
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Over One Million Lithuanian In TJW (Jmta/ S&tfM

Price 10c

iŠ VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Staiga mirė

— Lietuvos atstovas ir p. 0. 
Kajeckienė š. m. baL 24 d. yra 
pakviesti j Kanados ambasadą 
dalyvauti p. p. Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių tapybos bei 
kilimų parodos atidaryme.

LONDONAS■ • 

princo Pilypo, karalienės vyro, 
pusbrolis David. Mountbatten, 
Milford Haven markizas. Jis 
kaip ir kiti Mountbatten buvo 
laivyno karininkas, anksčiau bu
vęs Battenberg, šį vokišką var
dą jie suanglino.

♦ Apie 100 kongreso narių 
reikalauja atšaukti iš Aukščiau
sio Teismo teisėja Douglas, ku
ris esąs dėl savo liberalių pažiū
rų netinkamas tai vietai.

♦ Kambodijos kariuomenė pa
reiškė, kad ji nieko nežinanti apie 
vietnamiečių žudymą ir nežinan
ti, iš kur Mekongo upėje atsira
do šimtai lavonu.
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♦ Prancūzijos Alpėse sniego 
slinkimas nuo kalno palietė vai
kų džiovininkų sanatoriją. Jau 
rasta 20 negyvų, 17 liko gyvi, dar 
yra dingę 66.

♦ Praėjusią savaitę . Vietna
me žuvo 141 amerikietis ir 457 
buvo sužeisti. Ko munistų žu
vo 3,458, vietnamiečių —542 ir 
1,336 buvo sužeisti. Padidėję 
nuostoliai buvo 'komunistų^pa^ 
vasario ofenzyvos rezultatas. ..

♦ Hanojaus radijas paskelbė, 
kad Viet Congas nieko nežinąs 
apie Kambodijoje pagrobtus žur
nalistus. Tai esąs Amerikos im
perialistų šmeižtas.

♦ Kambodijos vyriausybė jau 
paprašė Amerikos paramos gin
klais. Vyriausybė ši prašymą 
svarsto, tačiau kongrese jau kilo 
opozicija prieš paramos davimą 
Kambodijai. Prieš paramą pa
sisakė senatorius Mansfieldas.

'♦ Paryžiuje, 63-čioje taikos 
derybų sesijoje pažangos nebu
vo. Abi pusės kaltino viena kitą 
dėl karo veiksmų išplėtimo Į 
Kambodiją. '

♦ Valstybės pasekretorius Jo
seph Sisco nutarė nebevažiuoti 
i Jordaną iš Izraelio, nes Jorda- 
ne riaušes kelia Palestinos ara-

— Š. m. balandžio 28 d. p. p. 
Rajeckai dalyvaus Maltos am
basadoriaus ir ponios Pardo ren
giamame priėmime.

metų naujausi Amerikos bom
bonešiai bus jau 19 metų senu
mo. Amerika gynybos raketų 
neturės iki 1975 metų, o sovietai 
jų jau šiandien turi.

STRASBUIGAS. — Europos Tarybos ministerių komitetas 
bendrame pareiškime pasmerkė Graikijos vyriausybę už politinių 
kalinių kankinimą. Atskirame raporte, kuris turi 40,000 žodžių, 
aprašomi kalinių kankinimo būdai. Pareiškimą pasirašė iš 17 
narių, 15: Austrija. Britanija, Turkija, Šveicarija, Švedija, Nor
vegija, (Kandija. Malta, Liuksemburgas, Italija, Airija; Belgija, 
Danija, Vakarų Vokietija, Islandija. Dvi tarybos narės: Kipro 
sala ir Prancūzija prie šio pareiškimo neprisidėjo.

CRISIS IN SPACE—After successful launch from Cape Kennedy 
(I) and routine firing into tanar trajectory (2), mysterious explosion 
cripples Apollo 13 command ship's power system 205,000 miles 
from earth (3). Ground control orders emergency return to earth.

Dabar rašytojas, ilgametis 
mokytojas yra paruošęs du eilė
raščių rinkinius, atsiminimus 
apie rašytojus B. Sruogą ir A. 
Vienuolį, rašo atsiminimus iš 
savo gyvenimo ir darbo. (E)

HOUSTONAS. — šiandien Apollo 13 astronautams yra pa
vojingiausia diena. Jie turėtų nusileisti Į Ramųjį vandenyną 11:53 
vai., tačiau su tuo nusileidimu surišta daug “jei”, šiandien 6 vai. 
ryto astrohautai turi įžengti Į pagrindinį erdvėlaivį, kuris buvo 
suparaližuotas sprogimo. Niekas negali pasakyti, ką tas spro
gimas dar sugadino. Sugadintą dalį — service module — nuo 
erdvėlaivio atplėšti reikėjo 8:30 vai. Atplėšimas įvykdomas iš
sprogdinant dinamito užtaisus, kurie nutraukia visas vielas, vamz
džius, viską, kas riša dvi laivo dalis. Nebuvo žinoma, ar sprogimas 
.nesugadino tų atskyrimo užtaisų. Atskirti yra būtina, nes karščio 
skydas yra toje pusėje, kur laivas jungiasi su “service module”.

WASHINGTONAS 
dentas Nixonas pranešė kongre
sui, kad jis greit paruoš įstaty
mo projektą, kuris draustų ar
mijos inžinerijos korpusui pilti 
nešvarų dumblą į Didžiuosius 
Ežerus. Dumblas, kuris iškasa
mas iš uostų, bus vežamas į tam 
paruoštas vietas sausumoje. Tų 
vietų paruošimas kainuosiąs 
apie 70 milijonų dolerių, o veži
mas irgi— 5 milijonai.

Armijos >inžinerijos korpusas 
iškasa per metus 48 milijonus 
tonų, žemių. Tai, kaip minėta, 
dumblas ir kiti nešvarumai, ku
rie apneša uostų dugną. Prie Di
džiųjų Ežerų yra 35 gan apterš
ti uostai, kuriuos gilinti reikia be. 
perstojo. Iki šiol uostų dumb
las buvo gabenamas į ežerų vi
dų ir čia verčiamas. Manoma, 
kad naujas įstatymas pradės 
veikti ne anksčiau kaip 1974-75 
metais:

VIENA. — Austrijos sostinėje prasidėjo svarbūs Amerikos 
Sov. Sąjungos pasitarimai dėl ginklų apribojimo. Vadinami SALT 
(Strategic Arms Limitation Talks), šie pasikalbėjimai yra tęsi
nys pernai Helsinkyje pradėtų pasikalbėjimų. Abi pusės dabar 
pradės siūlyti konkrečius lenktynių sustabdymo pasiūlymus. Savo 
laiške konferencijos dalyviams prezidentas Nixonas pabrėžė kon
trolės ir patikrinimo svarbą ir pareiškė, kad Amerika yra tvirtai 
nutarusi ieškoti greito, lygaus ir patikrinamo susitarimo. Derybos 
vyksta tuose pačiuose rūmuose, kur buvo tariamasi prieš 15 
metų dėl Austrijos^nėifErfiufno. Tada keturios didžiosios valsty- 

posėdžius^ kol priėjo prie susitarimo.

Apollo 13 crew enters lunar lander to conserve command ship's oxygen and power, fires lander rocket (4) five hours 
after explosion to swing into tight moon orbit 151 miles above surface. Landfrig engine fired again (5) for earth orbit. 
Crew returns to command ship, jettison's lander (6) for reentry and Pacific splashdown (7).

laipsnių. Klausimas, ar nebuvo 
sugadintas karščio skydas?

Pavojingas momentas „buvo 
trečiadienį, 10:32 vai. vakare, 
kada. astronautai uždegė rake
tas'ir jomis pakeitė savo skridi
mo kryptį. Buvo neaišku, ar ra
ketos užsidegs. Viskas pavyko 
gerai ir skridimas prasidėjo, rei
kiama kryptimi.

Sovietų premjeras Kosyginas 
pranešė Baltiesiems Rūmams, 
kad jis pasiuntė du prekinius lai
vus “Akademiką Rykačevą” ir 
“Novopoloską” į tą vietą, kur as
tronautai turi nukristi. Kapito
nams įsakyta dėl visas pastan
gas ieškoti ir surasti JAV erd
vėlaivį. Paramą pasiūlė dar 11 
valstybių.

Penktadienį visas pasaulis laukia sugrįžtant Apollo 13 astrovauty, kurty skridimas į mėnulį turėjo būti nutrauktas, su- 
sprogus vandens ir deguonies gaminimo įrengimams. Brėžinyje parodomi svarbiausi šio skridimo momentai.

• Australijoj nyksta 
komunistų partija

■ J MELBOURNAS. — Australi
jos komunistų partija pergyve
na sunkias dienas ir paskutinis 
jos atstovų kongresas per Vely
kas parodė, kad partijos ateitis 
labai miglota. Prie to daugiau
sia prisidėjo vidaus skilimai. Iš 
partijos vadovybės buvo pašalin
ti Maskvos rėmėjai. Kiek anks
čiau iš partijos buvo atskilę Pe- j 
kino rėmėjai. Dabartiniai parti
jos vadai nepriklauso nei vie
nai grupei, bet bando vesti “aus
trališko komunizmo” liniją.

Anksčiau Maskva paremdavo 
australų partiją, užsakydama 
1,000 jos leidžiamo savaitinio 
laikraščio “Tribune” - prenume
ratų. Dabar Maskva užmoka tik 
už 60 numerių, šitokiu būdu 
Maskva, remia ne vieną partiją 
ar jos grupę. " ■ <

Australų komunistų tėra 3,- 
100." Anksčiau partiją palaiky
davo kaikurios darbo unijos. Jū- 
rininkų unija net atiduodavo 
partijai vienos dienos uždarbį 
per metus. Dabar darbininkija 
nuo partijos nusisuko, o kairių- 
jų jaunuolių, studentų tarpe 
partija irgi neranda pritarimo.

Partijos kongrese vadai skun
dėsi, kad darbininkai partija ne
pasitiki, o jaunimas žiūri Į ją, 
kaip iš muziejaus išimtą insti
tuciją, ieškodamas Įkvėpimo sa
vo “revoliucijoms” kitur.

Vienon privažiavo daug kores- 
pendentų, Įvairių pareigūnų ir, 
sakoma, šnipų. Vienos policija 
mesi visų apsaugos, priemo
nių, net apžiūrėjo kanalizacijos 
vamzdžius, kad čia nebūtų ko
kių mikrofonų, klausymosi apa
ratų. Amerikos delegacija susi
deda iš 5 asmenų, tačiau jie tu
ri dar 29 patarėjus ir 20 sekre
torių bei marinų dalinį, kuris de
legaciją saugo. Yra ir civilių 
sargų bei agentų. Sovietų dele
gacija irgi panašaus dydžio.

Sovietai sutiko su šiomis 
SALT derybomis dėl to, kad jie 
jaučiasi' esą lygūs su Amerika 
strateginių ginklų srityje. Tą 
lygybę sunku patikrinti, tačiau, 
kada Amerika savo ginklų gamy
bą mažino, sovietai visomis ga
liomis ją didino. Kada kongre
se vyksta ginčai, ar Amerikai 
statyti gynybos raketas, sovie
tai jas jau yra pastatę.

Anksčiau statytos raketos jau 
ima senti, nors jos nepraranda 
savo griaunamosios galios, ta
čiau mokslas sugebėtų išrasti 
naujesnių, tobulesnių masinio 
žudymo instrumentų. Klapsimas 
kyla, ar apsimoka išleisti vėl mi
lijonus pinigų tokioms naujoms 
sistemoms, kada jau ir su turi
mais ginklais per pirmą dieną ga
lima būtų išnaikinti kelis šim
tus milijonų žmonių. Ekonomi
nių sunkumų spaudžiamos ir 
Amerika ir Sovietų Sąjunga no
rėtų tolimesnio ginklų lenkty
niavimo atsisakyti.

Trečiadienį Čikagoje lankėsi 
gynybos sekretorius Laird, ku
ris savo kalboje karo kapelionų 
suvažiavime, pasakė, kad sovie
tai jau šiandien turi daugiau 
žemėje išstatytų raketų už Ame
riką. Apie 1974 metus sovietai 
pralenks Ameriką ir iš jūros šau
namų Polaris tipo raketų srityje. 
Sekretorius pridėjo, kad Ameri
ka šiuo metu yra stipresnė už 
sovietus tik lėktuvų — bombo
nešių laivynu, tačiau iki 1977

HAUJIBNOS
bv Tb« VitbuanUa New J Publiehiftf Co.. 3b.

- 1739 So. Halsted Street, Chicago. M. 60606 
HAymarket 1-6100

New York© gatvėse dažnai galima pamatyti važinėjanti bomby ar 
dytoįy sunkvežimį. Policija gauna daug pranešimu, dažnai melą 

gingy, apie vienur ar kitur padėtas bombas.

Kitas uždavinys — atsikraty
ti mėnulio nusileidimo laivu. Tas 
turi įvykti 11 vai. Ir šiuo atve
ju jungtis turi būti susprogdin
ta nedideliais dinamito užtaisais. 
Ar jie veiks, astronautai nežino
jo, nes ir jie galėjo būti suga
dinti. Su mėnulio laivu grįžti Į 
žemę neįmanoma, negalima bū
tų panaudoti parašiutų.

Atsikračius abiejų dalių, rei
kia apsukti erdvėlaivį taip, kad 
karščio skydas būtų nukreiptas 
Į žemę, Į ją gaubiančią atmosfe
rą. Tam reikia iššauti šešias erd
vėlaivio raketėles, kad jos laivą 
apsuktų. Nebuvo žinoma, ar jos 
užsidegs. Apollo erdvėlaivis 11 :- 
50 turi Įeiti Į atmosferą, 400,000 
pėdų aukštyje. Reikia į ją Įeiti 
tinkamu kampu. .Stačiau Įėjus, 
erdvėlaivis sudegtų, per plokš
čiai Įėjus, erdvėlaivis atšoktų 
nuo tirštos atmosferos, kaip 
plokščias akmuo atšoka nuo van
dens paviršiaus, ir ^nulėktų pro 
salį Į erdves. Paskutinės: 8 mi-

Apdaužė laivą
ATLANTIC CITY. — Atlan

to vandenyne, netoli New Jer
sey krantų audra smarkiai ap
daužė sovietų žvejų laivą “Ri
ga”. Kapitonas paprašė para
mos iš JAV pakrančių sargybos, 
kuri pasiuntė helikopterį ir pa
ėmė iš laivo sužeistą jūrininką 
Ivas Kronis, 31 metų amžiaus.

Atlantic City ligoninėje atga
vęs sąmonę, Kronis papasakojo, 
kad audroje nutrūkęs lynas jį 
sužeidė ir kartu užmušė kitą įgu
los narį Leonidą Ivanovą. Kro- 
niui sulaužytas žandikaulis, su
daužyta galva, Galimas daiktas, 
kad tame laive yra nemažai lat-

tarybos pašalins, pati išstojo 
praėjusių metų gale.

Graikijos diktatūros priešinin
kai tikisi, kad šitoks Europos val
stybių pasmerkimas sustiprins 
graikų 'demokratų viltis kada 
atgauti demokratines valdžios 
formas, kurias karininkų grupė 
panaikino prieš trejis metus. 
Reiškiama viltis, kad Europos 
Tarybos pasmerkimas Įtikins 
graikų režimą geriau elgtis su 
politiniais kaliniais.

Speciali žmogaus Teisių ko
misija surinko duomenis apie 
kankinimus graikų kalėjimuose 
iš 30-ties buv. kalinių. Iš viso 
buvo apklausinėta apie 200 as
menų. Tikrai nustatyta, kad 11 
kalinių buvo kankinami. Kiti 17 
atvejų buvo irgi paremti stip
riais Įrodymais.

Daugiausia vartojamas kalinių 
kankinimo būdas yra “falanga” 
— mušimas su lazda per padus, 
šitoks būdas apsaugo kalinių 
kankintojus nuo jų viršininkų, 
nes paduose nelieka jokių žy
mių, kurios liudytų apie muši
mą.

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus komisija, atskirai rinkusi 
medžiaga apie graikų kalėjimų 
padėtį, paskelbė, kad iš 131 ap
klausinėto kalinio, net 46 skun
dėsi kankinimais ir žiauriu pri
žiūrėtojų elgesiu.

Nors praėjusią savaitę graikų 
karinė valdžia paskelbė režimo 
sušvelninimą, tačiau tą pačią sa
vaitę vėl buvo sunkiomis baus
mėmis nubausti 27- asmenys. 
Valdžia pažadėjo paleisti 350 ka
linių, tačiau jų skaičius Graiki
joje siekiąs tūkstančius.

“New York Times” kritikavo 
Amerikos vyriausybę,'kad ji ne
pasmerkia graikų diktatūros. 
Tą savaitę, kada baigėsi politi
nis 27 asmenų teismas į Pirėjaus 
uostą atplaukė su vizitu keli 
Amerikos VI-to jo laivyno laivai. 
Toks vizitas esąs pritarimo ir 
paramos simbolis.

Lankys Lietuvos 
Pasiuntinybę

Balandžio 15 d. The Goodwill 
Industries Embassy Tour orga
nizatorės lankėsi Lietuvos Pas- 
bėje aptarti su Lietuvos atsto
vu ir p. O. Kajeckiėne Lietuvos 
Pas-bės lankymo ‘eigą š. m. ge
gužės 2 d.

Embassy Tour metu bus lan
komos — Lietuvos Pas-bė, Ita
lijos, Ispanijos, Indonezijos, Ku
wait© ir pora kitų ambasadų- bei 
Congressional Club. Embassy 
Tour organizuojama labdarybės 
tikslu. Už Įėjimą 'Į vieną, ar vi
sas išvardytas įstaigas bus ima
ma $6 mokestis. Lankymas nu
matytas geg. 2 d. nuo 2 vai. ligi 
6 vai. popiet. Panašia' jproga, 
prieš keletą metų, arti 2,000 as
menų atsilankė Lietuvos Pas- 
bėje. ’ ;

Juozo Petrulio
75 metų sukaktis

. Okup. Lietuvos spaudoje kuk
liai prisiminta mokytojo, rašy
tojo Juozo Petrulio 75-ji gimi
mo sukaktis. J. Petrulis jau 
pensininkas, gyvena Kražiuose, 
dirbo Kražių vid. mokykloje ir 
neseniai atšventė 25 m. to darbo 
sukaktį. Apie rašytojo “garbin
gą jubiliejų” neilgą mok. L. By
tautienės žinią paskelbė “Tar. 
Mokytojas” (kovo 11 d. laidoje).

J. Petrulis iškilo į dramatur
gus, 1936 m. Kauno valst. teat
rui pastančius jo pjesę apie kun.
A. Strazdą “Prieš srovę”. Ji 
1941 m. buvo pakartota Vilniaus 
teatre ir žymiai vėliau, St. Pil
kos pastatyme. Čikagoje. J. Pe
trulis yra ir kitų dramos kūri
nių autorius, be to, rašęs apie
B. Sruogos lyriką, Duonelaitį ir

TOKIJO. — Sovietų valdžia 
pranešė Japonijai, kad greit bus 
paleisti 32 japonų žvejai, ku
riuos sovietai laikė už plaukio
jimą prie buvusių Japonijos sa
lų, kurias po karo perėmė vai
dyti Sov. Sąjunga.

WASHINGTONAS, — Atsto
vų Rūmai pakvietė 39 liudinin
kas buvusius ar esančius kariuo
menėje ir mačiusius My Lai kai
mo skerdynes Vietname. Armi
jos sekretorius atsisakė leisti 
jiems savanoriškai liudyti, nes 
jų apklausinėjimas galįs pakenk
ti būsimam teismui ir kaltina
miesiems. Kongreso komitetas 
turėjo išsiųsti “subpenas”.

WASHINGTONAS. — Ame
rika ir Ispanija susitarė išduoti 
viena kitai besislapstančius nusi
kaltėlius. Jų tarpe įrašyti ir lėk
tuvų pagrobėjai.

NEW YORKAS. — Policijos 
narkotikų biuras pranešė, kad 
New Yorke pardavinėjamas stip
resnis, grynesnis heroinas ir dėl 
to buvę daug mirimų, per didelę 
dozę paėmus. Dėl to policija kal
tina naujus, patyrimo netu
rinčius pardavėjus, kurie “neat- 
skiedžia” heroino pakankamais 
cukraus miltų ar kokaino miltų 
kiekiais.
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aukštosios mokyklos svetainėje

S. Aguonėlės
■9. Vakar vakarėli
N). Augin tėvas
11. Meilės vaisai

,4XrSiuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

tik $1,00.

tis! Ir Užgavėnių blynai taip iš
garsinami, kad norisi jų para
gauti, nes be jų tautiškumas at
rodo nepatvarus, nuostolingas. 
New Yorko miestas, kaip sau no
rite, vistik didesnis už Kupiškį

įvairiais rūpimais klausimais ir 
kartu pabendrauti, smagiai lai
ką praleisti. Tai gera proga at
sipūsti nuo dienos Įkyriu viso
keriopu reikalą.

Bubulis ir Dundulis New Yorke
Vaidinimas New Yorke jau 

tapo retenybe tarp vietos lietu
vių. Tą spragą žada užkimšti 
vietos Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos vietos skyrius. Ge
gužės 2 d. iš Chicagos kviečia
ma Teatralų grupė su linksmą
ja komedija Bubulis ir Dundulis.

Lietuvių Moterų Klubų fede
racijos valdyba tam vaidinimui 
numatė Frankiyn K. Lane aukš
tosios mokyklos erdvią svetai
nę. Veikalą režisuos A. Dikinis.

Lietuvių Moterų Klubų fede
racija yra plačiai išvysčiusi sa
vo veiklą tarp kitų tautų mo
terų, nes ji priklauso tokiu pat 
pavadinimir moterų tarptautinei 
organizacijai.

Jos tikslas kitų tautų ir vals
tybių moteris supažindinti su 
Lietuvos moterų judėjimu. Lie
tuvių Moterų Įdubų federacija 
pereitais metais išleido anglų 
kalba knygą — The Lithuanian 
Woman, Bir. Novickienės reda
guotą.

Tai gera knyga, tinkanti do
vanai kitų tautų moterims.

$5.00 
52.00 

■

$6.00 
$3.00

$4P0 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00 
$3.00

$1.00

$4S9 
$4.00 
$2.50 
$6.00

itas knygas galite Įsigyti “Naujieną” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

A) AM Jaunių A kl. Fina- 
1:15 Vyrų A kl. 3-4 v.

12:45 FM Jaunių B 
2:00 Oficialus ati- 
Paradas. 2:45 Vyrų

Tai buvo gražu ir Įspūdinga.
Svečius priiminėjo ir kitais 

tos vakarienės reikalais rūpinosi 
Br. Spūdienė, L. Šateikienė, Va- 
silka ir kitos.

Gražu, kad Lietuviu Darbi
ninkų- draugija kasmet suruo
šia margučių parodėlę ir ta pro
ga bendrą vakarienę, kurios me-

- v 'jvAUS

mis, šokiais ir tautiniais rūbais. 
Ir labai trokšdamas New Yorke 
nesuskubsi įvairiuose rengia
muose pobūviuose pabuvoti.

Grandinėlė

Atvelykio' šeštadieni, balan-

jo Jasiukinaitė. Antrąją — 
M. Bručiatė ir trečiąją — A. Sa- 
teika.

Margučiams Įvertinti buvo su
daryta komisija priešakyje su 
prof. Dr. Stuko žmona. Jai tal
kininkavo Lukas, Jakaitis ir kiti-.

Vakarieniaujant buvo gera 
proga šnektelti, susipažinti ir

bal. 18 d. 8 v. p. p. Knights of 
į 9 AM Detroito LSK Kovas Columbus salėje 69 g-vė. Gros 
į —Chicagos ASK Lituanica, jau-. The' Variations orkestras. Vi- 
■ nią A kl. 10:30 Londono LSK-si kviečiami dalyvauti. 
{Tauras—Chicagos LSK Tauras,j 
vyrų B kl. 12:00 žaibas, Vytis Į 
pral. — D. Kovas, Lituanica pral. 
jaunių A kl. 1:30 PM Cicero 
Ateitis—Aušra,'Neris nugalėto
jas jaunių A kl. 3:00 Žaibas, Vy
tis laimt.—D. Kovas, Lituanica 
lalm. jaunių A kl. 4^0 L. Tau
ras, Ch. Tauras pral.—Aušra, 
Neris pralaim. vyru B kl.

Tinklinis

betojų sumanu ir turiningą žodi 
tarė Lietuvos atsiminimų radijo 
valandėlės šeimininkas prof. Dr. 
J. Stukas. Jo jau daug metų 
vedama radijo valandėlė kas še
štadienis 5 v. vakaro daro pra
nešimus, kurie paįvairinami dai
nomis, sąmojais ir kitkuo. New 
Yorko ir jo apylinkės lietuvių 
mėgiamos tos radijo valandėlės.

Be kitu,, žodį dar tarė siuvėjų 
unijos veikėjas A. Zavadkas, 
moterų Vienybės klubo veikė
jos Bacevičienė, M. Klimienė, 
E. Lukas, LDD iždininkas P. Ma
čys, Didžienė, Jakaitis, A. Sa- 
teika ir kiti. Veiklusis visuo
menininkas R. Palauskas, vietoj 
žodžio, užtraukė dainą ir visi

ras, Tauras nugalėtojas vyrų B 
kl 4 >30 Detroito Keras, Jung
tis—Žaibds, Lituanica PraL vy
rų A kL-

Aikšlė Nr. 2

lės Laisvės ŽĮburiu išgarsintas 
Grandinėlės tąutinių šokių spek
taklis. j ;.x

Cleveland© Grandinėlės tauti
nių šokių ansamblio atvykimas 
j,Nęsr Yprką sumaniąį ir, kultū
ringai buvo Laisvės Žiburių kas 
sekmadienis garsinamas nuo šių 
metų pradžioj. Į tą garsinimą. 
Įsijungė vietos apygardos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas, du kunigai ir dar kiti vei
kėjai kartu su Grandinėlės kai 
kuriais dalyviais, jaunuoliais šo
kėjais. Susidarė toks Įspūdis, 
kad Grandinėlė&iatvykimas New 
Yorkan tikras ^istorinis įvykis... 
O kartu buvo pakutenti patrio
tiniai jausmai! būsima Grandį- 
nėlės išvyka į Pietų Amerkią ne 
vien tik tarp savų tautiečių gar
sinti tautinius šokius, bet ir tarp 
kitų. Tai tokia išvyka bus Lie
tuvos vardas garsinamas, tatai 
ir jos laisvinimas palengvėsiąs...

Ir Į tą Grarfdinėlės parengi
mą sugužėjo žiūrovų, kaip retai 
čia pasitaiko. Geras garsinimas 
apsimokėjo su geru kaupu. - Bet 
ar žiūrovai visi liko patenkinti, 
tai didelis klausimas. Daug pas 
ką rausėsi klausimas, ar Gran
dinėlės pavadinimas tautinių šo
kių ansambliu. Atitinka jos šo
kiams ir rūbams? Ar netiksles
nis būtų pavadinimas lietuvių 
šokiu ansamblis?

Jau ir pavergtoje Lietuvoje 
susigriebta ir pasisakyta prieš 
tautinių šokių ir tautinių rūbų 
modernizavimą. Girdi, moder
nizavimas galimas, bet tada ne
dera vadintis tautiniais šokiais 
ir tokiais pat rūbais.

Na, tegu klausimu pasisako 
to meno sritie Žinovai. Vieną 
ką galima pasakyti; geras, su
manus garsinimas apsimoka. Bet 
visam yra saikas,1 vieta ir laikas. 
Svarbu, kokiais įspūdžiais ne
šinas išeina žiūrovas iš labai iš
garsinto. kad k koncerto.

Apie tai galTčiti pasisakys.
Margučiu parodėlė

O vistik tos pačios dienos ir 
tos pačios valandos Grandinėlės 
pasirodymas nenustelbė Lietuvių 
Darbininkų draugijos suruoštos

Gaila! Per savaitę tik vienas 
šubatvakaris. Tą vakarą New 
Yorko lietuviai Įvairiose vietose 
pasireiškia savo parengimais — 
šokiais, Įvairiom:; vakarienėms

UETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
i7fi puslapiai, yra fotografiją ihmkšti viršeliai. Kaina $2-00. 
fai geriausioji scxtriu pasiskaitymu knyga.

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ
DAINŲ GAIDAS PlANUk

L Rinkinys lietuvišku lUudiM dainelių ir takui# Rinkinyje
yra šios dainos tr gaidos;

L Tegu giria šlamščia, 
ūžia, rra-ta-t>

2. Suktinis I
3. Suktinis ll *
4. KokiMka
5. Padispanas
6. Vengerka
Z Klumpakofis

Sis gaidy rinkinys kainueh

Stiro* gaidy Ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jwi atsly- 
sh« iekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti trfciu adresu; .

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILLINOIS

polio 13 astronautai be kitu uždavinių turėjo parvežti iš Mėnulio medžiagų, esančių 10 pėdu gi 
i noje. Tuo tikslu astronautai vežėsi Į Mėnuli specialų grąžtą. Įvykus sprogimui, tą sumany- 

mn !e’-« rfdčti eką-.Tat’t karini.

Krj£ Lietuvių Fkinio Auklėji-f
Ht ir Sporto ^jungos rengia-į AiX Toronto LSK Vytis 

žaidynes, kurine dalyvauja; „Oe.elaiMto žaibas 9 ki. 1030 
2 sporto klubų B Amerikos irt Cnkagos LSK Ner»-Toronto 
anadot, s j 38-mis komandomis. | Aušra A ki. 12 -VO Detroito LSK 
Varžyba.-; krepšinio ir tinkli- Į Kovas—-Chicagos ASK Lituani

ka Vidurinį Va-i^ jaunių B kL 1:30 PM Cicero 
Apygarda Atfe’T'a—ChitagiB LSK Neris
vyks (įnirty mo- jaunių B kL 3:60 Hamiltono LpK 

■ ■ - ' -- * Kovas—D. Kovas, Lituanica lai
mėtojai jaunių E kt 4 50 D. Ko
vas, Utuaniea praL—Ateitis, 
Neris pralaim. jaunių B kl.

Knygą gailina gauti Naujienų Administracijoje * arlta 
^siunčiant M<»nev Orderi arba čeki tokiu adresu. J

kovoj prieš nutautėjimą spar
as yra didelis ginklas, todėl lie- 
uviy visuomenė neturėtų abe- 
ingai pažiūrėti į tokį didelį lie- 
uvių jaunimo pasirodymą. Jau- 
limo, kuris savo klubas pavadi-! 
y> : Kovas, Tauras, Jungtis, žai-| 
>a-., 'Scr.r. Ateitis, Aušra, U-į 
uanica. \'ytis ir kitais tradi-Į 
iriais ir prasmingais lietuvių! 
ardais. Jaunimui reikalinga nei 
iek materialinė, kiek moralinė;

— Lituanikos jauni futboii- 
i ninkai jau pradėjo pa vasario ra- 
i tą. Mažiukai savo priešą iš Au
roros nugalėjo 1:0, o jaunučiai 
5:1. Jauniams išėję kiek blo
giau.

AC.I Detroito LSK Kovas 
ages LSK Jungtis vyrų 
,0:3L Cleveiando l^SK Žai- 
Jhicagos ASK Lituanica 
* ki. 12:00 Toronto Aušra 
ago.-: Neris vyrų B ki. 1:30 
hieagos LSK Neris—Ko-' rungtynės, 
'ungtis nugalėtojas vyrų kl. Finala 
3:00 Cicero Ateitis—Tau-: darymas -

Marquette paiko salėje 
!

Moterų ir mergaičių B kl. tin- 
Įkllris prasideda 9:15 AM Mer- 
’ gaižių A kl. — 1:45 FM Vyrų 
! tinklinis prasideda 2^0 P. M.

Sekmadienio tvarkaraštis

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H i, 336 psL $5.00
2. Juozas t-Sūdžius, RAŠTAI, 246 psL ___A. ___ _ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL ___ _ S2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psL ............_______________ £ ____ $12.00
а. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL ■ ■ $4.00
б. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ________ _____ _______________ -_____ _ S150
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psL _________ $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis,. ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. _____ _ _____ _

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ■__.................... .......... ___ ______

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

viršeliais S2.00, kietais ___ __ _____________ ____
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 223 psl._________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. __________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. _
16. C. R. Jurgėia, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl___
18. Kip-=>s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJĄ

310 psl. _________ _____ , _ _l„_________
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211' psL

angliškai ____ ________ __________ ______
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biogižiia~^4'psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____
22.. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL ....

įjuette parke. Visos 
pra.Cdeda šeš 
18 d. 9 vai. ry^. 
joje sekmadie 
nalai ir vL=u <



L. BARONAS

Išsikelia klebonas

aktyvo pasitarimai

gruodami ar ištremiami.

EsassmsssE®;

nėšio pirmos.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Paid and 
Compounded 

Qua rte rl

istorija. Gi kalbant apie istori
ją, kai kuriems mūsų veikėjams 
gal derėtų priminti vokiečiu prof, 
dr. E. Lembergio teigimą, jog 
kiekvieną emigraciją saisto is
torijos daug kartų įrodytas įsta
tymas, kad “...emigrantams isto
rija sustoja tuo momentu, kai

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, APRIL 17, 1970

Piety Vietname žmonės pasistato laikinas palapines, visai panalias 
j senovės Amerikos indėnu "teepee".

2, A. Biekša 1, G. Slabis 2, V. 
po su paminkline lenta nuotrau
kų padarymui. Jos įteiktos J. 
Aftukui. K. Liaudanskui rink
ti aukas talkino 0. Draugelienė 
ir O. Razutienė.

New Yorko beisbolo klubo "Mels" stadijcnas, fotografuotas iš lėktuvo.

sakyti, bilietus. Paskui “Nau
jienose” pasirodė pora straips
nių, kuriuose tarp kita ko bu
vo pasakyta kas koncertą ren
gia ir ką rengėjai atstovauja, 
čia daugiau nuostabos sukėlė ne 
ta aplinkybė, kad toks koncer-

Raginkite savo < 
augti - taupykite

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

Lietuvos Pajūrio redaktorius 
Ansas Lymantas, lydimas nuo
latinės savo talkininkės, žmonos 
Elenos,' ir dukrelės Beatės-Urtės- 
Nljolės, vizitavo Amerikoje esan
čias Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijas ir jų veikėjus, o š. m. 
kovo pabaigoje užsuko ir į -Los 
Angeles. Ta proga įvyko net du 
devynių prūsų aktyvo pasitari
mai; I-mas Alg. Gustaičio se
klyčioje (IIL28), D-ras Ant; Au
dronio pilyje (IV.l)).. Dalyva
vo: Ant. Audronis, p. pirm., Alf.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

••NAUJIENOSE"

pirm., Vyt. Glažė, Alg. Gustai
tis, Ans. Lymantas su žmona ir 
Henr. Tumas, kuris abiejų pa
sitarimų metu buvo pro-, 
duktingiausiu kalbėtoju Mažo- 
sios Lietuvos žemių, etnografi
jos, folkloro ir kitokiomis su tuo 
■susijusiomis problemomis, a la 
tinkamos literatūros paruošimu,

Ir tai įvyko nesenai — okupuo
tos Lietuvos dainininko, Vil
niaus Operos Teatro solisto Vac
lovo Daunoro koncerto, Los An
geles, (balandžio 4 d.) proga. 
Koncertas buvo rengiamas paty
lomis, be kokių nors skelbimų iš 
anksto ir dėl to tiksliai nebuvo 
žinoma kas ir kur tą koncertą 
rengia. Buvo tik kalbama, kad 
toks koncertas bus, bet jis neį
vyksiąs, nes patriotingoji Los 
Angeles lietuvių visuomenė to
kiam koncertui nepritaria ir ja
me nesilankys... Taip, kurį lai
ką viskas klostėsi pašnibždomis, 
kol... lyg iš prakiurusio debesio 
lietus, pradėjo sklisti tikri ir 
netikri daviniai apie koncertą 
ir jo rengėjus. Pirmiausia — at
virutės formato kvietimas su nu
rodymu kur, kada koncertas

Dovydaitis 10, Radžiūnas 1, J. 
Kairys 5, Draugeliai 10, Ged- 
mintas. 1, Vyšniauskienė 5, V, 
Bakūnas 5, A. Gustaitis 4.
- Likutis 1.75 su K. Liaudans- 
ko auka sunaudota spalvotų ka-

ailIS

ST. CATHARENES, Ont. — 
Neseniai parapijos klebonas Tėv. 
B. Mikalauskas, OFM laike pa
mokslo pranešė parapiečiams, 
kad toliau nebeminąs čia pa
silikti ir yra padavęs savo vyres
nybei ‘prašymą, kad jį iškeltų. 
Jis St. Catherinėje yra išbuvęs 
virš 13 metų. Be abejo, tiek 
ilgai vienoj vietoj išgyventi 
kiekvienam atsibostų.

Žinoma, atsibodo ir jam. No

ir šio straipsnelio antraštei, nes 
istorinių faktų šviesoje, kaip šie 
septyni, taip ir visa Prūsija (fru 
tenija) priklauso Lietuvai.

j Žalgirio Ainis

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

Thursday, 9 A.M. to R P.M.
Saturday,’ 9 A.M. to 1 P.M.

wo on NOW INSURED TO $20,000

tai, ką jie atstovauja. Dar ir 
dabar abejojamas ar tikrai jie 
tas grupes — susibūrimus ofi
cialiai rengimo komitete atsto
vavo, bet kadangi iki šiol nepa
sirodė spaudoje paneigimo — 
reikia priimti “už tikrą pinigą” 
tai, kas buvo skelbta. Maždaug 
tuo pat laiku pasirodė “Lietu
viai Amerikos Vakaruose” su ve
damuoju, kad “Meno, pakinky
to propagandai, , neremiame”, ir 
kad “...jei toks planuojamas 
koncertas Los Angeles įvyktų, 
patriotingi lietuviai piketuotų, 
nufotografuotų ir nufilmuotų vi
sus kolaborantas — rėmėjus, ei
nančius į koncertą...”.

Neilgai reikėjo laukti, kol pa
sirodė Alto, Bendruomenės ir 
Vliko Atstovybės (niekada ne
buvo girdėti, kad tokia institu
cija Los Angelės veiktų), atsi- į Angeles ilgus metas veikė) 
šaukimas, raginantis.koncertąĮkos (Bendruomenės apyl., 
boikotuoti. Tame atsišaukime 
pacituota j .Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo persenusibs” filoso
fijos keli posmai, kurie vargiai 
tiko čia šita proga. Pagaliau pa
plito ir “Kultūriniams Ryšiams 
sa Užsienio' Lietuviais 'Palaiky
ti Koiniteto” raginimas- eiti Į 
koncertą, kuris menamai rengia
mas Lenino šimtmetinių minėji
mo proga. Prie to dar pasirodė 
ir koncerto “programa”,-lygiai 
nerimto tarinio, kaip ir “ryši
ninkų” komiteto atsišaukimas, 
nes visi - gerai žino, kad tokio 
komiteto čia nėra, žodžiu, to
mis paskutinėmis prieš koncer
tą dienomis čia su kai kuriais 
lietuviais nebuvo galima susi
kalbėti. Atrodė, kad po jų kojo
mis drebėtų žemė. Kalbos pra
džia ir pabaiga — ar eini' į kon
certą? Jei vienam pasakai, kad 
eini —■ baigta, kitam pasakai, 
kad neini— irgi tas pat. Buvo

trūkta po kelias valandas, o pa
skutiniame prieita tokių išvadų:

1. Reikia sustiprinti Lietuvos 
Pajūrio tarinį ir padaryti jį mėn
raščiu;

’Z4'.'v-

2. Kiekviena Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugija turėtų 
paeiliui.finansuoti Lietuvos Pa
jūrio vieno Nr. išleidimą;

3. Tam tikslui reikia steigti 
daugiau Maž. Liet. Bič. D-jų;

4. Pajėgesni Maž. Liet. Bič. 
D-jų nariai turėtų savo straips
niais talkinti Liet. Pajūriui, o 
M. L. B. D-jų v-bos tokius straip
snius surinkti ir nusiųsti Lie
tuvos Pajūrio redakcijai;

5. Išleisti knygą, istoriniais 
faktais bei .etnografiniais duo
menimis įrodančią Mažosios Lie
tuvos (Prutenijos) priklauso
mumą Lietuvai (su atitinkamais 
žemėlapiais), kad vėliau tuo ga
lėtų pasinaudoti mūsų diploma
tai tarptautiniame forume, kai 
bus atstatomos valstybių sienos;

6. Tokiam veikalui lėšų klau
simą turėtų išspręsti įsteigtieji 
Fondai, o jeigu jie atsisakytų, 
tai org-cijos ar priv. mecenatai;

Abejuose pasitarimuose . už-.i 7. Sustiprinti akciją Mažosios

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

į risi naujos aplinkos, todėl nieko 
į stebėtino, kad nori pakeisti vie- 
I tą. Tačiau kolonijoj atsirado po- 
• ra ne visai rimtų asmenų, ku
rie pradėjo rinkti parašus ir no
ri pasiųsti jo provineiolui prašy
mą, kad jo neiškeltų. Vaikšto 
iš kiemo į kiemą, neaplenkdami 
nė skirtingų religijų asmenų ir 
tiesiog prievartauja, kad pasi
rašytų. Net iš mažamečių vai- 

! kų, kurie dar lanko darželį, irgi 
i paima parašus, kad atrodytų 
j daugiau pasirašiusiųjų.

Tai komedija, kurios nevisi 
gali perprasti. Ar minėti asme
nys tuo “žygiu’ nori kunigui su- 

| trukdyti išsikelti, ar nori jam 
i pasigerinti ? Parapietis

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-?

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

I Lietuvos žemių prijungimo prie 
Lietuvos. Tuo reikalu paprašy- 

j ti Vliką padažninti žinias apie 
j Mažąją Lietuvą Eltos biulete- 
į niuose, b) paprašyti Pasaulio 
j Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos, kad ji paragintų viso pa
saulio liet bendr-nės apylinkių 
v-bas ruošti kasmet sausio mėn. 
Mažosios Lietuvos minėjimą 
(vietoj Klaipėdos prijungimo), 
kad šiuose minėjimuose ofrialiai 
(su vėliavomis) dalyvautų ir vi
sos kitos lietuviškos organizaci
jos, c) pagaminti įvaidinimų 
plokšteles, tinkamas radijo vaJ 
landėlėms, minėjimams, mokyk
loms ir privačiai šeimoms pasi
klausyti. .* ' •

čia suminėti pasitarimų daly
viai, pagal savo kilmę, save lai
ko prūsais, kas davė pagrindo

H kairės: Algirdas Gustaitis, Urtė Lymantaitė, Lymantienė, Kiršonienė ir 
"Lietuvos Pajūrio" redaktorius Ansas Lymantos. Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijų Centro Valdybos narys ir "Lietuvos Pajūrio" redaktorius A. Ly- 
mantas lankėsi Los Angeles laikraščio ir mažlietuvių veiklos pagyvinimo 
reikalais. Los Angeles visų buvo pagarbiai sutiktas. Platokai tartasi, dis

kutuota įvairiais Mažosios Lietuvos klausimais.
L. Briedžio nuotrauka

gana įdomu pakalbėti su žinomais 
ir “nežinomais” veikėjais ir susi
daryti įspūdį, kaip jie supran
ta Lietuvos laisvės kovą ir ką 
jie vadina bendradarbiavimu, 
arba ir koloboravimu.

•Pagaliau koncerto diena atėjo, 
koncertas įvyko, kad ir nepapra
stose aplinkybėse — prie durų 
stovint dviem policininkams... 
Koncerto pasisekimas — trium- 
fališkas, nes prie to prisidėjo 
grasinimas filmuoti ir fotogra
fuoti jin einančius, o taip pat ne
egzistuojančio čia “ryšininkų” 
komiteto lapiūkščiai, nes tokiem 
metodams, kaip pats faktas pa
rodė, lietuviškoji Los Angeles 
visuomenė nepritarė —taip gau
siai (apie 300) koncerte atsilan
kiusi. Jokių piketų, fotografų 
nei filmuotojų nebuvo. Publika 
solistą priėmė labai šiltai, kas 
buvo pabrėžta jo dar karštesnių 
pagerbimu — baliumi Santa Mo
nikoje, privačioje rezidencijoje.

Kokios bus šio ir kitų koncer
tų, kurie seks išdavos emigraci
jos lietuviškame gyvenime ir ko
voje už Lietuvos laisvę — tur

Perdaug auky...
Tai retas atsitikimas, bet taip 

buvo su a. a. Marijos Aftukie- 
nės (pernai mirusius) paminkli
nės lentos fondu, kurin aukų su
plaukė daugiau negu reikėjo. Pa
siteiravus pas to fondo inicia
torių ir tvarkytoją K Liaudans- 
ką, paaiškėjo, kad orgamzacijų 
(kuriose M. Aftukienė. čia Los 

au- 
Alto 

ir Baįfo — kiekvienos po 10 dol.) 
buvo grąžintos, nes pavienių as
menų sudėtos aukos apmokėjo 
dalį paminklinės lentos išlaidų, 
kurių, kitą dalį pridėjo velionės 
vyras. Juozas Aftakas. Jis ne
sutiko, kad paminklinė lenta bū
tą padaryta vien kitų aukomis, 
todėl jis priėmė .pusę išlaidų au
komis, gi kitą pusę ’apmokėjo 
pats. -Paminklinė lenta kainavo 
2.00 dolerių. Tam tikslui aukojo:

F. Žukauskas 5 dol., B. Ka- 
tauskas 2.75, Mr. ir Mrs. And
riai' 1, A. Macėnas 2, L E. 
Schultz 1, J. Ranonis 3, L. gal
vočius 2, D. Mitkienė 2, O. Gus
tienė 5, J. Matijošaitis 2, Migli
nas 2, V. Foch 2, I. ir V. Dovy
daičiai 10, T Bicaz 1, F. Kara
liūnas 1, E; Vasiliauskas 2, A. ir 
H. Bajaliai 5, O. Spirauskas 2,
W. Gingalan 1, E. Ratkelis 1, E.
X. 2, L Sakais 1, S. ir S. Tikniai

2212 W. CERMAK RD, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Tek 847-7747

— Sek pasaką, mamyte, 
t Apie senus laikus. 

Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne -mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių. perlų ir žemčiūgų, mūsų mažie- 
siemsbei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol

2. Jonas Minėja, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,5Q dol.
^^37Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psl.. 
Kainuoja 2.00 dol.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Metais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1.50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 dol.

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar siu laiku mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios .nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

NA U J IEN OS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

__ SAVE AT INSURED.

Mutual Federal ! 
Savings and Loan PER ANNUM

6%
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

07 PASSBOOK
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trims mėnesiams ___ „ $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams  ,____ _______ $20.00
pusei metų _  _____ $11.00
vienam mėnesiui $2.00

L. VAIčICNIENfi

ŠVIESOS BLYKSTELĖJIMAI OKANDINĖLEI 
NUŠVIESTI

n iki šiol šoktieji, jau aiškiai pa-
Kad “Grandinėlė” yra kitos matė ir supratu Hamiltom) tūli 

mokyklos, negu iki šiol visų lietuviai, kai • (irandinėlė” šo- 
mūsų tautinių šokių būrelių ko Hamiltone spaudos baliuje,

■M

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ..___________ $20.00
pusei metų ----------------- $11 *00
trims mėnesiams __ ______ $6.00
vienam mėnesiui__ _____ _ $2.00

Kitose JAV vietose:
metams ------ -------------------  $18.00
pusei metų--------------------. $10.00

Užsieniuose:
metams ______ ____ _  $21.00
pusei metų _______ ._____  $11.00
vienam mėnesiui _____ ___ $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

pakviesta sendraugių ateitinin
kų 1967. XI. 4. Taigi, netrukus 
po Kanados pasaulinės paro
dos. Mums apie jo® šokimą 
pasakė p. Mileris “Tėviškės Ži
buriuose” 1967. XI. 16 d.

“Mus nors išlepino skonio 
tikrai sužavėjo, J kadrilius, 
klumpakojus Įvesta komiškų 
momentų” (...) “žinovai ma-

panto apdovanotas lietuvis šokėjas, nebuvo atvažiavęs į dybos negprastų judesių bet
šiaurės Ameriką? Ar Juozas Lingys nebuvo apsigyvenęs 
pas ilgametį “Grandinėlės” šokių mokytoją Liudą Sa-

Amerikos ir lietuvių kolonijas? Ar Sagys nesudarė są-

žiūrovams tai buvo kažkas 
naujo nematyto. Jie savo gau
siu plojimu parodė, kad jiems 
patinka. Labai stiprų meninį

lygų Lingiui susipažinti su kitų tautinių šokių grandžių 'Ienet^ Klevelande sukūrė L. 
■ - - -- - . Sagjs... (...) “fas šokantis

jaunimas nedemonstruoja ką 
nors kitiems, bet pats linksmi
nasi, nežiūrint per veidus bė
gančio prakaito'’!__

O Praurimė 1967. XI. 20 d. 
“Drauge” džiūgaudama pasa
koja, kaip buvo kitaip nauja 
ir žavu, kai figūromis pynėsi 
rūbai, mergaičių nuometai, 
vainikėliai, piršlio rankšluos
tis, klumpės, puskojinės, ryš
kios spalvos “mūsų tautinių 
švelnią rūbą tarpe”. (...) Mat, 
anot jos, “Publikai labai nu
sibosta bežiūrint į scenoje vie
nodus rūbus ir vienodus tauti
nius šokius programose. O čia 
kaip tik —= buvo įvairių ir pa
trauklių”. (...) Orkestras pri
davė neeilinio grožio”...

Labai gerai, kad p, Mileris 
pasakė, jog yra tautinių šokių 
žinovų ir tautinių šokių mo
kykla. .. Nors nepasakė, pagal 
kurios mokyklos L. Sagio su
kurtas labai stiprus vienetas 
kažkas, ir kurios mokyklos ži
novas pats sukūrėjas, tačiau 
tas naujasis nežinomasis kaž
kas pats pasisako, kad jis yra 
svetimas... O šokančiųjų bė
gąs per veidus prakaitas argi 
neprasitaria, kad ir jiems dar 
neįprastas šis ištvermės spor
tas! ...

Dar geriau, kad Praurimė 
žino didžiąją tiesą, jog mūsų 
tautinių drabužių spalvos švel
nios, tai tų ryškiųjų spalvų 
drabužiai, tegu ir sceniniai, ne 
mūsų giminės. G

Netrukus-po to, tokia “Gran
dinėlė” vaidino Detroite atei
tininkų Užgavėnių karnavale 
(1968). Jeigu čia, kaip kores
pondentas rašo, “Programos 
metu įpasirodė detroitiškis 
“trubadūras” Algis Rėklys, ku
ris pats sau gitara pritariant 
padainavo keletą amerikiečių 
dainų anglų ir lietuvių kalbo
mis”, tai matyti, kad tas tru
badūras su programa derinosi. 
(Vietoj pritariant turi būti 
pritardamas L. V.) Kitaip, ar
gi tokio stipraus meniškumo

mokytojais? Ar Lingys, Sagio lydimas, nebuvo nuva
žiavęs į Kanadą ir nekalbino Kanados šokių mokytojus 
vykti Į okupuotą Lietuvą ir dalyvauti rusų lietuviams 
primestose įvairiose šventėse? Manome, kad čia sumi
nėti faktai yra tikslūs. Nemanome, kad Dr. Butkus bū
tų norėjęs juos patikslinti arba juos prasimanymais 
pavadinti

“Prasimanymu”, greičiausiai vykdomasis vicepirmi
ninkas vadina tą užuominos dalj, kurioje sako, kad Lin
gys Klevelande svečiavosi, važinėjo ir interesantus pri
iminėjo “su Klevelande esančios PLB aukščiausios vir
šūnės žinia ir pritarimu”. Nejaugi Dr. Butkus drįstų 
tvirtinti, kad aukščiausioji PLB viršūnė nieko nežino
jo, kad Lingys buvo Klevelande? Nejaugi jis drįstų tvir
tinti, kad ta viršūnė nežinojo, pas ką Lingys buvo apsis
tojęs? Nejaugi pačioje aukščiausioje viršūnėje sėdintieji 
ir visą visuomeninį lietuvių gyvenimą sekantieji apdai
rūs mūsų vyrai nežinojo, kokiais sumetimais Lingys tau
tinių šokių mokytojus lanko? Visos Amerikos lietuvių 
kolonijos čia suminėtus faktus žinojo, o Klevelande gy
venantieji nežinojo? Ū;’.;

Mes nenorime manyti, kad Klevelande esantieji PLB 
vyrai būtų taip jau aukštai į viršūnę įkopę, kad nebūtų 
pastebėję dryžuotos pelės, graužiančios, plačiašakio me
džio šaknis. Esame tikri, kad ne tiktai Dr. Butkus, bet ir 
visi kiti-jo bendradarbiai, dabar pasišokę įtikinėti saviš 
kius, kad Naujienos prasimanymus skleidžia ir kitus 
nedorus darbus dirba, žinojo kuriais tikslais Juozas Lin
gys atvažiavo ir kuriais sumetimais bandė pagraužti 
lietuvišką grandinėlę. Jeigu jau Ghieaga, Montrealis, 
New Yorkas, Los Angeles, Washingtonas žinojo, tai 
žinojo ir Klevelandas. ' - '

Jeigu aukščiausioji PLB viršūnėlėj girdėjo apie Lin

Ką jau čia tos Naujienos prasimanė?
Dr. Antanas Butkus, Clevelande esančios Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės vykdomasis vicepirmininkas, at
siuntė Naujienoms laišką, kurį, kalbos netaisę, spausdi
name kitoje šio puslapio vietoje, Dr. Butkus rašo, kad 
Naujienų šių metų balandžio 2 d. įžanginis “Silpniausioji 
grandis” liečia “Grandinėlės” išvyką į Pietų Ameriką, 
daro užuominą dėl “Grandinėlės” ir PLB sukimo į ben
dradarbiavimą su okupantu ir užmina ant pačios skau
džiausios vietos, būtent: kad tai daroma su Klevelande 
esančios PLB aukščiausios viršūnės žinia ir pritarimu.

Pirmiausia norime pasakyti, kad rašėme straipsnį 
ne “liečiant “Grandinėlės” išvyką į Pietų Ameriką”, 
kaip Dr. Butkus laiške rašo, bet rašėme straipsnį, lie
čiantį Juozo Lingio atvyką į šiaurės Ameriką. Jeigu kie
kvieną metą okupanto naujom privilegijom ir pažymėji 
mo ženklais apdovanojamas “garbingas liaudies artistas” 
ir viso krašto šokių direktorius Juozas Lingys nebūtų 
atvažiavęs į šiaurės Ameriką; jeigu laisvai po visą pa
saulį važinėjantis buvęs raudonosis armijos karininkas 
nebūtų apsistojęs pas “Grandinėlės” mokytoją Liudą 
Sagį; pagaliau, jeigu Sagys nebūtų Juozo Lingio vedžio
jęs ir vežiojęs po įvairias Amerikos lietuvių kolonijas ir 
neatidarinėjęs durų į kitas Amerikos lietuvių tautinių 
šokių grandis, tai įžanginio “Silpniausioji grandis” ne
būtume rašė.

Dr. Butkus, išgalvojęs visai kitas ir labai netikslias 
“Silpniausios grandies” įžanginio atsiradimo priežastis,^0 misiją ir žinojo jo daromus žingsnius, ‘tai kodėl ji ty- 
rašo, kad visa tai yra nieko bendro su tiesa neturintis ^ėjo? Ar “aukštoji viršūnė” Įspėjo Liudą Sagį,' kad jis 
prasimanymas. Jeigu būtų pasakęs, kad tai yra, netiks- būtų atsargesnis? Ar jam patarė Lingio kitur nevedžioti 
lūs tvirtinimas, ir jeigu būtų nurodęs netikslumus, tai m nevežioti? Ar tai viršūnei nereikėjo įspėti “Grandi- 
dar galima būtų toliau šį klausimą nagrinėti, bet kai rąJ 
šo, kad tai yra prasimanymas, ir laukia, kad prasima
nymas ką bendro turėtų su tiesa, tai iš viso labai sunku 
rasti bendrą kalbą. Bet pabandykime šį klausimą išnar
plioti. Pažiūrėkime, ką tos Naujienos tame straipsnyje 
netikslaus parašė. Nejaugi šio dienraščio redaktoriai, 
neradę svarbesnės Amerikos lietuvių gyvenimo temos, 
ėmė prasimanymus rašinėti? O gal kartais aukščiausioje 
viršūnėje sėdį mokyti mūsų daktarai prasimano įvairiau
sių netikslių dalykų apie Naujienas ir tuos prasimany
mus skleidžia?

Ar Juozas Lingys, didžiausiom privilegijom oku-

nėlės” mokytoją, kad jis priimdamas ir vaišindamas 
Lingį, raudonais dažais apdrabsto nieko nekaltus ir ma
žai ,rusus imperialistus pažįstančius šokėjus? Ar ta 
Klevelando viršūnė nežinojo, kad “Grandinėlės” šokė
jams bus labai sunku nešioti Lingio “Graridinėįei” prika- 
kabintą laisviems lietuviams neskanų šešėlį. Jauni ir nie
ko nenusivokiantieji šokėjai galės gražiausiai šokti, bet 
aukščiau Lingio užtepto šešėlio jie neiššoks?

Geriausiu atveju, Dr. Butkus ir artimiausieji jo ben
dradarbiai neatliko savo pareigos, bet jie drįsta Naujie 
nas kaltinti prasimanymų rašymu ir kitomis nedorybė
mis. Taip nederėtų elgtis.

B. KRISTOPAITIS

Miesto apylinkėse yra švino, vario, 
kobalto kasyklos. Rusus čia prisimena iš 
1915 metų. Tada okupavę miestą jie iš jo 
nepasitraukė iki 1917 m.

Vėl du iš mūsų bendrakeleivių apsis
prendė grįžti atgal Į Istambulą. Visiems 
bendrai pietaujant parašiau tėvams laišką, 
kad dar toliau važiuoju į rytus. Nesuras
damas pašto, įdaviau grįžtantiems, kad iš 
Istainbulo jį pasiųstų. Išsiskyrėm: 
vakarus, mes. likusieji septyni į 
(Vienas Istambule prisidėjo 
šeimos).
SENIAUSIOS IMPERIJOS MODERNIŠKA 

SOSTINĖ
Atvažiavę į Teheraną ir gavę miesto 

planą, studijavome lankytinas vietas Te
heranas ypatingas miestas. Seniausios im
perijos sostinė, vos poros šimtų metų se
numo. Nuo Kaspijos jūros yra vos 170 my
lių Miestas yra apie 1.000 pėdų virš jūros 
lygio. Tarp miesto pietinės ir šiaurinės 
dalies yra kelių šimtų pėdų skirtumas jū
ros lygio atžvilgiu. Miestas išsistatęs nusi
leidžiančioje plokštumoje pietų kryptimi.

Teheranas, kaip seniausios imperijos 
miestas, neturi senienų. Jis yra modernus 
su virš 2 milijonais gyventojų ir su gilia 
senove neturintis ryšio. Gyventojai atrodo 
šviesesni, kultūringesni negu turkai. Žy-

jie Į 
rytus, 

prie mūsų

iniai daugiau -kalbančių angliškai negu > 
; Istambule. Gal tai pasekmė to, kad savo 
l laiku anglų buvo dėtos pastangos čia Įsi- 
į tvirtinti.

DIDŽIAUSIAS PASAULIO DEIMANTAS 
IR KITOS BRANGENYBĖS

Pirmiausia apžiūrėjome šacho karūnos 
į brangenybes, kurios yra banko Markazi 

(Centrinio) rūmų rūsyje. Nepalyginamai 
vertingesnės, negu matytos karališkos 
brangenybės Londone. Didžiausias pasau
ly brangenybių rinkinys: deimantų, rubi
nu, safiru, emeraldų, perlų bei aukso. 
Čia yra povo sostas, šacho Naderio karo 
grobis, 1739 m. atvežtas iš Indijos. Tai 
aukso bei brangiųjų akmenų masyvas. 
Mačiau didžiausį pasaulio deimantą Darya 
e-Noor, globusą nusagstytais brangakme
niais ir imperijos vainiką, naudojamą vai
nikavimo metu. Ši pasakiškų turtų vieta, 
išskyrus penktadienius, kiekvieną dieną 
atdara. įėjimo bilietas kainuoja 100 rials 
(1,50 dol.)

Užsukau Į Scpahsalar mečetę, kurioje 
yra teologijos seminarija. Moterys įeida
mos čia turi veidus pridengti. Iš mečetės 8 
minoretų matosi visas miestas ir jo apylin-

Teherano universitetas — tai puikus 
XX amžiaus pastatas. Su savo laboratori- 

j jomis ir mečete skęsta žalumynuose bei so- 
! duose.

Mačiau didžiojo šacho Rezos, dabarti- 
niojo šacho tėvo, mauzoliejų. Rėza laiko- 

' inas modernaus Irano įkūrėju. Mauzolie
jus yra 60 mylių į pietus nuo Teherano. Su 1

‘Grandinėlės” kūrėjai — va-
į

nieko ypatinga, jei tas tautinių
dovai būtų leidę trubadūrui šokių ir jų išpildymo savybių 
įsiterpti į programą, nors dėt- žinovas neimtų išpeikęs kitų 

mikiĮ tautinių šokių sambūrių, 
pav. tokių kaip Gyvataras, 
mūsų ir Kanados vyriausybių 
pripažintas puikiai šokantis ir 
būdingiausias iš visų krašto 
tantybių. Tautinių šokių sam
būris.

Štai, L- Sagys nulydi J. Lin
gį į Hamiltoną kviesti “Gyva- 
tarą” į Lietuvą, reikia supras
ti, prisidėti tenai prie Lenino 
šimtmečiui ruošiamų visokių 
pager b tuvių, noroms - ne - no
rams įsipinti į nevystantį gar
bės vainiką.

J. Lingys, įsileistas svečio 
teise į “Gyvataro” šokių repe- 

terų Gyvenimas” puslapyje, ticiją, pamatęs šokius, lyg in
struktorius, pastebi, jog mo
kytoja su šokiais ir šokėjais 
yra atsilikusi šimtą metų. Mo-

(Nukelta į 5 psl.)

rojitiškių skoniui ir būtų buvę 
priimtini!!Argi ne me
ninė kūryba lavina, kultūri
na, veikia visuomenės skonį, 
bet ne visuomenė meninės kū
rybos?

Tokia gražiai margutė 
“Grandinėlė” sumirgėjo “Drau 
go” romano premijos įteiktu- 
vėse Čikagoje, tautinių šokių 
mokyklos mieste, čia, be žo
dinių apkalbų “Grandinėlės tų 
pačių įvaizdžių, gerai atliktų 
svetimų judesių, ypač triukš
mingos svetimais garsais pra
siveržiančios muzikos..., .Au
dra Bražienė “Draugo” “Mo-

“Tautinių šokių švenčių rei
kalu” (1968. V. 11) pamėtėja 
tokią pastabą.

“Baimę kelia naujovių ieš
kojimo pavyzdžiai, neseniai 
matyti Čikagos scenoje. Ten 
mergaitės šoko vieną šokį 
trumpais sijonėliais. Iš po jų 
matėsi dar keli, marškinių 
rankovės visai nepanašios į 
tautinio kostiumo marškinių 
rankoves, galvas užsirišusios 
skarelėmis, žodžiu vaizdas 
mums svetimas — “katiušiš- 
kas”.

Pridedu, kad tos mergaitės 
šoko šokių “bloką”. 0 jų dra
bužių pavadinimas katiušiš- 
kais nėra neteisingas. Tai ži
no ir kiti Čikagos tautinių šo
kių mokyklos žinovai.

žvelgdami ir iš lietuviškosios 
pusės, toli šaukia, ne visi pri
ėmė geruoju “Grandinėlę”. r~ 
kasią 1969. XI. 30 Čikagoje 
Marijos T Ąukštesnėsės mokyk
los scenoje, pakviestą “Mar
gučio” ir žinoma kaip reikiant 
išgarsintą, čia vienus žiūrovus 
žeidė šaukianti svetimais gar
sais, draskydamosi su kai ku
riais šokiais muzika, kitus — 
tos pačios nepriimtinybės... Ir 
pirmą kartą šioje salėje lietu
vių rengiamoj programoje 
šokių apibūdinimas vien sveti
ma kalba, nelyginant ano tru
badūro su gitara angliškų dai
nų angliškai dainavimas.

Tai šokių žinovo J. Pr. 1969. 
XII. 2 d. “Drauge” recenzijos 
garsiai šaukianti antraštė 
“Grandinėlė pririšo čikagiečių 
širdis” tįk iš dalies atitinka tie
sa... < ' '

Negali sakyti, kad be pras
mės šį “Grandinėlės” spektaklį 
savo atsilankymu pagerbė iš 
okupuotos Lietuvos atvykęs, 
savo valia ar atsiųstas, Juozas 
Lingys “Tarybų Lietuvos liau
dies artistas”, (citata), apdo
vanotas Lenino ordinu. Jis 
“Grandinėles” šokių nei ją mo 
kyklos neišpeikė. Nebūtų, tai

LAIŠKAS NAUJIENŲ

Na u j ienų Redakcija gavo Dr. 
Antano Butkaus, Pasaulio Lie-

biamą laišką. Laiške keliamu 
klausimu Naujienų nuomonė 
yra šios dienos Įžanginiame. 
Štai laiškas ir prašomas paskelb-

Didž. Gerb.
Naujienų Redaktoriui 
1739 So. Halsted St.
Chicago, Ill. 60608

1970.-4/ Z

^■[Malonus Ponas Redaktoriau, 
PLB Vaidybos vardu maloniai

Naujienų numeryje patalpinti

Naujienų” 1970 m. balandžio

straipsny “Silpniausioji Gran
dis”, liečiant “Grandinėlės” iš-

taip pat užuominų dėl Gramfi-

darbiavimą su Lietuvos okupan-

lande esančios PLB aukščiau-

mu . "
Pareiškiame, kad tai yra nie

ko bendro su tiesą neturįs pra
simanymas, skelbiamas nesu- 
.prautamais tikslais 'kušinti mū
sų visuomenę, ardant jos: yfe- 
.ningųmą. Kartu apgailestauja- 
.me, kad neužtarnautai niekina-

bąs mūsų jaunimo ansamblis.
PLB Valdyba”.

Dr. Antanas Butkus

miestą Herat, esantį 60 mylių nuo sienos
• visos galvos įgauna vienodai šviesiai pilką ir tiek pat nuo Sovietų Sąjungos.

I I

i

I

į

III

taksi nuvažiuoti kainuoja 60 Rials. Mūsų .į sėdusių dulkiu sluoksnio veidai, plaukai, 
septynių grupė, pasigrožėjusi Teheranu, 
sėdo j autobusą ir išvyko į Meshedą, 460 
mylių į šiaurės rytus? nuoTeherano. Vaka
rinis Iranas pasižymi kalnuotumu, ypač 
Azarbeidžiano provincija. Keliaujant to
liau į rytus, kalnuotumas palaipsniui ma
žėja, užleisdamas vietą smiltynams ir dy
kumoms. į /

ŠVENTIEJI MIESTAI
Musulmonai, be Medinos ir Mekos, turi 

dar keletą labai šventų vietų. Mesheda be
ne bus trečias daugiausia lankomas mies- 
tas. Mesheda reiškia kinkinių vieta. Virš 
Imam Riza kapo pastatyta viena iš didžių
jų ir puošniųjų mečečių tolimuose rytuose. 
Per metus apie lOO.OOOšią vietovę aplanko.. 
Mesheda turi apie ketvertį milijono gyven
tojų. Paprastai jų šventuose miestuose eu
ropiečiai nemėgiami. Kai praeitais metais 
atsirado keletas mergaičių mini sijonukais 
pasirėdžiusios, tai policija Jurėjo daug 
vargo suvaldyti įkaitusią minią, kad jų 
nenužudytų.

Susipažinę su miestu ir pernakvoję, ki
tą rytą autobusu išvykome į rytus, link 
Afganistano sienos.

KELIONĖ PER DYKUMĄ
Nuo Meshcdos iki; Afganistano sienos* 

70 mylių kelių nėra, f Autobusas bėga dy
kumomis. Smėlis, zvjTas ir dulkių debesys 
mus lydi. Po pusantros ar dviejų valandų 
važiavimo paprastai' surandame arabų 
kaimelį ir sustojame. Bėgame iš autobuso 
plauti dulkes nuo galvos, veido. Nuo nu-

! spalvą, iš kurios tematyti blizgančios ,akys.

Kol pasiekėme paskutini kaimą, keletą 
kartų turėjome apsiplauti. Nuo paskutinio 
kaimo dar liko 7 mvlios. Autobusas toliau 
nebeina. Suradome kaime nudėvėtą, džypą 
ir nusisamdėm jį pavežti iki sienos. Vėl 
dykumomis, dulkių gaubiami, pasiekiame 
sieną, kur buvo užrašyta “Iran — Afganis- 
tan”. Džypas, mus išmetęs, apsisuko ir 
grįžo Į savo kaimą. Grįždamas pasakė, kad 
kartą savaitėje ateina Afganistano autobu
sas,, o protarpiais tokie pat džypai atvyks
ta pasižvalgyti.

Likę prie sienos svarstėme ką daryti.- 
Iki Afganistano pirmos gyvenamos vieto
vės Islam — Quala taip pat 7 mylios. Vieni 
buvo linkę laukti vietoj kokio laimingo 
atvejo, kiti — žygiuoti. Po pasitarimo 4 
liko laukti vietoje, kiti (mes trys) išžy
giavome. Paėjus apie pusantros mylios 
vienas bendrakeleivių sako: “Aš turiu 
palengvinti savo naštą”. Pasirodo, savo 
kuprinėj jis turėjo meloną. Susėdę visi 
trys gaivinomės melonu ir bendrakeleiviui 
lengvinom naštą. Mums besėdint iš rytų 
kilo dulkių debesis ir neužilgo privažiavo 
džypas sienos link. Jis žvejojo keleivių ir 
mums beliko laukti jo grįžtant Grjžęs 
džypaą mus susodino. Nors spūstyje, bet 
važiavome. Buvom 9 keleiviai ir šoferis, 
nes per tą laiką dar du keleiviai atsirado 
prie sienos. Bevažiuojant sulygom su šo
feriu, kad Islam — Quala mums apsiplo
vus dulkes vežtų į pirmą Afganistano

IŠ HERATO Į KABULĄ, KURIS 
VADINAMAS “VARTAIS J INDIJĄ”

Heratas, kaip manoma, buvo įkurtas 
Aleksandro Didžiojo III amžiuje prieš 
Kristų. 1381 m. mongolų chanas Tamerla- 
nas Heratą padare savo sostine. Jo valdy
mo metu jis buvo persų meno ir mokslo 

i židinys. Miesto pastatai mums bylojo su 
savo sienomis ir vartais gilią senovę. Tarp 
kitų senienų yra didinga mečetė ir islamo 
šventojo Abdullah Ansari kapas. Praleidę 
porą dienų Herate, sėdome .j autobusą ir 
daugiau nebekankinami dulkių, patogiai 
važiavome kalnuoto Afganistano moder
niais keliais į jo sostinę, Kabul. Važiuo
dami stebėjome tarpukalmuose ir upių 

' slėniuose daržoves, javus ir besiganančias 
didelių avių bandas. Pakelyje stabtelėjo
me valandai kitai šiuose miestuose: De- 
larani, Kandahar ir Mukar, kur paskubo
mis susipažinome su žmonėmis ir jų gyve 
narna aplinka. Vietiniai žmonės gana pri- 

; mityvūs, paprasti, bet nuoširdūs ir svetin
gi. Tuo atžvilgiu jų negalima palyginti su 
turkais.

(Bus daugiau) Ą _

I
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Call and ask for EDDIE BURBULYS

zmo:

SKI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JUOZĄ NARIAI

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

3319 So. LITUANICA AVE Y Ards 7-1138-1139

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE.

žmona ir sesuo Bronė prie pa
ruoštos amžino poilsio duobės 
gražiame kalnely, netoli Dėdės 
šerno kapo. Liūdną kalbą ka
pinėse pasakė Povilas Ridikas.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E K SKURS I JO S

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Telefonas: LAfayette 3-0440

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288

1446 So. 50th Ave., Cicero, HI. Phone: OLympic 2-1003

YArds 7-1741 - 1742

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

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

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonais PR 8-0833 Ir PR 843834

Priisis tarė atsisveikinimo io-

MOVING
Apdraustas perkrausimai 

is įvairiv atstumu* 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
TeL: F Rentier $-1882

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

■ jyto.
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v* v.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 .So? MAPLEWOOD AVĘ.

CHICAGO, ILL. 60629 ’

Sesuo Natalija ir sūnus su šeima. 
RADZVICKAI

rre fotografai. Meniškai paruo
šiame vestuvinius albumus.

AUS CANDID PHOTO'S

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, APRIL 17, 1970

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartom Ava. — 586-1228

DR. A. JENKINS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; į 
" 3844 WEST 63rd STREET

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

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek Portsmouth 7-6000 
Rebid. telėk: GArden 3-7278

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

lai Bronei mirus.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt 24 ir G8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Po laidotuvių visi buvo pa- 
kviesli j Midway Banquet res
toraną ir pavaišinti skaniais 
pietumis. - M. Š.

Rex. tol. 2394683

ML K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA tR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal <ni sutarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

VISI LIETUVIA
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

„ P. ŠILEIKIS. 0. P.
MCS ORTHOREOA^PROTEZISTAS 

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

VaL: d—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEOIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St„ Chicago, 111. 60629 
Totofu PRospect 6S084

DR. FRANK PLECKAS 
"OPTOMETRISTAS

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

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

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Mūre. 1970 m. balandžio 15 d., 3:30 vai. ryto, sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas Thomas - Tamasiūnas, duktė Ann ir 

jos vyras Wmk Judickis, sūnus Joseph Griss ir jo žmona Anita, duktė 
Stella ir jos vyras Ewell McDonald, 3 anūkai ir 5 proanūkai.

Kūnas pašarvotas J. P. Strąnsky Funeral Home, 2010 W. -51st St.
Laidotuvės įvyks š. m. balandžio 18 dieną^ 9:30 vaL ryto bus ly

dimas ik koplyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.■ . J

Visi a. r. Mary Thomas - Tamasiūnas giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
....V: '

Vyras, sūnus, dukterys ir kiti giminės.
' Laidotuvių Direktorius J. P. Strąnsky Funeral Home. Telefonas 

HE 4-1880 ’

DR. S. BIE21S
Tctof.: PR«»psct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

(Atkelta iš 4-to psl.) 
kytoja G. Breichmanienė atrė
žia, kad tai tikslinga, nes mo
ko šokius savo senos tautos ir 
jos mokyklos... Juo suranda 
senesnių, tuo geriau. O į Lie
tuvą važiuos ir niekieno ne
kviečiama, kai tik Lietuva bus 
laisva — nepriklausoma. J. 
Lingys įtikinėjo tais pačiais iš
moktais žodžiais, kad dabar
tinėje Lietuvoje aukščiausias 
kultūrinis žydėjimas... Vis 
dėlto aiškiai nepasakęs, kurios 
tautos kultūros žiedais. Nema
nau, kad ir šis kvieslys nebūtų 
pagalvojęs, jog atsimušė i ne- 
praskydusią rezistentę ir tai į 
moterį. Nemanau, kad jis ne- 
išsinešė ja pasididžiavimo ir 
jai pagarbos...

J. Lingys dar buvo atlydėtas 
painstruktuoti ar kviesti “ton 
žydinčion Lietuvon” L. Braz- 
dienčs tautinių šokių, bet jos 
nerado namie.

šį L. Sagio ir J. Lingio mostą 
liudija jiedvi, abidvi buvusios 
(1940 — 41 ) Vilniaus filhar
monijos tautinio ansamblio 
dalyvės.

f*'*

sisveikiuimo giesmę. Vyras 
Juozas Tamas, velionės Bro
nės sesuo Milerienė wiscon- 
sino šluostėsi ašaras. Ne vie
nam velionės artimam asme
niui ašara apaudė gomurį.

| Lietuvių Tautines Kapines 
velionę Tamienę palydėjo ilga 
vora automobilių. Kapinėse

» LEONAS KVEČAS
Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1970 m. balandžio 14 d., 
9:20 vai. vakaro, sulaukęs 66 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvo
je, Kretingos mieste.*

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: sesuo Sofija 

Nausėda, jos vyras Jurgis, gyv. 
Detroit, Mich., brolio' žmona 
'Elena Kvecas ir dau| kitų gi
minių, draugų bei pažįstamų.

Lietuvoje liko sesuo Alek
sandra Vaitkevičienė su šeima.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

šeštadienį, balandžio 18 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Sv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazi
miero kapinėse.

Visi a. a. Leono Kvečo gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Sesuo, brolio žmona ir 

kiti giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras 

Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

Praėjusį pirmadienį, balan
džio 13 d. j Casey — Laskow- 
ski koplyčią susirinko daug 
Juozo Tarno ir velionės Bronės 
(Bernice) Tamienės draugų 
bei pažįstamų atsisveikinti su 
velione. Sekmadienio vakare 
buvo susirinkę Humboldt Par- 
ko Lietuvių klubo nariai ati
duoti pagarbą velionei Bronei 
Tainienei, kuri buvo to klubo 
narė. Klubo pirmininkas F.

logiją» Jis paminėjo, kad ve
lionė buvo tauri lietuve, pati 
jaunystėje patyrusi gyvenimo 
sunkumų, užjautė ir kitus. Ji 
buvo pažangi* priklausė prie 
organizacijų ir pati daug prisi
dėjusi prie visuomeninės veik
los. Angiškai žodį tarė laido
tuvių direktorius P, J. Ridikas.

Kulminacinis punktas buvo,

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas r

DR. EDMUND L C1ARA ,
Z7uy W. 51st STREET

Tel.: GR 6-2400 - .
/ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.l ‘
.—i, i—0, antram, penkt. lt)—4, ir /?

šeštad. 10—2 vaL 1

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS.

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
•S OFISO VALANDOS.

Pirmad, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H IRU R G A S

• Priima tik susitarus.
Valandos: pinnad., ketvirtai, 5—8, 

antrad. 2—4. ,;..j

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAI

MOVI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
p £ C D £ M A C 

2047 W. 67th PL WAlbrock 5-8063

10 vai. ryto pasigirdo vargo
nų gedulingi garsai, prie ku
rių sėdėjo prieš savaitę palai
dojusi savo vyrą Genovaite 
Giedraitienė. Naujienų admi
nistratorius Martynas Gudelis

KAINOS PRASIDEDA NUO
' H.500 į 

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 | 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ! |

^OCIŲ, AU®Ų, NOSIRS 
IK GEMCLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2«58 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRecpoct 8-3229
Rnid. totof4 WAibrook 5-5W6

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
auo 7 iki 9 vai. vak. Tret uždaryto’ 
Ligonius ppriuna tik susitarus.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖ.S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo €—8 vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

■ vurgoiių| Prie grabuešių (vyrų) buvo 
edoįo at- ir moterų garbės graLaešes.

Velionė Bronė Tamienė — 
Abraškevičiūtė mirė staiga 
nuo širdies smūgio 1970 ni. ba
landžio 10 d. namuose. Gimė 
Lietuvoje, Panevėžio apskr. 
Traupio valsč.

Paliko nuliūdę mylimas vy
ras Juozas, posūnis Zenonas 
Tarnas, gyv. San Francisco 
Kalif., sesuo Nellie Milerienė 
jos vyras Dan ir kiti giminės.

Ilsėkis ramiai Bronele!

ai Giedraitič111

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 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.
, 2s54 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.

V----------

-’s ’

■ ?> ’■ L- ■ -
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tavo,

2735 WEST 71st STREET

- užimkite. $19,400.

^Aaasc

Tel. CL 4-1050 §25 milijonu CT A negana
- ■- --n-, r— į

A. & L. INSURANCE & REALTY

STATI FARM

•NSURANCF

f»SBSafin*YBS»B8KF

-Passbooks

•/

CHICAGO, ILL.' 60632
’s&

£■

^ES ’’iESTS

/

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

m
galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:Prašome

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

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-------FRIDAY, APRIL 17, 1970

$1,000 minimum
1 year certificate

$5,000 minimum
2 year certificate

CONTAINER CORP. OF AMERICA 
An equal opportunity employer

Mi

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit.

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

BUSINESS CHANCES.
Biznio Progos

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
m KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

G A 4-8654

“„    —■
WANTED TO RENT

Ieško buty

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Jr Įrengimai

RENT4NG IN GENERAL
Nuomos

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

TeL CL 4-7450
- - ‘ •

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitoki blan-

DĖL IŠVYKIMO IŠ ČIKAGOS PAR
DUODAMAS 2 butu po 5 kambarius 
medinis namas. Kabinetinės virtuvės, 
plytelių vonios. 5411 So. Hoyne Avė. 

Tel. 776-3721 arba 476-8430.

Regional manager needs girl Friday 
with typing and shorthand skills.

LENCO PHOTO PRODUCTS 
3512 N. KOSTNER 

685-3700

tepąs buvo pats žy- 
is senovės Egipto fara- 
gyvengs apie 2,980 me-

Netoli Ciuriche, Šveicarijoje ant vieš
kelio yra kelio ženklas, kuris įspėja, 
kad dideli skaičiai varliu gali pasi
maišyti ant kelio ir sukelti ratu sli

dinėjimą.

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 WJP.M. 

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

Loop location. 
922-8644

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymu 

' 2646 WEST 69th STREET 
Tat: REpublic 7-1W

i urbsi viaiKr

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SOBER. 
. est Side, 
salary.

Box 163

REIKALINGA VIRĖJA 
Dviem dienom savaitėje, 

šeštadieniais ir Sekmadieniais. 
Kreiptis:’7,

8258 So. KEAN AVE.
WHITE STAR INN 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
839-5118

SAVININKAS PARDUODA
2 AUKŠTŲ MEDINĮ NAMĄ 

-GERAME STOVYJE

5532 So. DAMEN AVĖ.

PIGIAI PARDUODAMAS ŽEMĖS skly
pas Lake Como Beach, Wisconsine, 
2 mylios už Lake Genevos. Wise. In

formacijoms skambinti 927-8671 
MOCKAHTS

< INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

J CHICAGO, ILL.
Pilnas rūsys, .2 masinu garažas. 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI, 

BALANDŽIO 19 D. 
tiktai tarp 1 ir 6 vai. p. p. 

Priimamas geriausias pasiūlymas.

I

EXPERIENCED
30 Units. South

Apartment & 
WRITE 

NAUJIENOS.
1739 So. HAI>TED ST., 
CHICAGO, II i. 60608

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, fli. 60629. — Tei. WA 5-2737
3333 So. Haistad St., Chicago, HI. 60608. — Tol. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658-WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Rado dievo kapą 
lijo* egiptologas Walter

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. ...
landas. Mėnulis nuo sutrenki
mo net susiūbavęs.

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė
■ jimo sąlygos. į-įl

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS NAMUKAS AR BU
TAS su 2 miegamais . lems suaugu

siems. Tei. 922 5507.

PARDUODAM
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHjVEST FURNITURE CO. 

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 1 as
mens bute dirbančiam vyrui ar mo
teriai. Visi patogum i. viskas arti.

Tel. 778-5353

DIRBANTI MOTERIS :EŠKO IŠNUO
MOTI 3 ar 4 kambarį apšildomą bu
tą Bridgeporte. Pra-au skambinti 

dieną 254-z 72.

SAVININKAS PARDUODA du medi
nius namus ant kertinio sklypo. 2 po 
5 kamb., 2 po 6, taip pat 2 atiko ir 
1 rūsio butai. Gazo šilima pečiukais. 

$500 pajamų. Gerame stovyje. 
$23,500. Kreiptis: 

2924 No. RACINE AVE.
Tel. 777-7184

Paukščiams nereikia jokiu oro kontrolieriy. Šimtai jų skraido ir nesusitrenkia. Paveiksle ma 
tomos žuvėdros nufotografuo os Beiruto uoste, Lebane.

uisio egiptiečių‘ša iš Washingtono “apskaiėia- 
kad ' žmogaus kūne 

apie 50 trilijonu

Investment 
bonus plan 

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

dievo Imholepo kapą. Kapo vieivimą 
toje rastas akmuo 
įrašu:

4071 ARCHER AV

tas prieš Kristų. Imhotepo gar-jka rodo, 
sas kaip gydytojo buvo toks 
didis, kad buvo garbinamas

su iškaltu “gyvom 
. didžiajam dievui celių... 

didžiojo dievo Pe- ____

O

žmogaus kūnas 
didžiausia imperija

National Geographic piane

milijonų neuž- 
Aš atsakiau pirminin

kui DeMent, kad atvykęs su 
skrybėlė rankoje Į Springfiel- 
dą jis negali gauti visa ko no
ri'', pasakė Daley.

FOR GENERAL OFFICE
WORK

REAL ESTATE FOR SALE 
Nu ..i, Žemė — Perdavimui

RĮAU ĮSTATE FOR SALE 
N«imL Sėmė — Pardavimui

Will, consider bright beginner 
but good typing ability 

' important.

Near Union Station and CTA..
CALL

TAVERNA,- gerai jrei a ir pelninga 
su 2 butų muro na Palikimas. 

Parduoda fp iniai.
. 3153 W. 47 S KEET

Typist to train on switchboard. Must 
type 60 words W.P.M.

Sales service Dept. Typing, Filing 
& Phone work.

Many benefits. Excellent salary.
WH 4-4000

STENO TYPIST 
General office work. Many ben
efits. Air cond. Near Grand- 

> Ashland. Profit sharing. 
You. will like it here. 

829-1412

PASKOLOS/PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MA1S

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS,-prezxdenU3

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia l-Tlfl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

TEL. 925-6015

tah sūnui... jiems ir visiems!^
. . . . I jdievams, kurie ilsisi šioje die- j 1 

vo Imhotepo supamoje vieto-. ,, je... —

Kriminalas tebedidėja
Naujausia policijos stalisli- 

kad kriminalas.('hi- 
'cagoje per paskutinį 28 dienų
laikotarpį (nuo kovo 5 iki ba
landžio 1 (L), lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu praeitais 
metais, padidėjo 11 nuošimčių.

Nusikaltimų prieš žmogaus 
asmenį padaugėjo 5.1 duos., 
prieš žmogaus turtą 11 nuoš. 
Apiplėšimų padaugėjo

_ Mėnulis skamba kaip varpas 
Vienintelis eksperimentas, 

kokį Apollo 13 spėjo atlikti, 
bu-vo Saturno raketos trečio
sios dalies numetimas i menu- 
lio paviršiu antradienio vaka
re 7:09 vai. Geologai, kurie i 
ią numetimą sekė seismogra
fais, sako, kad atsitrenkimas 
buvo panašus, kaip kūju už
gavus varpą. Raketos dalis 
nukrito per 76 mylias nuo 
Apollo nusileidimo vietos. Kri
timo smūgis buvo tokio stipru
mo kaip 11 tonų T. N./T. spro
gimas. Kas mokslininkus ypač 
stebina, tai kad tas “varpo

34.8 i skambėjimas”! tai yra mėnu- 
L. VI 7-9327 į nuošimčiais, žmogžudysčių 30dio virpėjimas truko apie 3 va-

n..L    n uir*«E»sagEga8gs Inuoš., tik įsilaužimų sumažėjo 
' "" ii nuošimčiu.

t' ą a v ’T 4 i P°^cUa sav0 raportus ruo-
n A Z I MAS |§ja kiekvieną 28 dieną, tai yra

Pigiai dažau kambarius, valau113 kartų permetus.
kilimus ir baldus. -----------

L RUDIS
Chicagos meras nusileido ir 

tuo tarpu žada tenkintis puse 
subsidijos iš legislatures. CTA 
reikalauja 50 milijonų dolerių, 
bet Daley mano, kad antra pu
sę bus lengviau gauti vėliau. 
CTA bosas DeMent užprotes-

Moksleiviai susirūuino
Michigan ežero teršimu
Michigan City kelių mokyk

lų mokiniai susitarę surinko 
11,000 parašų, kuriuos Įteikė 
Indianos senatoriui Vance 
Hartke, prašant “skubios ak
cijos sustabdyti mūsų gražiau
sios gamtos dovanos — Michi-: 
gano ežero teršimą”.

MOVING — Apdraustas perkraus tymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-920S

— Balfo veikėjų dėmesiui! 
Balfo Čikagos apskrities meti
nis narių susirinkimas šaukia
mas balandžio 19 d. 12 vai. 
Jaunimo Centre. Visi aktyvūs 
Balfo nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Bus padaryti 
pranešimai iš praeitų metų 
veiklos ir renkama valdyba ir 
revizijos komisija. Atskiri pa
kvietimai nebus siuntinėjami.

Balfo Apskrities Valdyba

— Venezuelos Lietuviu Dr- 
jos parengimas jau čia pat 18 
d. balandžio. Rengiamas links- 
mavakaris — Banketas. Bus 
tikrai linksmas ir Įdomus, nes 
be šokių, programos ir karš
tos — šaltos vakarienės turime 
labai turtingų dovanų. Yra Ve
nezuelos lietuviu namuose 
megztų pagalvėlių, megztukų 
ir kitų namam papuošalų. Ga-

limas dalykasr* kad sulauksi
me ir iš Vętfežueles svečių, šis 
vakaras ruošiamas supažindi-. 
nimui Venezuelos lietuvių su 
plačia Chicagos lietuvių vi
suomene. Todėl iki pasimaty
mo 18 d. Balandžio 7:30 v. v. 
Jaunimo Centre.' • K. UI.

— Albertas Kvečas ir Elena 
Butkienė, mirusio kūrėjo - sa
vanorio Leono 'Kvečo brolio 
vaikai, nuoširdžiai rūpinosi ir 
globojo savo serganti dėdę. Jie 
rūpinasi ir jo laidotuvėmis.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos va! 
dyba pasiuntė Ciūįcagos merui 
laišką, kuriame atkreipia jo 
dėmėsi i namų savininkams ne
paprastai aukštus mokesčius.

— Venezuelos Lietuvių Dr- 
jos Turto globėjas Aleksas Ba- 
radas yra susirgęs ir po opera
cijos gydosi Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, kambarys 400, lova 1, 
Kas galite aplankykite ir palin
kėkite jam pasveikti iki paren
gimo. Dabar jo vedama mėsi
nė yra uždaryta ir dėl parengi
mo stalų užsakymo kreipkitės 
pirmininko tel. 458 - 8870 (Pr.)

ORDER TYPIST 
Will train accurate typist for 

Fl. position.
J. P. GITS MOLDING CORP: 

4600 W. HURON ST.
R. MATERNA 379-1188

APDRAUDŲ

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva 
rus 6—3 ir 2 kambariai. 2^ vonios 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. 821,800.

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

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas

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

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

LUKUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma- 
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45.000.

PIGUS . LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

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

o Pigiau grybų: -L Už $1.50 
galėsite pasišokti, pasilinksmin
ti ir pabendrauti su L. Vyčių 
choru, š. m. balandžio 18 d., 
Vyčių salėje, Campbell ir 47tos 
gatvių sankryžoje. Pradžia 7:30 
v. vak. Gros Ramanausko pui
kus orkestras, veiks bufetas, 
virtuvė. Bus trumpa programa 
ir galėsite Įsijungti Į bendras 
dainas, kurias praves Faustas 
Strolia. (Pr).

♦ Chicagos Lietuviu Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”.A Prem j era — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak.' Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 j 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 i 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau-l 
narni Marginiuose, 2511 West 69. 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antrai, 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parteris — $8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoj e.

Premjerai $9.00 vertės bilie
tai išparduoti. 'i

Spektakliai prasidės punktu
aliai. Prašome publiką atvykti 
laiku. (Pr). .. j:

Romaną

Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadieni. Jaunimo Cen
tre. 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksmavakarj. šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas. šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose. 
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market. 3210 So. Halsted St.

Stalai užsakomi tel. C A 5-4995 
dienomis ir 770-3727 vakarais.

i (Pr)

♦ Minės Lietuvos Aviacijos 
sukakti, Amerikos Lietuviu 
Aero Klubas praneša, kad sek-, 
madienį, balandžio mėn. 19 d.l 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje įvyks Lietuvos Aviacijos 
įkūrimo 50 metų sukakties mi
nėjimas. .Pradžia 3 vai. p. p. 
Meninę dalį išpildys Lietuvos 
Vyčių choras. Jau yra baigia-! 
ma spausdinti aviacinio metraš-l 
čio pirmoji dalis, ir atsilankiu
sieji į minėjimą turės progos 
pirmieji įsigyti šį meniškai pa
ruoštą leidinį. (Pr).

Federaiiniu ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 

I N C O ME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

pardavimas
-R E A L ESTATE

Parašu paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
I N S U R A N C E

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovinei 
visoms progoms

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

BRIGHTON PARKE 7 kamb. su 4 mie
gamais mūtas. Pilnai' karpetuotas, 
kabinetų virtuvė, paneliuota veranda, 

pilnas rūsys, dvigubas garažas. 
Teirautis 

254-0823 arba YA 7-8707

Čikagos Meškeriotojų - Me
džiotojų Klubas kviečia visus Į 
stintų balių gegužės 2 d. 8 vai. 
vakaro Marquette salėje, 6908 S. 

, Western Ave. Įėjimas ir vaka
rienė $3.—. Rezervacijoms tel. 

J 776-8688. (Pr).

■* “Grandies” tautiniu šokiu 
grupės koncertas įvyksta š. m. 
gegužės 9 d., šeštadieni, 8 vai.
vak. Maria *Aukšt. M-los audito
rijoje, 6727 So. California Ave.

“Grandies” jaunimas išpildys 
tautinių šokių pynę “Suk, suk 
ratelį”. (

Bilietai gaunami Marginiuose 
ir pas M. Kupcikevičienę, tel. 
GR 6-3875. į

Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti ir 
paremti jaunimo pastangas. Į

Mes jūsų “Grandis” (Pr). ‘ pirkite JAV TAUPYMO BONUS

/

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
afr-conditionlng J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus difbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 50609 

Tel: VI 7-3447

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 'Tuckpolnting” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




