbėkime faktais, šv. Mer
gelės Gimimo Lietuvių švento
vės parapijos biuletenis kovo 
22 dieną skelbia: “Didįjį Penk
tadienį irDidįjį šeštadienį' 
(kovo 27 ir 28 d.) visos apei
gos ir šv. Mišios angliškai”. .

Kitas “malonus” velykinis 
sveikinimas iš šv. Jurgio pa-, ir suaugusiems 
rapijos.

Savaitraštis “Sandara” ko
vo 27-os dienos laidoje paskel
bė rašinį “Chicagoje užgesina
mas lietuvybės švyturys”.^ Sa
koma taip: “Chicagoje paskli
do liūdna žinia ir lietuviams 
turėtų būti skaudu, kad senie
siems ateiviams daug kainavęs 
lietuvybės švyturys užgesina
mas. Bridgeporto lietuviška 
parapija likviduojama: pa
naikinamos lietuviškos pamal
dos šv. Jurgio bažnyčioje.

Iš Amerikoje įsteigtų 127 ka
talikų ir kitokių lietuviškų pa
rapijų ir tiek pat pastatytų 
bažnyčių, pirmoji bažnyčia bu
vo pastatyta 1885 m. Pensilva
nijoj, o antroji šv. Jurgio baž
nyčia pastatyta 1822 m. Chica
goje. (Matyt, rašinėlio auto
rius bus netiksliai pažymėjęs 
metus, nes atrodytų, jog šv. 
Jurgio parapija buvo pati pir
moji. j. y.).

Toliau rašinėlyje nurodoma, 
kad dar ir prekybos Įstaigos 
daugiausia lietuvių rankose, 
dar ir gatvėse vyraujanti lietu- 
vių kalba.

| Kaip žinome, Marquette Par
ko- šv. Mergelės Gimimo šven
tovėje jau anksčiau susidurta 
su didelėmis bėdomis. Parapi
jos klebonas prel. černauskas, 
daug kartų tėvų ir net Katali
kų Federacijos . atstovų prašy
tas, nesiteikė duoti vaikams ne 
tik lietuviškų, pamaldų, bet net 
pirmosios Komunijos lietuvių 
kalba. Prašant pirmosios Ko- ' 
munijos: lietuviškai, net buvo 
prieita prie demonstracijų

kalba.
Nusistatymas aiškus. Ar jis 

išplaukęs iš pačių klebonų, ar 
jis padiktuotas iš arkivyskupi
jos, dabar dar sunkoka spręsti. 
Šio rašinio autoriui teko būti 
vienoje delegacijoje pas kle
boną. Jis tvirtintą tvirtino, kad 
čia grynai tik nusistatymas pa
čios parapijos.

Grįžkime prie šv. Jurgio 
šventovės. Išsišnekėjus su lie
tuviais parapijiečiais, atrodo, 
jog lietuviškų pamaldų panai
kinimas jiems buvusi staigme
na.

Gandai plaukioja visokie. 
Vienas iš jų — klebonas pa
naikinęs lietuviškas pamaldas, 
nes lietuviai parapijiečiai ne
sudėję pakankamai pinigų.

Jeigu tai būtų tiesa, jeigu 
lietuviai tikrai nesudėjo “rei
kiamos sumos”, tai tik parodo 
klebono (ar aukštesnės įstai
gos) tikėjimo iškeitimą į dole
rį. Negali mokėti dolerio, tai 
tau ir pamaldų nereikia... Ta
čiau sunku patikėti tokia min
timi. Kas įruošė Vašingtone 
koplyčią už pusmilijonį, kas 
dabar' Vatikano požemiuose 
įruošė kitą koplyčią? Ar ne 
lietuviai ?

Ar dar klebonai gali reika
lauti iš parapijiečių: kitų pus- 
milijonių? Kada, pagaliau, tu
rėtų baigtis tas pinigų reikala
vimas?

Savas šventoves išlaikyti rei
kia. Tačiau kada tose švento
vėse išstumiama gimtoji kal
ba, kažin ar būtų tikslas ir

alia

JORCNĖ JONIKAITĖ

far

$

NEA

New Yorko požeminius traukinius vairuoti irgi reikia mokėti, šiose nuotraukose parodomos kan
didatę į traukinėliu vairuotojus pamokos. Kandidatai turi išlaikyti gan sunkius egzaminus.

by JORCNŽTJONIKA1TĖ
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PER ANNUM 2 YEAR MATURITY

——-  —. -... —

Aistis, like Housman, is not a 
modern poet, but his metered 
flow’ing verses are just as passio
nate and as true as the unstruc
tured and sometimes incompre
hensible verse of tomorrow’s bit
ter poets.

The beauty of any language is 
enhanced through poetry and 
Aistis’ use of Lithuanian, both 
old and new, is nothing less than 
masterful. He paints with words 
and weaves them into delightful 
images of,
Morning splashes flowers 
With tiny diamond drops. 
And skies with blood and wax...*)

All of his images are colorful 
and they unfold one after ano
ther so that unexpectedly you 
will find

Too often, we search the 
away and overlook what is near, 
trying to uncover the new’ and 
the exciting, not realizing that 
the wonder of discovery is ours 
if Ave but look closely at the ob
jects w’hich surround us.

For a long time, I refrained 
from reading Lithuanian poe
try, not wanting to plow through 
unfamiliar words and difficult, 
therefore meaningless, passages. 
Recently, I wandered and stumbl
ed through verses; deciphered 
words and searched for mean
ings; and groped for a glimpse 
into a poet’s soul. I discovered.

In a book, which lay untou
ched for years, I discovered Jo
nas Aistis, poet.

By. the standards of literature, 
if not by the standards of to
day’s youg, Aistis is contem
porary — he is of the twentieth 
century.

I could compare him to many 
poets and discuss their styles 
and content. The only compari
son I will make between Aistis 
and any other specific poet, 
however, is to say that his style, 
ideas and presentations are most 
like those of the English poet, 
A. E. Housman. I chose Hous- 
man as a comparison only to 
clarify the type of poetry involv-

sails, like butterflies dancing 
over the sea.

I have never had the privi
lege of reading examples of per
sonification and imagery like 
his

Grasshoppers danced the minuet 
That night like thousands past.
He writes of age-old fears

Cold death comes riding

and of the wonders of the sea
sons and of life. He reveals the 
joys of meeting and loving and 
the sorrows of losing...

toliau sunkiai uždirbtus dole
rius aukoti.

Kada lietuviai kūrė savo pa
rapijas, tikėjo, jog jos taps lie
tuvybės lizdais. Tiesa, jos to
kios ir buvo. Jos turėtų tokio
mis pasilikti tol, kol daugiau 
ar mažiau lietuvių tose para
pijose bus. Nors liktų tik vie
nas lietuvis, bet jis vis tiek tu
ri būti šeimininku, nes jo ir jo 
pirmtakų pinigais parapija su
kurta.

Niekas iš kitur pinigais ne
parėmė lietuviškų parapijų 
steigimo. O lietuviai jau yra 
savo pinigų išmetę ne tik sa
voms šventovėms.

Tad nėra jokio akstino, ver
čiančio lietuvius remti ir kitas 
parapijas.

Eikime toliau. Tariama, jog 
per mažai lietuvių šv. Jurgio 
parapijoje. “Sandara” išaiški
no, kad lietuvių dauguma. Šv.|įunĮg0>

Mėginkime padaryti iš nuro- 
’ dytų faktų mažas išvadėles. 
’ Pirma: lietuviai klebonai pra- 
1 šilenkia su Kristaus mokslu ir 

Vatikano nutarimais. Antra, 
‘ mano manymu svarbiausia, 
klebonai atima iš lietuvių tik
rą nuosavybę. Prie to dar mes 
nesame pripratę, bent šiame 
laisvės ir demokratijos krašte. 
Mes tik žinome, kad nuosavy
bė atimama Maskvos valdo
muose “demokratiniuose” kraš
tuose.

Pagaliau, trečia: taip elgda
miesi klebonai atstumia žmo
nes nuo tikėjimo, atstumia nuo 
bažnyčios lankymo.

Leiskite, Gerbiamas Skaity
tojau, būti atviru iki galo.

Yra lietuvių, nenoriai lan
kančių lietuviškas pamaldas. 
Reikėtų nusistatyti: einame tik 
i savas pomaldas. Tada lietu
vis (dar vis vadinu lietuvio 
vardu) klebonas bus užtikrin
tas, kad lietuvis parapijietis 
žino, ko norįs.

Iš esmės, ne parapijiečio 
pareiga nusistatyti, į kokias 
pamaldas jis turi eiti, bet pa
čio klebono. Klebonas, jeigu 
jis yra tikras lietuvis, privalo 
savo, tautiečius raginti, tik į 
lietuviškas pamaldas lankytis.

Tenka pripažinti, kad dar ir 
tokių klebonų esama. Iš jų pa
minėtinas Cicero lietuvių pa
rapijos" klebonas.

Paminėtinas ir šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas. Toje pa
rapijoje lietuvių tikrai mažiau, 
kaip šv. Jurgio, tačiau klebo
nas labai atsižvelgia į lietuvius. 
Jie yra parapijoje pirmieji. 
Lietuviškos sumos metu gieda 
“Dainavos” ansamblio nariai.

Ką siūlyti? žinoma, ne tą, 
ką yra padarę ukrainiečiai ti
kintieji, kad jų parapijos ku
nigai mėgino pakeisti tik ma-

klos reikšmės. Vatikano nuta
rimai sako, kad privalo būti 
duodama tautybės pamaldos, 
jeigu jos prašomos.

Dievas leido tautas ir joms 
nustatė teisę melstis savo kal
ba. Apie tai jau buvo daug ra
šyta, neverta to klausimo plės
ti.

Dar Velykų rytą pamaldos 
• Šv. Jurgio parapijoje buvusios 
lietuviškos. Tą teigia patys pa
rapijiečiai. Nuo kada įsigalios 
-klebono sprendimas, nežino
me.

Vertėtų prisiminti, 
Jurgio parapijoje ne tik klebo
nas, bet ir vikarai yra lietu
viai. Žinoma, nuo vikarų nie
kas (ar beveik niekas) nepri
klauso.

Lygiai taip yra ir šv. Merge
lės Gimimo Lietuvių parapijo
je. Nėra nė vieno nelietuvio

kad šv. tas.

ižą tradicinę smulkmeną: per
kelti apeigas iš .vieno sekma-: 

’dienio į kitą. ... '~
Parapijiečiai aplupo kuni

gus, net ir policija turėjo įsi
kišti.

Toks kelias mums tikrai ne
priimtinas. Tačiau reikėtų už
miršti žodį “prašome”. Kaip 
prašyti, kas mums priklauso? 
Vertėtų prieiti prie tikro spren
dimo: mes reikalaujame! Bi
joti nėra ko. Reikalavimas, pa
grįstas Kristaus žodžiais ir Va
tikano nutarimais visai teisė-

Perhaps you were noticed by none, 
Perhaps you will never be missed. 
But the winds and the sunlight 

wil die if you die, 
And the stars will refuse to exist.

He talks of God and man and 
country and gives you each w’ord 
so you may discover the emo
tions he has painted and woven ■ 
into a poem.

Būkime vieningi, kaip šv. 
Kazimiero kapinių byloj!

*) All translations are my own. 
There is a great deal lost in the trans
lation of any poem, so it is recom
mended that the original poems be 
read.

Jurgio šventove didelė, tad į 
lietuviškas pamaldas susiren
kančių skaičius atrodytų ma
žokas. Tačiau iš tikrųjų taip 
nėra. Du šimtai atsilanko kie- 
viehą sekmadienį į lietuviškas 
pamaldas. Tą drąsiai tvirtinu, 
nes pačiam teko keletą kartų 
tose pamaldose būti. Tą gali 
paliudyti ir patys parapijie
čiai.

Pagaliau skaičius neturi jo-

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

kuris jvyks 1970 m. balandžio men. 12 d. '4 val. p. p.
McKay Salėje, 69 ir So. Fairfield kampas.

Programoje: akademija, meninė dalis.
Įėjimas — auka.

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA

Raginkite savo apylinkę 
augti' taupykite!

HIGHER INTEREST
ON SAVINGS

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo, indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM

ON SAVING CERTIFICATES

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge- ' 
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

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

ANNUM

ANNUM

ANNUM

ANNUM

ANNUM

OH SA« CERTIFICATES
OF $5,300. OR WE.

2 YEAR IttTOT

ON SAVINGS CERTIFICATE 
OF $1,000. OR

1 YEAR MATOT

OK SA« CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MM 
B MOHTH MATOT

SO MY NOTICE BOLD €ASL£ 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MIKNOM

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

REGIOM 
PASSBQM 
ACCOfflT

PASSBOOK AND GCRTiRCATE SAVINGS INSURES TO
k cermxwnde<i dally and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 

highest legal rate of Interest on all savings. Deposits received by the 
month Mtn from the first of that month. Deferred Income Certificates
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Ar vyskupui reikėjo ten eiti?
Kovo mėnesio viduryje Lourdes mokyklos didžiojoje 

salėje Įvyko Southwest Community Congress organza- 
cijos metinis susirinkimas. Šią organizaciją sudaro Įvai
rios draugijos, jungiančios žmones, gyvenančius dide
liame pietų Chicagos plote, esančiame tarp Ashland ir 
Western, nuo 59-tos iki 79-tos gatvių.

Minėtame susirinkime buvo sprendžiamas integra
cijos pagreitinimo klausimas, ėjo nepaprasti karšti gin
čai susirinkusių 84 organizacijų atstovų tarpe. Vieni 
siūlė klausimą atidžiau pastudijuoti, kad be pagrindo 
nebūtų nuskriausti ilgamečiai pietų Chicagos gyventojai, 
o kiti ryžosi integraciją varyte pervaryti. Laimėjo 
“spartuoliai”.

Iki šio meto Ashland Avenue buvo vadinama kun. 
Lowler siena, kurios neperžengė senų Chicagos apylinkių 
ardytojai. Keliais atvejais , ta siena bandyta pralaužti, 
bet vis dėlto ji išsilaikė. Southwest Community Congress 
•susirinkimas nutarė padrąsinti negrus, kad jie peržengtų 
Ashland Avenue ir eitų i vakarus. Nutarimas sako, kad 
reikia ne tik juos padrąsinti, bet norintiems ten keltis 
reikia net padėti.

Prie šios organizacijos savo laiku priklausė ir kelių 
lietuviškų organizacijų atstovai, bet praeitais metais, kai 
pamatė organizacijos vadų siekiamus tikslus, tai iš jos 
atšaukė savo atstovus. Lietuviai atšaukė savo atstovus, 
o lietuvių vyskupas Vincentas Brizgys minėtame susirin
kime dalyvavo. Dalyvavo ne paprastu stebėtoju, bet veik
liu jo dalyviu. Vysk. Brizgys angliškai atkalbėjo maldą 
ir palinkėjo susirinkusiems atstovams geriausios sėkmės.

Vargu rasime bent vieną lietuvi, kuris būtų priešin
gas integracijai ir veikiantiems krašto Įstatymams. Esa
me tikri, kad visoje Amerikoje nėra nei vieno lietuvio, 
kuris praeityje arba kuris šiandien būtų išnaudojęs arba 
skriaudęs negrus. Lietuviai žino, kad integracija vyksta 
kiekvieną dieną. Lietuviai nėra priešingi integracijai, 
bet jie yra priešingi prievartai, kuri vartojama tai inte
gracijai spartinti. Jie nenori, kad ta prievarta būtų da-į 
romą pačius sunkiausius darbus dirbusių ir dirbančių 
lietuvių sąskaiton. Jiems nepatinka, kad lietuvių Įsigy
tas namas būtų nuvertintas, apgadintas arba visai sunai
kintas. Lietuviai nori, kad jų statytos įstaigos, Įskaitnt 
ir bažnyčios, taip lengvai, o kartais net su palaiminimu,

būtų atiduotos tiems, kurie taupyti, prižiūrėti ir statyti 
dar neišmoko arba visai nenori. .

Kokia ta “geriausioji sėkmė” — jau žino kikevienas 
pietų Chicagos gyventojas. Priimta rezoliucija džiaugia
si tiktai prievartautojai, o savo namus turintiems žmo
nėms tas nutarimas sukėlė tiktai nerimą. Nerimo bangos 
palietė ne tik kelis blokus, bet visą pietų Chicagą. Susi
rūpino ir lietuviai, nes tarp Ashland© ir Western esantis 
plotas yra gausiai lietuvių apgyventas. Nerimas apėmė 
ir toliau gyvenanačius mūsų tautiečius...

Ar reikėjo vyskupui Brizgiui dalyvauti susirinkime, 
kuriame drąsinami “spartuoliai”? Visa eilė rimtesnių 
negrų vadų yra priešingi bet kokiai integracijos prie
vartai, o čia lietuvis vyskupas ne tik pats susirinkime 
dalyvauja, bet dar ir maldą jiems sukalba. Nejaugi vi
soje Chicagoje neatsirado kito dvasiškio, kuris būtų ga
lėjęs, jeigu jau buvo reikalas, ten dalyvauti ir pasimels
ti ? Chicagoje yra šimtai kunigų ir didokas skaičius pre
latų, kurie tas pačias pareigas būtų galėję atlikti. Jie 
būtų galėję geriau tai padaryti, nes tarmė būtų buvusi 
be akcento, klausytojams daug suprantamesnė?

Nejaugi vysk. Brizgys nesupranta, kad jis, pasišo
kęs patarnauti tokiai organizacijai, pats sau smarkiai 
pakenkė? Niekam ne paslaptis, kad jis gyvena ir tarps
ta daugiausia iš lietuvių. Kaip jis gali tikėtis iš lietuvių 
paramos, jeigu jo drąsinami “spartuoliai” verčia lietu
vius bėgti iš apgyventų vietų? Tokiu savo žingsniu jis 
pakenkė ne vien sau, bet ir lietuviškom parapijom. Argi 
nebūtų buvę protingiau, jeigu tą popietę ir maldoms rei
kalingą pasiruošimo laiką jis būtų praleidęs su savo tau
tiečiais katalikais? Visiems čikagiečiams jau ne paslap
tis; kad yra kelios problemos, kurias vyskupas Brizgys, 
turis didelį patyrimą, labai lengvai galėtų išspręsti.

Tų problemų yra daugiau, bet mes galime nurodyti 
kelias, kurios reikalingos greito sprendimo. Imkime, 
kad ir kazimierinių kapinių sklypų savininkų reikalą. 
Chicagoje nėra nei vieno dvasiškio, kuris nematytų skly
pų savininkams padarytos skriaudos. Esame tikri, kad 
tas skriaudas mato ir vysk. Brizgys. Kodėl jis nepaski- 
ria bent kiek laiko šiai problemai pastudijuoti ir nuošir
džiai išsikalbėti su žmonėmis, pasiryžusiais ginti savo 
teises? Vargu rasime geresnius katalikus ir sukalbames- 
nius žmones, negu savininkų teises ginantieji žmonės. 
Išsikalbėjęs su sklypų savininkais, supratęs jų širdgėlą, 
jis lengvai galėtų prasiverti duris pas išdidųjį kardinolą 
ir pasiūlyti jam būdą šiam klausimui išspręsti.

Vyskupas Brizgys. labai lengvai galėtų išspręsti lie
tuvių kalbos problemą lietuvių bažnyčiose pamaldų ir 
vaikų komunijos metu. Esame tikri,,; kad tikram sielos 
vadovui labai lengva būtų pasiekti širdies gelmes ir iš
aiškinti nepasitenkinimo priežastis. Be to, jis galėtų pa
tarti ir užsispyrusiems klebonams nerodyti savo galios. 
Jeigu vienoje lietuvių bažnyčioje biuleteniai ir maldos 
gali būti lietuviški, tai kodėl to negalima padaryti pa- 
čioje didžiausioje bažnyčioje ?

Nuo vysk. Brizgio priklauso ir Dr. A. Račkaus pa
liktų rankraščių pasirodymas. Filatelistai, numizmati
kai, istorikai ir visa eilė lietuvių būtų dėkingi, jeigu 
daktaro palikti rankraščiai būtų atspausdinti.

Lietuvių tremtinių vysk. Brizgys galėtų būti lietuvių 
mylimas vyskupas, jeigu jis ryžtųsi padėti lietuviams 
spręsti modernaus gyvenimo keliamas problemas.

VISI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Grandinėlės,šokėjai ir Šokėjos, dėvinčios rusiškas skepetai ft s ir aprangą graiky ortodoksę salėje š. m. vasario 
10 dieną šoka "lietuvišką *klumpiy" šokį.

L. VAIČIŪNIENĖŠVIESOS BLYKSTELĖJIMAI GRANDINĖ!NUŠVIESTI
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Apie mūsų tautinių drabužių 
ir Šokių likimą okupuotoje Lie
tuvoje esu rašiusi Naujienose 
1967.VII-VIII ni. ir 1969 m. lie
pos mėn. pabaigoje “Kova dėl 
tautinių drabužių”. Tai to, kas 
rašyta, čia plačiau nekartosiu, 
tik paminėsiu kai kuriuos ne
senstančius faktus ir ką-ne-ką 
naują.

Jau prieš keletą metų okupuo
toje Lietuvoje (kaip sako ir 
“Kultūros barai” 1969 m. 4 nr.) 
atskiroms temoms, tarybinėms 
šventėms, sukaktuvėms, pagerb- 
tuvėms išvykoms į broliškas res
publikas, kolkozų saviveikloms 
pagal jų vaizdą ir t. t.... pagal 
temų mintis, scenos,, estrados, 
gamybos... poreikius — pradėta 
kurti nauji šokiai ir iš jų ar iš 
jų dalių sudarinėti nacionalinių 
šokių “blokai” ir stilizuoti na
cionalinių drabužių “komplek
tai.” Tuose drabužiuose ir dar 
neva tradicijiniuose “pagrindi
nis dėmesys sutelktas į kom- 
pletkų spalvas ir siluetų deri
nius, juos papildant ornamen- 
tuote” (KB).

Su taip pritaikomais drabu
žiais ir šokiais okup. Lietuvos 
jaunimas rodytas 1957 m. Mas
kvoje; Vilniaus studentų seks
tetas — 1959 m. Vienoje; 1961 
m. aprengtas Vilniaus univer
siteto studentų ansamblis; 1964 
m. ansamblis “Lietuva” temos 
“Amžių vėjai” spektakliui su
vaidinti. O 1965 m. naujus or
namentinius ir forminius dra
bužius, valdžios pagamintus ne
žinia net kurioje respublikoje, 
ir šokius išnešė Į viešumą tau
tinės tiesos prasme dainų šven
tės dalyviai. Taigi mūsų klasi
kiniai tautiniai drabužiai ir iš 
viešojo “oficialaus” bet “paki
tusio” gyvenimo išguiti. Nuo tos 
datos bendroje viešumoje dau
giau nepasirodė.

ra

Be abejonės, naujieji tarybi
niai šokiai ir drabužiai turi bū
ti ir yra visokio vardo kolkozų 
gyvenimui išreikšti — pramogi
niam, šventiniam, kasdieniniam, 
paprotiniam... Todėl kolkozų sa
viveikliniai šokiai turi būti stili
zacijos, atitinkamos kolkozo 
mintį ir nešti su savimi atitin
kamus simbolius-emblemas-šven- 
tinę, iškilminę, paprotinę apran
gą: klumpes, kopines, skepetas, 
nosines, raikščius, kibirus, laz
das, milžtuves... šokiai turi būti 
lydimi saviveiklininkų orkestrų 
muzikos, (kur toks orkestras 
yra), vaizduojančios ir darbų 
įrankių garsus, užima, tratėjimą 
traktorių ir t. t. Kadangi okup. 
Lietuvos kolkozai yra okupan
to kūryba ir kolkozinių senų sa
vo papročių neturį, tai būtina jų 
skolintis iš plačiosios tėvynės... 
Už tai kolkozų šokių sudėtyje yra 
rusiškų “chorovodų” su solistais 
šokėjais ir uždainuotojais, vadi
namais “zapievalomis”. Tų sve
timybių įvedimas priklauso nuo 
rajono viršininko ir daugiau — 
nuo atsiunčiamo kultūrinei sa
viveiklai vadovo.

Apie tarybiniams kolkozi- 
niams šokiams atstovau  j antį šo
ki Jurgis Gliaudą, didelis okup. 
Lietuvos gyvenimo ^žinovas, ro
mano — kronikos “Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai!” 28-34 pusi, 
rašo : -. “Tai buvo šnekoriąi, ku
riems saviveiklininkų taršatis, 
koks nors naujas tarybinis šo
kis su pablūdusiu vardu “pakelt- 
kojis” labiau rūpi už -sėjos rei
kalus ir yra ilgų apkalbų tema”. 
Toliau sako, kad “jie visi šoka 
dar sustilizuotą pakeltkojį”... 
Kas ir kaip “pakeltkojį” sustili
zuos ir kaip jis stilizuotas veiks 
žiūrovus, matysime toliau.

Taip su mūsų tautiniais šo
kiais okup. Lietuvoje daroma 
ir taip jie prievartaujamai taiko
mi naujam gyvenimui, neatsi-

žvelgiant į tai, kad didelė dalis 
lietuvių liaudies meno žinovų 
menininkų norėjo ir tebenori 
laikytis mūsų tautinės klasikos.

Tai patvirtina konferencijoje 
(Vilniuje), be kitų, ir toks pa
brėžimas, jog “dail. A. Tamo
šaičio darbas daugelio mūsų me
nininkų tebėra tautinio drabužio 
šaltinis”. O 1969.1121 d. “Tie
soje” šis tautinių drabužių šal
tinis dar pagilintas, nes dabar 
“etnografiniam tautiniam dra
bužiui kurti šaltiniai dailinin
kams sunkiai prieinami”, (žo
džiu “sunkiai” ar nenorėta pa
sakyti “neprieinami”! O Lenino 
šimtmečiui visokiomis iškilmė
mis paminėti žūt-būt reikia su
kurti programų dalyviams min
tį atitinkąs drabužis... ir šokiai).

Iš čia reikėtų suprasti, kad 
tiems klasikinių mūsų tautinių 
drabužių, žinoma ir šokių, šali
ninkams mūsų liaudies menas 
vienas pats yra ir gali būti plati 
vertybė. O naujųjų, ir visokių 
proginių, šokių kūrėjams, — 
jaunimo teatrų direktoriams, 
komjaunuolių, spaliukų, valsty
binių ansamblių vadams ir 1.1... 
yra tik medžiaga, ir tai nebūti
na, visasąjunginei nacionalinei 
kūrybai, turinčiai užimti vietą 
savarankiškos prigimtinės mū
sų kūrybos ir. išreikšti tarybinį 
gyvenimą.

šios antrosios pažiūros įzvisa- 
sąjunginio tarybinio šokio kūry
bą yra (bet aš norėčiau sakyti 
tik dedasi ■ esąs) visasąjunginio 
tarybinio šokio kūrėjas ir plė
tė j as TSRS liaudies artistas, ba
letmeisteris Igoris Moisejevas. 
Jo kūrybos pagrindiniai 'dės
niai; kūrybiškai vystyti pramo
ginį šokį; šokiuose svarbiausia 
turi būti mintis, savo darbe jis 
“remiasi rusų klasikinio šokio 
mokyklos tradici j omis”, - negai
lestingai kietai, priekabingai 
“dresiruoja” šokėjus, siekda
mas, efekto. Bet vengia baleti- 
nių judesių, ir teatrinių reginių. 
Jis tiki, kad iš rusiškų tradicijų, 
reikia manyti su jų Įvaizdžiais, 
išaugę aukšto išpildymo šokiai

(Nukelta į 5 psl.)
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VISI KELIAI VEDA. Į ROMĄ

Posakio, kad visi keliai veda į Romą, 
veikiamas pasiryžau ją aplankyti. Trau
kinys, persiritęs per žavingus Alpių kalnus, 
riedėje šiaurine Italija į pietus, i garsųjį 
savo praeitimi miestą, Romą.

Sustvarkęs viešbutyje, skubėjau i mies
tą. Juk čia daug kas maty tina. Be to, dar 
būdamas Chicagoje, buvau susitaręs su 
savo draugu Tomu Romoje susitikti. Jis 
kaip tik tuo laiku rengėsi atvykti. Pasiro
do, mes prasilenkėm, ir aš vienas turėjau 
varstyti senosios Romos istorijos lapus, 
(ierokai studijuota lotynų kalba šiek tiek 
lengvino mano padėtį. Vaikščiojau garsių
jų romėnų keliais. Vaikščiojau pirmųjų 
krikščionių, šventųjų vyrų, tamsiaisiais 
katakombų takais. Išėjęs iš šv. Petro bazi
likos. pastebėjau vieną kunigą bestovinti. 
Daug kas matyta, bet atvykus į Romą, o 
popiežiaus nematyti, — tai jau negerai. 
Bet štai tau ir kriukis: popiežiaus Romoje 
nėra, jis atostogauja.

PASTANGOS POPIEŽIŲ PAMATYTI
Priėjės prie kunigo užkalbinau. Kimi- ; 

gas yra Indijos radijo valandėlės vedėjas, į 
atsiųstas i; Indijos Patna jėzuitų vienuoly- j 
no. Patyriau, kad jis šv. Ignaco mokyklos ( 
Chicagoje auklėtinis. Būdamas mokykloj, kiek tai galima apžiūrėti per keturias die-

ne kartą aukavęs Patnos jėzuitų vienoly- >
♦ inui.
Prašiau patarimo, kaip popiežių pa

matyti. Jis man sako: “Trečiadieniais yra 
ekskursijų lankomas popiežius savo vasa
ros rezidencijoj. Reikia turėti bilietą. Ry
toj antradienis, ateik i jėzuitų namus ir 
gausi”.

Kitą dieną buvau prisijungęs prie vie
nos ekskursijos toliau lankyti istorines 
vielas, tai prašiau ji parūpinti man bilietą. 
Susitarėm. Jis man bilietą parūpins ir pa
liks jėzuitų raštinėj, o aš trečiadieni rytą jį 
paimsiu. Kadangi Į Vatikano valstybę pa
vieniai asmenys be leidimo neįleidžiami, 
tai po mudviejų pašnekesio, sėdome Į jo 
auto ir, sargybai atidavus mums pagarbą, 
Įvažiavau į Vatikano valstybę pasižvalgy
ti.

Kaip sutarta, trečiadienį rytą gavęs bi
lietą išvykau i popiežiaus Castel Gandolfo 
vasarvietę. Vasarvietė yra prie ežero Al
bano, maždaug 14 mylių Į pietryčius nuo 
Romos. Vasarvietės rūmai yra popiežiaus 
Urbono VIII 17-tame šimtmetyje pastatyti. 
Daug mūsų čia susirinkusiųjų laukėm po
piežiaus pasirodymo. Netrukus atviras 
auto su popiežium lėtai slinko pro mus. 
Arčiau esančius popiežius savo ištiesta 
ranka sveikino. Mano liūdesiui, mano 
nuodėmingąją ranką ne daugiau kaip vie
nos pėdos tarpas skyrė nuo jo Šventosios, i 
Vėliau, popiežius persėdęs į 8 V}tu neša- ! 
mus neštuvus, susirinkusius didžiulėn sa- i 
Jėn aplankė ir laimino.

Mačiau popiežių. Apžiūrėjau Romą, >

----- -t r- v ' *•" ' t-3® v  . _ T. -nas. Mečiau pinigėlius į laimės šulini ir nant per vandenį. Iš laisvųjų kraštu čia.
įgijęs įspūdį, kad miestas gana nešvarus, 
išvykau Į Neapolį.

NEAPOLIS IR PASAKIŠKOJI 
CAPRI SALA

Neapolis, Vezuvijaus papėdėj, gražiai 
Viduržemio pajūryje išsiskleidęs tūno. 
Trumpai susipažinau su miestu ir kitą die
ną, nuėjęs į uostą ir susiradęs laivą, iš
plaukiau i garsiąją savo grožiu Capri salą. 
Daug čia meno atstovų lankosi ir vėliau 
stengiasi matytus gražiuosius vaizdus savo 
sugebėjimais perkelti į drobę. Mano tėvų 
namuose kaip tik-kabo “Capri” paveiks
las, tapytas J. Mackevičiaus. Tėvai pasa
koja, kad jis gyveno per I-jį pasaulinį ka
rą Capri saloje ir nupiešė paveikslą. Daž
nai stebėjau sienoje irėmuotą skaidrią mė
lynę, bet šiandien aš čia pas esu supamas 
tos skaidrios dangaus ir jūros mėlynės.

Netrukus, kaip buvome sutarę New 
Yorke, sutikau vasaroj a nčią Gražiną. At
sikvėpiau, kuriam laikui man atpuolė ita
lų kalbos trūkumas, nes ji tą kalbą puikiai 
naudoja. Maža Capri saliūkstė, vos 4 my
lių ilgio ir 1,5 mylios pločio. Daug yra isto
rinių liekanų. Tarp kitų yra imperato
riaus Tiberijaus 12 vilų griuvėsių, kuriuose 
jis 10 metų gyveno; Labiausiai turistams 
yra garsinama Mėlynoji Grota (Grotta Az- 
zurra). Iš jūros įplaukus į ją, per siaurą 
angą, lyg kokiu urvu Jslinkus, atsiveria 
nuostabus grožis. Didinga elipsės formos, 
slalagtitais iš viršaus nusagstyta grota. 175 
pėdų ilgio, 110 p. ‘pločio ir 41 p aukščio. 
Mėlyną spalvą Įgauna saulės šviesai praei- š pilis — tai Brindizi turistinės įžymybės.

į daug linksmo jaunimo. Smagiai bėgo čias 
laikas. Pagaliau su Gražina sutarėm pa-; 
siekti Atėnus. Atsisveikinant su, pasiliekan
čiais,, viena švedė pribėgusi paduoda man 
savo adresą, tardama: Žadėjai šią vasarą 
būti Stockholme, tai nepamiršk manęs ap
lankyti”.

Plaukiant laivu man Gražina sako: Ko 
taip susimąstęs, apgailestauji Capri?

— Mąstau, kad prie šių laikų tobulo su
sisiekimo žemės rutulys sumažėjo, susi
traukė. Dabar vykstame į Atėnus, numa
tytas Stockholmas ir per vasarą daug kur 
būsiu. Išvažiuojant iš Chicagos, tėvas pra-, 
šė būti savo šeimos, savo tautos geru am
basadorium. Jam parašiau, kad ne tik 
savo tautos, bet ir USA esu pavyzdingas 
ambasadorius. Visą laiką tarp svetimųjų 
savo geru elgesiu galima įšigyti daug drau
gų mums ir gerajai Amerikai, kurią išsi
gimėliai purvais drabsto.

Neapoly sėdome į traukinį ir išvažiavo
me Italijos pietryčių kryptimi į Brindizį 
uostą, Adrijos pajūryje.

“AKROS” LAIVU PLAUKIAME J 
PA-TROS UOSTĄ

Brindizi tai senosios Romos imperijos 
svarbiausias karo uostas Adrijos jūroje. 
Garsusis Romos Appia Via karo kelias čia 
baigėsi dviem kolonom. Viena iš jų ir po 
šiai dienai dar tebestovi. Porą bažnyčių iš 
XI amž., XVIII amžiaus katedra ir sena

Aplankę žymesnes vietoves, artinomės 
į uostą. Besileidžiančios saulės spindu
liuose viliojančiai šaukė mus graikų kelei
vinis laivas “Akros” Sulipus į laivą, dar 
gerą valandą teko laukti, kol paskutinieji 
keleiviai susirinko. Laivui tvarkaraščio 
laikantis, jau gerokai sutemus apleidome 
uostą. Lėtai laivas uosto vandeniu slinko 
ir, atsisveikindamas su miestu, garsiai 
klyktelėjo savo švilpyne. Po poros valan
dų plaukimo pakilęs vėjas atvarė piktus 
debesis, kupinus perkūno ir. žaibų, kurie 
įsisiūbavusią jūrą apšvietė lyg rodydami 
laivui, kokiomis/vandens duobėmis turi 
šokinėti. Nemažai atsirado sergančių, bet 
mudu buvome patvarūs. Pagaliau jūra 
aprimo ir po 20 valandų plaukimo pasie
kėme Graikijos uostą Patras.

Patras yra Peloponeso saloje. Senosios 
Graikijos karo laivyno uostas ir tvirtovė. 
Nemažai yra nukentėjęs nuo karų ir žemės 
drebėjimų. Apžiūrėjome miestą, senus ar
kivyskupijos rūmus ir autobusu išvažiavo
me į Atėnus. Keliaujant būtinai reikia Įgy- - 
ti kiek galima daugiau žinių iš geografijos 
ir istorijos. Amerikos mokyklose žinios 
apie kitus kraštus šykščiai pateikiamos. 
Keliaudamas kartoju ir gilinu tas žinias.

Autobusu važiuojame kalvomis ar ly
giais keliais. Daugiausia pravažiuojame 
smulkius ūkius. Matome augančius javus, 
pulkus besiganančių avių ir benokstančius 
apelsinu sodus. Vasara čia yra sausa, šil
ta, saulėta. Atėnus pasiekėm tik kitos 
dienos vakare.

(Bus daugiau)
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Amerikiečių parašiutininkų patrulis, ieškodamas priešo, išlenda iš 
dūmuose paskendusiu džiunglių.

GELININKSS
(POTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221
Znn^ - ■ -.wrro,^, ................v-,.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 84)833 Ir PR 8-0834
X I...... ....... n./

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitu šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrė fotoį^fai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus. ■
AL’S CANDID PHOTO’S

A. Lymanto Los Angeles viešėjimo paraštėje
Lietuviuose pajūrio reikalais 

įiekad nebuvo gausūs.
-yjn i — jie visad buvo apgai-

aryu.’ lėtinki reti, dažniausiai pareng-
ik susitarus, Įįj nepakankamai įsigilinus, di

džiai paviršutiniški, neatremti į 
lietuvių tautos stuburą, patai
kaujantieji svetimiesiems, ne
turintieji pagrindinės tautinės 
linijos.

šimtmečiais stokota sistema- 
tinio visuomenės supažindinime 
jūrinėmis temomis. Senuose raš
tuose vargiai randama drąsesnio 
jūros, pajūrio paminėjimo. Ne
priklausomybės laikais tedrįsta 
paminėti, nieko daugiau. Augo, 
užaugo, paseno lietuviai nepa-

£858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRegpect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Lascūen nuo 10 iki

jutę tikrų bangavimų, nepaty
rę jūros grožio, didybės, galy-

DR. K. G. BA1UKAS 
AKU4ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. S. B1E2B
Ulef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Zirmad., kėtvirtad. nuo 1—4 Ir 7—8, 
antrad, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštas. tiktai susitarus.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZtSTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali papėfba ko|omt 
(Arch Supports) ir t t

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CLARA i
, H<n V*. Sist STREET

Tel.: GR 6-24UU
7jil pagal susi tarimą: Pii m., ketv. 
-—4, /—a, antrad., pen k t. 10—4, ir

. šestad, lo—-2 vaL

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
MikUSfcRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą.' Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-Uu01. <tr-? ■a«mn» »,

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šestad. uždaryta

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

r

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

OR. A. MAČIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad^ kėtvirtad., 5—8,

DR. ED. MARKŪNAS
- LIETUVIS OPTOMETRISTAS

V 4vlS N. Lincoln Avenue
Chicago, III. ,60618 Tel, 525-0952

Ofiso tel.: HE 4-18T8 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pįrmad. ir penktad. nuo 
-2 iki 8 v. p. Įx.; antrad. ir kėtvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS •
\ OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7ist St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

i

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
ORTHOPČDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St.# Chicago, ill. 60629
Telet: P Respect 6-5084

PERKRAU57YMAI

Leidimai — Pilna-apdraud® 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. AL

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
' CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS
E K S KURSU OS

DRztfONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

Gegužės ‘28, liepos 14 ir rvgpiūčio 31
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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 54099

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 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.

Bl. *1 *......will II Ilin r

DR. V. P. TUMASONIS
- CHIRURGAS

2454 WEST 71 rt STREET
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

Gausiojo lietuvių dabartinėje 
spaudoje imigracijoje tėra vie
nų vienintelis periodinis leidi
nys, vis banguojantis Lietuvos 
pajūrio reikalą. Retokai jisai su
banguoja, vos keturius kartus 
per metus. Teisingai redaguo
jamas, gausus tiesioginių žinių 
gausokiem jūros ir pajūrio my
lėtojams.

Šių metų Velykų šventėse jo 
redaktorius Ansas Lymantas iš 
Montrelio atskrido j Los Ange
les pasitarti bene dešimt metų 
jo redaguojamo “Lietuvos Pajū
rio” vargais, laimėjimais, suma
nymais.

Išskirtinas kovotojas

Red. A. Lymantas lietuviško 
pajūrio klausimą be atodairos ke
lia. Viskas lietuviškam pajū
riui, to klausimo suaktyvinimui 
lietuvių visuomenėje.

Savaitę pabuvojęs Los Ange
lėje, turėjo keletą pasitarimų Su 
panašiai galvojančiais. Kilo nau
jų minčių ir senesnės naujai pa
judintos.

Mažosios Lietuvos Bičiuliai, 
kurių Centro valdybai priklauso 
ir p. Lymantas, stengsis paveik
ti didžiąsias lietuvių organizaci
jas, kad sausio mėnesi būtų mi
nimas ne vien Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prijungimo fak
tas, bet temą praplėsti plačiau, 
apimant platesnius Mažosios ar 
Prūsijos" plotus.

Norima :’pagyvintų Mažosios 
Lietuvos Bičiulių veiklą, stei
giant naujus skyrius, veikusius 
atgaivinant. Tuo reikalu Kali
fornijoje ir gretimose valstijo
se gyvenantieji prašomi apie sa
ve pranešti: 1835 N. Dillon St., 
Los Angeles, Calif. 90026. Iš 
toliau besikreipiančiu laiškai 
mielai bus persiunčiami MLB 
Centrui Į MontrealĮ, Kanadoje.

Laukiama teisingo Lietuvos 
žemėlapio, kuris būtų nepamai- 
nomai svarbus argumentas tarp
tautiniai sprendžiant tos terito
rijos ribas.

Ieškoma autorių, galinčių pa- 
rašyti istorinių veikalų apie Prū
siją, jos lietuvių kilmės gyven
tojus. Rašytojai kviečiami dau
giau domėtis tos srities reika
lais, duoti tomis temomis kūry
bos.

žurnalistai prašomi dažniau 
ir uoliau rašyti Lietuvos pajūrio 
temomis.

Bus stengiamasi padažninti 
“Lietuvos Pajūrio” leidimą. Buo- 
vo pasiūlymų jį padažninti iki 
mėnesinio. Tada leidinys, ma
noma, susilauktų daugiau ben
dradarbių, daugiau prenumera
torių. (Prašoma Centrą paremti 
sumanymą.

Gal vakarų Vokietijos vyriau
sybė paremtų- lietuviškos min
ties vokiečių k. leidinio spausdi
nimą, kuriame būtų duodama 
grynų faktų apie dabar Lenki
jos ir Sovietų Rusijos okupuo
tus (administruojamus) Prūsi
jos kraštus. Manoma, kad vo
kiečiams naudinga lietuvius tu
rėti" savo pusėje, kas sudarytų 
lyg naują ramstį prieš slavus.

Lietuviško pajūrio reikalas 
turi būti (ir yra!) visų lietuvių 
reikalas, ne vien mažlietuvių!

Įdomus “Lietuvos Pajūris”

Pasidžiaugta keturius kartus 
per metus leidžiamo “Lietuvės 
Pajūris” laikraščiu. Kai kas pa
geidavo aiškesnių pasisakymų 
lietuviškojo pajūrio klausimais. 
Redaktorius paaiškino.

Kiekvienas “L. P.” nr. pilnis 
įdomių žinių, nuotraukų susiju
sių su mūsų pajūrio temomis. 
Paskutiniame nr. 4 (34), išėju
siame perėitų mėtų data, įdomus 
vedamasis, nurodantis galimas 
ilgametes lietuvių paklaidas per 
daug veržiantis į Rytus, pamirš
tant Vakarus., - Tęsiniu paleis
ta neįtikėtina mažlietuvio Jo
no Vanagaičio kova, stengian
tis išleisti jo parašytą veikalą 
"Kovos Keliais”, kuriame daug 
labai svarbių žinių apie Prūsiją.

ŠVIESOS
BLYKSTELĖJIMAI...

(Atkelta iš 4-to psl.) 
turės užkariauti, kaip ir rusiš
ka daina, net pasaulio “simpa
tiją” (KB 1970 nr. 3).

Ar neatrodo, kad šis vyriau
sias brolis — šokis, siekiąs už
kariauti pasaulio simpatiją, yra 
savo dvasia ir kūnu rusiškas ? 
Jei nebūtų rusiškas ii- netarnau
tu rusinimo politikai, jo tokio 
TSRS valdžios brangiai išlaiko
mo iš viso nebūtų. Nori-ne-nori, 
jis turi būti visoje TSRS pavyz
dys, įtakojęs .kurti visasąjungi
nius nacionalinius rusiškus šo- 
kius, tuo labiau vakarinėje “res
publikoje” Lietuvoje.

Okup. Lietuvoje jo pasekėjų, 
kaip matome, noroms-ne-noroms 
yra ir turi savanoriškai įsaky- 
mfškai būti. Tik anie sekėjai 
savo darbe nenori ar negali rem
tis ištisai savo tautos klastikinio 
šokio, drabužio mokyklos tra- 
dicijomis. O remiasi Moisejevo, 
ar tolygaus kito, perduodama 
rusų klasikinio šokio mokyklos 
dvasia' ir pagrindu, paviršium 
įpaišydami ir panašios i lietu
višką “ornamentikos” sudaryti 
lietuviškam įspūdžiui.

Tai mums, išeivijai, parodo gy
vi vaizdai arba tų vaizdų foto 
nuotraukos — skaidrės. Prisi
minkime kur. kame, kada!

1967-8 metų vasarą į Kana
dos pasaulinę parodą atvežtasis

iš okup. Lietuvos valstybinis 
(privatinio iš viso nėra) ansam
blis “Nemunas” ar “Lietuva” 
kaip tik ir buvo atskiram tikslui 
pritaikytas. Pagal temos mintį 
aprengtas ir perrengiamas estra
diniais, sceniniais, išeiginiais, 
kasdieniniais “tautiniais drabu
žiais” šoko šokių pynę, sudaran
čią nacionalinį spektaklį. Ir ne
gali sakyti, kad tai būtų buvę ne
gražu! Ir negali sakyti, kad tai 
ne satelitas moisejevinės mo
kyklos. Vis dėlto apie jų dra
bužius ir šokius atitinkamų at
garsių išskambėjo iš mūsų spau
dos, be kaip kitaip, pavadinan
čių juos karnavaliniais, opere
tiniais, cirkiniais...

Ir negali sakyti, kad šio at
vežtojo ansamblio šokių vaiz
dai nebūtų dar tvirčiau, ar net 
galutinai, užkariavę “Grandinė
lės vadovų simpatiją. Ir negali 
sakyti, kad “aristokratiškai ap
valdytais judesiais”, (kaip sako 
1970.III.il ii.“Dirvoj” P. Maže
lis), “Grandinėlė” savo ruožtu 
nėra užkariavusi “rinktinės vi
suomenės”, (kaip sako, 1970.11. 
27 d. “Draugas”), simpatijos. Ir 
negali šakyti, kad nors vienas iš 
“Grandinėlei” odės giedotojų bū
tų tikrai pažinęs, ar pasistengęs 
pažinti, jos veidą ir visuomenei 
pasakęs, kurios ji yra mokyk
los... (b. d.)

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Keista, neprikl. Lietuvos laikais 
kai kas dėjo didžiausias pastan
gas leidinį sunaikinti, neleisti jį 
paskelbti. Alb. Puskepalaitis j 
duoda įdomų straipsnį apie lie
tuvių raidyną. Ir eilė kitų įdo
mių straipsnių.

“L. P.” rretinė prenumera
ta vos 2 dol. metams. Adresas: 
5260 10th Ave., Rsmt., Montreal, 
P. Q., Canada. Dar galima gau
ti 1969 m. pilnus komplektus. 
Malonėkite užsisakyti sau ar sa
vo artimiausiems. Tikrai, būsi-į 
te patenkinti. J. Neimedis ’

— Utenos Apskrities Klubo paren
gimas Įvyks sekmadienį, balandžio 12 
d. Vengeliauskienės svetainėje, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 4 vai. po 
pietų, šokiams gros Valiūno orkest
ras. bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Prašo visus atsilankyti komisija.

Mėnesinis susirinkimas Įvykį balan
džio 14 d. 7:30 vai. toj pačioj salėj. 
Nariai prašomi atsilankyti.

V. Juška, rast

JOHN R. MACAS
Gyveno 5416 So. Fairfield Ave., Chicago, Illinois

Mirė 1970 m. balandžio mėn. 8 dieną, 4:15 vai. ryto, sulaukęs 69 
metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois/

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Krauchon), duktė 
Gertrude Whitney, žentas Albert, anūkas Laurence, 3 seserys — 
Anna, Bernice ir Catherine, brolis Joseph ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. ž

Laidotu* ės įvyks šeštadienį, balandžio 11 d. iš koplyčios 9:15 vai. 
ryot bus at i šdėtas Į St. Clare of Montefalco parapijos bažnyčią, ku- i 
rioje įvyks gedulingos pamaldos už vclionies sielą. Po pamaldų bus 
nulyftėtasį Jetuviu šv. Kazimiero kapines. . y

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažistahius da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotu ių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Susirinkimų ii parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubas rengia smagų šokių va
karą šeštadienį, balandžio 11 dieną, 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 43 
St. Bus skanių užkandžų, gardžių gė
rimų. gražių dovanėlių ir dėl pasma
ginimo kojų bus George Joniko or
kestras. Pradžia 7 vai. vak. Kviečia

Komisija ir Valdyba

k

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 .WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

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

— —~—

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose
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Tennessee Valley Authority elektros jėgainė savo katilams ir vamz
džiams valyti užsakė 36 milžiniškus dulktu ir suodžių siurblius - pū

tiklius. Siurblys turi 56 pėdu ilgumo maišą.

ats( <leta% laikas buvo Jskaity-I hclp wanted — MALE 
I tn* » hiL.KMi,. iv Imvn Dubininku R«ikhj tas į bausmę it* jis buvo paleis- 
I tas.

Siūlo uždrausti dinamitą
niinojaus va 1st, iždininkas 

Adlai Stevenson skatina išleisti 
įstatymų, kuriuo būtų griežtai 

Į uždrausta turėti dinamitą, ka
dangi {pastaraisiais laikais dau
guma bombardavimų yra at
liekama dinamitu. Dėl įstaty
mų palaidumo, dabar Illino- 

! piję daugelyje vietų dinamitą 
esą galima laisvai pirkti.

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

new car-auto dealer.
3100 a week saA y, Piuį* com' 

mission and goodies.
Can SA GROUPER . .

PIPING DESIGNER
Boiler Hoi; Experience

Excel! t salary.
All Comp my benefits.

G, MCDERMOTT
489-58OO

-------- ----------------- • —

SHIPPING x RECEIVING

-----~=ž.
HELP WANTED — FEMALE

Darbininkių Reikia

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

able but not necessary.
We offer a good starting salary and 
full range of company paid benefits.

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

JOHN MEAGHER BR 8-2100

REAL ESTATE FOR SALE 
*** Žeme — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, tame — Pardavimui

— Z.. Šaulių S-gos T. suvažia
vimas įvyksta Š. m. balandžio 
25 ir 26 dienomis, Detroite. Į 
nuvažiavimą atvykti jau užsi- 

Į registravo 99 asmenys, kurie 
|atstovaus Amerikos ir Kana- 
UIqs šaulius.

Salarv open.
Contact Mr. K o n i ch.
W. H. S. LLOYD & CO.

JANITOR WANTED

CHICAGO RAWHIDE
MFG. CO.

2720 N. GREENVIEW
An Equal Opportunity Employer

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Nori steigti Bridgeporte 
proto sveikatos centrą 

Archer Heights Civic asocia
cija praneša, kad iš piliečių 
tarpo išrinkta Chicagos miesto 
A r t i m ų j ų Pietvakari ų Pro to
Sveikatos taryba skatina visus 
Archer Heights, Bridgeporte 
Brighton Parko ir New City sri
čių gyventojus atvykti į susi-j 
rinkimą paskatinti Proto Svei
katos Centro statybos reikalą 
tose apylinkėse,

Mitingas įvyksiąs St. Ri
chard bažnyčios salėje, 50th 
Street ir Kostner Avė. kampe 
trečiadienį, balandžio 15 d., 
7:30 vai. vakaro.

linių Teisių Akto pažeidimas 
praneša Lygiųjų Progų į Dar- 
bp komisija.

Naujuoju tos komisijos 
tvarkiu darbdaviai, kurie 
elgtis leidžia, pažeidžia to 
to draudimą daryti diskrimi 
naciją dėl tautinės kilmės.

Kongresmanas
Pucinski (D. III.),
dieni su tuo aktu supažindino 
Atstovu Rūmus., pareiškė: i 
“Tai turės padaryti galą pašie-j 
piantiems etniniams 
ir tyčiojimuisi
jų tautinės kilmės. Tai grąžins 
pagarbą visiems amerikiečiams 
be jų kilmės skirtumo"’.

šitą turėtų įsidėmėti ir Chi
cagos lietuviai, kuriuos airi
škai perdaug jau liberališkai 
mėgsta įžeidinėti “Paganais”.

j — “Bažnyčia ir lietuvybės iš- 
Ilaikymas” simpoziumas įvyks 
1970 m. balandžio 12 d., 2 vai.

Į popiet Gage Parko valdinio na- 
po-jmo salėje, 55-1 a ir So. Western 

Ave. kampas. Simpoziume da
lyvauja: Kun. Pranas Geisčiū- 
nas iš New Yorko — paskaiti
ninkas; Moderatoriai: Teodoras

Roman C ;Bbnstrubas, ir Stasys Rudys; 
kurs antra- Koreferentai: Agnė Kižienė, Jo- 

Inas Spurgis, Juozas Masiiionis, 
! Audronė Pavilčiūtė; Rezoliuci- 
jjų komisija: Elvyra Narutienė, 

juokams Ruožas Plačas ir Juozas Tarna
is žmonių dė]l^s- Simpoziumą rengia ir visus

i kviečia
j Amerikos Lietuvių Mokytojų 

Sąjunga

Tdeal job for retir j maintenance man. 
Light work, xpartment free.

Salai open.

Mr. SHARPE
641-7500

DISPATCHER
Air freight company seeks top-notch 

city dispatcher for O'Hare area.
Must have air freight or related dis
patch experience such as cab. mess, 

or services.
992-1111

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

' 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 * NOTARLATAS 

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

2735 WEST 71st STREET

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th Si.

GA 4-8654

STATI TAaa

tNSUXANCZ

HOME INSURANCE

TEL. 925-6015

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

4TH FLOOR State Fatm Fire and Casualty (tapany

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

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

in
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tek CL 4-1050

Nebegalima lenką 
vadinti “polaku”

Daily News rašo iš Washing- 
tono: Pasakoti lenkiškus “džio- 
kus” darbovietėje. kur ir 
lenkai drauge dirba, yra Civi-

sNAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Metai už žmogaus užmušimą
Kriminal. teismo teisėjas 

Francis Delaney nuteisė Bias 
Rincon, 32 metu amžiaus, gy
venanti 1813 S. Ashland Ave
nue, vieniems metams kalėji
mo ir 5 metams probacijos 
(sąlyginai). Rincon nušovė 
Humberto Abiteu, 22 metu am
žiaus čikagieti. Kadangi Rin
con. negalėdamas sukelti už- 

įstatui pinigu, daugiau kaip 
‘metus išsėdėjo kalėjime, jam

♦ Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė Čikagoje įvyks 
š. m. balandžio mėn. 19 d., 3 v. 
popiet Personality Lodge ban
ketų salėje, 4740 So. Cicero Avė. 
Lietuvių Fondo vadovybė kvie
čia visus lietuvius ir organizaci
jas ta proga įstoti į Lietuvių 
Fondo narius ir dalyvauti va
karienėje. Kitiems įėjimo auka 
§10.00. Vakarienei reikia užsi
registruoti ne vėliau š. m. bal. 
15 d. LF būstinėje, 6643 S. Map
lewood Ave. Tel. 778-2858 arba 
pas vietos LF komitetus bei įga
liotinius. (Pr).

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 1 as
mens bute dirbančiam vyrui ar mo
teriai. Visi patogumai, viskas arti.

Tel. 778-5853

IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARL4I Brigh
ton Parke vyresnio amžiaus moteriai 

ar pensininkui. Tel. LA 3-1428.

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS su atskira Įėjimu. Galima 
pasinaudoti virtuve. ‘ Tel. 476-5014.,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ę

Passbooks

PAID QUARTERLY
6% 

$5,000 minimum 
2 year certificate

1

z?

Investment
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

4071 ARCHER AVE

$1,000 minimum
1 year certificate

CHICAGO, ILL. 60632

A

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

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

LANSING B. WARNER, INC.
736-1400 |

LIBRARY ASSISTANT
Must be accurate, careful typist, 

Full or part time. 
Phone Mr. BABCOCK

WINNETKA PUBLIC LIBRARY

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2^ vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5% 
kamb, mūras, 2 auto garažas, arti Na
bisco. $27,000.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas; 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marouette Parke. $20.000.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvoas. $45000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis. Real Estate
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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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 Orderį arba čekį tokiu adresu.

A. a. Mokyt. Magdalenos 
Gintnerienės-Vasiukevičiūtės 30 
dienų mirties prisiminimo pa
maldos įvyksta balandžio 11 d. 
8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje ir 6 vai. vakare Marquette 
Parko parapijos bažnyčioje. Gi
minės, draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti pamaldose.

(Pr).

240 AKRŲ
130 dirbamos, likus. — ganyklos. Di
delė daržinė su valymo Įrankiais. 300 
galionų tankas pienui. Du upeliai su 
f orelėmis.’ Artezinis šulinys. Puikus 

pieno ir galvijų ūkis..

100 dolerių už akrą.

MATT L. KRIVANEK
BOX 16, 

FOXBORO; WIS. 54836

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairus Pardavimai

GIRL FRIDAY
Typing nęęęssary.

Salary. open.; , 
Contact Mr. Konick. 
W. H. S. LLOYD & CO.

337-5737

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
r Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

liliKOEnnSISimi f -■

REAL ESTATE AND. BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Excellent working conditions '

Congenial company worker.

Call VI 2-6386

^LAIKRODŽIAI JR SRANGENYBŽS
£ Raidom ir Taisymas 
sL..WHs STREET .
| t»l4-REpublte 7-1941

. Šimkus Real Estate 
NOTARY, income tax service 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450

•o š. M. balandžio mėn. 19 d., 
3 vai. popiet Lietuvių Fondo va
karienei, Įvykstančioje Persona
lity Lodge salėje, 4740 So. Cice
ro Ave. jau užsakyti šie stalai: 
Švėkšnos Gimnazijos, Alytaus 
Gimnazijos, DLK. Birutės D-jos 
Čikagos Skyriaus, Gustonių So
džiaus. Jaunimo, Marquette Par
ko Lit. Mokyklos, Juozo Sadūno 
ir Sintautiečių. Stalai organi
zuojami: LB Lemonto apylin
kės, LB Marquette Parko apy
linkės ir Marquette Parko Na
mų Savininkų D-jos. (Pi')-

PIGIAI PARDUODAMI valgomojo, sa- 
liono ir pavienio miegamojo baldai. 

Visi kaip nauji.
Tel. 476-8430

♦ Čikagos Meškeriotoju - Me
džiotoju Klubas kviečia visus Į 
stintų balių gegužės 2 d. 8 vai. 
vakaro Marquette salėje, 6908 S, 
Western Avė. Įėjimas ir vaka
rienė $3.—. Rezervacijoms tel. 
776-8688. (Pr).

C-LERKS- L

$2.16 per hour.
No experience needed; Light typing 
\ “ 7 Full time Monday — Friday.

No evening work.
Loop location. t

4

ST 2-2970

helpful.

PATTKIMA MOTERIS 
lengvai namų ruošai ir paprastam vi-j 
rimui suaugusio asmens šeimoje. Gėrif 
namai, privatus kambarys su vonia, 
gera alga. Reikalingos rekomendaci

jos. Susikalbėti angliškai.
Skambinti SU 7-7307 
tarp 5 ir 6 vai. vak;

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blan
kai. Darbo va!.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes kitur

IEŠKAU PIRKTI vakarų Michigane na
muką prie upes su akrą ar daugiau 

žemės. Rašvti: V. Matulevičius, 
4047 So. CAMPBELL AVĖ. 

CHICAGO, ILL. 60632

GENERAL OFFICE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

♦ Norite linksmai pasišokti, 
padainuoti, linksmai praleisti 
šeštadienio vakarą, atsilankyki
te i L. Vyčiu Choro ruošiamus 
šokius š. m. balandžio 18 d., 
Liet. Vyčių salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Gros puikus Rama
nausko orkestras, veiks virtuvė, 
baras. Bus trumpa programa ir 
dovanos. Įėjimo auka $1.50.

(Pr)

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).

I

Phi lade I phi jos universiteto studentes 
patyrė, kad sunky Jnstrument< daug 
lengviau transportuoti dviračiu, negu 

kojomis.

Small congenial office, 
typing and telephone..

opportunity for right

722-0330

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

.. - - . . -filing,
Good,

A. & L. INSURANCE & REALTY

GIRL FRIDAY 
Light office, Light typing. 
Must be good at figures. 

Age no requirement.
For appointment, Call 

489-4840

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

Mfg. firm seeks experienced tyoist 
for letter-writing and general office 
work. Free boso., profit sharing, and 

9 paid holidays.
Apply 2525 N. ELSTON AVE.

276-6400

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir iSsimokėtinai. Aptarnauja, 

__ lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 84421
6200 So. WESTERN AVE.

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.

Skambi n k i t

flcainavimas veltai, kreipkitės bet kada

SKAITYK •NAUJIFNAS’1 - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS. 
TFT^tngTAITSYaS ZINIAS




