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Ugandos kaimynai
val-

JINJIA. — Ugandos preziden-
statyti krašte tvarką ir Įstatymu gerbimą. Manoma, kad karo

Turkų vyriausybė sako, kad
ViUAUW ŽJ^IOS

Cru-

+ Filipinuose uraganas Van
da padarė daug nuostolių, 25 
žmonės užmušti, 100 dingo. Ta 
pati audra gresia Vietnamu!.

Portlando ir Norfolko. Karo lai
vai turėjo Įplaukti į New Yor- 
ko uostą. Pagrindinė Vokietijos 
bazė turėjo būti sala Culebra, ne
toli Puerto Ricco salos.
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pa-

Istorikas Holger Herwig yra 
____ _ vokietis, studijavęs 
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Rumunija — Washington© ir Pekino tarpininkas

LONDONAS. — Britanijoje vakar prasidėjo Pietryčių Azi
jos valstybių organizacijos konferencija, kurią atidarė Britanijos 
premjeras Edward Heath. Dalyvauja: Amerikos, Britanijos, Fi
lipinų, Australijos, Tailandijos, Naujosios Zelandijos, Pakistano 
ir Prancūzijos atstovai. Prancūzija atsiuntė tik stebėtojus, kitos 
valstybės — užsienio reikalų ministerius. Valstybės sekretorius 
Rogers ragina visus SEATO narius aktyviau prisidėti prie ekono
minio Pietryčių Azijos šabų išvystymo pasibaigus Vietnamo karui.

ši konferencija davė progą 
Amerikos valstybės sekretoriui 
paaiškinti santykių su Kinija 
raidą. Jis pareiškė spaudai, kad 
Amerika siekia padrąsinti Kini
ją imtis konstruktyvaus vaid
mens Azijos gyvenime. Pasku
tiniai Įvykiai Amerikos santy
kiuose su Kinija žada naują san
tykių pradžią. Washingtono po
litika Kinijos atžvilgiu būsianti 
atsargi ir realistinė.

Speciali prezidento įsteigta ko
misija, kurioje yra 50 narių ir 
kuriai vadovauja Henry Cabot 
Lodge, savo raporte prezidentui 
siūlo, kaip galima anksčiau įsi
leisti komunistinę Kiniją, j- Jun
gtines Tautas. Kartu pabrėžia
ma, kad nereikėtų iš organiza
cijos išmesti. ir Tautinės Kini
jos. Raportas sako, kad taikos 
labui naudingiau turėti Kiniją 
Jungtinėse Tautose, negu lai
kyti ją izoliuotą.

Raportas sako, kad griežtai 
laikantis JT chartos, organizaci
joj e turėtų būti abiVokietijos, 
abi Korėjos ir abu VTetfiSinai, 
kartu su dviem Kinijom. Kaip ži- 

. noma, komunistinė Kinija nesu
tinka su “dviejų Kini jų” formu
le. Nesutinka su komunistinės 
Kinijos priėmimu ir Tautinė Ki
nija, kuri sako, kad ji viena yra 
visos Kinijos legali reprezentan-

JAV vyriausybės sluoksniai 
neslepia, kad Amerikos-Kinijos 
santykių atšilime didelį vaidme- 

»■ nį. suvaidino Rumunija, kuri su- 
tiko būti tarpininke tarp W.ash- 
ingtono ir Pekino. Spalio mė
nesį Amerikoje lankėsi Rumu
nijos prezidentas Ceausescu. 
Jam prezidentas Nixonas perda
vė savo pareiškimą Kinijai. Ko
vo 22 d. Kinijoje buvo rumunų 
vicepremjeras Gogu Radulescu, 
kuris išreiškė Amerikos norą pa
gerinti santykius su Pekinu, 
šalia Rumunijos, Amerikos vy
riausybės intencijas ieškoti ato
drėkio, kinams perdavė ir Pran
cūzijos vyriausybė.

Protestai senate 
prieš Vietnamo karą

WASHINGTON  AS.
pės jaunų amerikiečių tęsia pro
testus prieš karą Vietname.

- Jaunuoliai, apsirengę iš maišų 
pasiūtais drabužiais, išsiteplioję 
raudonais1 dažais, primenančiais 
kraują; lankėsi kongreso rūmuo- 

■■ se. Apie 15 jų įsibrovė į sen.
■Hugh Scott patalpas senate, nors 
paties senatoriaus nebuvo. Ki
ta grupė trumpam buvo okupa- 

( vusi sen. John Tower įstaigą.
... Jaunuoliai dejuodami ir vai- 

. todami vaikštinėja po senato ir 
Atstovų Rūmų kambarius, vai
dindami sužeistus kare. Senate 
viena grupė suvaidino “partiza
nų karą”.

SAIGONAS. — Jau ketvirtą 
dieną komunistai apšaudo kari
nes amerikiečių bazes Vietna
me. Da Nange viena mina pa
degė lėktuvų gazolino tanką, 
liepsnos persimetė į kitą tanką 
ir sunaikino 70,000 galonų avia
cijos kuro. Teko evakuoti šim
tus amerikiečių, nes buvo pavo-' 
jus, kad sprogs dar šeši milži
niški tankai.

TEL AVIVAS. — Vienas
Egipto lėktuvas Mig-21 buvo už- į ANKARA. — Turkijos vyriausybė paskelbė 11-koje savo 
skridęs virš * Izraelio kariuome- provincijų karinį stovį. Taip padaryta gavus ISaugumo Tarybos 
nės pozicijų prie Suezo. Prieš- raportą apie stiprią, aktyvią veiklą prieš respębKką, sako turkų 
lėktuvinė artilerija lėktuvą ap- vyriausybės pareiškimas. Nauja Turkijos vyriausybė siekia at- 
šaudė.

MASKVA. — Latvijos ir Lie-’ stovio paskelbimas yra ristinas su penktadienį ir šeštadienį bū- 
tuvos žydai pasakoja amprikip-. siančia CENTO valstybių konferencija, į kurią atvyksta JAV 
čiams korespondentams, kad pa- i valstybės sekretorius Rogers ir kitų valstybių užsienio reikalų 
skutimu laiku Kremlius vėl su- ministerial. Bijoma prieš juos išsišokimų. į 
varžė žydų išvažiavimą. Rygos

kahkamai traukiniuose ir lėktu
vuose vietų jiems važiuoti į Aus
triją ir iš ten i Izraelį. Prieš 
komunistų suvažiavimą valdžia 
padidino išduodamų leidimų kie
kį, tačiau po kongreso vėl nebe
duoda leidimų.

LISABONA. — Karinis Por
tugalijos teismas nubaudė dviem 
metais kalėjimo kubietį karinin
ką, kuris treniravo Ginėjos su
kilėlius, kovančius prieš Portu
galijos valdžią. Jis kovoje bu
vo sužeistas ir pateko . nelaisvę.

HARRISBURG AS. — Devy
ni asmenys atsisakė teisme kal
bėti kun. Berrigano byloje, kur 
jis ir keli kiti kunigai jr vienuo
lės kaltinami sąmokslu pagrobti 
prezidento patarėją Kissingerį. 
Liudyti atsisakė ir trys vienuo
lės.

ROMA. — Buvęs Amerikos 
marinas, kuris pagrobtu lėktu
vu atskrido Italijon, pareiškė, 
norįs pasilikti Italijoje ir ne
manąs daugiau grįžti Į Ameri
ką. šiuo metu jis atlieka baus
mę kalėjime už nelegalų ginklo 
įvežimą Italijon.

PIGIŲJŲ BUTU

Suomi|os mokytojas Matt Kuivamaki sugalvoįo naują "lentą", kuri mokyklose visada būdavo juo
da ir ant kurios buvo rašoma su kreida. Mokytojas pataria atsisakyti juodų lentų ir kreidos bei 
jos sukeliamų dulkių. Jo "lentos" keičiamos pajai reikalą. Jose yra iš anksto įrašyti pagalbiniai 
mokymo dalykai: formulės, žemėlapiai ir t. t. Be to ant plastmasinės lentos galima ir rašyti 

lengvai nuplaunamu rašalu.

ir Vilniaus žydams valdžia at- nemažas skaičiui" turku studen- 
siuntė pranešima, kai nėra pa-į^ gave

I mokyklose karinį apmokymą. 
Jie iš Sirijos atsiveža ginklų ir 
išmoksta tenai vartoti marksi
stinius šūkius, Studentai mies
tuose jau yra įvykdę įvairių te
roro veiksmų, jų tarpe geriau
siai likęs atmintyje keturių ame
rikiečių pagrobimas.

Kairieji turkų studentų va
dai agituoja jaunuolius reika
lauti Turkijos pasitraukimo iš 
karinių organizacijų, iš CENTO 
(Central Treaty Organizacition), 
iš NATO, reikalauja nutrauk
ti sutartį su Amerika ir likvi
duoti jos bazes Turkijoje. CEN- 
to konferencijos metu laukia
ma didesnių turkų komunistų 
išsišokimų, todėl ir paskelbtas 
karo stovis, nes policija jau ne
begali viena pati susitvarkyti 
su neramumų kėlėjais.

Vilioja Amerikos 
dezertyrus

PARYŽIUS. — Viet Congo at
stovai Paryžiuje paskelbė spau
dai naują kariuomenės Įsakymą, 
kuris bus išsiuntinėtas visiems 
Viet Congo daliniams. Įsakyme 
komunistų kareiviams įsakoma 
nepulti tokių amerikiečių, pavie
nių asmenų ar grupių, kurios ne
klauso savo vadų. Įsakoma gra
žiai priimti visus amerikiečius 
dezertyrus ir juos globoti, jei 
jie su savim turi prieš karą nu
kreiptos literatūros, ar komu
nistų platinimų atsišaukimų.

Viet Congo kalbėtojas pareiš
kė spaudai, kad vietiniai gyven
tojai Vietname puikiai žino, ku
rie Amerikos kareiviai nusistatę 
prieš karą. Jie bus Viet Congo 
priimti išskėstomis rankomis.

Prancūzą boikotas 
Alžiro žibalui

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
valstybinės žibalo bendrovės, su 
vyriausybės pritarimu, organi
zuoja boikotą Alžiro žibalui. Va
sario 24 d. Alžiras nacionaliza
vo prancūzų bendrovių turtus 
Alžire ir atsisakė sumokėti rei
kalaujamą kompensaciją. Da
bar prancūzai daro žygius, kad 
Alžiro naftos nevežtų prancū
zų tanklaiviai, bando užkirsti Al- 
žirui kelią gauti paskolą Pasau
liniame Banke ir svarsto, ar ne
reikės kelti Alžirui bylos Pasau
liniame Teisme Hagoje.

Alžiras ir Libija susitarė, kad 
išsiplėtus boikotui, Libija turės 
pirkti Alžiro žibalą ir jį pati par
duoti savo klientams. Iš Alžiro 
žibalą perka Britanija, Italija, 
V. Vokietija, Belgija, Ispanija 
ir Austrija. Abejojama, ar pran
cūzams pavyks visus paveikti 
nebepirkti Alžiro naftos, kurios 
ypač daug sunaudoja Italija ir 
Vakarų Vokietija.

+ Iždo sekretorius pareiškė, 
kad Lockheed aviacijos bendro
vei reikia apie 800 milijonų dol. 
finansinės paramos, vyriausybė 
žada paskolinti 250 mil. doL Ben
drovė įklimpo į bėdas, kai Brita
nijoje bankrutavo Rolls Royce 
bendrovė, stačiusi Lockheed ben
drovei lėktuvu motorus.

Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad, atrodo, sovietai 
nutarė padvigubinti savo turi
mų raketų skaičius, kada Ame
rika sustojo 1967 metais ir dau
giau puolamųjų raketų lizdų ne- 
bestato.

Prancūzija pasiūlė rinkos 
valstybėms padidinti aukso kai
ną.

Du Amerikos advokatai, ku
rie lankėsi Sov. Sąjungoje ir ten 
aiškino žydų padėtį, sugrįžę pa
sakoja, kad žydai Sovietų Sąjun
goje yra skriaudžiami ir perse
kiojami.

♦ šiaurinėj Airijoj, Belfaste 
bomba sužalojo policijos labora
toriją, kurioje specialistai ti
ria ginklus, atimtus iš Įtariamų 
teroristų.

♦ Netoli Washington© apie 
1,300 Tautinės Gvardijos vyrų 
pradėjo pratimus. Jeigu Wash
ingtone Įvyktų riaušės, gvardi
jos vyrai atvyktų jų malšinti.

KIELIS. — V. Vokietijoje 
Schleswig - Holstein provincijos 
rinkimuose daugiausia vietų lai
mėjo krikščionys demokratai, 
padidinę savo balsus 5%. So
cialdemokratų balsai padidėjo 
2.3%. Laisvieji demokratai iš 
5.9% nukrito iki 3.9%, Naujieji 
naciai tegavo 1.2%, o komunis
tai negavo nei 1%. šis krikščio
nių demokratų laimėjimas duos 
jiems daugumą parlamento aukš
tuose rūmuose — bundesrate — 
21 atstovą, kada vyriausybės 
koalicija teturi 20 narių. Bundes
ratas ratifikuoja sutartis. Krik- 
čionys demokratai gali neratifi
kuoti nepuolimo pakto su so
vietais.

WASHINCTON  AS. — Aukščiausias Teismas paskelbė spren
dimą, paremdamas atskirų valstijų teisę balsuoti, sprendžiant ar 
jos nori ar nenori pigiųjų butų kolonijų savo atskirose bendruo
menėse. šis sprendimas gali turėti didelę reiekšmę ir Čikagos 
miesto planuojamai statybai. Teismo sprendimas lietė Kalifor
nijos įstatymo pritaikymą San Jose mieste. Miesto valdyba nu
tarė statyti pigius butus neturtingiems gyventojams, tačiau re
ferendume gyventojai atmetė ŠĮ sumanymą ir namai nebuvo 
statomi. Tada 41 šalpą gaunanti šeima kreipėsi Į teiesmą. Trijų 
teisėjų federalinis teismas 1968 metais nusprendė, kad referen
dumas nebuvo legalus, nes jis
miesto gyventojus.

Vokietijos planas 
pulti Ameriką

STONY BROOK. — Ameri
kietis istorikas, besiruošdamas 
mokslo doktoratui, surado Vokie
tijos kariniuose archyvuose 
Freiburge dokumentus, rodan
čius, kad šio šimtmečio pradžio
je, 14 metų prieš I-ąjį Pasaulinį 
karą, kaizerio valdoma Vokieti
ja jau turėjo planus užpulti 
Ameriką ir išsikelti jos teritori
joje. Kaizeris Wilhelmas II-sis 
ir Vokietijos generalinis štabas

tas gen. Idi Amin neteko kan- ^uos planus buvo patvirtinę, 
trybės belaukdamas kitu Afri- ~ * —
kos valstybių pripažinimo. Jis Kanados ■ 
nuvertė prezidentą Obotą, kuris Vancouverio ir Stony 
dabar gyvena Tanzanijoje, ir universitetuose. “ A ,

J 1^^^ ii rinius planus jis surado ątsi-
pripažins jo kaimynai, tačiau tiktinai, rinkdamas medžiagą 
iki^ šiol Afrikos valstybės pri- apie kaizerio Vokietiją. Archy- 
pažįsta Obotę-is-net organizuo-. vuose rasti laiškai, liečia Ame- 
ja ginkluotus būrius padėti Obo- .rikos užpuolimą rodo, kad prie 
tei sugrįžti Į valdžią. planų sudarymo prisidėjo ad-tei sugrįžti Į valdžią.

Prezidentas Amin piktai pa- niirolas von Tirpitz, adm. von 
smerkė Zambijos prezidentą Dederichs, grafas von Schlief- 
Kaundą, kuris esąs didžiausias ^en iaunas majoras, vėliau 
veidmainis visoje Afrikoje. Pra- tapęs štabo viršininku, Luden- 
ėjusią savaitę Uganda apkaltino ^orf.
Sudaną, kad tas leidžia Obotes Amerikos puolimas turėjo 
rėmėjams organizuotis savo te- įvykti Atlanto vandenyne tarp 
ritorijoje. Tanzanija irgi remian
ti Ugandos priešus.

Ugandos prezidentas pareiš
kė, kad Somalija sukvietė Tan
zanijos, Zambijos, Rwandos ir, 
Burundi atstovus ir tarėsi, kaip 
pakeisti Ugandos vyriausybę. Pakistano sunkumai

NEW YORKAS. — Pakistano 
vicekonsulas New Yorke Mah
moud Ali pasitraukė iš pareigų, 
pasmerkė Pakistano vyriausy
bę, kuri žudanti savo žmones ir 
paprašė Amerikos politinės glo
bos. Jis yra bengalas.

Indija suvaržė Pakistano di
plomatų judėjimą, pranešdama, 
kad norėdami išvykti iš Indijos 
ar išsiųsdami savo šeimas, jie

Dabar Aukščiausias Teismas, 
penkiais balsais prieš tris nu
tarė, kad Kalifornijos Įstaty
mas, numatąs gyventojų balsa
vimą, yra konstitucinis. Tai esąs 
demokratinis būdas daryti spren 
dimą. Nesą Įrodymų, kad refe
rendumo naudojimas buvo nu
kreiptas prieš kurią nors rasę ar 
mažumą. Referendumas duoda 
gyventojams teisę balsuoti to
kiuose klausimuose, kurie 
padidinti jų mokesčius ar 
kenkti jų bendruomenei.

Amerikoje yra aštuonios
stijos turinčios panašius, kaip 
Kalifornijos Įstatymus, leidžian
čius gyventojams balsuoti svar
besniais klausimais. Tos vals
tijos, kurios tokius Įstatymus 
turėjo iki dabartinio Aukščiau
sio Teismo sprendimo, gali tikė
tis ir toliau, kad jų referendu
mus teismas palaikys, tačiau 
valstijos, kurios referendumo 
Įstatymus‘priims dabar, po šio 
sprendimo, gali susilaukti ir ki
tokių Aukščiausiojo Teismo in
terpretavimų. Valstijos, turin
čios referendumo procedūrą yra: 
Colorado, Iowa, Mississippi, Mon
tana, Oklahoma, Texas, Ver
mont, Virginia ir California.

Illinois legislatūroje balan- 
14 d. referendumo Įstatymą pa
siūlė du Čikagos atstovai Walter 
McAvoy ir Peter Miller. Jie siū
lo, kad gyventojai galėtų bal
suodami pasisakyti, ar jie nori 
savo apylinkėje pigiųjų butų ko
lonijų ar nenori. Čikagos mies
te balsavimas būtų vykdomas 
tik tarp gyventojų, gyvenan
čių mylios atstume nuo pasiūly
tos pigiųjų butų kolonijai sta
tybos vietos. Kituose Illinois 
miestuose balsuotų visas mies
tas. Projekto siūlytojai tikisi, 
kad Illinois legislatūra ŠĮ Įsta
tymą priims.

Sunku sudaryti 
Kambodijos valdžią

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijos vyriausybės krizė neiš
spręsta, nes premjero Lon Nolo 
sveikata neleidžia jam derėtis 
su kitais dėl kabineto sudarymo. 
Gydytojai pasakė, kad premje
ras galės dirbti tik valandą per
dieną. Jis turi būti apsaugotas privalo gauti Indijos leidimą. Pa- 
nuo rūpesčių ir svarbių nutari- kistano naujai atsiųstas į Kai
mų atsakomybės. Jam negali- kutą konsulas negali įžengti Į 

konsulatą, kurį perėmė bengalai 
ir paskelbė jį Bengalijos atsto
vybe Indijoje. Naujas konsulas 
slapstosi nuo piktų indų ir ben
galų Kalkutos aerodrome. Pa
kistanas uždarė savo konsulatą 
Kalkutoje, o Indija Rytų Pakis

tano sostinėje — Daccoje.
Didžiausias pavojus Pakista

no valdžiai yra ekonominis išsi
sėmimas. Pakistanas teturįs 
apie 80 milijonų užsienio valiu
tos atsargų, o per pirmą mėnes- 
karo veiksmams Rytų Pakista
ne jis išleidęs 20 milijonų. Be- 
galai nutraukė darbą Rytų Pa
kistano Įmonėse, uostuose ir įs
taigose. Tedirba tik maža da
lis. Vyriausybei nevyksta įti
kinti įtakingesnių bengalų, kad 
jie bendradarbiautų su Pakista
no karine valdžia.

ma pranešti blogų naujienų, nes 
jo sveikata gali pablogėti. .

Kambodijos politikai bando 
surasti keturis vicepremjerus, 
kurie pasidalinę ministerijomis, 
patys pasiimtų visą atsakomy
bę, o premjeras Lon Nol būtų 
tik kabineto papuošalas, parem
damas jį tik savo pavarde ir au
toritetu. Ministerial patys da
rytų svarbius nutarimus, pra
nešdami premjerui, kas buvo 
padaryta ir kodėl.

Abejojama, ar greitai pavyks 
kabinetą sudaryti, nes Įtakingi 
politikai nesusitaria dėl vice
premjerų paskyrimo. Lon Nolo 
brolis nemėgsta dabartinio vi
cepremjero Sir ik Matako, o ki
ti tvirtina, kad jis ministerių ka
binetui labai reikalingas.

Pietų Afrika 
stiprina gynybą

PRETORIA. — Pietų Afrikos 
respublika jau dabar yra vie
na stipriausių visame Afrikos 
žemyne. Karinės jėgos vis sti
prinamos ir šių metų biudžete 
ginklams numatyta išleisti 83 
mil. dol. daugiau, negu pra
ėjusiais metais, kada buvo išleis
ta 443 milijonai dolerių.

P. Afrikos gynybos ministe
rijos leidžiamas žurnalas “Para- 
tus” sako, kad beveik visą amu
niciją P. Afrika gaminasi pa
ti. Greit ir karo laivyno arti
lerija amuniciją gaus iš vietinių 
karo Įmonių. P. Afrikos avia
cija ginkluota Prancūzijos “Mi
rage”, britų “Buccaneers” ir 
Amerikos “Sabrejets” lėktuvais. 
Jau gaminamas vietinis karo 
lėktuvas “Impala”. šiais metais 
P. Afrika gaus dar tris laivus 
naikintuvus ir septynis karinius 
helikopterius.
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Iš skautiškos žiemines mokyklos

Jūrininkystes instruktoriai; busimieji jachtų vadai

Po keturių su puse mėnesių įtempto ir -labai'produktingo 
darbo jūrininkystės instruktorių kursuose Chicago]e, balandžio 
15 d. devynios sesės —jūrų skautės ir penki broliai — jūrų skau
tai bei jūrų budžiai susirinko pabaigtuvių šventei — diplomams.

Kursu lektoriui v. v., dr. J. 
Anysui paskelbus baigiamųjų ir 
kursų metu vykusių savaitinių 
egzaminu rezultatus, paaiškėjo, 
kad /

kursus baigė: Kristina Bau- 
milaitė, Dalia Čepėnaitė, v. 
v. Ramunė Dičienė, Vida 
Junevičiūtė, Kristina Kavo- 
liūtė, Ramunė Kazėnaitė,' 

. Jūratė Mackevičiūtė, Ne
ringa Peseckaitė, Violeta 
ščerbaitė, Raimundas Ado
maitis, Raimundas Kunst- 
manas, Leopoldas Kupcike- 
vičius (baigė) pirmuoju), 

7 Algis Regis ir Vytautas Si- 
liūnas.

Kartu atitinkamai išlaikius 
buriavimo teorijos egzaminą se
kantiems kursantams buvo pri
pažintas LSS III klasės jachtos 
vado teorinės dalies baigimas: 
Kristinai Baumilaitei (išlaikė 
pirmąja), Leopoldui Kupcikevi- 
čiui, Raimundui Kunstmanui ir 
Algiui Regiui. Vėliau išlaikius 
buriavimo praktikos egzaminus, 
bus suteiktas III-čios klasės 
jachtos vado liudijimas.

Kursų baigimo diplomus, su 
linkėjimais gautas žinias plės
ti ir perduoti jaunesniems bro
liams ir sesėms, Įteikė LSB Jū
rų Skautų Skyriaus įgaliotinis 
vidurio rajone j. v. s. Br. Juode-

krutu Sąjūdžio įvairių šakų skautų ir 23*500 au- 
Šalpoa Fondaa. I augusių vadovų, taigi — vietas 

Antroji premija teko pačiam suaugęs vadovas maždaug trims 
j h- skautams. Tačiau taip nėra, nes 

rų skaučių tuntui už “Laiko ma-1 suaugusių skaičių sudaro komi- 
šiną”, kuri žiūrovams pristatė tetuose registruoti tėvai ir viso- 
lietuviškuosius praeities , da>- 
barties ir ateities tipus. Ant
rajai vietai premiją skyrė “Be
vardis” (75 dol.), deja, ant če
kio voko varžybų teisėjai pa-

dr

jauniausiam Nerijos

DARBAI
Laužų pasirodymų varžy

bos, kuriose buvo laukiama ke
turių vidurio rajono miestų var- 
žybinių junginių, labai susiau
rėjo, praktiškai galint dalyvauti 
tik Chicagai. Varžybose ir pasi
rodė tik po vieną Chicagos^tun
tų jėgą. Kiek buvo premijų — 
tiek ir besirungiančių. Varžy
bos įvyko balandžio 17 d. va
karą Marquette parko, par. sa
lėje, žiūrėjo (ir vėliau šoko) 
per 200 žmonių. , Pradinėje pro
gramoje mielų žodžių pabėrė 
LSS-gos reikalais J Chicagą at
vykęs Tarybos Pirmininkas v. 
s. Antanas: Saulaitis,'pasidžiau
gęs, kad- skautai-ėsi he tik-Pir
kosi' savosios programos,' beV ir’ 
mokosi linksmintis. ’• Kartu nuo 
Atlanto atvykęs’ LSB'Vyriausias 
Skautininkas v. s.’ Petras Molis 
palinkėjo laužų programose f at
gaivinti»-lietuviškąsias tradici
jas. riši zį:

. Varžybų pirmoji premija te
ko “Lituanicos” tuntui,-už pasi
rodymą “Mūsų skiltįęs rikiuotė’.’ 
Šią premiją — 100 dol. — pąsky-

lis, buvęs oficialiuoju kursų ve
dėju. Kursus baigiusieji savo 
padėką išreiškė puikiomis do
vanėlėmis lektoriui v. v. dr. J. 
Anysui ir j. v. s. Br. Juodeliui. 

■Šių kursų pirmosios laidos ab
solventės A. Malašauskienė ir 
V. Račiūnienė visus pavaišino 
pyragaičiais ir havajišku punšu.

Kursai, prasidėję 1970 m. lap
kričio 10 d. turėjo. 13 semi- _ 
narų (po dvi valandas), sep
tyniolika savaitinių egzami
nu ir baigiamuosius egzami

nus.

Trečioji premija — “Aušros 
Vartų” skaučių tuntui už įsce- 
navimą liaudies dainos “Buvo 
gera gaspadinė”. šios premijos 
(50 dol.) mecenatas — s. Pr. 
Turūta t- nepabūgo kląstingos 
pavasarinės temperatūros nei 
vėjų ir pats dalyvavo nuotaikin
game vakare, atvykęs net iš 
Grand Rapids,.Michigan.

Ketvirtąją premiją laimėjo 
“Kernavės” skaučių tuntas, vaiz
dingai pademonstravęs leng
viausius būdus skautės įstatams 
išmokti. 30 dol. premiją skyrė 
Chicagos skaučių steigėja s. N. 
Norienė, irgi dalyvavusi varžy
bų vakare.

Oficialiajai varžybų daliai va
dovavo rajono vadas v. s. Pr. 
Nedas, programą vedė skautė 
Nainytė, jai akordeonu talkino 
ps. kun. A. Kezys, SJ, vyriau
sias teisėjas — v. s. V. Vi j eikis.

Varžybų tikslas buvo bandyti 
pakelti laužimų pasirodymų ly
gį. Kaip pasisekusį. bandymą 
vertino ir visi žiūrovai, daly
vavę stebėtojais, vėliau apšne
kėję nuotaikingai praleistą va
karą. P. Jonas

t ■ ’

Skautininke Saulė Šatienė 
— viešnia nuo .Atlanto — pas 
chicagietes... Chicagos Skauti- 
nįnkių Draųgoyės sueiga įvyko 
balandžio 25 d. (draugininkės s. 
Birut,ės Vindąšjenės namuose. 
Be vietinių,.narių, .sueigoje da
lyvavo ir viešnia iš Atlanto ra
jono, buvusį Čikagietė ps.. Saulė 
Šatienė, dabartinė Seserijos 
Skautininkių Skyr. vedėja.
!' Sueigoje būvb diskutuojami 
įvairūs ėiiiamieji reikalai, iš

kie sponsoriai, kurie skautams 
tiesiogiai nevadovauja.

Profesinių skautininkų (pil
nai apmokamų) skaičius nėra di
delis. Jis svyruoja pagal suren
kamas lėšas, ir nemaža dalis 
profesinių skautininkų yra pa
jungti lėšų sukilėmui, vietoje 
administravimo ir instruktavi
mo.

Chicaga turi 76 profesinius 
skautininkus arba vieną tūk
stančiui skautų. Tai yra mažas 
santykis pagal metines lėšas, 
kurių Chicaga 1970 metais su
rinko 1,665,466 dol., o 1971 me
tams sąmata siekia 2,250,000 
dol. šios sumos didžiausią dalį 
— 1,246,000 dol. — sudaro va- 
tions”.

★ Pirmosios žinios apie visų 
Chicagos skautų-čių stovyklas. 
Chicagos skautiškųjų vienetų 
vasaros stovykla vyks liepos 10- 
24 d. Rako stovyklavietėje, Cus
ter, Mich., atskirų vienetų sto
vyklų viršininkai — Aušros Var-

tų tunto — vyr. si. Irena Šere- 
lieenė, Kernavės tunto — s. Van
da Aleknienė, Lituanicos tunto 
ps. Juozas šalčiūnas, Nerijos 
tunto — ps. Aldona Jovaraus- 
kienė pirmą savaitę ir g. valt. 
Vida Račiūnienė antrą savaitę. 
Dėl smulkesnių informacijų pra
šome kreiptis į tuntininkus.

★ V. s. Aleksas Karaliūnas 
pabėgo iš Chicagos. Vidurio Ra
jono vadeivos v. s. Alekso Ka
raliūno naujasis adresas—11710 
Center Drive, Lamont, DI. 60439. 
Telef. 257-2062.

★ Torontas vykdo nerašytą 
v. s. Stepo Kairio testamentą. 
Skautininko Stepo Kairio mu
zikinio vieneto skudučių ir bir
bynių repeticijos vyksta regu
liariai ir mokomasi naujų daly
kų. Vadovauja s. v, v. si. G. 
Kalinauskas. Kanklininkių gru
pė, vad. si. Ž. Šilininkaitės, taip
gi repetuoja kas savaitę.

DVI VADOVĖS DŽIAUGIASI SAVO TUNTO JĖGOMIS

Kairėje — naujoji Toronto "Šatrijos" skaučių tuntininkė ps. P. Saplienė, 
dešinėje — buvusioji tuntimnkė s. L Gvildienė (kovo 2b. d. iškilmėse).

S. Dabkauš nuotr.

Komitetas pabėgėlių

Negalime dabar padėti Si-

ištiesti daugiau kaip 16-kai mi
lijonų pabėgėlių visame pasau
ly” — tokiais žodžiais, JAV-se 
veikiąs Komitetas pabėgėlių rei
kalams, kreipėsi į aukotojus. 
Reikia pažymėti, kad Kolite 
tas, kurio būstinė yra New Yor
ke (20 W. 40th St, New York, 
N. Y. 10018), savo kreipimesi 
į šio krašto gyventojus šitaip iš
kelia Simo Kudirkos tragediją: 
“Atrodo, kad niekam nežinoma, 
kas yra įvykę su lietuviu jūri
ninku, Simu. Visa, ką mes ži
nome, yra tai, kad jis prieš ke
lis mėnesius buvo įvykdęs pa
drąsinantį, bet nesėkmingą žy
gį į laisvę JAV “Vigilant’ laive. 
Nors jo žygis buvo nesėkmin
gas, tačiau, kiek jis nebuvo bai
sus, jis sukėlė ne tik mūsų užuo
jautą, bet yra sužadinęs ir vaiz
duotę. Simas savo žygiu mums 
parodė, ką žmogus gali įvykdy
ti, siekdamas būti laisvas ir — 
kodėl laisvė taip brangintina. 
Kas su juo ligšiol būtų įvykę, jis 
bus prisidėjęs mums dar geriau 
pažinti visų pabėgėlių likimą ir 
šį tą patirti apie kainą, kokią 
jie moka laisvę pamilę”.

Komitetas pabėgėlių reika
lams, pažymėjęs, kad amerikie 
čių pareigūnų elgesys buvo su
kėlęs didžiulį pasipiktinimą, to
liau pabrėžia: “Daug kas mūsų 
pageidautų kuo nors prisidėti 
nors ir Simo žygiui nepavykus”. 
Dėl to Komitetas ir siūlo parem
ti daugiau kaip 16 milijonų pa
bėgėlių. Jie yra apsigyvenę 
įvairiuose pasaulio kraštuose ir 
visur, kur tik jie rado prieglobs-

dėti. \ ?
■ Komitetas savo kreipimesi 
prašo teikti bet kokią paramą 
pabėgėliams. (E)

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 
„'PASISEKIMĄ BIZNYJE

numatomo skautininkių suva
žiavimo reikalūiir .draugovės iž
dininkės v. G. Meiluvienės 
pranešimas apie iždo būvį.
Sueigai pasibaigus, vaišinantis

$

Programoje buvo išeita Lie
tuvos ir pasaulinės jūrininkys
tės istorija, laivininkystės vys
tymasis, įvairūs pastatai, irk
lavimo ir buriavimo principai, 
taisyklės, valčių remontavimas 
ir priežiūra, navigacijos prie
monės bei instrumentai, uostai, 
ženklai, meteorologija, jūrinis 
etiketas ir tradicijos, lynai, 
mazgai, špleisavimas, regatos 
taisyklės ir ženklai, komunikaci
ja, saugumo priemonės ir jūrų 
skautų-čių istorija. Kiekvienas 
šių kursų dalyvis-ė kartu gavo 
ir po 140 psl. konspektą.

Šių kursų pirmoji laida buvo 
suorganizuota 1970 metų žiemą- 
pavasarį, kurią sudarė jūrų 
skaučių Nerijos vadovės. Abi 
laidos yra labai reikšmingos be-

"KERNAVĖS" TALKININKAI KAZIUKO 
MUGEI

Jonas Pasiukas ir* (toliau) D. Petkūnienė 
darbo įkarštyje.

J? ■ , »

J. Petkūno nuotr.

How aminus 
(m your paycheck 

can be a pi 
inyourfutae.

A

CLEVELAND© "NERINGOS" TUNTO SESĖS MARGUČIŲ DAŽYMO 
LENKTYNĖSE

(žiūrimos: V. Nasvytytė, Urbaitytė, D. Palubinskaitė, Giedraitytė ir kt.
V Bacevičiaus nuotr.

jjf ;

augančiam Chicagos jūrų skau
čių Nerijos tuntui, tuo paruo
šiant jaunųjų vadovių kadrus. 
Kursai labai naudingi ir Litua- 
nicos tunto jūrų skautų vie
netams, nors, gaila, mažas skai
čius vadovų jais pasinaudojo.

/ Jr

Kursų antroji laida parei
kalavo daug darbo ir pastan
gų iš lektoriaus v. v. dr. J. 
Anyso, kuris su dideliu en
tuziazmu šiuos kursus meis
triškai pravedė greta savo 
kasdieninio darbo, profeso
riaujant De Paul universitete.

Skautiškos eilės keičiasi, kaip 
metų laikai. Vieniems- baigus, 
ateina naujos kartos. Paruo
šiant naujus vadovų-vių kadrus, 
Chicagos jūrų skautų-Čių eilės 
didės ne tik skaičiais, bet ir vei
klos platumu. K. Naras

į

pabendrauta ir pasidalinta min
timis.

Draugovei priklauso arti 80 
skautininkių. Visos sesės yra 
kviečiamos nepraleisti sueigų, 
suteikia galimybę ne tik susitik
ti, pabendrauti,. bet ir konkre
čių gerų darbelių atliktu Atskiri 
pakvietimai nesiuntinėjami, to
dėl visos narės prašomos stebė
ti pranešimus spaudoje.

* Įdomūs skaičiai: Ameriko
je yra daugiau kaip pusė viso 
pasaulio skautui Amerikiečių 
skautų eilės nuolatos didėja. Boy 
Scouts of America dabar turi 
6,183,000 skautų, kas sudaro 
daugiau negu pusę visų skautų 
visame pasaulyje, (11,000,000 iš 
viso).

Prieš 10 metų Chicagos mies
tas turėjo apie 63,000 skautų. 

Į1971 metais Chicaga turi 77,000

Sound confusing? It isn’t, really. 
When you join the Payroll Savings 
Plan where you work, an amount you 
designate will be set aside automati
cally from each paycheck. That’s the 
“minus.**

That amount will then be invested 
in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “plus” comes in. Because you’re 
automatically saving for your future, 
withoneof thew/krtinves tments there 
are: U.S. Savings Bonds.

And, by deducting a little at a time - 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
know it, you’ll have quite a tidy sum 
tucked away.

And now there’s a bonus interest 
rate cm all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to mata

ity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Join the Payroll Savings Plan.

Bonds are safe. IHrwt, stolen* or destroyed,

Bonds are a proad way •**

Now Bonds pay a bonus at maturity

do

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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KOMUNISTINĖ AGITACIJA BE 
APSKAIČIAVIMO

(Tęsinys)
KOLŪKIEČIAI ATSISAKO 

DARŽŲ, ŠOFERIS NENORI 
DIDESNĖS ALGOS

Girdamas dabartinį liaudies 
gyvenimą, matematikas aiš
kinęs, jog kolūkiečiai taip ge
rai dabar uždirbą, kaip nie
kada lietuvis tiek neuždirbda
vęs. Visi turį gerus butus ben
druose gyvenvietėse, išskyrus 
tuos, kurie atsisako keltis į 
gyvenvietes ir pasilieku seno
siose sodybose, kurios pasmer
ktos nugriovimui ir nebetaiso
mos.

Kolūkiai leidžią kolūkie
čiams pagrioviuose ganyti sa
vo karvę, paruošti jai žiemos 
pašaro. Užaugintą karvę kolū
kietis galįs parduoti už 1,000 
rublių, o tai esą dideli pinigai. 
Tačiau kolūkiečiai pradėję atsi
sakinėti daržų, nesinaudoją pa
griovių šienu, mažiau beauginą 
privačių gyvulių. Priežastis 
esanti ta: gyvulys žmogų pririša 
prie namų. Nei šventą dieną jo 
nepašėręs žmogus negali atsi
traukti nuo namų, negali gyvu
lį palikęs išvažiuoti atostogų. 
Tad kolūkiečiai ir ėmė tenkin
tis valdžios iš kolūkio mokamu 
atlyginimu. Vietoj laisvalaikiu 
gyvulius prižiūrėję ar darže 
dirbę, vieni skaitą knygas ir laik
raščius, žiūri televiziją arba ra
dijo klausosi. Nemažai esą pa
sinešusių į linksmą gyvenimą

— laisvalaikiais lanko draugus, 
baliavoja, degtinę geria ar kor
tomis lošia. , , . ,

Miesto ir užmiesčių susisieki
mui trūkstą šoferių, nors algos 
mokamos geros. Ir paties ma
tematiko šoferis geriau jam šo- 
feriaująs negu ėjęs į užmiesčio 
autobuso šoferius, kur algą tri
gubai didesnę gautų. Užmiesčių 
šoferiai esą labai nepastovioje 
tarnyboje. Tenka iš namų toli 
ir ilgesniam laikui išvažiuoti. 
Ypač, jei kelyje autobusas su- 
gendąs, šoferiui esą daug vargo, 
tad ir gabūs šoferiai verčiau 
mieste už mažą algą dirba, kaip 
ir minimo matematiko šoferis, 
kurs lengvai dirbąs — mašiną 
aptvarkęs laukiąs įsakymo, kur 
bus jam paliepta jo “poną” ar 
“ponią” nuvežti.

Atrodo, kad ir čia matemati
kas neapskaičiavo, viską skirda
mas tik kolūkiečiu ir šoferiu 
norui lengvai gyventi. Juk ne
tikra padėtis, trūkumai prekių 
verčia žmones gyventi tik diena 
iš dienos, ypač kai nėra intereso 
ateičiai taupyti. Ir pats mate
matikas pasisakęs, jog nemanąs 
sūnui palikti jokio palikimo, 
kaip kad seniau Lietuvoje buvo 
praktikuojama ir kaip dar ir 
dabar nekomunistiniame pa
saulyje tebėra madoje. ’

MATEMATIKAS APIE 
KALBOS GRYNUMĄ

Amerikoje lankęsis okup.

Geriausia pasaulyje stalo teniso žaidėja yra komunistinės Kinijos 
Lin Hui Ching. Ji pasaulio pirmenybėse Japonijoje laimėjo pir

mą vietą.

. Senąjį Vilniaus universitetą 
paminėjus, matematikas ėmę- 

Įsis įrodinėti, jog ta mokyklų 
(lietuviams nieko gero nedavė, 
{o buvo tik lenkinimo lizdas. 
Nediskutuojant daug ar mažai 
davė, matematikui buvę atsa
kyta, jog jau lietuviams vien 

j ir to užtektų, kad Simanas Dau 
i kantas buvo to universiteto 
auklėtinis. Prisimintas ir Do- 

; nelaitis, kurs nėra nei rusas, 
■nei rusų auklėtinis , bet buvo 
gabus anų laikų poetas, tik, 

Ikaip mažos mūsų tautos na
rys, negalėjo iškilti tiek tarp
tautinėje plotmėje, kaip kai 
kurie anų laikų už jį nestip
resni poetai.

hus jam labai blogai — gaus palikęs. J tai 
bet Jog šiais laikaisgal keturis metus kalėti, 

bendrai Kudirkos elgesį 
smerkęs. Kudirka turėjęs 
rą darbą, gerą atlyginimą, 
jam reikėję mėginti pabėgti?

Matematikui pastebėta, jog 
Kudirkos pavyzdys rodo, jog 
žmonės nevisi dėl geros algos, 
dėl gero darbo gyvena, bet 
trokšta ir laisvės.

pa
ge-

• *

Nedoras Kudirkos 
esąs ir tuo požiūriu, kad jis 
norėjo pabėgti žmoną ir šeimą

bos labai jau neretas Įvykis. 
Vyrai ir žmonos skiriasi dėl 
įvairiausių priežasčių. Mate
matiko atkirsta : “'Tamsta di- 
vorsus proteguoja?”

Proteguoti divorsų nereikia, 
bet Sovietų S-gos patriotas tu
rėtų nepamiršti, jog ten pati 
vykdo: šeimas į Sibirą trem- 
<lama atskiria vyrus nuo žiny
nu ...

(Bus daugiau)

Lietuvos matematikas Statu- 
levičius, peikdamas išeivijos 
gyvenimą ir agitaciniai girda 
mas sovietiškąjį rojų, kuria
me jis užaugo, pasididžiavęs, 
jog lietuvių kalba niekada ne
buvusi taip gryna, nuo sveti
mybių apvalyta, kaip dabar so
vietinė j.e Lietuvoje. Visiems 
“terminams” turima ilietuviš- 
kus žodžius, o Amerikos lie
tuvių ir jų spaudos kalba esan 
ti tikras jovalas.

Ir čia pokalbininkų buvę 
matematikui nenusileista, pa
stebint, jog jo pavartotasis 
“terminas” ir plačiai Lietuvo
je vartojamas “televizorius”

There’s no reason 
for a hot summer day 

to last all night.

Get The Sleeper 
Air Conditioner.

Model LO6-1OQ

Cools with whisper quiet performance... 
let’s you sleep in peace.
Pick one up... carry it home I 
Features built-on window kit 
Installs In minutes.
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 8,000 BTU’S.

AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR CHRYSLER yffif CORPORATION

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

nėra lietuviški žodžiai, o “ko- 
chozas’’ visai biauri svetimy
bė. Matematiko aiškinta, jog 
“kolchozo” oficialiai nevarto
jama, turimas gražus savas 
žodis “kolūkis”. Pabrėžęs ma
tematikas, kad išeivijos spau
da labai mėgsta “kolchozą”, o 
sovietinės Lietuvos spaudoje 
“kolchozas” tevartojamas saty 
riniuose raštuose.

Į tai buvę atsakyta, jog “ko
lūkis” nėra grynai lietuviškas 
žodis, nes sudarytas iš to pat 
“kol”, kaip ir “kolchozas”, tik 
prie to “kol” pridurtas lietu
viškasis “ūkis”.

Negali nuneigti ir nereikia 
neigti, kad ten kalbininkai dir
ba kalbos labui, ją nuo sveti
mybių valo, bet pasakymas, 
jog visiems “terminams’’ turi
ma' savo lietuviški žodžiai, 
yra tik tuščias pasigyrimas, 
nes okup. Lietuvos spaudoje 
mirga tokie žodžiai: “didieji 
gyvenamųjų namų mikrora
jonai”, ’ “gidas”, “cechas”, “po 
litechnika”, “polimetrinis”, 
“miniatura”, “produkcija” ir 
kt ' ■t:

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

ko- 
Kodėl iš 
atvažiuo 
profeso- 

rašyto-

G. VERDI 4 V. OPERA

Kalbos temomis šnekant 
prisiminta: ir kalbininko Kaz
lausko.mirtis. Matematikas 
lyg visom keturiom pasišovęs 
įrodinėti, -jogibuvo savižudy
bė. Tačiau negalėjo paneigti 
to, jog kalbininkas jau nuo 
pat savo disertacijos puolęs 
nusiminiman,, nes ne visas jo 
darbo tezes būvą galima spaus 
dinti. n

Iš pokalbininku pastebėjus, 
jog to mokslininko mirti gau
bia ir tas šešėlis^ kad nebuvo 
nekrologų, prakalbų, oficia
lių mirties užuojautų. Mate
matikas atsakęs^, buvo laikai 
kai savižudžių nepriimdavo į 
bendras kapines, : tad ko dabar 
norėti prakalbų,1! nekrologų... 

GIRIA RUSŲ PRANAŠUMĄ

“įsitikinimą”,

Ne pagal matematinį apskai 
čiavimą, bet pagal rusiškosios 
kompartijos paliepimą lietu
vis matematikas ėmęs dėstyti 
ir savo partinį
jog rusų tauta esanti prana
šesnė už visas kitas tautas. Pa
minėjęs Puškiną ir dar vieną 
kitą rusų rašytoją, matemati
kas išdidžiai klausęs: kuri ki
ta tauta gali tokiais vyrais pa
sigirti?

Buvę atsakyta, jog Puški
nas buvo, kito lygiai tokio pat 
niekur daugiau nebus, bet 
vokiečių Goethe, prancūzų 
Balzakas ir dar visa eilė rašy
tojų turi taip pat kaip ir Puš
kinas nemenkesnę vietą lite
ratūroje. O pažvelgus į šių lai 
kų technikos plėtojimąsi, ma
toma, jog ne rusai davė pra
džią raketų amžiui, bet vokie
čiai. Karo pabaigoje rusai ir 
vėliau amerikiečiai suskato 
kiek galėdami daugiau vokie
čių mokslininkų pasigauti.

Atremiant matematiko aiš
kinimą apie rusų pranašumą, 
buvę nurodyta, jog Vilniuje 
veikė aukštoji mokykla arba 
universitetas jau tais laikais, 
kai maskoliai dar nė nesapna
vo Maskvoje įsteigti aukštojo 
mokslo įstaigą.

APIE ŽYDUS IR
S. KUDIRKĄ

Kalbant apie laisves ir sovie 
tines nelaisvės, buvę paklaus
ta, kodėl žydai turi tiek skan
dalų daryti, reikalaudami lei 
dimo išvažiuoti į Izraelį, 
dėl jie neišleidžiami? 
Lietuvos daugiausia 
ja mokyti žmonės, 
riai, laikraštininkai,
jai, o labai mažai teatvažiuo
ja paprastų žmonių, kolūkie
čių ir kitokių darbininkų?

Apie lietuvius keliauninkus 
matematikas trumpai teprabi
lęs, tik prataręs, kad pasų da
vėjai kartais padaro klaidų, 
nevisus išleidžia. O apie žy
dus buvęs kalbesnis, žydai esą 
geri fizikai, geri mokslinin
kai, turį daug karinių žinių 
bei paslapčių, tad jiems nelei 
džiama išvažiuoti .

Po tokio paaiškinimo buvę 
pastebėta, jog tas matemati
ko pasakotasis rusų pranašu
mas, gal nudyla prieš žydų 
mokslingumą ir gabumą?

Matematiko žvelgta į žydų 
bendruomenę, į šeimos gyve
nimą ir visą žydiškąją organi
zaciją neigiamai vertinant. 
Žydai nesą kokie stebuklingi 
“vunderkindai”, .. bet jie mies
tuose gyvendami visada turė
ję pranašumą savo vaikų mo
kyme. “šulėse’’ jie aptarią, 
kaip prieš kitus žmones veik
ti, šeimose nuo mažens vai
kams kalama, ko jie turi siek 
ti, kuo turi būti, ko mokytis, 
tad tokiu auklėjimu žydai ir 
iškylą.

Paminėjus Simą Kudirką, 
matematikas aiškinęs, jog ne-

Operos spektakliai: 1971 m. gegužės mėn. 1 d., S vai. vak.
gegužės mėn. 2 d., 3 vai. popiet 
gegužės mėn. 8 d., 8 vai. vak.

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS, Dirigentas ir Režisierius

SPEKTAKLIAI — Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th ir So. California Avenue. 
Chicago, Illinois.

BILIETŲ KAINOS: 8, 7, 6, 5 ir 4 dol. Premjerai $1.00 brangiau.

VISI BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE

Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti čekį LITHUANIAN 
OPERA OF CHICAGO pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu 
voku ir pašto ženklu, būtinai pažymint ir spektaklio datą, šiuo 
adresu:

2511 West 69th Street
CHICAGO, ILLINOIS 60629

VISI LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
D tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas.' Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

INSURED
Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNESDAY, APRIL 28, 1971

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA



NAUJIEJI INSTRUKTORIAI, BAIGĘ CHICAGOS JŪRŲ SKAUTŲ-ČIŲ JŪRININKYSTĖS 
INSTRUKTORIŲ KURSUS

Antrasis iš kairės — kuršy vedėjas j. v. s. Bronius Juodelis, ketvirtasis — lektorius v. v. dr. J. Anysas.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTK BALYS VOSYLIUS

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

VEIDAI

VIII-JI METAI NR. 17 (321)

Iš skautiškos žiemines mokyklos

Jūrininkystes instruktoriai; busimieji jachtų vadai
Po keturių su puse mėnesių Įtempto ir labai’produktingo 

darbo jūrininkystės instruktorių kursuose Chicagoje, balandžio 
15 d. devynios sesės —jūrų skautės ir penki broliai" — jūrų skau- 
tai bei jūrų budžiai susirinko pabaigtu viii šventei — diplomams.7

Kursų lektoriui v. y.. dr. J. 
Anysui paskelbus baigiamųjų ir 
kursų metu vykusių savaitinių 
egzaminų rezultatus, paaiškėjo, 
kad 4

kursus baigė: Kristina Bau- 
milaitė, Dalia Čepėnaitė, v. 
v. Ramunė Dičienė, Vida 
Junevičiūtė, Kristina Kavo- 
liūtė, Ramunė Kazėnaitė, - 
Jūratė Mackevičiūtė, _ Ne-.; 
ringą Peseckaitė, Violeta 
ščerbaitė, Raimundas Ado
maitis, Raimundas Kunst- 
manas, Leopoldas Kupcikė- 
vičius (baigė) pirmuoju),

liūnas.
Kartu atitinkamai išlaikius 

buriavimo teorijos egzaminą se
kantiems kursantams buvo pri
pažintas LSS III klasės jachtos 
vado teorinės dalies baigimas: 
Kristinai Baumilaitei (išlaikė 
pirmąja), Leopoldui Kupcikevi- 
čiui, Raimundui Kunstmanui ir 
Algiui Regiui. Vėliau išlaikius 
buriavimo praktikos egzaminus, 
bus suteiktas IH-čios klasės 
jachtos vado liudijimas.

Kursų baigimo diplomus, su 
linkėjimais gautas žinias plės
ti ir perduoti jaunesniems bro
liams ir sesėms, įteikė LSB Jū
rų Skautų Skyriaus įgaliotinis 
vidurio rajone j. v. s. Br. Juode-

lis, buvęs oficialiuoju kursų ve
dėju. Kursus baigiusieji savo 
padėką išreiškė puikiomis do
vanėlėmis lektoriui v. v. dr. J. 
Anysui ir j. v. s. Br. Juodeliui/ 
Šių kursų pirmosios laidos ab
solventės A. Malašauskienė ir 
V. Račiūnienė visus pavaišino ’ 
pyragaičiais ir havajišku punšu.

Kursai, prasidėję 1970 m. lap- 
, kričių 10 d, turėjo 18 semi
narų (po dvi valandas); sep
tyniolika savaitinių egzami
nu ir baigiamuosius egzami

nus.
Programoje buvo išeita Lie

tuvos ir pasaulinės jūrininkys
tės istorija, laivininkystės vys
tymasis, įvairūs pastatai, irk-, 
lavimo ir buriavimo principai, 
taisyklės, valčių remontavimas 
ir priežiūra, navigacijos prie
monės bei instrumentai, uostai, 
ženklai, meteorologija, jūrinis, 
etiketas ir tradicijos, lynai, 
mazgai, špleisavimas, regatos 
taisyklės ir ženklai, komunikaci
ja, saugumo priemonės ir jūrų 
skautų-čių istorija. Kiekvienas 
šių kursų dalyvis-ė kartu gavo 
ir po 140 psl. konspektą.

Šių kursų pirmoji laida buvo 
suorganizuota 1970 metų žiemą- 
pavasarį, kurią sudarė jūrų 
skaučių Nerijos vadovės. Abi 
laidos yra labai reikšmingos be-

DARBAI
-į- Laužų pasirodymų varžy

bos, kuriose buvo laukiama ke
turių vidurio rajono miestų var- 
žybinių junginių, labai susiau
rėjo, praktiškai galint dalyvauti 
tik Chicagai. Varžybose ir pasi
rodė tik po vieną Chicagos 'tun
tų jėgą. Kiek buvo premijų — 
tiek ir besirungiančių. Varžy
bos įvyko balandžio 17 d. va
karą Marquette parko par. sa
lėje, žiūrėjo (ir vėliau šoko) 
per 200 žmonių. Pradinėje pro
gramoje mielų žodžių pabėrė 
LSS-gos reikalais r Chicaga at
vykęs Tarybos Pirmininkasi'V. 
s. Antanas: Sdulaitis," pasidžiau
gęs, kad skautai-ės' he tik-ttio-'' 
kosr savosios programos,5 bet£ ir 
mokosi linksmintis. ’' Kartu ’ nuo 
Atlanto atvykęs LSB5 Vyriausias ■ 
Skautininkas v. s. * Petras5 ’Molis 
palinkėjo laužų programose>at-1 
gaivinti > lietuviškąsias’ tradici
jas.

Varžybų pirmoji-pręmįja te-, 
ko “Lituanicos” tuntui, už pasi
rodymą “Mūsų, skįltįęs rikiuotė’..’ 
Šią premiją — 100 dol. — pąsky-

CLEVELANDO "NERINGOS" TUNTO SESĖS MARGUČIŲ DAŽYMO 
LENKTYNĖSE

Įžiūrimos: V. Nasvytytė, Urbaitytė, D. Palubinskaitė, Giedraitytė ir kt.
V. Bacevičiaus nuotr.

Komitetas pabėgėlių 

reikalams apie Simą 
“Negalime dabar padėti Si- 

mui, bet galime 
ištiesti daugiau kaip 16-kal mi- 
tijoau pabėgėliu visame PJWU- 
lv»» _  tokiais žodžiais, JAV-se
veikias Komitetas pabėgėlių rei
kalams. kreipėsi aukotojus. 
Reikia pažymėti, kad Kolite 
tas, kurio būstinė yra New Yor- 
ke (20 W. 40th St., New York, 
N. Y. 10018), savo kreipimesi 
į šio krašto gyventojus šitaip iš- 

Ikelia Simo Kudirkos tragediją: 
“Atrodo, kad niekam nežinoma, 
kas yra įvykę su lietuviu jūri
ninku, Simu. Visa, ką mes ži
nome, yra tai, kad jis prieš ke
lis mėnesius buvo įvykdęs pa
drąsinantį, bet nesėkmingą žy
gį į laisvę JAV “Vigilant* laive. 
Nors jo žygis buvo nesėkmin
gas, tačiau, kiek jis nebuvo bai
sus, jis sukėlė ne tik mūsų užuo
jautą, bet yra sužadinęs ir vaiz
duotę. Simas savo žygiu mums 
parodė, ką žmogus gali įvykdy
ti, siekdamas būti laisvas ir — 
kodėl laisvė taip brangintina. 
Kas su juo ligšiol būtų įvykę, jis 
bus prisidėjęs mums dar geriau 
pažinti visų pabėgėlių likimą ir 
šį tą patirti apie kainą, kokią 
jie moka laisvę pamilę”.

Komitetas pabėgėlių reika
lams, pažymėjęs, kad amerikie 
čių pareigūnų elgesys buvo su
kėlęs didžiulį pasipiktinimą, to
liau pabrėžia: “Daug kas mūsų 
pageidautų kuo nors prisidėti 
nors ir Simo žygiui nepavykus”. 
Dėl to Komitetas ir siūlo parem
ti daugiau kaip 16 milijonų pa
bėgėlių. Uie yra apsigyvenę 

pasaulio kraštuose ir 
jie rado prieglobs- 

įmanoma jiems pa-

| rė Akademinio Skautų Sąjūdžio įvairių šakų ikautų ų 23*500 au- 
dr. Vydūno vardo Šalpoa Fondas, augusių vadovų, taigi_wiejnea

Antroji premija teko pačiam suaugęa vadovas maHaug trims
Į jauniausiam — Nerijos jū- j skautams. Tačiau taip nėr**, nes 
I rų skaučių tuntui už “Laiko ma- j suaugusių skaičių sudaro komi- 
šiną”, kuri žiūrovams pristatė tetuose registruoti tėvai ir viso- 

. lietuviškuosius praeities , da-1 kie sponsoriai, kurie skautams 
barties ir ateities tipus. Ant-į tiesiogiai nevadovauja.

j rajai vietai premiją skyrė MBe- 
. vardis” (75 dot), deja, ant če- 
j kio voko varžybų teisėjai pa
stebėjo Pr. Nedo adresą.

Trečioji premija — “Aušros 
Vartų” skaučių tuntui už įsce- 
navimą liaudies dainos “Buvo

Į gera gaspadinė”. šios premijos 
(50 dol.) mecenatas — s. Pr. 
Turūta — nepabūgo kląstingos 
pavasarinės temperatūros nei 
vėjų ir pats dalyvavo nuotaikin
game vakare, atvykęs net iš 
Grand Rapids, Michigan.

Ketvirtąją premiją laimėjo 
“Kernavės” skaučių tuntas, vaiz
dingai pademonstravęs leng
viausius būdus skautės įstatams 
išmokti. 30 dol. premiją skyrė 
Chicagos skaučių steigėja s. N. 
Norienė, irgi dalyvavusi varžy
bų vakare.

Oficialiajai varžybų daliai va
dovavo rajono vadas v. s. Pr. 
Nedas, programą vedė skautė 
Nainytė, jai akordeonu talkino 
ps. kun. A. Kezys, SJ, vyriau
sias teisėjas — v. s. V. Vi j eikis.

•I ’

Varžybų tikslas buvo bandyti 
pakelti laužimų pasirodymų ly
gį. Kaip pasisekusį bandymą 
vertino ir visi žiūrovai, daly
vavę stebėtojais, vėliau apšne
kėję nuotaikingai praleistą va
karą. P. Jonas

Skautininke Saulė Šatienė 
— viešnia nuo .Atlanto — pas 
chicagietes... Chicagos Skauti- 
nįnkįų Draugoyės sueiga įvyko 
balandžio 25 Sdraugininkės s. 
Birut.es Vindąąįenės namuose. 
Be vietinių narių, .sueigoje da
lyvavo ir viešnia iš Atlanto ra
jono, buvusi Čikagietė ps._ Saulė 
Šatienė, dabartinė Seserijos 
Skautininkių Skyr. vedėja.

’ Sueigoje būvė diskutuojami 
įvairūs Giliamieji reikalai, is- 
klausytas''viešnios pranešimas 
numatomo skautininkių suva
žiavimo reikalurir .draugovės iž
dininkės v. &8..G, Meiluvienės 
pranešimas apie iždo būvį. 
Sueigai pasibaigus, vaišinantis

auniausium

Profesinių skautininkų (pil
nai apmokamų) skaičius nėra di
delis. Jis svyruoja pagal suren
kamas lėšas, ir nemaža dalis 
profesinių skautininkų yra pa
jungti lėšų sukilėmui, vietoje 
administravimo ir instruktavi
mo.

Chicaga turi 76 profesinius 
skautininkus arba vieną tūk
stančiui skautų. Tai yra mažas 
santykis pagal metines lėšas, 
kurių Chicaga 1970 metais su
rinko 1,665,466 dol, o 1971 me
tams sąmata siekia 2,250,000 
dot šios sumos didžiausią dalį 
— 1,246,000 dol. — sudaro va- 
tions”.

tų tunto — vyr. si. Irena Šero- 
lieenė, Kernavės tunto — s. Van
da Aleknienė, Lituanicos tunto 
ps. Juozas šalčiūnas, Nerijos 
tunto — ps. Aldona Jovaraus- 
kienė pirmą savaitę ir g. valt. 
Vida Račiūnienė antrą savaitę. 
Dėl smulkesnių informacijų pra
šome kreiptis į tuntininkus.

★ V. s. Aleksas Karaliūnas 
pabėgo iš Chicagos. Vidurio Ra
jono vadeivos v. s. Alekso Ka
raliūno naujasis adresas—11710 
Center Drive, Lamont, Ill. 60439. 
Telef. 257-2062.

★ Torontas vykdo nerašytą 
v. s. Stepo Kairio testamentą. 
Skautininko Stepo Kairio mu
zikinio vieneto skudučių ir bir
bynių repeticijos vyksta regu
liariai ir mokomasi naujų daly
kų. Vadovauja s. v, v. si. G. 
Kalinauskas. Kanklininkių gru
pė, vad. si. ž. šilininkaitės, taip
gi repetuoja kas savaitę.

Chicagos skautų-čių stovyklas. 
Chicagos skautiškųjų vienetų 
vasaros stovykla vyks liepos 10- 
24 d. Rako stovyklavietėje, Cus
ter, Mich., atskirų vienetų sto
vyklų viršininkai — Aušros Vat

įvairiuose

dėti.

DVI VADOVĖS

Kairėje — naujoji 
dešinėje — buvusioji

DŽIAUGIASI SAVO TUNTO JĖGOMIS

tuntjmnkė s. L. Gvildienė (kovo 20: <t iškilmėse),
S. Dabkaus iraotr.

* Komitetas 
prašo teikti 
pabėgėliams.

savo kreipimesi 
bet kokia parama

(E)
KURIE GARSINASI
— TURI GERIAUSIA 

BIZNYJE

"KERNAVĖS" TALKININKAI KAZIUKO 
MUGEI

Jones Peštukas ii* (toliau) D. Petkūnienė 
darbo įkarštyje.

J. Petkūno nuotr.

Souad confusing? It isn’t, really. 
When you join the Payroll Savings 
plan where you work, an amount you

augančiam Chicagos jūrų skau
čių Nerijos tuntui, tuo paruo
šiant jaunųjų vadovių kadrus. 
Kursai labai naudingi ir Litua- 
nicos tunto jūrų skautų vie
netams, nors, gaila, mažas skai
čius vadovų jais pasinaudojo.

Kursų antroji laida parei
kalavo daug darbo ir pastan
gų iš lektoriaus v. v. dr. J. 
Anyso, kuris su dideliu en
tuziazmu šiuos kursus meis
triškai . pravedė greta savo 
kasdieninio darbo, profeso
riaujant De Paul universitete.

Skautiškos eilės keičiasi, kaip 
metu laikai. Vieniems baigus, 
ateina naujos kartos. Paruo-

pabendrauta ir pasidalinta min
timis.

Draugovei priklauso arti 80 
skautininkių. Visos .sesės yra 
kviečiamos nepraleisti sueigų, 
suteikia galimybę ne tik susitik
ti, pabendrauti,. bet ir konkre
čių gerų darbelių atlikti. Atskiri 
pakvietimai nesiuntinėjami, to
dėl visos narės prašomos stebė
ti pranešimus spaudoje.

* Įdomūs skaičiai: Ameriko
je yra daugiau kaip pusė viso 
pasaulio skautų. Amerikiečių 
skautų eilės nuolatos didėja. Boy 
Scouts of America dabar turi 
6,183,000 skautų, kas sudaro 
daugiau negu pusę visų skautų 
visame pasaulyje, (11,000,000 iš

**p»inm.**
That amount will then be invested 

in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “plus” comes in. Because you’re 
automatically saving for your future, 
withoneof ther^fortinvestments there 
are: U.S. Savings Bonds.

And, by deducting a little at a time • 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
know it, you’ll have quite a tidy sum 
tucked away.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5}£% when held to matu-

ity of 5 years, 10 months (4% die 
first year). That extra %, payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Put a little “plus’* in your future. 
Join the Payroll Savings Plan.

we replace there. When seeded, they on be

Bonds arc a proud way CD aero.

Now Bonds pay a bonus at maturity.

at The

šiant naujos vadovų-vių kadrus, 
Chicagos jūrų skautų-čių eilės 
didės ne tik skaičiais, bet ir vei
klos platumu. K. Naras

viso).
Prieš 10 metų Chicagos mies

tas turėjo apie 63,000 skautų. 
1971 metais Chicaga turi 77,000
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KOMUNISTINĖ AGITACIJA BE
APSKAIČIAVIMO

(Tęsinys)
KOLŪKIEČIAI ATSISAKO 

DARŽŲ, ŠOFERIS NENORI 
DIDESNĖS ALGOS

Girdamas dabartinį liaudies 
gyvenimą, matematikas aiš
kinęs, jog kolūkiečiai’ taip ge
rai dabar uždirbą, kaip nie
kada lietuvis tiek neuždirbda
vęs. Visi turi gerus butus ben
druose gyvenvietėse, išskyrus 
tuos, kurie atsisako keltis i 
gyvenvietes ir pasilieką seno
siose sodybose, kurios pasmer
ktos nugriovimui ir nebetaiso
mos.

Kolūkiai leidžią kolūkie
čiams pagrioviuose ganyti sa
vo karvę, paruošti jai žiemos 
pašaro. Užaugintą karvę kolū
kietis galįs parduoti už 1,000 
rublių, o tai esą dideli pinigai. 
Tačiau kolūkiečiai pradėję atsi
sakinėti daržų, nesinaudoją pa
griovių šienu, mažiau beauginą 
privačių gyvulių. Priežastis 
esanti ta: gyvulys žmogų pririša 
prie namų. Nei šventą dieną jo 
nepašėręs žmogus negali atsi
traukti nuo namų, negali gyvu
li palikęs išvažiuoti atostogų. 
Tad kolūkiečiai ir ėmė tenkin
tis valdžios iš kolūkio mokamu 
atlyginimu. Vietoj laisvalaikiu 
gyvulius prižiūrėję ar darže 
dirbę, vieni skaitą knygas ir laik
raščius, žiūri televiziją arba ra
dijo klausosi. Nemažai esą pa
sinešusių į linksmą gyvenimą

— laisvalaikiais lanko draugus, 
baliavoja, degtinę geria ar kor
tomis lošia. . , ,

Miesto ir užmiesčių susisieki
mui trūkstą šoferių, aors algos 
mokamos geros. Ir paties ma
tematiko šoferis geriau jam šo- 
feriaująs negu ėjęs į užmiesčio 
autobuso šoferius, kur algą tri
gubai didesnę gautų. Užmiesčių 
šoferiai esą labai nepastovioje 
tarnyboje. Tenka iš namų toli 
ir ilgesniam laikui išvažiuoti. 
Ypač, jei kelyje autobusas su- 
gendąs, šoferiui esą daug vargo, 
tad ir gabūs šoferiai verčiau 
mieste už mažą algą dirba, kaip 
ir minimo matematiko šoferis, 
kurs lengvai dirbąs — mašiną 
aptvarkęs laukiąs įsakymo, kur 
bus jam paliepta jo “poną” ar 
“ponią” nuvežti.

Atrodo, kad ir čia matemati
kas neapskaičiavo, viską skirda
mas tik kolūkiečių ir šoferių 
norui lengvai gyventi. Juk ne
tikra padėtis, trūkumai prekių 
verčia žmones gyventi tik diena 
iš dienos, ypač kai nėra intereso 
ateičiai taupyti. Ir pats mate
matikas pasisakęs, jog nemanąs 
sūnui palikti jokio palikimo, 
kaip kad seniau Lietuvoje buvo 
praktikuojama ir kaip dar ir 
dabar nekomunistiniame pa
saulyje tebėra madoje.

MATEMATIKAS APIE 
KALBOS GRYNUMĄ

Amerikoje lankęsis okup.

n
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s* 
s

Geriausia pasaulyje stalo teniso žaidėja yra komunistinės Kinijos 
Lin Hui Ching. Ji pasaulio pirmenybėse Japonijoje laimėjo pir

mą vietą.

Lietuvos matematikas Statu- 
levičius, peikdamas išeivijos 
gyvenimą ir agitaciniai girda 
mas sovietiškąjį rojų, kuria
me jis užaugo, pasididžiavęs, 
jog lietuvių kalba niekada ne
buvusi taip gryna, nuo sveti
mybių apvalyta, kaip dabar so
vietinėje Lietuvoje. Visiems 
“terminams” turima (lietuviš
kus žodžius, o Amerikos lie
tuvių ir jų spaudos kalba esan 
ti tikras jovalas.

Ir čia pokalbininkų
matematikui nenusileista, pa
stebint, jog jo pavartotasis 
‘‘terminas” ir plačiai Lietuvo
je vartojamas “televizorius”

buvę

Now at GLASER’S

There’s no reason 
for a hot summer day 

to last all night.

Get The Sleeper 
Air Conditioner.

Model LO6-1OG

Cools with whisper quiet performance... 
let’s you sleep in peace.
Pick one up... carry it home!
Features built-on window kit 
Installs in minutes.
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 8,000 BTLTS.

nėra lietuviški' žodžiai, o “ko- 
chozas’’ visai biauri svetimy
bė. Matematiko aiškinta, jog 
‘'kolchozo” oficialiai nevarto
jama, turimas gražus savas 
žodis “kolūkis”. Pabrėžęs ma
tematikas, kad išeivijos spau
da labai mėgsta “kolchozą”, o 
sovietinės Lietuvos spaudoje 
“kolchozas” tevartojamas saty 
rimuose raštuose.

Į tai buvę atsakyta, jog “ko
lūkis” nėra grynai lietuviškas 
žodis, nes sudarytas iš to pat 
“kol”, kaip ir “kolchozas”, tik 
prie to ‘‘kol” pridurtas lietu
viškasis “ūkis”.

Negali nuneigti ir nereikia 
neigti, kad ten kalbininkai dir
ba kalbos labui, ją nuo sveti
mybių valo, bet pasakymas, 
jog visiems “terminams’’ turi
ma' savo lietuviški žodžiai, 
yra tik tuščias pasigyrimas, 
nes okup. Lietuvos spaudoje 
mirga tokie žodžiai: “didieji 
gyvenamųjų ndmų mikrora
jonai”, 1 “gidas”, “cechas”, “po 
litėchinika”, 
“miiiiatura”, 
kt. '

' “polimetfinis”, 
“produkcija” ir

irtemp
>

AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR S CHRYSLER kV CORPORATION

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
—.—.—-■—

Senąjį Vilniaus univer-.itč-tą 
ipamiuėjits, malemnlikas ėmę
sis įrodinėti, jog la mokykla 

i lietuviams nieko gero nedavė, 
|o buvo tik lenkinimo lizdas, 
j Nediskutuojant daug ar mažai 
įdavė, matematikui buvę alsa- 
ikyla, jog jau lietuviams vien 
ir to užlekiu, kad Simanas Dau 
kantas buvo to universiteto 
auklėtinis. Prisimintas ir Do
nelaitis, kurs nėra nei rusas, 
nei rusų auklėtinis , bet buvo 
gabus anų laikų poetas, tik, 
kaip mažos mūsų tautos na-lnorėjo pabėgti žmoną ir šeimą 
rys, negalėjo iškilti tiek tarp
tautinėje plotmėje, kaip kai 
kurie anų laikų už jį nestip
resni poetai.

Kodėl iš 
atvažiuo 
profeso- 

rašvto- *

bus jam labai blogai — gnus palikęs. Į tai Luvę i 
bei'jog šiais laikais šeini 
pa-lbos labai jau nereta 
ge- Vyrai ir žmonos skii 
ko įvairiausių priežasčių.

gal keturis metus kalėti, 
bendrai Kudirkos elgesį 
smerkęs. Kudirka turėjęs 
rą darbą, gerą atlyginimą, 
jam reikėję mėginti pabėgti?

Matematikui pastebėta, jog 
Kudirkos pavyzdys rodo, jog 
žmonės nevisi dėl geros algos, 
dėl gero darbo gyvena, bet 
trokšta ir laisvės.

Nedoras Kudirkos, elgesys 
esąs ir tuo požiūriu, kad jis

Mate
matiko atkirsta : "Tamsta di- 
vorsus proteguoja?”

Proteguoti divorsų nereikia, 
bet Sovietų S-gos patriotas tu
rėtų nepamiršti, jog ten pa Ii 
vykdo; šeimas į Sibirą trem- 
dama atskiria vyrus nuo žnw-
nu..

(Bus daugiau)

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

G. VERDI i V. OPERA

Kalbos temomis šnekant 
prisiminta: ir kalbininko Kaz
lausko y.niįrtis.,;TMatematikas . 
lyg visom keturiom pasišovęs 
įrodinėti, jog buvo savižudy
bė. Tačiau negalėjo paneigti 
to, jog kalbininkas jau nuo 
pat savo disertacijos puolęs 
nusiminiman, nes ne visas jo 
darbo tezes buvcj galima spaus 
dinti. ®

• t

Iš pokalbininkų pastebėjus, 
jog to mokslininko mirtį gau
bia ir tas šešėliai kad nebuvo 
nekrologų, prakalbų, oficia
lių mirties užuojautų. Mate
matikas atsakę^ buvo laikai 
kai savižudžių nepriimdavo į 
bendras kapines, tad ko dabar 
norėti prakalbų,. nekrologų... 

GIRIA RUSŲ PRANAŠUMĄ
Ne pagal matematini apskai 

čiavimą, bet pagal rusiškosios 
kompartijos paliepimą lietu
vis matematikas ėmęs dėstyti 
ir savo partinį “įsitikinimą”, 
jog rusų tauta esanti prana
šesnė už visas kitas tautas. Pa
minėjęs Puškiną ir dar vieną 
kitą rusų rašytoją, matemati
kas išdidžiai klausęs: kuri ki
ta tauta gali tokiais vyrais pa
sigirti?

Buvę atsakyta, jog Puški
nas buvo, kito lygiai tokio pat 
niekur daugiau nebus, bet 
vokiečių Goethe, prancūzų 
Balzakas ir dar visa eilė rašy
tojų turi taip pat kaip ir Puš
kinas nemenkesnę vietą lite
ratūroje. O pažvelgus į šių lai 
kų technikos plėtojimąsi, ma
toma, jog ne rusai davė pra
džią raketų amžiui, bet vokie
čiai. Karo pabaigoje rusai ir 
vėliau arnerikiečiai suskato 
kiek galėdami daugiau vokie
čių mokslininkų pasigauti.

Atremiant matematiko aiš
kinimą apie rusų pranašumą, 
buvę nurodyta, jog Vilniuje 
veikė aukštoji mokykla arba 
universitetas jau tais laikais, 
kai maskoliai dar nė nesapna
vo Maskvoje įsteigti aukštojo 
mokslo įstaigą.

APIE ŽYDUS IR 
S. KUDIRKĄ

Kalbant apie laisves ir sovie 
tines nelaisvės, buvę paklaus
ta, kodėl žydai turi tiek skan
dalų daryti, reikalaudami lei 
dimo išvažiuoti į Izraelį, ko
dėl jie neišleidžiami? 
Lietuvos daugiausia 
ja mokyti žmonės, 
riai, laikraštininkai,
jai, o labai mažai teatvažiuo
ja paprastų žmonių, kolūkie
čių ir kitokių darbininkų?

Apie lietuvius keliauninkus 
matematikas trumpai teprabi
lęs, tik prataręs, kad pasų da
vėjai kartais padaro klaidų, 
nevisus išleidžia. O apie žy
dus buvęs kalbesnis, žydai esą 
geri fizikai, geri mokslinin
kai, turį daug karinių žinių 
bei paslapčių, tad jiems nelei 
džiaina išvažiuoti .

Po tokio paaiškinimo buvę 
pastebėta, jog tas matemati
ko pasakotasis rusų pranašu
mas, gal nudyla prieš žydų 
mokslingumą ir gabumą?

Matematiko žvelgta į žydų 
bendruomenę, Į šeimos gyve
nimą ir visą žydiškąją organi
zaciją neigiamai vertinant. 
Žydai nesą kokie stebuklingi 
“vunderkindai”, bet jie mies
tuose gyvendami visada turė
ję pranašumą savo vaikų mo
kyme. “šulėse’’ jie aptarią, 
kaip prieš kitus žmones veik
ti, šeimose nuo mažens vai
kams kalama, ko jie turi siek 
ti, kuo turi būti, ko mokytis, 
tad tokiu auklėjimu žydai ir 
iškylą.

Paminėjus Simą Kudirką, 
matematikas aiškinęs, jog ne-

Operos spektakliai: 1971 m. gegužės men. 1 d., 8 vai. vak. 
gegužės mėn. 2 d., 3 vai. popiet 
gegužės mėn. 8 d., 8 vai. vak.

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS, Dirigentas ir Režisierius

SPEKTAKLIAI — Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th ir So. California Avenue. 
Chicago, Illinois.

BILIETŲ KAINOS: 8, 7, 6, 5 ir 4 dol. Premjerai $1.00 brangiau.

VISI BILIETAI GAUNAMI M A R G

Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti 
OPERA OF CHICAGO pavadinimu, kartu su 
voku ir pašto ženklu, būtinai pažymint ir 
adresu:

i N l U O S E

čekį LITHUANIAN 
sau pačiam adresuotu 
spektaklio datą, šiuo

2511 West 69th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

VISI LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

v

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jusi] 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
nesio pirmos.

UNIVER
4

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Šolochovas kalba apie popierių 
ir jo gadintojus

Michailas A. šolochovas, plačiai dar ir šiandien Ru
sijoje skaitomo romano “Tylusis Donas” autorius, pasa
kė kalbą Maskvoje vykusiame komunistų partijos suva
žiavime. šolochovas iškilo Stalino laikais. Jo romanas ir 
įvairios apysakos buvo ir tebėra spausdinamos tūkstan
čiais. Už kiekvieną eilutę jam mokamas didelis honora
ras. šolochovas pritarė Stalino vedamai politikai komu
nistų partijoje ir pačioje Rusijoje. Jis glaudžiai bendra
darbiavo su Chruščiovu. Į komunistų partijos konferen
ciją ji pakvietė ir Brežnevas, nes sekretoriaus autorite
tui tinkamoje aukštumoje išlaikyti reikalingas kiekvie
nas įtakingesnis Rusijos komunistas.

Šolochovas kalbėjo įvairiais partijos reikalais, bet 
jis neužmiršo ir savęs. Jis skundėsi, kad Sovietų Sąjun
goje spausdinami įvairiausi menkaverčiai dalykai, o ge
resniems kūrybos darbams trūksta popieriaus. Šolocho- 
vo > “Tylusis Donas” susilaukė labai daug laidų, bet kiti 
jo darbai neina. “Tyliajame Done” jis vaizduoja pokari
niame laikotarpyje vykusias tarpusaves rusų kovas, tuo 
tarpu ‘Pakeltoje velėnoje” jis jau dėstė ir komunistų 
partijos varovų išgyvenimus. Pirmasis Šolochovo darbas 
padarė jį rašytoju milijonierium, o antrajam veikalui 
sovietų valdžia “neranda reikalingo popieriaus”.

Sovietų Sąjungoje visus popieriaus gamybos reikalus 
tvarko Konstantinas Ivanovičius Galanšinas. Savo laiku 
Galanšinas pats mėgo rašinėti, bet dabar jis yra pasken
dęs popieriaus gamyboje. Matyt, kad popierius jam ne
siseka gaminti. Jis nepagamina pakankamo popieriaus 
kiekio, o ir pagamintas yra prastos kokybės. Bet, atro
do, sunkiausias Galanšino darbas yra pagaminto, kad ir 
blogo popieriaus paskirstymas, šolochovas jau keliais 
atvejais yra rašęs ir sakęs Galanšinui apie popieriaus 
netikslų paskirstymą, bet naudos iš to nebuvo. Rašyto
jas nutarė šį klausimą iškelti komunistų partijos konfe
rencijoje, kad visas kraštas žinotų apie sovietinę popie
riaus gamybos netvarką. Pasišaipęs iš Galanšino, Šolo
chovas šitaip tarė:

“Na, juokai lieka juokais, bet tenka pasakyti, 
kad pas mus nėra reikiamos tvarkos, naudojant net
gi turimą popierių. Dėl to nekaltas nei draugas Ga
lanšinas, nei mes, rašytojai. Popierių eikvoja, kas 
nori, kiek nori ir kam tik nori. Popierius, kaip ži
nia, viską iškenčia. Menki juokai, jeigu bent pusė

trims mėnesiams . - ........— $6.00
vienam mėnesiui--------------- $2.00

JONAS A. ŠARŽUS, Hu D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Vis menu savo gerą draugą,! tokį atsitikimą, kurį jis sakė 

Lietuvos kariuomenės kūrėją - tikru esant bet pasakodavo kaip 
anekdotą* ypatingai mėgdavo: 

Nepriklausomybės kovose, sa
vanoriams užėmus sulenkėjusį

Kanadoje:
metams -. .......... . - $22.00
pusei metų--------------------- $12.00
vienam mėnesiui$3.00

Žiežmarių miestelį, esantį rytų 
Lietuvoje, dalinio kapelionas 
kun. Milžiną* laikė lietuviškas

Užsieniuose:
metams d - $23.00
pusei metų----------------- — $13.00
vienam mėnesiui ------------- $3.50

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.

jos branduolį. .Maždaug tokia jo tikslaus poetiško pa
lyginimo prasmė. Tačiau Narovčatovas nepasakė, 
kad šaulių tarpe yra nemaža ir tokių, kurie nepatai
ko ne tik į centrą arba devyniukę, bet ir apskritai į 
taikinį”, (ten pat).
Suomiams pradėjus skinti įsiveržusius rusus ištiso

mis kuopomis, Vorošilovas reikalavo, kad kiekvienas ru
sas mokėtų taip šaudyti, kaip šaudė suomiai. Sovietų ka
riuomenėje kurį laiką keli Vorošilovo šauliai buvo kiek
viename pulke, bet išvirtus Vorošilovui, buvo panaikinti 
ir jo vardo šauliai.7 Dabar šolochovas savo revolverį at
suko į tuos jaunesnius rašytojus, kurie neįrikiuoja savo

Jis išmokė kareivius kui gerus tarpusavio santykius.

savanorį. Dažnai jį matau savo 
akyse, girdžiu jo balsą ir prisi
menu, kai jis mane mažą paė
męs už rankos vedžiojo, pasako
jo apie Lietuvą ir apsakinėjo 
nuotykius kovose už ją. Vieną

knygų, išleistų pernai šalyje, — vadinamoji žiny
binė literatūra. Kas slepiasi po ta priedanga? Ogi 
kas tik pakliuvo: išsipūtusios kanceliarinės atskai
tos, tokių pat neaprėpiamų gabaritų moksliniai už
rašai, įvairiausios “atmintinės” dovanojimui skirti 
metraščiai — vienos ar kitos įstaigos albumai, kurie, 
vos išleisti, kraunami į archyvus pelėms maitinti... ” 
(Literatūra ir menas, 1971 m. bah 10 d., 4psl.).
Jeigu mes būtume pasakę, kad didelė komunistų 

spausdinamos ir gyventojams prievarta brukamos lite
ratūros dalis eina tiktai pelėms maitinti, tai mus būtų 
apšaukę “tarybinės” valdžios ir komunistų partijos prie
šais. Mums būtų primetę, kad mes nekreipiame dėmesio 
į didelius knygų tiražus ir “sovietinės kultūros augimą”, 
bet jie turės praryti Šolochovo žodžius, pasakytus Mas
kvon suvažiavusiems komunistams. Mes sutinkame su 
Šolochovu, kad čia kaltas ne Galanšinas ir ne rašytojai.. 
Kalta čia yra visa komunistinė sistema, kuri nori prie
varta, popieriaus, spaudos ir papirktų rašytojų pagalba 
valdyti pavergtų kraštų gyventojus ir išnaudoti žmones.

Prie to labai daug yra prisidėjęs ir sovietų rašyto
jas Michailas šolochovas. Jis pateisinęs žiaurius Stalino 
veiksmus prieš rusų liaudį ir drąsesnius rašytojus. Jis 
šunuodegauja ir Brežnevui, kai pritaria sovietų valdžios 
vartojamai prievartai prieš rašytoją Solženiciną.

Šolochovas, rusų tarpusaviu kovų metu tarnavęs 
raudonojoje armijoje, pasielieka ir dabar ištikimas sovietų 
maršalas. Jis suvažiavusiems pareiškė, kad klausysiąs 
Grečkos ir Jepiševo, jeigu tiktai jiedu jį pašauktų tarny
bon, o tuo tarpu jis ryžosi padėti Brežnevui, pakvietu
siam į suvažiavimą. Šolochovui nepatiko keli jauni ra
šytojai, kurie rašo, bet “nepataiko į taikinį”. Taikinys 
yra komunistų partijos vadovybės nurodytas ir apibrėž
tas. Jeigu rašytojai rašo kitomis temomis ar kitais klau
simais, jeigu kuris paskęsta asmeniškuose jausmų ap
rašymuose, tai toks tiktai laiką, duoną ir popierių gadi
na. Kaip buvęs karys, šolochovas seržąntiškai ir rašy
tojus skirsto. Jis kongrese pasakė: •; „ ' ■ - ■ «. - . - - ' - ! sr- i

“Maskvos rašytojų partinės organizacijos sek
retorius Sergėjus Narovčatovas sakė, kad mūsų ra
šytojų tarpe ne taip jau daug snaiperių, bet pas mus 
nemaža Vorošilovo šaulių, kurie sudaro organizaci

plunksnos į maršalų Grečkos ir Jepiševo gretas.

pamaldas, 
giesmių, ypatingai skirtų gie
doti einant su procesija aplink 
bažnyčią. Prieš pamaldas jis 
pasakė ten susirinkusiems len
kams ar sulenkėjusiems apie tai 
ir paprašė juos lenkiškai negie
doti. Bet kur tau! Kun. Mil
žinui su monstrancija žengiant 
nuo altoriaus, lenkomanai pir
mieji užtraukė savo tradicinę 
“Idzie, idzie pan Bog Visokosci”
— Eina, eina Aukštybių Dievas. 
Kareiviai sumišo, bet ne jų ka
pelionas. Jis grįžo prie altoriaus, 
padėjo ant jo monstraciją, pri
klaupė ir atsisukęs į žmones pa
sakė:

— A oto i neidzie... O, va, ir 
neina...

Lietuviškos pamaldos įvyko 
ir daugiau čia trukdymų nebu
vo.

Tokio pat griežtumo žodžius, 
pagaliau, reikia pasakyti ir pa
remti elgesiu santykiuose su 
įvairaus ūgio, plauko ir kalibro 
jogailinio tipo bendradarbiauto- 
jų vadais, propagatoriais ir jų 
tomaičiais, besistengiančiais pri
mesti svetimas idėjas visiems 
ir būtinai norinčius visus suva
ryti į bendradarbiavimo su so
vietais bučių. Kad apsaugotu
me nuo to visuomenę, ypač jau
nimą, yra svarbu atlikti vieną 
labai paprastą, dalyką — tinka
mai informuoti apie juos bei jų 
užkulisinius darbus nieko ne
slepiant ir nedangstant. Visuo
menė turi teisę ir jai reikia ži
noti, kas čia dabar darosi pagal 
esamus duomenis bei faktus, o 
ne pagal Agitpropo agentų ar 
tiltų statybos su sovietais ar ki
tų panašią propagandą ir liguis
tus išvedžiojimus, kurie jau yra 
dažnokai spausdinami net reli
ginių organizacijų laikraščiuo
se.

Pažiūrėkime truputį iš arčiau 
į tuos prosovietinės propagan
dos šaltinius. 1. Okupuotoje Lie
tuvoje yra okupanto sudarytas 
Kultūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komitetas, vykdąs Ko- 
minterno ir Agitpropo užduotis 
bei valią. Leidžia laikraštį taip 
pat labai patraukliu pavadinimu
— Gimtasis kraštas. To komi
teto darbuotojai ir laikraštiniai 
agitatoriai važinėja po užsienio 
lietuvių kolonijas, naudojas dau
gumos tautiečių vaišingumu ir 
patarnavimais. Jie savo kelio
nės įspūdžių aprašymuose įpina 
intymių pasikalbėjimų su žino
mais intelektualais ištraukas su 
pesimistinėmis gamomis, kurio
mis nuvertinama Amerika ir at
vykusio intelektualo padėtis jo
je. Už tuos kreivus vaizdus nie
kas ant iš okup. Lietuvos at
siųstų tautiečių nepyksta ir ne
nori juos kompromituoti, kaip 
jie kad daro. Tokia jau yra jų 
dalia. Betgi vieno ar kito išeivio 
netyčia pūstelėjimas į Agitpropo 
birbynę atšaldo bent kuriam lai- 

Tiesioginių Agitpropo agentų 
yra taip pat nuolatos užsieniuo
se gyvenančių ir dalyvaujančių 
visuomenės gyvenime, visai ne
skaitant senosios kartos atei
vių, esančių komunistinių laik
raščių ir organizacijų įtakose, 
kuriems neskiriama jokios reik
šmės į opinijos formavimą ir 
kiršinimą bendradarbiavimo re
torikoje.

2. Rimtesnį dėmesį reikia 
skirti ir tuo tarpu tik trumpai 
sustoti ties vadinamų tiltų sta
tybos su sovietais komitetų ap
mokamais darbuotojais ir jų 
agentais. Jie sakosi tarnauja 
privačiose organizacijose, bet 
tikrumoje algas gauna iš mū
sų mokesčių — taksų. Prieš 
mesdami mažą žvilgsnį kaip jie 
dirba, statome sau svarbų klau
simą : ar tai nėra paslaptis ? Ne. 
Visai ne. Apie tai buvo rašy
ta Chicago Tribune ir kituose 
laikraščiuose. Niekas į tai ne
kreipė dėmesio, nes tada bent- 
dradarbiavimo psichozas dar 
mūsuose nebuvo sukeltas. Tai 
viena. Antra — apie visus til- 
tij statybos darbuotojus ir apie 
kiekvieną iš jų rusai puikiai ži
no. žino daug geriau, negu jie 
patys apie save, nes kiekvienas 
žmogus kratosi savo ydų, vaidi
na jų neturįs ir visai pamirš
ta apie jas. Tarp komunistų ir 
darbuotojų yra išdirbta modus 
vivendi (sugyvenimo būdas) ir 
bendravimo sistema, ypač lan
kantis komunistiniuose ar pa
vergtuose kraštuose: darbuoto
jams ir bendradarbiautojams 
yra sudaromos sąlygos pamaty
ti ar patirti “kas nereikia”, už 
tai atsilyginant geromis žinio
mis ir straipsniais apie Sov. Są
jungą, jos priespaudoje esan
čius kraštus ir gyvenimą. Ryš
kių pavyzdžių tam netrūksta net 
taip vadinamoje mūsų patrioti
nėje spaudoje. Vladimirovo at
vejis New Yorke ir kitų Agitpro
po pastangų propagavimas yra 
geri pavyzdžiai vietinės veiklos 
plotmėje.

3. Yra dvigubų, netgi trigubų 
agentų, kurie dirba svetimoms 
jėgoms, Sov. Sąjungai imtinai.

4. Psichologijos bei psichiatri
jos mokslas sako, kad yra žmo
nių rūšis su labai gerai discipli
nuotomis proto galiomis vienoje 
ar kitoje specialybėje bei profe
sijoje, bet su nepaprastai siaura 
apimtimi idėjų imlumo ir labai 
ribota orienttacija esamoje ap
linkoje. Jie pasižymi savo idėjų
siaurumu, bet labai griežtu jų 

laikymosi. Mokslas tai vadina 
idiopatija. Tas neturi daug ben
dro su bukaprotiškumu ar liguis
tu savo šiaurių pažiūrų gynimu 
ir nuolatiniu jų kartojimu. Lie
tuvos laisvinimo būdų ir galimy
bių taip pat progų yra labai 
daug. Vienok kai kurie mūsų 
intelektualai mato tik vieną vie

nintelį ir tą patį klaidingą bū
dą _ bendradarbiavimą, jo už
sispyrusiai laikosi rekomenduo
dami tai daryti visiems kitiems.

5. Kadaise buvusių labai įta
kingų bendradarbiauto jų asme
niški draugai, kurie jaučiasi 
jiems skolingi už suteiktas tar
nybas, paaukštinimus ir dabar, 
prašomi paramos, neturi pilieti
nės drąsos atsisakyti. Jie pu
čia Agitpropo birbynę visai to 
nenorėdami.

Tos visos bendradarbi a u to
jų kategorijos yra sunkiai vie
na nuo kitos atskiriamos ir su
simaišiusios, bet jų giesmės gai
da ir žodžiai, kaip tada tų len- 
komanų Žiežmariuose, yra maž
daug tie patys.

Pereitą kartą paskutiniame 
sakinyje įvyko klaida, todėl jį pa
kartoju:

Visuomenės bei jos vadovų 
santykiuose ir nepasibaigian
čiuose ginčuose su keliais jogai
linio tipo bendradarbiautojais, 
vis siekiančiais visiems domi
nuoti įvairių reformų, susijun
gimų ar apsijungimų pasiūly
mais turi būti prisiminta ir grie
žtai įvykdyta sena taisyklė, kad 
kiekvienas asmuo, dirbąs už pi
nigus ar be pinigų, viešai ar slap
tai, sąmoningai ar nesąmonin
gai svetimomis jėgomis ar vyk
dąs jų idėjas, tuo pačiu save dis
kvalifikuoja iš visuomeninio gy
venimo.

SKAITYK IR-KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS.

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
~ AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Ave7 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS -
Į BALTIJOS JŪRA

(Etnografinių sienų klausimais)
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6.
Pirmojo pokario vėlesniais metais, na

ciams (hitlerininkams) pradėjus vis la
biau įsigalėti, vokiškai besirašąs George 
Gerulis pasidarė veikliu tos vokiškos orga
nizacijos nariu. Matomai, už nuopelnus 
vokiškumui jis buvo pakeltas į Saksonijos 
Švietimo ministerius, po to tapo Prūsijos 
aukštųjų mokyklų departamento direkto
rium ir pagaliau Karaliaučiaus universite
to rektorium. Jis pats save laikė germanų 
kilmės. Taigi rusų etnologo Kušnerio 
(Knyševo) žodžiais, tapo lietuvių tautos 
renegatu (ibid. 163 pusi.)

Vokiečiams pangermanistams rūpėjo, 
kad jų teorijomis persiimtų ne vien vokie
čiai, bet ir jas liečiančių kraštų studijuo
jantis jaunimas suprastų, Įsisąmonintų ir 
vėliau jų teorijas puoselėtų savoje visuo
menėje, nes saviems mokslininkams vi
suomet reiškiama daugiau pasitikėjimo 
Todėl jauni mūsų studiozai galėja jausti 
ypatingą Georg Gerullis’o globą, patari
mus ir pagalbą, ruošiant pasiūlytus ar pa
siimtus mokslo darbus. Aišku, tų darbų 
turinys atitinkamų profesorių buvo patik

rintas ir sankcionuotas.. Ir visai normalu, 
kad, tuos darbus atlikusieji savo veika
luose reiškė savo globėjams — patarėjams 
ir ponui Gerullisui ypatingą padėką.

Svarbesnės pangermanistų — “Ostfor- 
šerių (Rytų Europos tyrinėtojų) tezės 
prieš Lietuvą buvo (ir dar yra) šios: I. Or
dinui pradėjus savo karo žygius, žemai
čiai gyvenę apie 100 km. į rytus nuo Balti
jos jūros. Pirmoje dalyje XIII šimtme
čio, pavyzdžiui, iš Klaipėdos regiono kur-- 
šiai išsikraustė šiauriau ir tuos tuščius plo
tus užvaldęs Ordinas; tik po 1466 metų že
maičiai pajūrį apgyvenę. Taip Mortenze- 
nas turėjęs akiplėšiškos drąsos tvirtinti: 
“Keine szemaitische Dauersiedlung ir der 
Naehe der Kueste bis 1466”. Nors patys 
Ordino aktai vadina pamarį ‘‘Littawische 
Seiten”, o Baltijos pajūri “le Strant de 
Letaoen” (pas Ghilbert de Lannoy). At
seit, Ordinas pirmiau už žemaičius Balti
jos pajūrį (ties Klaipėda) užvaldęs ir jam 
jis teisėtai priklausąs. Kadangi kuršius 
pangermanistai laiko ugro — finų kiltim, 
todėl jiems svarbu esančius lietuviškus 
(žemaitiškus) vietovardžius ir vanden
vardžius “sukuršinti”. Bet kai net tikri 
kuršiški vardai mažai ką skiriasi nuo lie
tuviškųjų (žemaitiškų), tai jie nori juos 
padaryti latviškais. Nors iš tiesų XIII 
šimtm. Į pietus nuo Dauguvos jokių latvių 
nėra buvę. (Žr.: prof. H. Lowmianski, Stu
dija nad początkami... str. 50 “Nigdzie 

i bowiem zrodla XIII w. nie nazywaja ple- 

mion lotewskich z lewego brzegu Dzwiny 
Letami J. Plakis. Die baltische Voelker 
u. Staenune, Letten str. 53’’).

2. Rytprūsiai, Ordinui juos užvaldant, 
buvę labai retai apgyventi (nors kryžiuo
čių kronikininkas Dusburg visai priešin
gai užrašė), daugiausia buvę miškai ir ty
rai (Wildnis), taip jie ir dabar to laiko 
žemėlapiuose Rytprūsius piešia. Laiks ka
rų su Ordinu kraštas dar labiau ištuštėjęs. 
Girdi, XV — XVI šimtm. buvusi labai sun
ki ūkininkų padėtis Lietuvos Didžiojoj 
Kunigaikštijoje, dėl to lietuviai masiniai 
bėgę j Mažąją Lietuvą ir kaip kolonistai ją 
aP85'ven&- Taigi nebūdami autochtonais, 
o tik kolonistais lietuviai į Maž. Lietuvą jo
kių teisių neturi, šią tezę Mortenzenai 
skelbėsi dokumentuotai įrodysią, bet po 
to praėjo virš 30 metų ir jie neįrodomo 
neįrodę pasimirė.

Priešingai — po trylikos karo metų, 
1166 m. Torno taikos sutartimi Ordinas 
turėjo užleisti didelius žemės plotus Len
kijai ir jo iždas visai ištuštėjo. Paskutinis 
Ordino magistras Albrechtas 1517 m. birž. 
mėn. Klaipėdoje sudarė su Maskva slaptą 
karinę sutartį prieš Lietuvą ir Lenkiją. 
Gavęs pagal tą sutartį iš Maskvos 60,000 
talerių paskolos, Albrechtas besidžiaug
damas neteko pusiausvyros ir, visai ne
lauktai 1520 m. sausio m. 1 d., pradėjo 
paskutinį karą prieš Lenkiją. Ordinas ka
rą pralaimėjo ir 1525 m. bal. mėn. 8 d. 
Krokuvoje, Ordino Didysis magistras Al- 

brectas, atsiklaupęs Lenkijos — Lietuvos 
karaliui Zigmuntui II, su ašaromis akyse 
prisiekė lenininko ištikimybę (žr.: M. Gel- 
žinis. Klaipėda Ordino valdžioje, 1252 — 
1525. Rankraštyje). Ordinui (1525) žlu
gus, pragyvenimo sąlygos Maž. Lietuvoje 
sunkėjo ir nemažai jos gyventojų pasi
traukė per sieną į Sūduvą ir paskubino jos 
kolonizavimą.

XVI šimtm. gyvenimo sąlygos buvo 
taip sunkios, kad užėjus (1707) marui, 
išbadėję ir išvarginti didelių mokesčių 
Maž. Lietuvos gyventojai masiniai mirė, 
išmirė apie pusė visų gyventojų. Apie tai 
Max Beheim — Schwarzbach savo knygo
je “Colonisationswerk in Lithauen”, Koe- 
nigsberg 1879 m. 6 pusi, rašo: “Die Pest 
nicht allein war, die die grosse Calamitaet 
ueber Preussen, besonders Lithauen ge- 
bracht hat... Das war der entsetžliche 
Steuerdruck der damaligen Zeit , der in 
seinem Gefolge eine stetig zunehmende 
Verarmung bezonders der laendlichen 
und der niederen Volksklasse hatte... 
Unvermogenheit sei, nachdem Sie ueber 
Massen entkraeftet,... wegen ermangelter 
Leibesnahrung... laut des von Medičis 
Gegebenen Zeugnisses keine Arzneimit- 
teln bei selbigen wirken, noch anchlagen 
wollen... Nach und nach gesteigerten 
Steuarn... Die Bauern ir einem Jahre 

mehr denn 28-er Ordinaere und extra- 
ordinaere Auflagen zu zahlen gehabt”. 
(Nebuvo vien maras, kuris didelę nelaimę 

atnešė Prūsijai , ypatingai Lietuvai... Tai 
buvo baisi tais laikais mokestinė priespau
da, kurios pasekmė nuolat didėjo, ypač 
kaimo ir žemesnių klasių gyventojų ne
turtas. .. perdaug nusilpnintus dėl stokos 
maisto, pagal gydytojų duotus parody
mus, joki vaistai neveikė ir jiems negelbė
jo. Vis ir vis keliami- mokesčiai... Ūki
ninkai kasmet turėję sumokėti daugiau 
kaip dvidešimt aštuonerius paprastus ir 
nepaprastus mokestinius apkrovimus). Ir 
“Ostforšeriai” tuo nori Įrodyti, kad Ordi
nas ir jo Įpėdiniai nešė jų okupuotam 
kraštui gerbūvį ir kultūrą.

Jei jaunų autorių tokiuose veikaluose 
kaip “Geschichte des Bauernstandes in 
Litauen... bis zum 16 Jahrh.”, ar ”Die 
žemaitischen Mundarten” ir kt pastebi
ma šių pangermanistinių tendencijų, tai 
už tai per daug jų teisti, ar kaltinti neten
ka.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

juo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

“Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu”...
Kq CiurlionieČicii vežasi į Piety Ameriką .

Rex. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

felefu P Respect 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieninis 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

tirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISINAS 
^tkUSteiiiJA IR MOTERŲ LIGOS 

GiNcKOLOGlNS CrtiKURGUA 
6132 So. Kedzie Ava., toA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomci Ml 3-UU01.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

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

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

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 «*

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
_____ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS ~

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Valandas- 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Kaip jau anksčiau užsiminiau, 
M. K Čiurlionio Meno Ansam- 
blis birželio mėnesio pabaigoje 
pakyla link Pietų Amerikos kraš
tų dviejų savaičių išvykai, šiuo 
metu ansamblis intensyviai ren
giasi Šiai kelionei ir kruopščiai 
mokosi ir repetuoja visą šios iš
vykos repertuarą.

Tad ir nenuostabu, kad čiur- 
lioniečių namai Clevelande šio
mis dienomis yra daugiau pa
našūs į kalvę, kur “Ak, kalu, 
kalu per dieną...”, kalama sa
vo meninėmis formomis įvairi, 
spalvinga ir tuo pačiu kompli
kuota visų koncertų programa.

Apie tos programos pobūdį 
vaizdą aną dieną savo jaukiuo
se ir visada lietuviškai vaišin
guose namuose ansamblio meno 
vadovas muz. A. .Mikulskis pla
čiai painformavo “Naujienų” 
bendradarbį ir atsakė į daugybę 
klausimų, kurie gali būti įdomus 
ir visiems kitiems.

žinoma, viso programos pa
grinde, kaip ir visada, yra dai
nininkai — choristai, kurie, kaip 
ir anksčiau, pasirodys vyrų, mo
terų ir mišraus choro dainomis. 
Eilę dainų vyrų choras išpildys 
su solistais, kurie šį sykį bus pa
rinkti iš paties ansamblio daly
vių, o moterų choro dainas pa
lydės kanklių orkestras. Po il
gesnės pertraukos šioje progra
moje drauge su mišriu choru vėl 
pamatysime ir išgirsime mūsų 
liaudies pučiamuosius instrumen 
tus — lumzdelius, dūdeles ir 
birbynes, triūbų, berods, nebus.

Paskutiniu metu susikūrus ir 
stipriai veikiant atskiroms liau
dies tautinių šokių grupėms — 
šokių ansambliams,' čiuriionie- 
čiai jau buvo beatsisaką savo 
nuosavos tautinių šokių pro
gramos, kuri savo laiku buvo 
neatskiriama čiurlioniečių pasi
rodymų programos dalis ir dau
geliui mūsųjų atmintyje yra pa
likusi neužmirštamų prisimini
mų ir savotiškos nostalgijos 
vaizdus. Tačiau šios išvykos pro
gramai paįvairinti (ypatingai tu
rint galvoje skailingą svetimtau
čių publikos dalį) bei nuotaikai 
pagyvinti, čiurlioniečiai vėl at
gaivino savo nuosavą tautinių 
šokių grupę ir į Lotynų Ameri
ką drauge su ansambliu kelio
nėn leidžiasi net 12 tempera
mentingų šokėjų porų, kuriuos 
šokti moko ir pačią šokių progra
mą rengia jauni tautinių šokių 
meno vadovai ir drauge dideli 
šio meno entuziastai — Kava
liūnaitė ir Mindaugas Leknickas. 
Viena iš kelių kitų naujenybių 
šiuose koncertuose bus ta, kad 
šokių muziką išpildys, ne kaip 
iki šiol daugumoje įprasta, akor
deonas, bet kanklių ir pučiamų
jų tautinių instrumentų muziką 
ir drauge su choro dainomis. Be
rods, kad šitoks orūrinalus deri-

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 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. 

1 . ... — —

GRAD1NSKAS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

SUMAŽINTOS 
KAINOS:

Modernus Stereo Fonografas 
TIK $64.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUV|l

L ■ ----------------- ------ j

P. ŠILEIKIS, 0. P.jS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

* (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Antr., ketv. ir penkt. Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir šeštad. TeL 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairig atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
Tel u FRontier 6-1882

R] [TE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE”

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M. 1

Lietuviu kalba: kasdien nuo pinna-, 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 

i ryto.
1 ■

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

CHICAGO. ILL 60629
L_ — -. . - ''

nys ne tik čiurlioniečių, bet ir nei 
vieno kito ansamblio dar nėra 
išbandytas. Tikrai visiems bus 
labai įdomu visa tai pamatyti 
ir drauge patiems įvertinti šios 
naujovės efektingumą scenoje.

Neabejotina, kanklių orkes-< 
eras, kurio dalyvės yra pačios 
jauniausios ansamblio narės, 
jau šiuo metu yra virtęs 
rimta, savistoviai ir nuo an
samblio neatskiriama insti
tucija. šiam orkestrui vadovau
ja ir kanklininkes akademiškai 
moko Ona Mikulskienė, kuri pa
ti fanatiškai vertindama šios is
toriniai tradicinės mūsų tautai 
būdingos muzikos ir pačių in
strumentų reikšmę, savo entuzi
azmu yra užbarusi ir visą eilę 
jaunųjų lietuvaičių ir tuo pa
čiu sudariusi labai patrauklų 
paties ansamblio prieauglio būrį

Viso šiai išvykai ansamblis yra 
parengęs 25 dainas, kurių dau
guma yra harmonizuota ir an
samblio muzikiniam sąstatui pri
derinta paties ansamblio meno 
vadovo muz. A. Mikulskio.

Kadangi yra numatyta, kad 
išvykos metu ansambliui teks 
dalyvauti ir ištisoje eilėje pri
ėmimų bei pokilių, tai specia
liai šioms progoms ansamblis 
yra parengęs pramoginę progra
mą, kurioje daugumoje bus ši- 
pildytos nuotaikingos ir populia
rios chorų partijos iš įvairių pa
saulinių operų.'

šį sykį ansamblis ypatingą dė
mesį kreipia ir į pačios scenos 
technikinį apipavidalinimą btei 
šviesos efektų tinkamą paren
gimą. šiam reikalui ansambliui 
talkininkauja ir į kelionę drau
ge su autambliečiais leidžiasi ži
nomas menininkas, dailninkas, 
režisierius Petras Maželis.

Visi ansamblio nariai vadovy
bės yra įpareigoti ir patys yra 
įsipareigoję daug dėmesio kreip
ti į savo asmeninę išorę. Tiek 
moterys, tiek vyrai šiuo metu 
gaminasi sau naujus puošnius 
tautinius rūbus ir visi įsigis vie
nodas skoningas kelionės kos
tiumų eilutes. Tuo būdu jau 
ir pačioje kelionėje savo išore an
samblis išsiskirs iš pilkosios ke
leivių masės kaip atskiras orga
nizuotas keliaujantis kolekty
vas. Tad į Pietų Ameriką čiur- 
lioniečius išleisime ne tik ge
rai parengtus dainai, bet ir sko
ningai uniformuotus.

Sunku nusakyti, kiek darbo 
jau iki šiol yra įdėta ir kiek daug 
brangaus laiko valandų jau pa
aukota šiam didžiuliui ir gero
kai komplikuotam pasirengimui. 
Tačiau dar kelios savaitės rū
pesčio, įtempto darbo, dar ke
liolika nemigo naktų ir visas 
ansamblis bus galutinai atsinau
jinęs ir pasirengęs. O paskui?... 
Paskui: “Kur aš nukeliausiu, 
nakvynėlę gausiu”...

Dar prieš šią išvyką čiurlio
niečiai čia, šiame krašte turės 
dar kelis koncertus: Detroite — 
gegužės 15-16 d., Clevelande — 
gegužės 22 d. ir Čikagoje — bir
želio 5-6 d. Visuose šiuose kon
certuose bus išpildyta lygiai ta 
pati programa, kaip ir išvykos 
metu. Tad bus tikrai puiki pro
ga ir mums visiems savo aki
mis pamatyti ir savo ausimis 
išgirsti, kokias lauktuves čiur
lioniečiai yra numatę nuvežti 
Pietų Amerikos broliams.

Visas šių koncertų pelnas yra 
skiriamas bent šiek tiek palen
gvinti finansinę naštą, kuri vi
su savo sunkiu svoriu yra už
gulusi tiek patį ansamblį, tiek 
kiekvieno jo nario pečius.

Jeigu kas dar ir šiaip asme
niškai norėtų prisidėti prie šios 
naštos palengvinimo, tai aukas 
gali siųsti Jurgis Malskis, 17904 
Ingelside Ave., Cleveland, Ohio 
441119. J. Dg.

PRANEŠIMAI

— Tampos Lietuvi v Amerikos Pi- 
Hečiy Klubo priešatostoginis narių 
susirinkimas ir Motinos Dienos minė
jimas įvyks gegužės mėn. 1 dieną. 12 
vaL. Civic klubo salėje. Visiems klu
bo nariams-ėms pietūs nemokami. 
Bus muzika, dovanėlės ir kitokie pa
įvairinimai. Svečiai irgi kviečiami, 
maloniai praleisti laiką su tampiš- 
kiais. St Rulienė

JAV Aviacijos pulkininkui

FABIJONUI GEDIMINUI DAUŽVARDŽIUJ 
tragiškai žuvus, jo tėvams gen. kons. dr. P. Daužvardžiui 

ir Poniai gilią užuojautų reiškia

Vytauto Didžiojo šaulių Kuopos 
Valdyba

Vilniečiui

VIKTORUI MORKŪNUI
netikėtai Čikagoje mirus, velionės žmonai VALERIJAI, gi
minėms ir jo artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą.

IGNAS ir ADELĖ ŠAJAUKOS
ST. Catharines, Ont.

Tragiškai žuvus JAV Aviacijos 
Pulkininkui

FABIJONUI GEDIMINUI DAUŽVARDŽIUI, 
didžiojo skausmo valandoje Jo tėvams Gene- j 
raliniam Lietuvos konsului Dr. Petrui Dauž- ■ 
vardžiui, jo mielai poniai Juzei ir šeimai nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

Frank Zogas ir
Midland Savings ir Loan Direktoriai

Tragiškai žuvus
t /,1; Pulkininkui

FABIJONUI G. DAUŽVARDŽIUI,
Jo tėvams gen. Lietuvos konsului Dr. Petrui
Daužvardžiui, poniai Juzei ir artimiesiems

I nuoširdžią užuojautą reiškia

| , : JAV LB Vidurio Vakarų
1 Apygardos Valdyba

Dr. Petrui Daužvardžiui, Lietuvos gene
raliniam konsului Chicagoje, ir poniai Juzei 
Daužvardienei, jų sūnui JAV aviacijos

Pulkininkui
FABIJONUI G. DAUŽVARDŽIUI 

lėktuvo nelaimėje netekus gyvybės, nuošir
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Naujienų Redakcija

BARBARA PETKUS - GALKYTĖ
Gyv. St. Petersburg. Florida

Anksčiau gyv. St. Charles ir Chicago, Ill.
Mirė 1971 m. balandžio 25 d., 7:00 vaL ryto. Gimusi Lietuvoje, 

Radviliškio parapijoj.
Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — John, marti Ann ir Albert, marti 

Julia, 3 anūkai, sesuo Rose Petrauskas, jos vyras George ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo mirusio Viktoro žmona.
Antradienį, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Ketvirtadienį, balandžio 29 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Barbara Petkus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sunūs, sesuo, giminės.

-- r . Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

help your
HEART FUNDIC 

help your HEART

Our EcocsOm|

BUY M. Z SAVINGS BONDS

BEVERLY HILLS GĖUNYČIA
GtLiS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-04341
— ...... i.........   /

(PUTRAMENTAS)
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

PETKUS 
TtVAS IR SŪNUS 

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

Į

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

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

6845 SO. WESTERN AVE.

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

v - LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
r , ■ y r vt • ( \

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

i ? s
£

I 
i i i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois s
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Skersvėjai Katalikų Federacijoje
PRELATAS A'I'SAKO KNATAI'HENE1

Petro Jokubkos pastangas .su
kliudyti Marcelei Knataitienei 
išsipasakoti savo širdgėlą, 
prelatas Tulaba ryžosi tuojau 
u įsakyti i josios klausimą Chi
cagos lietuvių katalikų kapi
nių reikalu.

Prelatas prisipažino, kad 
po jo New Yorke padaryto pa 
reiškimo apie tikinčiųjų pa
sauliečių pastangas atgauti sa
vo teises šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, jis gavo labai 
daug atsiliepimų. Jis, grįžęs i 
Romą, gavo nepaprastai daug 
laiškų, protestuojančių prieš 
jo mintis, paskelbtas Brookly- 
ne leidžiamame Darbininke. 
Jis turėjęs daug vargo, kol vi
siems atsakęs . i asmeniškus 
laiškus. Prel. Tulaba stebėjo
si tų laiškų vieninga mintimi, 
nukreipta prieš esamą lietu
vių katalikų kapinių padėtį. 
Jis net suabejojo, ar visi tie 
žmonės galėjo patys prieiti 
prie tokių minčių ir 
Jis visiems pareiškė, 
kinčiųjų sielvartas dėl kapinių 
jam yra žinomas ir kad jis ti
kinčiuosius supranta.
•. Paklausėja Knataitienė pir- 
inininkaujančio buvo sustab-

ir dyla, gal todėl prelato atsaky- 
-'ina.s Į, jos klausimą buxxj trum

pas ir neišsamus.
Pakeltų rankų buvo daug ir 

klausimų skaičius buvo dide
lis. Ne visi mokėjo klausimus •vi • •aiškiai 
gumos 
dinolo 
rapijų

išvadų, 
kad ti-

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls

GA 4-8654 IMSVtAl

I Compaq

DAŽAU NAMUS
, Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpubHc 7-1941
/

formuluoti, bet dau- 
mintys sukosi apie kar- 
Cody ir lietuviškųjų pa 
klebonų sauvaliavimą

lietuviškose katalikų kapinė
se, bažnyčiose ir kitose religi
nėse institucijose, kurias žmo
nės pastatė per didelį pasiau
kojimą ir savęs atsižadėjimą, 
kad jie ir jų ainiai per Dievą 
galėtų įstiprinti lietuviškumą 
ir galėtų melstis lietuvių kal- 

. ba.
Įsisiūbavus diskusijoms, pa

galiau balsą gavo ėikagie- 
čiams plačiai pažįstamas ka
talikų veikėjas Algis Regis. 
Pacitavęs prel. Tulabos pa
reikštas mintis, kad kataliku 
mokslas remiasi liesa ir pa
stangomis išganyti žmogaus 
sielą, ką šių dienų katalikas 
turi daryti, paklausė p. Regis, 
kai bažnytinė administracija 
savo veiksmais aiškiai išeina 
prieš Tiesą ir žmogaus sielos 
išganymą ? Gyvenimo tikrovė
je mes turime daug pavyzdžių, 
kurie šiandien piktina tikin
čiuosius,

Algis Regis paminėjo, kaip 
tikintieji lietuviai arkidiocezi- 
jos ir klebonų potvarkiais yra 
apiplėšiami viduryje- dienos 
paties Dievo namuose, bažny
čioje, atimant jaunimui gali
mybę išgyventi pirmosios ko
munijos džiaugsmą kartu su 
tėvais lietuvių kalboje.

— Arba vėl, tęsė toliau Re
gis. — Visą amžių 
tarnavęs 
bažnytinės 
tvarkiais 
mirti ramia sąžine ir būti pa
garbiai palaidotas Dievo ir ar
timųjų prieglobstyje. Sunai
kinamas jaunosios kartos lie
tuviškumas, piktnaudojant Die 
vą ir bažnyčią, kurie paneigia

bažnyčiai 
krikščionis dabar 

hierarchijos po- 
neleidžiamas net

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

sodybų: PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau- gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

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

Didelis pasirinkimas [vairiu prekly. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCEIS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

-—- -............... -  
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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"Mergaitė supasi" — iš foto konkurso, kurį organizavo Kodak Įmo
nė. Fotografui teko, darant šią nuotrauką, lipti ant medžio šakos.

lietuviškosios bendruomenės 
ateitį religijoje. Paniekinama 
mūsų tautos praeitis ir nelei
džiama pagarbiai atsiskirti su 
nusipelniusiais lietuviais krikš
čionimis, nutraukiamas mūsų 
ryšys ir pasididžiavimas mūsų 
tautos praeitimi.

Po tokios Įžangos Algis Re
gis pateikė prel. Tulabai toki 
konkretų klausimą, būtent: ai* 
virš minėtų faktų akivaizdoje 
lietuvis katalikas šiame eku
meniniame amžiuje turi pasi
likti apglušęs ir apakęs prieš 
krikščioniškos moralės nepa
žįstančius kai kuriuos daug 
galios turinčius bažnytinius 
hierarchus, ar modernus lie
tuvis katalikas turėtu imtis žv- 
gių ginti savo teises Į Dievą sa
vo tautos apimtyje?

Ištarus Algiui Regiui šiuos 
žodžius, salėje pasigirdo stip
rus plojimas.

(Bus daugiau)

Korespondentas

Kanadoje
Reportažas iš Toronto

Toronto dienraščiai plačiai 
aprašė kanadiečių stalo tenisis- 
tu viešnagę Kinijoj ir pakarto
tinai minėjo vieną iš pajėgesnių 
žaidėjų, būtent Violeta Nešu- 
kaitytę. Iš visų ten dalyvavu
siu žaidėjų ji tik viena prista
toma kaipo prieš 20 metų gi
musi Kanadoj. Visi kiti Kana
dos 'spalvas gynę žaidėjai yra 
emigravę iš kur nors kitur. Ten 
pat buvo paminėta, kad lietuviai 
sudėję $500 kelionės išlaidoms. 
Be jų pagalbos mergaitė nebū
tų galėjusi dalyvauti varžybo
se. Lietuvių spaudoje nebuvo 
apie tai nieko rašyta. Spėju, 
kad tas lėšas greičiausiai bus 
sumetę Paramos bankelio meti
niame susirinkime dalyvavę dos
nieji nariai. Vietos spaudoje bu
vo pasigendama E. Sabaliauskai
tė, kuri irgi buvo tolimosios iš
vykos dalyvė.

’ Toronto vakariniame prie
miestyje (5320 Dundas St. W.) 
Antano Paškevičiaus ir Juozo 
Tamošiūno mašinų taisymo 
dirbtuvė — garažas susilaukia 
vis didesnio savų tautiečių dė
mesio. Abu savininkai yra kva
lifikuoti mechanikai ir turi vi
sas pagalbines priemones bet ko
kiam automobilio remonto dar
bui.

čia yra įvairiai komentuoja
mas šv. Jono parapijos išsikėli- 
mas j užmiestį. Kas įdomiau-

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST — DICTAPHONE
Will train excellent typist 

legal dictaphone work.

For appointment phone
FI 6-5800

for

HOUSEKEEPER 
WITH CHILDCARE

Live in. Suburban home, 2 doctors. 
1 child age 2%. 5 days per week. exc. 
pay, free room & board. Some Eng
lish necessary, must love children. 
Must be mature, dependable, recent 

references required. 
282-7357 after 8 P. M.

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings, interesting 
work in Hotel managers office. Able 
to meet public. Some shorthand 

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

DELICATESSEN

Ice cream freezer, 
meat scale & pop cooler, 

$50 to $200. 
721-3989 or 638-9423

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

šia, kad prieš porą savaičių 
Naujienų apie tai paskelbta ži
nia Tėv. žiburių buvo griežčiau
siai ir net pakartotinai paneigta.

Su atėjusiu pavasariu bene di
džiausias' vietos Įvykis, tai š. 
Amerikos sportinės žaidynės. 
Šia proga tikimasi daug jauni
mo iš Įvairių Amerikos ir Ka
nados vietovių, šalia krepšinio 
ir tinklinio varžybų, šeštadie
nio vakare Prisikėlimo auditori
joje bus susipažinimo pobūvis.

1 S. Pranckūnas

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. balandžio 25 d. Jaunimo 

Centro patalpose Įvyko Lietu
vos karių Sąjungos Ramovės 
susirinkimas.

Ramovės pirmininkas An
drius Juškevičius pranešė, kad 
šiais metais Michigan valstijoje 
viename internacionaliniame 
parke (to parko pavadinimo ir 
tikslios vietos nesužinojau), iki 
gegužės mėn. 15 d. bus pasodin
ti buvusių prezidentų (Antano 
Smetonos, Aleksandro Stulgins
kio ir Kazio Griniaus) garbei 
medeliai. Medelio sodinimo iš
kilmės Įvyks birželio mėn. Datą 
nustatvs valdvba.

Gegužės 22 d. Tautiniuose na
muose rengiamas pobūvis. Po 
ilgesnių diskusijų iš kasos pa
skirta $25 Jurgio Gliaudos kny
gos “Simas” išleidimui anglų 
kalba.

Susirinkimas nebuvo gausus.
Stasys Juškėnas

— Aleksas Budrys serga ir 
šiuo metu yra Central Commu
nity ligoninėje, 5701 So. Wood 
St., Chicagoje. šauliai yra pra
šomi brolį ligonį aplankyti.

— Saldžio Džiuvės žmona 
Marta serga ir guli ligoninėje. 
Jis yra Vytauto Didžiojo kuopos 
šaulys.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos valdybos posėdis Įvyks 
gegužės 2 d., 2 vai. p. p., Jauni
mo Centre. Valdybos nariai yra 
prašomi punktualiai atvykti.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos rengtas žibuoklių vaka
ras buvo sėkmingas, nes padi
dėjo naujais nariais. Vakaro 
šeimininkė Stasė Cecevičienė, 
sesėms šaulėms padedant, patei
kė karštą vakarienę. Kuopai 
vadovauja šauliams atsidavęs 
Vladas Išganaitis.

— Affutė Galinaitienė išvyko 
Į Vakarų Vokietiją, Į Liube
ką, kad galėtų aplankyti sa
vo sesutę Martą, švogeri Al
bertą ir jų sūnų Valdemarą 
Kirkienius, su kuriais nesima
tė 25 metus. Ji žada aplankyti

v
r

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ R ATT) AT 

!0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

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

Bavariją, Seligenštato stovyk
lą ir lietuvių pastatytą aukštą 
kryžių. Užsuks i Prosesheimo 
kapines ir papuoš savo moti
nos Marijos Jankšienės kapą 
raudonomis rožėmis. Aplan
kys kapinių sargienę. Mariją, 
globojančią kapą, ir dietos 
kleboną, švenčių proga pasi- 
meldžiantį prie motinos kapo.

— Jonas Bertąsias susirgo 
plaučiais ir išvežtas šiaurės 
Chicagoje ligoninėn ištyrimui.

— Margarita Momkienė de
biutuoja Chicagos Lietuvių 
Operoje, kurioje ji atliks Ani 
nos partiją dabar statomoje 
“Traviatos” operoje šį šešta
dienį ir kituose dviejuose spek
takliuose. Ji Operos sąstate 
dalyvauja jau nuo “Fausto” 
operos pastatymo, dainuoda
ma sopranu. Paskutiniu me
tu ji daug kur dainuoja ir da
lyvauja moterų trio, kartu su 
Genovaite Mažeikiene ir Jone 
Bobiniene. Jos yra dažnos pro 
gramiį atlikėjos Įvairių lietu
vių organizacijų koncertuose 
ir vakaruose. M. Momkienę 
yra malonu klausyti kai kada 
ir Marquette Parko lietuvių 
jažnyčioje pamaldų metu at- 
iekant solo kūrinius. Kaipo 

solistė operoje ji pasirodys pir 
mą kartą šį šeštadienį.

— Jurgis Vidžiūnas, Chica
gos Lietuvių; Operos valdybos 
vicepirmininkas, jau eilė mė
lį eina valdybose Įvairias pa
reigas. ši sezoną jis, sakytu
me, rūpinasi “ūkine” mūsų 
Operos sritimi, gi šios “Travi
atos” operos pastatyme jam 
teko rūpintis komplikuotais 
dekoracijų pagaminimo dar
bais, jų transportacija ir vi
sais scenai reikalingais atribu
tais.

♦ Iki Traviatos Operos prem- 
;eros beliko tik 3 dienos. Jubi- 
iejinė Traviata jau šĮ šeštadie

nį, gegužės 1 d., 8 vai. vak. Ma
rijos mokyklos salėje. Kas dar 
neįsigijo bilietų, prašomi atvyk
ti Į Marginius, 2511 W. 69 St. ir 
ten Įsigyti. Visus kviečia atsi
lankyti

Chicagos Lietuvių Opera

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus Į 
Stintų balių gegužės 1 d., šešta
dienį, 8 vai. vak., Marquette 
salėje, 6908 So. Western Ave. 
Gros Ramonio orkestras. Įėji
mas ir vakarienė 4 dol. Rezer
vacijoms tel. 776-8688. (Pr).

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
barių mūrini namą su 1% vonios, 
2 mašinų garažu Marquette Parko 
apylinkėje. Skambinti dienos metu 

922-6684 arba vakarais 233-4345.

PAVASARIO PLANAS

BY OWNER
House on approx. 67’ x 190’ lot. Large 
bedroom upstairs & 1 down. Living 

dining room, 2 enclosed por- 
Cer. tile bath. 2 car garage. 
Basement. Low 30’s.

447-6291

room, 
ches.

V

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE,

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PERKRAUSTYMAI

M 0 VI N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R- ŠERĖNAS

2047 W., 67th PI. WAIbrook 5-8063

GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14.000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėi. Kaina $19.000.

GRAŽĮ 15 METŲ REZIDENCIJA. 
S kambariu mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, orieš žaliaji Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29.500.

TVTRTT 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16 000 naiamų metams. Su nuo
laida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, naujas gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzio Ave. PR 8-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų^ pardavimas, pirkimas. 

’ Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
irenstas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvoes. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski.. S37 5OO

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
S23.900

3 MIEGAMU anvnaujls mūras. ;ši- 
linąs aluminiiaus Jangai, centri
ng vnsinirnas. 2 anū>mnhiliu Garažas, 
71-mos ir Trn-r anylinkėie. S29.0OO.

4 MTEG4MUJU mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas. 
Marauette Parke. S23 500.

1? BUTU 4 mehi. mūras. Radiant 
šilima g’zu. aluminijaus langai. 12 
'nifomobiliii nasfatvti vieta. Platus 
ci-lvoas Virs Š24.000 najamu me- 
fams Pietvakariu priemiestyje — 
S175.000. ‘ .............

NERTS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIA! J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

BrangenyMs, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federaliniy Ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
ParaŽy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

P AT Jk (MAS. Gražus šviesių nlytu 7 
kambarių mūrinis. Nauja karšto van
dens garu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik 822,500.
Tel. 471-0321.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatai: senus vi- 
«u rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame "tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui. krefokitAs bet kada

BUY O.S. 
SAVINGS 
BONDS

-WHERE YOU BANK OR WORK




