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BREŽNEVAS ATVYKO I PRAGOS KONGRESĄ
BRITU PARLAMENTAS SVARSTO, AR

LONDONAS. — Praėjusią savaitę Britanijos finansų minis- 
teris, iždo kancleris, jteikė parlamento.pirmininkui karalienės 
Elzbietos prašymą padidinti jai ir jos dvarui skiriamas sumas 
pinigų. Jos Didenybė Elzbieta Antroji, Dievo malone Jungtinės 
Didžiosios Britanijos, šiaurinės Airijos, kitų sričių ir teritorijų 
Karalienė, Komonvelto Galva, Tikėjimo Gynėja, Britų Riterių 
Ordinų suverene pateko į finansinius sunkumus. Ji pranešė vy
riausybei ir parlamentui, kad reikia peržiūrėti jai 1952 m. skirtas 
lėšas, nes jų nepadidinus, teks keisti karališkos šeimos gyvenimo 
stilių. Parlamentas jau sudarė specialų komitetą, kuris svarstys 
karalienės pareiškimą.

NELEGALUS, 14-TAS ČEKOSLOVAKŲ 
KOMUNISTU PARTIJOS KONGRESAS

PRAGA. — Vakar Čekoslovakijoje buvo atidarytas komunistų 
partijos kongresas, kurį sovietų tankų remiami partijos vadai 
vadina 14-tuoju kongresu, nors daug komunistų žino, kad 14-tas 
kongresas buvo skubotai sušauktas vieno fabriko salėje, Pragoję, 
kai sovietų kariuomenė 1968 m. ėmė veržtis į Čekoslovakiją. Da
bartinė vadovybė aną Dubčeko laikų kongresą vadina nelegaliu. 
Anas kongresas pasmerkė sovietus ir patvirtino Dubčeko vado
vauto prezidiumo darbus ir reformų planus.

Prieš 19 metų paskirtos lėšos 
— 475,000 svarų arba 1,140,000 
doL jau nebėra tokios didelės, 
nes infliacija labai sumažino 
britų valiutos vertę. Parlamen
tas paprastai skiria karalių iš
laikymui lėšas, prasidedant nau
jo karaliaus ar karalienės val
dymui Praeityje karaliai gau
davo mažesnes sumas, išskyrus 
tik Vilimą IV-tąjį, kuris gau
davo dar anais laikais 510,000 
svarų. Infliacijos pasekmėj per 
paskutinius 19 metų svaras ver
tas ne 20 šilingų, bet tik 12 šil. 
Doleriais vertė nukrito iš 2.40 
dol. iki 1.44 dol.

Karalienė pridėjo savo pa
reiškime parlamentui, kad ver
tėtų ypač pakelti karališkos šei
mos narių algas, nes ji pati turi 
ir savo nuosavybių. Jos priva
tiems reikalams parlamentas 
yra paskyręs 144,000 dol. per 
metus. Ji galinti išsiversti ir 
be tos sumos. 1 -

. pidžiausios rsumos iš karalie
nės kasos išeina įvairių rūmų ir 
pilių išlaikymui, tarnautojų ir 
tarnų algoms. Opozicijos parti
jojeparlamente yra grupė po
litikų, kurie tvirtina, kad ka
ralienė Britanijai per daug kai
nuoja. Mokesčių mokėtojams 
tenka užmokėti už visą pompą, 
tradicijas ir ceremonijas. Dar- 
biečių mažuma tvirtina, kad 
daug pigiau būtų turėti prezi
dentą, o ne karalienę. Bet Bri
tanijoje tokios kalbos yra labai 
retos.

Įdomu, kad anksčiau karaliai 
gyvendavo iš savo pačių nuosa
vybių. A Tik karalius Jurgis III 
padovanojo parlamentui savo 
turtus ir nuosavybes ir už jas 

s pareikalavo pastovios, nuolati- 
_ nės, garantuotos algos. Tos ka

ralių nuosavybės dabar jau duo
da parlamentui apie 7 milijonus 
dolerių pajamų per metus. Daug 
Londono pastatų moka nuomas, 
lies jie pastatyti ant karališkųjų 
žemių. Karalius Jurgis nega
lėjo pramatyti, kad jo žemės 
vertė taip pakils, o karalių algas 
infliacija taip sumažins.

Privalomas mokslas 
ir religinė laisvė

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas paskelbė, kad 
jis svarstys svarbų valstybės ir 
bažnyčios santykių klausimą, 
kuris kilo iš amish sektos narių 
Wisc6nsine atsisakymo siųsti 
savo vaikus į viešas mokyklas. 
Trys Šeimos Green apskrityje, 
Wisconsine buvo vietinių teis
mų nubaustos už vaikų nesiun- 
timą į mokyklą. Amishai aiš
kina, kad jų religija reikalauja, 
kad vaikai mokytųsi namie ir 
nebūtų išstatyti į viešojo gyve
nimo pagundas ir viliojimus.

Wisconsin© Aukščiausias Tei
smas pritarė amishams, nusprę
sdamas, kad vertimas žmonių 
elgtis prieš savo religinius įsi-

IŠ VISO PASAULIO
SAIGONAS. — Komunistų 

šūviai sužeidė helikopterio pilo
tą ir jis buvo priverstas nusileis
ti su dviem generolais: ameri
kiečių gen. Cushman ir vietna
miečių gen. Truong. Generolus 
išgelbėjo trečias generolas Vinh 
Nghi, kuris buvo su savo heli
kopteriu netoli vykstačiame mū
šyje.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijoje vyksta pasaulinis moterų 
krepšinio čempionatas. 'Sovie
tų Sąjungos rinktinė gerai lai
kosi. Joje lošia dvi lietuvaitės: 
Adelė Jankūnaitė ir Larisa Vin- 
čaitė.

TEL AVIVAS. — Arabų par
tizanai iš Jordano teritorijos 
pirmą kartą po šešių mėn. ap
šaudė Izraelio vienkiemį, trys 
mylios nuo Jordano sienos.

BELFASTAS. — Galinga dže- 
linito bomba apgriovė" žmonių 
pilną Belfasto taverną, kur 19 
žmonių buvo sužeisti, du sun
kiai. Kitoje šiaurinės Airijos 
vietoje sprogimas sužalojo poli
cijos automobilį. / ‘

ROCHESTER. ------Jungtinė
Presbyterionų bažnyčia paauko
jo 10,000 dol. negrės Angeles Da
vis gynybai teisme. Ji kaltina
ma sąmokslu nužudyti teisėją.

PANAMA. — Autobuso nelai
mėje žuvo 38 asmenys. Auto
busas nuo tilto nuvažiavo į jū
rą, penki asmenys buvo sužeisti.

CASPER. — Wyoming© vals
tijoje buvo rasti negyvi 15 di
džiųjų Amerikos auksinių ere
lių, kurie yra globojami valdžios 
įstatymais. Dauguma erelių žu
vo nuo elektros vielų. , 

BELFASTAS. )— šiaurinėje 
Airijoje buvo nušautas britų ka
reivis, o kitas — sužeistas. Spro 
girnas britų legiono salėje sužei
dė 20 asmenų.

CREMONA. — šiame šiauri
nės Italijos mieste viena auto
busų linija turi keturias sustoji
mo vietas. Autobusai pradeda 
važiuoti iš Katedros aikštės ir
sustoja prie Ligoninės, Sanato
rijos, Lavoninės ir Kapinių.

SAN ALFIO. — Etnos ugnia- 
kalnio lava pasuko nuo gyvena
mų namų San Alfio apylinkėje 
ir pradėjo tekėti tarpukalne į 
jūrą, kuri yra už 2 mylių nuo 
lavos pakraščio. Lava jau sude
gino daug medžių ir pasėlių, 
tačiau kaimui pavojus nebegre
sia. Tikintieji katalikai tvirti
na, kad jų maldos šventiesiems 
kaimo globėjams apsaugojo pa
status.

tikinimus laužo jų konstituci
nes teises. Su tuo nesutiko Wis- 
consino prokuratūra ir kreipėsi 
į Aukščiausią Teismą, kurio 
sprendimas šiuo klausimu lau
kiamas rudenį. Amerikoje 48 
valstijos turi privalomo švieti
mo įstatymus.

Maskvos pramonės gaminiu parodoje buvo išstatyta ir "Lunochodo" replika. Sovietu raketa nu
vežė Lunochodą j mėnulį lapkričio mėn. ir iki šiol jis dar veikia, važinėdamas po mėnulį ir 

siusdamas žemžn informacijas.

APIE KARIUOMENIŲ SUMAŽINIMĄ
LONDONAS. — šią savaitę pasibaigia Amerikos ir Sov. Są

jungos atominių ginklų apribojimo derybų viena dalis ir liepos 
mėn. prasidės kita. Iš Vienos derybos perkeliamos į Suomijos 
sostinę. Diplomatiniai Europos sluoksniai, stebėdami tas derybas 
ir komentuodami paskutines sovietų overtiuraą dėl kariuomenių 
sumažinimo, spėlioja, jog sovietų vadų nuolaidumą sukėlė neti
kėtas santykių pagerėjimas tarp Amerikos ir Kinijos. Sovietai 
pasiryžę daug pažadėti, jei Amerika sutiktų sumažipti savo ka
riuomenę Europoje ir kitose pasaulio dalyse.

šiuo metu Amerika turi visa
me pasaulyje 375 karines ba
zes ir apie 3,000 mažesnių, bet 
taktiniai. svarbių karinių Įren
gimų,’su kuriais iš viso yra apie 
milijonas amerikiečių kareivių. 
Tik 1968 iii;, Vietnamo karo pa
čioje aukštumoje, ir 1952 m., 
Korėjos karo metu, Amerika tu
rėjo užjūriuose daugiau kariuo
menės. Ir šiandien didžiausias 
amerikiečių kareivių skaičius 
nėra Vietname, kur paskutinė
mis žiniomis, yra 284,000, bet 
Europoje, kur yra 310,000 karei
viu.

Valstybės sekretorius Rogers 
neseniai pareiškė, kad Amerika 
turi turėti Europoje pakanka
mai stiprias karines jėgas, kad 
nereikėtų remtis vien branduo
liniais ,ginklais. Amerika laiko 
be jau minėto Pietų Vietnamo 
dar 38,000 Tailandijoje ir 19,000 
vyrų karo laivuose prie pietry
čių Azijos krantų. Okinawoje 
yra 52,000, Taiwane — 9,000, 
Japonijoje— 30,000, Guamo sa
loje — 14,000, Korėjoje — 52,- 
000, Filipinuose — 20,000 ir Sep
tintajame laivyne — 51,000 ka
reivių. šalia tų jėgų yra nedide
lės įgulos ir Pietų Amerikoje — 
Panamoje — 19,000, Puerto 
Ricoj — 8,000, Guantanamo ba
zėje, Kuboje — 4,000.

Sovietų komunistų partijos 
vadas Brežnevas, siūlydamas 
pradėti derybas dėl kariuome
nių sumažinimo Europoje, pa
reiškė, kad “vyną reikia para
gauti, norint sužinoti, koks jo 
skonis”. Amerikai tas “vyno 
skonis” būtų saldus, jei sovietai 
sutiktų atitraukti savo divizi
jas iš Rytų Europos. Jie dabar 
laiko Rytų Vokietijoje 182,000 
kareivių, Lenkijoje — 16,500, 
Čekoslovakijoje — 50,000 ir 
Vengrijoje — 36,500. Kartu su 
savo 3.350,000 kariuomene so
vietai iš viso, su Varšuvos pak
to valstybėmis, sudaro milžiniš
ką karinę jėgą, kuri gresia Eu
ropos vakarų valstybėms. Ame
rikos jėgos Europoje sudaro gy
nybos skydą, be kurio Vakarų 
Europa jaustųsi nesaugi.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
< Senatas atmetė pasiūlymą, 

kuris būtų uždraudęs po Naujų 
Metų naudoti karinėn prievolėn 
pašauktus jaunus vyrus karo zo
nose. Sen. Nelsono pasiūlymą 
parėmė ir 5 respublikonai sena
toriai, jų tarpe abu Illinojs sen. 
Percy ir Stevensonas.

Vakarų Vokietijoj prasi
dėjo septynių Nato valstybių 
gynybos ministerių konferenci
ja.

Turkų policija suėmė 24 
m. studentą, kuris bandė pabėg
ti į užsienį. Jis įtariamas daly
vavęs Izraelio konsulo pagrobi- 
me ir nužudyme.

Vakar į Egiptą atvyko so
vietų prezidentas Podgomas.

0 Prez. Nixonas vakar daly
vavo Tennessee-Tombigbee van
dens kelių sistemos statybos ati
daryme. Prezidentas susitiko ir 
su Alabamos gubernatorium 
George Wallace. Dalyvavo dar 
keturi gubernatoriai, per kurių 
valstijas eis naujai statomi ka
nalai.

+ Kalifornijoje. Travis avia
cijos bazėje įvyko didelės juodų 
ir baltų kareivių muštynės, ku
riose dalyvavo 600 kareivių. Ba
zės policijai teko šauktis civilių 
policijos iš aplinkinių miestų pa
galbos. Muštynėse vienas mirė, 
šeši buvo sužeisti.

♦ Prezidento duktė Julie nuo 
rugpjūčio 23 d. pradės mokyto
jauti Jacksonville pradžios mo
kykloje, ketvirtame skyriuje.

Suomių ežerų 
teršimo problema 
HELSINKIS. — Suomijoje ir

gi rimtai iškilo vandens terši
mo klausimas. Stambi medžio 
pramonė, daugybė lentpjūvių ir 
popieriaus fabrikų labai apter
šė Suomijos ežerus ir upes. Po
pieriaus fabrikų skaičius pa
dvigubėjo nuo 1950 m. Tuose 
fabrikuose, valant sakus iš eg
lių ir pušų, sunaudojami dideli

Nauji balsuotojai
- galinga jėga

WASHINGTONAS. — Ame
rikos politikai Washingtone ner
vingai žiūri į artėjančius 1972 
m. rinkimus, nes pirmą kartą 
tuose rinkimuose dalyvaus daug 
naujų balsuotojų. Įvairūs opini
jos tirimo institutai bando, su
žinoti, kaip jie balsuos ir skel
bia, kad daugiau balsų iš naujų 
rinkėjų gali gauti demokratų 
partija. . ,

Nutarimas leisti balsuoti nuo 
18 metų Amerikoje prideda 11 
milijonų naujų balsų, .šalia tų 
18 m. rinkėjų, nuo 1968 m. rin
kimų 21 metų sulaukė dar 13 
m. jaunų amerikiečių. Tuo bū
du 1972 metais rinkimuose pir
mą kartą dalyvaus apie 25 mili
jonai naujų piliečių. Tai yra di
delė politinė jėga.

Praeityje pirmą kartą balsuo
jančių skaičiai neaugo taip grei
tai, 1964 m. pirmokų buvo 10.5 
mil., o 1968 m. rinkimuose pir
mą kartą balsavo 12 mil.

Kai kurie save ramina, saky
dami, kad jaunimas Besiregis
truos ir nebalsuos, kiti tvirtina, 
kad jaunimas balsuos, kaip jų 
tėvai. Tačiau paskutiniai apH 
klausinėjimai rodo, kad jauni
mas balsuos už “valdžioje nesan
čią” partiją — demokratus, nes 
vyriausybė, paprastai, atstovau
ja tiems dalykams, kurių jauni
mas nemėgsta — karo Vietname. 
Jausmais besivadovaujantiems 
rinkėjams už visas Amerikos ne
geroves kalta — vyriausybė. Nu
rodoma ir tai, kad Vietname žu
vusių tarpe 60% sudarė karei
viai tarp 18 ir 23 metų amžiaus.

Turint galvoje, kad pasku
tiniai keli prezidento rinkimai 
buvo laimėti labai nedidele per
svara, tų naujų balsuotojų da
lyvavimas gali padaryti reikš
mingą skirtumą. Vis dažniau 
pasigirsta balsų apie reikalą 
steigti trečią partiją. Apie tai 
kalbėjo praėjusią savaitę bu* 
vęs kandidatas į prezidentus 
McCarthy, apie tai užsiminė ir 
kongrese esą negrai atstovai.

kiekiai chemikalų, kurie palei
džiami į upes ir ežerus.

Lievestuose kaime esantis fa
brikas užsidarė kai vyriausybė 
pareikalavo išvalyti atmatas, 
einančias į ežerą. Tada darbi
ninkai, kurie kitų darbų neturi, 
okupavo fabriką ir atsisakė iš
eiti. Tas dar kartą atkreipė suo
mių dėmesį į teršimo problemą.

Į Čekoslovakijos komunistų 
suvažiavimą atvyko stipri sovie
tų delegacija, vadovaujama pa
ties Brežnevo. Pragos vyriausy
bė ruošė kongresą labai atidžiai. 
Per visą gegužės mėesį buvo už
draustas užsieniečių įvažiavimas 
į Čekoslovakiją. Net ir dolerius 
bei deutshmarkes atvežantieji 
turistai negalėjo per šį mėnesį 
įvažiuoti. Keliai ir geležinkeliai, 
vedą į Pragą, tikrinami karei
vių. Keleiviai sustabdomi ir pa
tikrinami jų dokumentai. Susti
printos saugumo tarnybos vi
suose miestuose, ypač -pačioje 
Pragoję.

Čekoslovakijoje aktyvios opo
zicijos nebeliko, žmonės mažai 
domisi politika, neskaito politi- 

Į nių straipsnių, bet, pabaigę dar
bus įmonėse ar įstaigose, sten
giasi išsprukti iš miesto į kal
nus, prie upių ar ežerų.

Jei gyventojų opozicija yra 
paslėpta, gerokos varžybos te- 
bevykta komunistų vadovybėje. 
Didieji stalinistai, kurie nuo pat 
pirmų valandų rėmė sovietų in
vaziją į Čekoslovakiją, vis dar 
reikalauja griežtesnės linijos, 
reikalauja nubausti Dubčeką ir 
jo šalininkus. Husakas, partijos 
pirmasis sekretorius, laikomas 
per daug nuosaikiu ir. švelniu. 
Tos griežtosios linijos šalinin
kas ir vienas didžiausių rusų pa
taikūnų yra Alois Indra. Jis pa- 
skytiniame centro komiteto su
važiavime buvo išrinktas pil
nuoju partijos prezidiumo na
riu. Kitas panašus stalinistas 
Karei Hofman, kuris rusų in
vazijos metu vadovavo radijo 
stotims ir sutrukdė Dubčeko 
žmonėms paskelbti per radiją 
atsišaukimą į liaudį irgi buvo 
paaukštintas ir išrinktas prezi
diumo nariu — kandidatu.

Čekoslovakija toliau tęsia ru
sų reikalaujamą “normalių san
tykių atstatymo” programą. Ar 
Husakui pavyks patenkinti ru
sus, ar šie pastatys kitą parti
jos vadovybę — ateities klausi
mas, tačiau, kol Čekoslovakijoj 
stovės sovietų divizijos, jokių 
pasikeitimų nelaukiama.

Negrai atstovai 
kritikuoja Nixoną 
WASHINGTONAS-----Juodų

jų kongreso narių grupė — 13 
demokratų ----- pasmerkė pre
zidento Nixono šalpos programą, 
kuri nesupranta, neskuba ir ne
įsipareigoja spręsti kritiškų ne
grų problemų Amerikoje.

Negrų grupės pareiškime puo
lamas šalpos planas, kuris duo
tų 2,400 dol. per metus nedir
bančiai keturių asmenų šeimai. 
Kongreso nariai negrai sako, 
kad mažiausia šalpa tokiai šei
mai turėtų būti 6,500 dol. Neg
rai reikalauja didesnių subsidi
jų negrų biznieriams, daugiau 
darbų negrams vyriausybės įstai 
gose ir geresnių namų bei dides
nių pašalpų nedirbantiems.

4^ Sovietų karinės jėgos bir
želio mėn. pradeda didelius ma
nevrus pietinėje kramto dalyje.

Svarsto radijo 
stočių finansavimą

WASHINGTONAS. — Ame
rikos radijo stotys Europoje Ra
dio Free Europe ir Radio Liberty 
iki šiol buvo išlaikomos iš slap
tų vyriausybės lėšų. Senatorius 
Clifford Case iš New Jersey jau 
seniai reikalavo suteikti toms 
stotims kongreso patvirtintas, 
viešas lėšas, kad nereikėtų iš
laikyti iš ČIA sumų.

Kongresas šiuo metu svarsto 
šį senatoriaus pasiūlymą. Vals
tybės sekretoriaus asistentas 
Europos reikalams Martin Hil- 
lenbrand aiškino senato užsie-i 
nio reikalų komitete, kad apie 
pusė visų Lenkijos, Čekoslova
kijos, Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos gyventojų kasdien 
klauso Radijo Free Europe trans
liacijų. Kada ištinka kokia tarp
tautinė krizė, klausytojų skai
čius dar padidėja. Radio Liberty 
siunčia savo programas į Soviet 
tų Sąjungą. Kiek žmonių tų pro- 
gramų klauso, slinku tiksliai nu
statyti, tačiau yra žinoma, kad 
jos klausomos.

Sen. Fulbrightas pasisakė 
prieš specialios korporacijos, ku
ri vadovautų tų radijo stočių 
darbui, įsteigimą. Jis pavadino 
tokią pusiau privačią korporaci
ją tik “priedanga”. Sen. Ful- 
brightas pridėjo, kad tos stotys: 
“Tikrai sugebėjo išlaikyti ir pa
laikyti gyvybę priešiškumui, 
kuris tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos atsirado II-jame Pa
sauliniame kare. Matyt, senato
rius norėtų visai uždaryti tas 
stotis.

Pradėjo Latvijos 
žydų teismą

MASKVA. — Rygoje, oku
puotoje Latvijoje, prasidėjo dar 
vienas sovietų žydų teismas, ku
riame kaltinami Rūta Aleksan- 
drovič, 23 m. gailestingųjų se
serų mokyklos studentė, Boris 
Mafcer, 24 m. studentas, Michail 
čepselovič, 27 m., fizikos stu
dentas ir Arkady špilberg, in
žinierius. Visi kaltinami pro- 

I paganda prieš sovietų valstybę. 
Tasso agentūra trumpai pami
nėjo “šmeižtus” ir “griaunamą
jį darbą”.

Maskvos žydai pranešė užsie
nio korespondentams, kad tie 
Rygos žydų “griaunamieji dar
bai” susidėjo iš dviejų atsišau
kimų, pavadintų “Domoi” — “Į 
tėvynę”. Viename numeryje vi
si sovietų žydai buvo raginami 
gyventojų surašyme užrašyti, 
kad jų gimtoji kalba yra hebra
jų. Kitame buvo aiškinama, kad 
tikroji tėvynė yra Izraelis. Atsi
šaukimuose aiškiai buvo pabrėž
ta, kad jų tikslas nėra pakenk
ti Sovietų Sąjungai.

Kaltinamieji teigia neturėję 
intencijos pakenkti sovietų val
džiai, vienas — špilbergas vi
sai atmeta bet kokią savo kaltę.
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£(p)te orgauteuojant ir vyresnių
jų neraginamiems taip gausiai 
,ęu§irępįęąnt Jj, dalyvaujant lie
tuviškosios skautybės veikloje.

A little ova 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the

Akademines stovyklos planai

Gal didžiausia mūsų yda yra nesugebėjimas ‘pripažinti kitų 
nuomonės. Todėl .mūsų veikloje per mažai skiriama vietos lais
viems pasisakymams.; Jaunimą tai atsttfmia: daugelis jaunųjų 
yra labai nepatenkinti senimo surambėjimu ir. po kelių bendra
darbiavimo pastangų, įš tolo vengia ką nors bendro su senąja 
karta turėti. Mes nesugebam tarpusavy susikalbėti: senintas yra 
išdidus, jaunimas nenori leisti j barnius, 
tuvybės mirtis...

NAUJIENOS, CHICAGO 8, IL1___ WEDNESDAY, MAY 26, 1971

Išeivijos kelias j ateitį yra per jaunimą. Ar esančios orga- 
n-žarijos egzistuos ir po 10-20 metų, priklauso nuo dabartinių 
studentų. Todėi labai svarbu, nors gal jau ir kiek pervėlu, ban
dyti pastatyti jaunimą liečiančią visuomeninę santvarką ant trip-, 
tesnių pamatų. v . • .

inž. Algis Lapšys, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio filisteris

nariui. Pavėluota registracija: 
savaitei $5 daugiau, padieniui

tėvų minėjo Toronte šv. Jurgį, 
“radicinė šv. Jurgio sueiga ir 
skautorama gegužės 2 d. Prisi
kėlimo salėje sutraukė gana di
delį būrį svečių. Sueigos komen
dantas jūr. ps. A. Empakeris at
raportavo atvykusiai vadovybei, 
į kurios pasveikinimą “Vis bu
džiu” atsakė apie 200 išsirikia
vusių skautų-čių.

Įnešus vėliavas, buvo skaito-

dimų šventė. Tradicinė Chica- 
gos skautų ir skaučių, vilkiukų 
ir paukštyčių, ūdryčių. bebrų, 
jūrų ir oro skautų bed jūrų 
skaučių skautiškų žaidimų šven-

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares

keliama į birželio 6 d. Chicagos 
Lituanieos tunto Algimanto lai
vo bei valčių sueigų šį sekma
dienį (gegužės 30) nebus.

Visuotinė (visų grupių) laivo 
sueiga įvyks ^birželio 6 d., 10 
vai. ryto, Jaunimo Centre, 204 
kam b. -Visi dalyvauja baltomis 
uniformomis, šioje sueigoje bus 
pavasarinė inspekcija, stovyklos 
reikalai, naujų narių pristaty
mas bei laivo. įsakymai.

. Laivo vadas

★ Net keturis atstovus į Vo
kietijos stovyklą siunčia pati ma
žiausia vietininkija — Omaha. 
Kaip žinome, ši stovykla įvyksta 
prie Schwetzingeno liepos 17— 
30. Ji bus jungtinė Anglijos ir 
Vokietijos lietuvių skautų-čių. 
Į ją vyksta daug svečių ir vieš
nių lietuvių skautų iš visų kon
tinentų.

APIE IŠDIDŲ SENIMĄ IR TYLINTI JAUNIMĄ 
Pasenę rūpesčiai ir verkšlenanti veikla

n. G. Sabaliūnaitės (ASD pirm.), 
senj. G. Plačo (Korpl Vytis

Vijeikis parengė leidinį Grand 
Junction, Mich., 'miestelio 100 
m. sukakčiai paminėti. Spaus
dina savo spaustuvėje, šio mies
telio apylinkėse buvo pradėtos 
auginti pirmos kultivuotos mė
lynės, ir dabar šį ūkio šaka ten 
tiek išplėsta,,kad mėlynių krū
mai net purškiami iš lėktuvų.

Prie šio miestelio VI. Vijeikis 
turi savo sodybą, kur namų lan
gai išpuošti lįetuvįškų tulpių or
namentais,; stogas — žirgelių si
luetais; naujai pastatytoji pa
stogė viršuje turi lietuviško kry
žiaus koplytėlę.

Jaunimą domina įeiti klausimai ir rūpesčiai. Lietuviškas' iš
eivijos jaunimas šio krašto gyvenimą skaito kaip normalią būklę; 
jie užaugę, mokslus išėjo, ar juos eina “išeivijoj”' ir yra pilnai 
įsigyvenę į šio krašto kultūrą. Tėvų išeivijos rūpesčiai ir seni 
pergyvenimai jiems nėra aktualūs. Lietuvišką jaunimą rišantis 
elementas yra jausmas, kad jie skiriasi nuo šiame krašte gimusių 
draugų, sąvo sugebėjimu kalbėti “svetima” kalba ir jausmu, kad 
jų tėvų žemė yra okupanto skriaudžiama. Tai yra maksimumas, 
kurio galima laukti iš formalaus jaunuolio. ” ”

Kurios priežastys iššaukia'mūsų jaunimo nulietųvėjimą ? Be 
abejo, pagrindinė atsakomybė-yrą tėvų rankose. Jeigu jie šilto 
šeimyninio gyvenimo ir tarpusavinės meilės rėmuose nesugeba 
iššaukti vaikuose lietuviško jausmo, rezultatas yra aiškus. Bet 
ką tektų pasakyti apie tą jaunimą, kuris, paveldėjęs iš tėvų tau
tiškumą, ateina į mūsiškes organizacijas ir tesuranda tik dvasinę 
tuštumą ar nusibodusį verkšlenimą apie “mus nuskriaustuosius 
lietuvius ir kenčiančią tėvynę?

forget it Bonds aren't for you. 
They only pay off in the long 
haoL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck

They do pay off, however. 
Bandsotnely, as a matter of fact

dovanojo, bet ir pavaišino. Ne
rijos tunto jūrų skautės gegužės 
16 d. sueigoje gražiai pagerbė 
ir pavaišino savo mamytes ir 
vyresniąsias vadoves. Sueigą 
organizavo ir vedė pačios sesės, 
vadovaujamos jaunųjų vadovių.

You. wouldn’t like ft, of course.
You see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think

Po įžodžio ir ap
dovanojimų bei pakėlimų Kana
dos rajono vadeiva ps. A. Bazi- 
liaųskas įteikė prisiminimui me
džio drožinį buvusiam “Ramby- 
no” tuntininkui ps. dr. A. Daily- 
dei. Dvasios vadas ps. kun. A. 
Simanavičius, OEM, sueigos pa
baigoje kalbėjo apie šv. Jurgį. 
Sueiga baigta Tautos himnu.

Po trumpos pertraukos sceno
je pasirodė skautininko Stepo 
Kairio muzikinio vieneto skudu
čių ir birbynių grupė, vadovau
jama s. v. v. si. G. Kalinausko. 
Po to šoko “Gintaras” ir make- 
don iečiai, šventė baigta mamy
čių ir tėvų k-to paruoštomis vai
šėmis. č. Su

kelionės šfcąjkmenos 1$ vykimas mjgtyti, jaunuosius savo paštam 
į Torontą,' iš kur bu# skrenda
ma į .Ęurppą. Visų vykstančių

Sueiga buvo trumpa, bet pras
minga ir nuoširdi. Pasveikinu
sios mamytes ir vadoves, skau
tės ąpdovanojo jas raudonomis 
rožėmis ir gvazdikais. Minijos, 
Juodkrantės ir Nidos laivai at
liko gerai paruoštus, dienos min
čiai pritaikintus, pasirodymus, 
po kurių vyko vaišės, šį kartą 
sesės vaišino mamytes ir viešnias 
savo pačių keptais skanėstais, nu 
stebindamos ne vieną mamą sa
vo sugebėjimais šeimininkauti. 
Mamytės buvo labai patenkintos 
tokia malonia staigmena. Ir.

* Oi

neužgesino laužo. ASS ■ Chicagos 
skyrius gegužės 22 d. vakare, 
Marquette Parke, suruošė lau
žą, kuriame dalyvavo: arti 200 
akademikų-kių, skautų-čių ir 
net jaun. skautų-čių. Oras bu
vo vėsokas, bet prie liepsnojan
čio laužo nuotaika buvo pakili. 
Smagiai skambėjo dainos, šū
kiai ir pasirodymus lydėjo skam
bus jaunatviškas juokas: Laužą 
vedė Vladės ’Žukauskai, kuris 
šiuo’ metu;yPa: vienas iš labiau* 
'šidi hiėgiarii'ų; laūžavedžiij Chi- 
■ chgoj e. Jhm' įtalkininkavci ’ Sil
vi j a Traškaitė,' Ramūnė ‘Kvilkly- 
■tė ir kt. Jaunimas labai, gražiai 
jbendro prie laužo, visai, nenu- 
jausdąmas,,kąd JfSS pirm. ps. 
R. Dirvonį #:, Lt.: slėgė rūpestis 
.pęleįądamąs jiems įsijungti į 
'bendrą,dainą ir nuotaiką,. Jie tū
rėjo, budėki ir;^kiątįs su polici
ja ir ugniagesiais ’, kurie kaž
kokių priežasčių norėjo laužą 
uždrausti, nors visi reikalingi 
leidimai pagal visus Įstatymo 
reikalavimus buvo gauti.

Nežiūrint šio mažo: iemalonu- 
mo, laužas praėjo labai gražiai 
ir dalyviai skirstydamiesi pagei- 
davo daugiau tokių progų. Vy
resniesiems, stebintiems šį jau- 
nimob susibūrimą, buvo džiugu,

Freedom Shares along wi4 
your Bonds.

But these are die selfish 
reasons for buying Bcmds.

Good, but selfisL
There’s one other very im

portant reason why American 
already own over $52 billion 
in Bonds.. e - ♦ ■,

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If yon happen to be one at 
these Americans who think* 
there’s something to this coantty 
of ours, why not buy nito it

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work

Or go to your bank.
And eough up that $18.7$.
Please. .

NUOTRAUKA, KURI ĮEINA I AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ISTORIJĄ
Susitikę trys Akademinio Skautę Są|ūdžio vadai: kairėje — dabartinis ASS Pirmininkas fit. Liūtas Gri

nius, dalinėje — buvusioji pirmininkai: fil. Apolinaras. Trainys ir fil. Eugenijus Vilkas.
G. Peniko nuotr.

DARBAI
Renkasi visi vykstantieji 

į Europą. Vidurio rajono vadei- 
vė ps. Ir. Kerelienė praneša, kad 
ketvirtadienį,, gegužės 27. d., 7:3Q 
vai. vak., Jaunimo centre įvykę 
visų į; Europos lietuvių skautų 
stovyklą Vokietijoje vykstan
čių susirinkimas. Bus aptartos

Bendraraščiuose nurodytas 
stovyklinis mokestis yra ASS 
nariams, užsimokėjusiems 1971 
m. nario mokestį. Mokesčio- ne
užsimokėję, prašomi tai pada
ryti artimiausiu laiku; nepžsi-. 
.mokėjusiems jis., bus prideda
mas prie stovyklos mokesčio.‘ 

Atsivežama: tie, kurie turį 
— palapines. Vjsį atsiveža su-: 
dedamas loveles arba oro ma
tracus, miegmaišius, rankšluos-, 
eius, pilnas stoyykįines unifor
mas, sportinę aprangą, maudytį 
mosi kostiumus. Indų vežtis ne-!

. • L i y* T t H‘i J J. . .A j • , > ■ 

reikia. ' J
Atvykstantieįi jš toli viešojoj 

transporto priemonėmis bus su-’ 
tikti tik tuo atveju, jei susitars: 
su stovyklos registratorium fil.' 
K. Jėeium bent vieną savaitę 
prieš sąskrydį —‘ stovyklą. •' ‘ 

Kviečiame visus registruotis 
kiek galima anksčiau : tuo palen
gvinsime rengėjų darbą ir su-' 
taupysime pavėluotos- registra
cijos mokestį.

,. ' . ASS Inform.

sekmadienį, Bučo sode. Visi 
tuntininkai yra pažadėję inten
syviai remti šios šventės orga
nizavimą, kuri Chicagos skautiš
kam jaunimui atneša daug 
džiaugsmo ir suteikia puikią 
progą saviems sugebėjimams 
parodyti.

šventės rengėjai šiais metais 
yra paruošę naujų žaidimų, ne
reikalaujančių ypatingo pasiruo
šimo. Vyriausias šventės koor
dinatorius — ps. Jonas Jova- 
rauskas, “Prez. Smetonos” jū
rų budžių įgulos vadas.

★ Ringailė Zotovienė labai už
jaučia spaudą. Savo laiške “Skau 
tų Aidui” iš Detroito ji rašo:

“Siunčiu 50 dol. čekį Skautų 
Aidui paremti, ši parama yra 
nuo mano įkurtos ir vadovautos 
Detroito skautų-čių taut, šokių 
grupės “Pašvaistės”.

Suprantama, kad spauda iš 
prenumeratų sunkiai verčiasi, 
tad įvairūs skautų vienetai, jei 
tinkamai bent kartą per metus 
pajudėtų ir dalį savo mugių, pa
rengimų pelno paskirtų skautiš
kai spaudai, — piniginiai sunku
mai turėtų pasibaigti. Gera min
tis būtų kreiptis ir į skautinin
kų ramoves, prašant jų finansi
nės paramos”.

LSB VYRIAUSIAS SKAUTININKAS v. s. PETRAS MOLIS SVEIKINA CHICAGOS LITUAN1COS TUNTĄ 

;< balandžio 18 d. sueigoje. Nuotrauka, deja, feapėmė tik dalį iš 380 tunto nariu.
' 31 Br." Juodelio nuotr.

SUDERINTI AMŽIŲ, STUDIJAS IR POILSĮ
I ASS stovyklini sąskrydį birželio 26—liepos 3 

kviečiami ir skautai vyčiai bei vyresniosios skautės
Paruošiamieji darbai (kvietimai, pranešimai, sąlygos at

skiriems stovyklautojams ir šeimoms, įvairūs stovykliniai nuro
dymai) Akademinio Skautų Sąjūdžio studijiniam sąskrydžiui 
stovyklai jau eina pilnu veržlumu. Stovykla įvyks šių metų birį- 
želio 26—liepos 3 s. V. Jonyno vasarvietėje prie Chesterton,: Ind.

Didelė jungtinė talka

Programos komisija yra su
planavusi rimtą, įdomią ir įvai
rią programą, kuri turėtų paten
kinti ir vyresniuosius —’ Tiliste- 
rius ir studijuojantį jaunimą, ži
nant, kad studijos ir žiemos dar
bai visus, gerokai nuvargino, 
pramatyti laisvalaikiai, kurie 
duos progos poilsiui, sportui, pa
simaudymui bei kitiems malonu
mams gamtoje. Vakarai žada 
būti taip pat įdomūs ir malo
nūs — literatūros vakaras, dra
mos ir muzikos vakaras ir, žino
ma, skautiški laužai.

Suvažiavimo — stovyklos pro
gramos komisijai pirmininkau
ja fil. dr. Daina Variakojytė- 
Fricke ir fil. Ramunė Kviklytė. 
Komisijos nariai yra: t. n. D. 
Baraitė, senj. R. Cinką, fiL A. 
Dundzila, senj. A. Krutulis, senj. 
A. Markulis, fil. R. Penčyla, fil. 
dr. T. Remeikis ir senj. R. Vė
žys.

Techninį sąskrydžio — sto
vyklos darbą atlieka Chicagos 
Ass skyrius, vadovaujamas fil. 
P. Bielskaus (ASS pirm.), t.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

ALGIS J. BUTKUS — PASIŽYMĖJĘS KARYS 

šiuo metu atlieka karinę tarnyba Vietname, pakeltas { Spec. 
4 rr apdovanotas ui pasiiymofimt •ukitu modaliu (Army Com 
mondal ion). Algis dirba rysiu bataliono it a be ir Vietname dar 
pasiliks apie 5 mėnesius. Studijuodamas New Yorke, priklausė 
neolituanams, skautams ir buvo tautiniu šokiu grupės šckeįas.

pirm.).
Visą sąskrydžio — stovyklos 

rengimo darbą koordinuoja FSS 
Centro Valdybos pirmininkas 
fil. Rimantas Dirvoms.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
vadi j a ragina visus narius sąs
krydyje — stovykloje gausiai da
lyvauti. Taip pat yra kviečiami 
vyresniosios skautės ir skautai 
vyčiai. - ’ <

Suvažiavimui — stovyklai re- 
gistruoj amasi šiuo ’ adresu: fil. 
Kęstutis Jėčius, 1310 Wayside 
Dr., Villa Park, Ill, 60181.

Truputis smulkmenų
Nakvynė: gražiame sode — 

palapinėse. Paskaitos, pašneke
siai ir vakarojimai vyks moder
nioje salėje. Maistas vasarvie
tės valgykloje (šeimininkas pa
žadėjo labai gerą maistą?). Mau
dysimos Michigan ežere arba va
sarvietės baseine (pagal skonį!).

Registruojamasi iki birželio 5 
d. Registracijos mokestis — $5



Jaunimo Centras, 5620 So. Claremont Ave.
1971 M. GEGUŽĖS MĖN. 29, 30 IR 31 DIENOMIS — 

ŠEŽTADIENL SEKMADIENI IR PIRMADIENI.
Pradžia 8 vai. vakaro visomis dienomis.

Bilietai: MARGINIUOSE, 2511 West 69th Street ir 
____ vaidinimų dienomis prie įėjimo.
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LB JAUNIMO TEATRAS stato Anatolijaus Kairio trijų veiksmų dramą

Režisūra, muzika, seenarijos ir efektai — DARIUS LAPINSKAS

KOVA DĖL ERDVIŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPY

Rašo JUOZAS KRYGERIS
(Tęsinys)

Su ANBO2 pradėta skraidy
ti 1932 m. gegužės mėn. Tekda 
vo keltis 2 vai. ryto, nes 4 vai. 
jau buvome ore. Po pietų, kai 
oro srovės aprimsta, tekdavo 
vėl atlikti skraidymo prati
mus. Nuovargis buvo didelis, 
bet ir ryžtas nugalėti oro erd
ves nemažesnis. Tų pat metų, 
rugsėjo mėn. 19 d., išklausiu
siems lėktuvo valdymo egzami 
nūs, Tarptautinėms Aeronauti
kos Federacijos įgaliotų asme
nų, buvo įteikti “lakūno pilo
to” liūdimai. Man teko liudy- 
mas No. 10. Pasidarius “dip
lomuotais” lakūnais tuo dar
bas nebuvo baigtas. Reikėjo 
siekti tobulesnio lėktuvo val
dymo sugebėjimų.

1933 m. kovo mėn. LAK įgi
jo du Alb II lėktuvus. Jie buvo 
panaudoti, kad nors ir tik dve
jukėje, bet sudarė lakūnams 
galimybę skraidyti rikiuotėje. 
Tuo laiku prie 2-ros laidos pri
sidėjo dar dalis lakūnų, bai
gusių I-mąją laidą. Instrukto
riui (vyr. Įeit Vedeika) paaiški

nus, kaip reikia veikti vairais, 
pačiam sėdint tame pat lėktu
ve, reikalavo daryti aukštojo 
pilotažo figūras, žiemos lai
kotarpiui apmokymas buvo 
nutrauktas. Tačiau 1934 m. 
pavasarį lakūnų treniruotė bu 
vo tęsiama ir intensingiau. 
Pačiame darbo Įkaršty, rug
piūčio mėn. LAK eskadrilę iš
tiko nelaimė. Lakūnui V. Juo
džiui atliekant aukštojo pilo
tažo pratimus įvyko lėktuvo 
avarija. Lėktuvas ANBO2 su
dužo, o lakūnas Juodis žuvo. 
Dėl šio skaudaus įvykio LAK 
vadovybė rankų nenuleido. 
Visuomenės gausios finansi
nės paramos dėka Anglijoje 
buvo nupirktas malūnsparnis 
ir lėktuvas de Havilland “Ti
ger Moth”. Dėl seno laiko ir 
archyvinės medžiagos stokos 
šiandien neįmanoma tiksliai 
nurodyti datas, bet neilgai tru 
kus, prie turimo lėktuvo de 
Havilland, Anglijoje buvo nu
pirkti dar du tokio pat tipo 
lėktuvai ir Paryžiuje pran
cūzų gamybos keturvietis lėk

tuvas Caudron. Apytikriai tuo 
pat laiku iš Prahos savo lėktu
vu Šmolik 18 j Kauną atskrido 
lakūnas Kumpikeviėius, kurį 
pardavė LAK. Be jau turimų 
lėktuvų, LAK įsigijo dar sa
nitarinį lėktuvą sužeistiems ir 
ligoniams gabenti.

1935 m. LAK pirmos ir 2-ros 
laidos lakūnai buvo suvesti į 
vieną eskadrilę, kurios jau
nesnio amžiaus lakūnai, atli
kę bendrą karinį apmokymą 
prie kariuomenės dalinio, bu
vo pakelti į J. Įeit., laipsnį ir 
išleisti karo aviacijos atsargon 
Tai pirmieji LAK darbų vai
siai, siekiant sudaryti stiprius 
karo aviacijos rezervus.

1935 m. LAK pasijuto pada
ręs tokią didelę pažangą, kad 
jau išdrįso save parodyti ki
tiems. Tuo tikslu 1935 m. 
rugsėjo mėn. LAK suorganiza
vo velkamą perskridimą (sklan 
dytuvas velkamas lėktuvo) 
Kaunas — Helsinki ir atgal. 
Pakeliui dar aplankė Taliną, 
ir Rygą. Šiame perskridime 
dalyvavo: malūnsparnis J. 
Gardis — !P. Hiksa, lėktuvas 
De Havilland J. Krygeris — S. 
Gaižauskas ir sklandytuvas J. 
Pyragius.

To gražaus pasisekimo LAK

avi- 
bu- 
tai

dienos 
be pa-

diena
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Now at GLASER’S

v. COME IN OUT OF THE RAM... 
THEY’RE ARSRUnaX BOSTPfflMF!

Let it rain. Let it snow. The Quiet Kool 
Kom-Pact air conditioner won’t rust 
no matter what. Available in the most 
wanted cooling capacities, the Kom- 
Pact can cool each room in your house

. _____ ' '■ . \
on any adequately wired 115-volt dr-< 
curt. What could be more convenient? 
Or economical? Pick a Quiet Kool 
Kom-Pact for any size room and stay 
cool from now on.

8,000 BTU’s . . . this / 
Custom Kom-Pact has ' 
really big-room cool
ing capacity. Air Wave 
distribution. Two- 
speed fan. Automatic 
thermostat. Slide-out . 
permanent filter. į 
Pushbutton controls. J 
Instant installation. 
Decorator walnut 
grain front.

EASY T MS
■ Mod«l8AF1A • NO RUST • NO STAINS

6,000 BTU’s of summer comfort..
Adjustable air direction, two- 
speed fan. Automatic thermo
stat Slide-out permanent filter.
Pushbutton controls. Instant in- Mod«i gafsb 
stall atton.

pasiekė ne vien tik savo dar
buotojų intensingu darbu, bet 
ir dėl gausios visuomenės fi
nansinės ir moralinės para 
mos. Tokios visuomenės para 
mos galima buvo sulaukti tik 
plačiai išpopuliarinus stiprios 
Lietuvos aviacijos reikšmę tau 
tos gyvenime. Vykdant šį tiks
lą, 1934 m. LAK išleido perio
dinį žurnalą “Lietuvos Spar
nai” kurio pagrindinis tikslas 
buvo per spaudą supažindinti 
plačiąją visuomenę su aviaci
jos pagrindais. Atsakomi il
guoju -žurnalo redaktorium 
1934 — 1937 m. laikotarpy bu
vo J. Krygeris. -

Pasinaudodami visuomenės 
parama, 1937 m. LAK vado
vybė Vokietijoje nupirko dar 
du lėktuvus Buecker, kurių 
vienas specialiai buvo pritai
kintas aukštajam pilotažui. 
Įsigijus šiuos du lėktuvus, LAK 
jaū turėjo eskadrilę iš 10-ties 
lėktuvų, kurios vadu buvo la
kūnas av. kapt. Taunys.

Jeigu anksčiau rengiant 
jacijos dienas, reikalinga 
vo karo aviacijos pagalba,
dabar LAK eskadrilė buvo tiek 
pajėgi, kad aviacijos 
programą galėjo atlikti 
šalinės paramos.

Paskutinė aviacijos
įvyko 1938 m. Kybartuose, nes 
reikėjo pasirįuošti Pabaltijo 
kraštų aviacinėm varžybom, 
kurios turėjo jyykti Kaune 1939 
m. rugpiūčio mėn. t. y prieš 
II-jį pasaulinį karą, šios var
žybos buvo ruošiamos LAK ini 
ciatyva.ir jose 
ti Lietuvos, 
ir Suomijos lakūnai.

Svečiais dalyvavo 
ir lenkai. Vokiečiai 
žinojo vertę Lietuvos 
acijos, lygiai civilinės. Var
žybų išdavoms I lenkai tiesiog 
buvo “pritrenkti”. Jie niekaip 
negalėjo suprasti, kad Lietu
vos lakūnai yra pasiekę tokio 
aukšto skraidymo lygio. LAK, 
skraidymo varžybose- atsto
vavo av. kapt Rimas ir civili
nis lakūnas Kinaitis, suomių 
civilinei aviacijai atstovavo av. 
kapt. Aikala ir estų — vyr. Įeit. 
Krysk. Latviai varžybose ne
dalyvavo, nes neturėjo skrai
dymo varžyboms tinkamų lėk
tuvų. Komisijos, sudarytos iš 
visų kraštų atstovų, sprendimu: 
pirmą ir antrą vietą pasidali
no karo aviacijos kapt Rimas 
ir Aero Klubo civ. lakūnas Ki
naitis. Trečia vieta atiteko 
suomių karo av. kapt. Aikala 
ir ketvirtoji — estų karo avia
cijos vyr. Įeit. Krysk. šis fak
tas rodo, kaip toli buvo pažen 
gusi Lietuvos civilinė aviacija. 
Po varžybų lenkų ekipos va
dovas aviacijos pulk. Jan Bre
winski, oficialiai pakvietė LAK, 
lenkų civilinę aviaciją revizi- 
tuoti Varšuvoje. Deja, dėl 
1939 m. rugsėjo mėn. įvykių 
revizito klausimas savaime at 
puolė.

(AVIOMODELIZMAS
i

šios var-

turėjo dalyvau
ji, atvi jos, Estijos

vokiečiai 
puikiai 

karo avi

SjOOO BTU’s of certified cooling.'
\ 7% amps. Installs instantly .. . 

no tools, no kits, no extras. 
Slide-out permanent filter. Auto
matic thermostat. Two-speed 
fan. Pushbutton controls. Model 5AF7B

QUIET KOOL
a product of Emerson Radio

Glaser’s
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Mirė Kun. Jonas Pauperas
Praeitą šeštadienio vakarą 
valandą staiga širdies smū

giu mirė lietuvių evangelikų
liuteronų kunigas Jonas Pau
peras nuo pat atvykimo į Chi- 
cagą 1919 m. iki mirties buvęs 
Chicagos lietuvių evangelikų 
liuteronų Ziono parapijos kle
bonas.

Gimęs 1905 m. gegužės 10 d. 
Selinuose, Klaipėdos apskri-

lėktuvų 
būsimam

šys avi tariu tarpe vadinamas 
aviomodelizmu.

Aviomodelizmas prieina
mas visiems mokyklinio am
žiaus vaikams, nes nereika
lauja jokių išlaidų, bet tik 
darbo, to darbo pamėgimo ir 
gabumų. Aviomodelizmas tai 
pirmieji žingsniai: 
konstruktoriui, ar 
patyrusiam lakūnui,
nas šiandien pasauliui žino
mas lakūnas pradėjo savo kar
jerą aviomodelių statyba. Lie
tuviams, jau iš ankstesnių lai
kų žinomas lėktuvų konstruk
torius prof. Junkers irgi prade 
jo savo karjerą aviomodelių 
statyba. ‘Aviomodeliai, kaip 
anksčiau, taip ir dabar, dau
giausia statomi iš medžio, ar 
popieriaus. Dėl savo pigumo 
modeliai visą laiką buvo labai 
mėgiami vaikų mokyklinio 
amžiaus. šiandien išeivijoje 
labai tiktų skautų tarpe skatin
ti aviomodelių statybą ir steig 
ti modeliavimo būrelius.

Lietuvoje, nepriklausomy
bės metu, aviomodelizmas bu
vo labai populiarus. Vasaros 
mėtų buvo daromos aviomo
delių varžybos ir už geriau
siai pastatytus aviomodelius 
buvo išduodamos vaikams pi
niginės premijos. Tai tiek trum 
pai ir suglaustai apie aviomo- 
delizmą nepriklausomoje Lie
tuvoje. Plačiau apie aviomo- 
delizmą, neliesiu, nes tai at
skira darbo ir studijų sritis, ta
čiau patartina aviomodelizmo 
mėgėjams įsigyti išleistą šiuo 
klausimu vadovėlį apie avio
modelių statybą.

(Bus daugiau)

lies, Jis 1927 m. baigė Klaipė
dos Lietuvių Gimnaziją ir 1931 
m. Vytauto Didžiojo universi
teto Kaune teologijos fakulte
tą (parašydamas diplomini 
darbą apie Vydūno etiką).

Nuo 1930 iki 1931 m. kuni
gavo Jurbarko ev. parapijoje; 
1933 m. Bazelio universitete, 
Šveicarijoje, gavo teologijos 
licenciatą ir 1933—1936 melais 
buvo Vytauto D. universitete 
Kaune evangelikų teologijos 
fakulteto sistematinės teologi
jos katedros vedėjas docento 
teisėmis. Be to tarp 1935 ir 
1940 m. jis buvo valstybės Ta
rybos ir švietimo ministerijos 
patarėjas evangelikų reika
lams; 1941 metais pasitraukė 
į Vokietiją, kur iki 1948 m. 
Bavarijoje aptarnavo evange
likus ir tarp 1945 — 1918 metų 
Miunchene Lohengrino stovyk
loje buvo, penkiomis kalbomis 
leidžiamo laikraščio vyr. re
daktorius. 1948 metais atvyko 
į Ameriką ir nuo 1949 m. gruo
džio mėnesio buvo pakviestas 
vadovauti minėtai Ziono ev. 
liuteronų parapijai.

Kun. Jonas Pauperas buvo 
malonus žmogus, švelnaus bū
do, dėl to buvo mylimas ir tu
rėjo daug draugų visokių tiky-

bų bei pakraipų lietuviuose. 
Jis buvo ir veiklus spaudos ben
dradarbis; bendradarbiavo Lie 
luvos Keleivyje, Pagalboje, 
Vaire, Naujojoj Romuvoj, Lie
tuvos Aide ir Mūsų Kelyje. 
Yra parašęs mokslo darbus: 
Askezės prasmė katalikizme ir 
protestantizme (vokiškai); M. 
Liuteris ir P. Melanchtonas; 
išvertęs Augsburgo Konfesija 
r paruošęs Martyno Liuterio 

mažąjį katekizmą, o su kun. 
Adomu šernu paruošęs evan
gelikams Giesmyną, iš kurio 
buvo imta medžiaga ir 19-17 
metais išleistam Evangelikų 
Giesmynui, kuri jis pats ir tal

Velionis pašarvotas jo pa
ties bažnyčioje. Bus laidoja
mas trečiadieni. 4.

Nelegalūs gyventojai
Palatine mieste gyvenanti 

meksikietė ponia Morales ne
teko savo septynių nuominin
kų, kuriuos policija? pardavė 
imigracijos valdininkams. Mo 
teriškė buvo savo namo rusi 
padalinusi i 10 kambarėlių, 
kuriuose gyvendavo žemės 
ūkio darbininkai, mokėdami 
jai po 10 dol. i savaitę. Jie bu
vo nelegaliai atvykę iš Meksi
kos ir dirbo apylinkės medely
nuose ir daržininkystėse.DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus jdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl-, 
kaina 2 dol -*’jf

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupyki te!

Būtų klaidinga galvoti, kad 
LAK tenkinosi vien motoriniu 
skraidymu.

Kas seka spaudą, neabejo
tinai pastebėjo, kokią didelę 
reikšmę žmonija skiria aviaci
jai, tiek karo, tiek civilinei, h 
Jeigu šiandien pasaulis gali I 
džiaugtis aviacijos teikiamu | 
patarnavimu, tai pravartu, | 
bent trumpai, pažinti lakūno | 
karjeros pirmuosius žingsnius. | 
Skraidyti galima išmokyti j 
kiekvieną žmogų, jei jis ne- I 
turi jokių fizinių trūkumų. | 
Bet toks tik “iškeptas” lakū
nas jausis kaip vaikas lopšy 
kuris bando pradėti vaikščioti. 
Lygiai taip bus ir su lakūnu. 
Jeigu jis nori įsigyti geras la
kūno savybes, gerą patirtį, tu
ri pradėti nuo lopšio. Tas lop- I

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
- - -   — - , -    -

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS I
Įsteigta 1923 meteis Tel. 421-3070 I

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
• ■■ ■■ 11 •"1 —- I
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Pasigendame patyrusio patarėjo
Prieš du metu nuo širdies smūgio mirė Dr. Pijus Gri

gaitis, ilgametis Naujienų redaktorius, Amerikos Lietu
vių Tarybos sekretorius, įtakingas socialistų demokratų 
veikėjas ir veiklus kelių kitų organizacijų narys. Kol Dr. 
Grigaitis buvo gyvas, politiniai priešai dažnai jį kritika
vo. Bet šiandien, aprimus politinėms aistroms, visi pasi
genda patyrusio patarėjo, didelio idealisto ir pasiryžu
sio kovoje už Lietuvos laisvę ir jos gyventojų gerbūvį.

Dr. Grigaitis atkakliai kovojo prieš caro priespaudą 
Lietuvoje. Jis organizavo paramą kovotojams už Lietu
vos nepriklausomybę. Jis stengėsi padėti tiems lietu
viams, kurie siekė demokratinės santvarkos Lietuvoje. 
Dr. Grigaitis pasisakė prieš sovietų'garnizonų įsileidimą 
į nepriklausomą Lietuvą, pasmerkė sovietų karo jėgų 
įsiveržimą ir tuojau pradėjo organizuoti Amerikos lietu
vius ilgai kovai prieš į Lietuvą įsibrovusius rusus.

Dr. Grigaitis buvo socialistas demokratas. Jis buvo 
įsitikinęs, kad socialistinė santvarka gali būti įvesta tik
tai demokratiniu keliu. Didelė gyventojų dauguma turi 
būti įsitikinusi, kad socialistų siūlomos pakaitos yra nau
dingos, kad jos yra praktiškos, kad jos didelei gyventojų 
daugumai neš gerbūvį. Kiekvieno socialisto pareiga įti
kinti gyventojus siūlomų pakaitų tikslumu ir gerumu. 
Prievarta nieko negalima pagerinti. Ja tik dar didesnį 
pasipriešinimą galima sukelti.

Dr. Grigaitis labai atidžiai sekė 1917 — 18 metų įvy
kius Rusijoje. Jis sveikino caro nuvertimą ir demokra
tinės santvarkos pradų įvedimą Rusijoje, bet jis griežtai 
pasipriešino komunistų suorganizuotam 1917 metų spalio 
perversmui ir numatė, kad nei Rusijos darbininkams, nei 
pavergtoms tautoms, nei socialistiniam judėjimui iš to 
nebus jokios naudos. Jis tai aiškino dienraštyje, savait
raščiuose ir sakomose kalbose. Jis griežtai pasisakė prieš 
komunistines tendencijas tuometinių Amerikos lietuvių 
socialistų eilėse. Jam pavyko didoką senų Amerikos so
cialistų įtikinti, kad nepasektų komunistų, nes tas ke
lias darbininkams naudos neatneš. Nieko komunistai taip 
nekentė, kaip Dr. Grigaičio. Dr. Grigaitį jie ir mirusį 
šmeižia.

Sovietų karo jėgoms okupavus nepriklausomą Lie
tuvą, Dr. Grigaitis pradėjo organizuoti Amerikos lietu
vius kovai prieš okupantą. Jis suprato, kad Amerikos 
lietuviai tiktai vieningomis jėgomis galės padėti paverg
tai Lietuvai išsilaisvinti. Jis numatė, kad kova bus ilga

Gegužės 15 d. Vilniuje mirė 
profesorius Dzidas Budrys, gi
męs 1903 m. gegužės 12 d. Pas- 
kynuose, Jurbarko vals. Gegužės 
17 d. jis palaidotas Vilniaus Ra
sų kapinėse.

Prof. Dzidas Budrys studija
vo Vytauto D. Universitete eko
nomiką. Studentaudamas jis įsi
jungė ir studentų socialdemokra
tų žiežirbos sąjūdį ir redagavo 
jų laikraštį žiežirbą. Be to dar, 
bendradarbiavo Socialdemokra
te, Kultūroje, Lietuvos žiniose 
ir Aušrinėje. Mokslo studijas 
su gerais pažymiais baigė 1928 
m., ir kurį laiką mokytojavo 
gimnazijoje Kaune, o taip pat 
tarnavo Lietuvos banko infor
macijos skyriuje.

Jam, kaip vienam iš gabesnių 
jaunuolių, buvo rekomenduota 
Rockelellerio Fondo stipendija 
Ekonomikos studijoms Londono 
universitete. Čia jis darbavosi 
atsidėjęs ir 1933 m., grįžęs Kau
nan, buvo kviestas Vytauto D.

ir sunki; kad bus reikalingi ne tiktai amerikiečių pinigai, 
bet ir JAV valdžios įtaka. Jis numatė, kad karo metu ir 
po karo JAV valstybių žodis bus labai svarus Europos 
reikaluose, todėl ir patarė sudaryti Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kuri nuolat galėtų veikti ne vien JAV vyriau
sybę, bet ir įtakingus kongreso komitetus. Amerikos 
Lietuvių Tarybai pavyko pravesti lietuviams naudingų 
įstatymų ir vyriausybės patvarkymų.

Dr. Grigaitis, aišku, turėjo ir politinių priešų. Buvo 
pakeltas balsas ir prieš Dr. Grigaičio veiklą Amerikos 
Lietuvių Taryboje. Kojų dar nesusišildę keli tremtiniai 
reikalavo, kad jis būtų atleistas iš Alio sekretoriaus pa
reigų ir nušalintas nuo įtakingesnės veiklos. Prieš Dr. 
Grigaitį buvo pavartotos labai jau nepraustabumiškos 
priemonės...

Dr. Grigaičio nėra gyvųjų tarpe. Daktaro nėra ir 
Amerikos Lietuvių Taryboje. Bet Dr. Grigaičio darbas ir 
toliau ,tęsiamas. Amerikos Lietuvių Tapyboje šiandien 
yra visai kiti žmonės, bet jie tęsia prieš25 metus pradėtą 
darbą. Jie mato, kad Altas gali būti ir yra naudingas 
kovai už Lietuvos nepriklausomybę. Jie aiškiai supran
ta, kad tiktai Amerikos Lietuvių Taryba gali apjungti 
didelę Amerikos lietuvių daugumą, kad tiktai ji gali 
daryti reikalingos Įtakos tarptautiniams sprendimams.

Taip pat verta atkreipti dėmesį Į tai, kad ta pati ma
ža grupelė, kuri skleidė šmeižtus ir garsiausiai protes
tavo prieš Dr. Grigaičio vedamą darbą, l ta pati grupelė 
šiandien bando pakenkti Alto darbui. Ne Lietuvos rei
kalai jiems rūpi, ne noras atlikti- gimtiniam savo kraš
tui naudingą darbą, bet noras tuščiai pasigarsinti, bet 
kokia kaina atsistoti priešakiu ir pasirodyti. Bet didelė 
Amerikos lietuvių dauguma tuščiavidures varpas paliks 
linguoti, o darbui dirbti įpareigos idealistus, kovotojus, 
pasišventėlius.

Visi, kuriems su Dr. Grigaičiu teko arčiau bendra
darbiauti, šiandien pasigenda protingų jo patarimų 
sudėtingais visuomeninio gyvenimo klausimais. Iš dvie
jų metų tolumos Dr. Grigaitis atrodo daug didesnis ko
votojas už lietuvių tautos laisvę, negu vaikščiojęs mūsų 
tarpe.

Universiteto ekonomikos sky
riaus ataistentu. 1939 m, jau 
tapo privatdocentu ir dėstė so- 
cialekonomijos statistiką.

1940 m. birželio mėn. bolševi
kams įsibrovus į Lietuvą, Dzi
das Budrys buvo paskirta Lietu
vos banko nacionalizacijai ir vė
liau Lietuvos ūkio komisijos pir
mininko pavaduotoju.

Tą pačių metų birželio mėn. 
pabaigoje mudu su D. Budriu 
susitikom gatvėje. D. Budrys 
tuoj man pasiūlė Pramonės ir 
Prekybos rūmų direktoriaus vie
tą. čia mudviejų pasikalbėji
mas buvo trumpas ir savaip 
reikšmingas.

Aš užklausiau, ar jau jis ga
li mane rekomenduoti? D. Bud
rys gal -nelaukęs tokio užklausi
mo, tuoj atsiKepė: — Juk val
džios priešakyje yra Justas Pa
leckis! — Tada paklausiau, ar 
Justo Paleckio rekomendacija 
turėtų galios?

D. Budrys nustebo. Nelauk- 

dainas jo atsakymo, Čia pat pra
sitariau: — Sovietų Sąjungos 
santvarkoje jokių prekybos ar 
pramonės rūmų nėra, tai ir Lie
tuvoje jie tik laikini.

Ir dar pastebėjau, jau atsi
sveikinant ir jo atsakymo ne
laukiant; “Geriau bus, jei mu
du rečiau susitiksim!” Atsisky
rėm. Ir antru kartu pasimatėm 
jau vokiečių naciams okupavus 
Lietuvą. Tada Dzidas Budrys 
gyveno Kačerginės apylinkėje 
savo pirktoje pirkelėje ir ver
tėsi sodininkyste, niekur nepa- 
sirodydamas. Ir vėl mudu gat
vėje trumpam susitikom. D. Bu
drys besisveikindamas prasita
rė, kad ano meto mano pasta
bos buvo vietoje. Jam atgal ke
lio jau nėra. Tuo mudviejų pa
sikalbėjimas ir užsibaigė. Nors 
buvom geri pažįstami, bet dau
giau nesusitikom.

Čia tenka pastebėti, kad ant
ros bolševikų okupacijos metais 
Lietuvoje D. Bdrys mokslo sri
tyje toli pasistūmėjo. 1944 m. 
pradėjo profesoriauti Vilniaus 
universitete, buvo paskirtas po
litinės ekonomikos katedros ve
dėju 1946-53 m. Dirbo Lietuvos 
Mokslo akademijoj ir buvo eko
nomikos skyriaus sekretorium. 
Buvo Ekonomikos atsakomingu 
redaktorium. Parašė keletą 
mokslo veikalų, tarp kurių Ta
rybų Lietuvos liaudies ūkio at
sikūrimas ir išsivystymas, Gy
ventojų prieauglio teorija impe
rializmo tarnyboje, Politinės eko
nomikos apybraižos ir 1.1. Be to, 
rašė straipsnius ir periodinėje 
spaudoje. Buvo Mažosios lietu
viškos tarybinės enciklopedijos 
istorijos skyriaus (ekonomikos 
ir teisės sektoriaus vadovas, ap
dovanotas Lietuvos TSR nusi- 
pelnusio mokslo veikėjo raštu.

Tenka pastebėti, jog Dzidas 
Budrys dirbo greta bolševikų į 
Lietuvos komunistų partijos 
gretas neįlindęs. Gal buvo ne
priimtas ar pats vengė tokių 
tapti,?; Sūsovietinto j e Lietuvo*- 
je mokslo vyrų tarpe yra ir dar 
daugiau tokių, kurie dirba atsi
dėję greta bolševikų, bet Lietu
vos komunistų partijai nepri
klauso, nors kai kurie jų riebią 
duoklę Lietuvos varovams ati
duoda.

D. Budrio toji duoklė saikin
ga, ir tai tik jo mokslo srityje, 
šiaip jau periodinėje spaudoje 
neteko pastebėti jo raštų, ku
riais būtų šlovinami bolševikų 
vadovai, kaip antai Leninas, Sta
linas ir vėliausiu laiku Brežne
vas.

šia proga prisimintina, kad 
Mažosios Lietuviškos tarybinės 
enciklopedijos tretysis tomas 
įklimpo, — iki šiol nepasirodė. 
Eina tylūs ir sukti ginčai dėl jos 
turinio. Pirmieji jos du tomai 
dar kol kas iš apyvartos neiš-

DR. PIJUS GRIGAITIS
Nuo širdies smūgio ties savo namais mirė 1969 m. gegužės 22 
dieną. Gegužės 26 dieną jis buvo palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Menininkas R. Mozoliauskas stato paminklą ir ga

mina Dr. P. Grigaičio biustą.

imti. 0 ar tretysis pasirodys, 
sunku spėlioti.

Tos enciklopedijos pirmame 
tome pažymėta, jog Dzidas Bud
rys redagavo socialdemokratų 
jaunimo laikraštį, o taip pat ben
dradarbiavo ir kitoje spaudoje. 
Ir jo toji praeitis nepasmerkta^ 
kaip pas bolševikus yra įprasta. 
Ir kas ten apie jį rašyta, nėra 
užsiminta ar jis priklausė Lie
tuvos komunistų partijai, nors 
tos pat enciklopedijos vieno jos 
sektorių jis buvo vadovu.

Turima žinių, kad Lietuvos 
mokslo vyrai, jų tarpe ir D. Bu
drys, įtikino Kremlių, jog esąs 
gyvas reikalas išleisti pilną lie
tuvišką enciklopediją, kad at
sikirstų prieš Lietuvių Enciklo
pediją JAV išleistą. L. Vladimi- 
rovui pavesta tos būsimos lietu
viškos -enciklopedijos projektas 
sudaryti. J. Vlks.

Dažniau apvagia 
žymius Svečius

Čikagos policija seka susi
rūpinusi atvykstančius žylnius 
svečius, nes paskutiniu metu 
padažnėjo jų apvogimai. Ne
grui dainininkui Billy Eckstine 
pavogė 15,000 dol. vertės dei
mantini žiedą iš Astor Towers 

Hotel. Filmų žvaigždei Rock 
Hudsonui iš Ambasador vieš
bučio pavogė 3.400 dol. pinigų. 
Padažnėjo ir gerai saugomų 
dangoraižių butų plėšimai, 
kaip naujo Johii Hancock pa
stato butai.

Policija galvoja, kad tas va
gystes Organizuoja tarp žymių 
asmenų besisUkinėją nusikal
tėliai, kurie Važinėja, juos se
kiodami, po įvairius Ameri
kos miestus, laukdami pro
gos ką nors pavogti.

Stiprus konkurentas
Summit, III. savivaldybės 

meras Janchenko yra kartu ir 
metalo laužo pirklys. Jis ne
sugyvena su kitu pirkliu, ku
ris turi savo metalo laužo krū
vas šalia mero. Kada sekma
dienį užsidegė kaimyno auto
mobilių laužo krūvos, ugnia
gesiai atvykę nebandė gesinti 
gaisro, nes meras jiems taip 
įsakė.

Mero konkurentas Pielet 
skundžiasi, kad Summito įstai 
gos neduoda jam biznio doku
mentų, o kai neseniai susižei-i 
dė vienas Pielet darbininkas, 
ugniagesiai atsisakė jį nuga-| 
benti ligoninėn.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
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Moterys turėjo skubėti, kad galėtų patekti į gar
laivį, išplaukiantį iš ten šeštą valandą į Labguvą. Bu
vo dar gana ankstyvas rytas, bet miškas jau skambėjo 
nuo paukštelių čiulbėjimo.

Staiga viena iš moterų sušuko išgąsčio pilnu bal
su ir sustojo kaip į žemę įkasta. Tuo pačiu metu ir jos 
bendrakeleivės, ne mažiau nustebintos ir išsigandu
sios, gal kokio šimto metrų nuotoly ant pylimo prie
šais save rytmetinėje miško prieblandoje pamatė sto
vinčius tris išsigandusius briedžius, kurie įdėmiai žiū
rėjo į pasirodžiusias moterėles, bet nerodė jokio žen
klo, kad ruošiasi trauktis joms iš kelio.

Žinoma, šių apylinkių gyventojai gerai žinojo, 
kad miške prisilaiko briedžiai ir kad jie žmonių neuž- 
puldinėja, bet visa tai tų moterėlių nedrąsino ir jos su 
baime žiurėjo į joms kelią pastojusius tokius didelius 
žvėris su šiurpą sukeliančiais plačiašakiais ragais. Ar
tyn prie tokių gyvulių eiti jos nė negalvojo. Bet kokia 
kita išeitis? Tokį kelią sukerusios ir būdamos jau gana 
arti prie prieplaukos, negi turės grįžti atgal? Bet ir 
stovėti ant vietos ir laukti, kol briedžiai nueis nuo ke
lio, joms nebuvo laiko, nes gali pavėluoti į garlaivį. 
Briedžius apeiti išsukus iš kelio ir patraukus per miš
ką buvo neįmanoma, nes aplinkui miško žemė buvo 
klampi, tikras raistas. Bet jei ir būtų galima pasukti 
— į mišką, ar briedžiai neseks jų iš paskos? Moterys 
buvo ir įsibaiminusios ir suirūpinusios, gi tie joms ke
lią pastoję briedžiai taip ir nesiruošė pajudėti...

Prieš eidamas į "laukus", ūkininkas savo 
medinėmis klumpėmis

Sodyba Didžiosios Samanų Pelkės srityje, 
arkliy kojas apmauna

Taip praėjo kuris laikas, moterims virtęs amži
nybe. Staiga lyg susitarę, briedžiai išdidžiai pakėlė 
savo karūnuotas galvas, perlipo per pakelės griovį ir 
iš lėto nužingsniavo tolyn, link prievų prie Nemunyno 
upės. Moterims lyg akmuo nuo krūtinių nusirito ir jos 
vėl pajuto, kad gali valdyti baimės suparaližuotus są
narius. Bet dabar jas užvaldė nauja panika — ko ge
ro pasivėlins pasiekti garlaivi. Jos pasileido bėgti, kol 
pasiekė Kryžionų kanalą. Jo pakraščiu eidamos jos 
praskubėjo pro girininkijos sodybą ir štai jau buvo ant 
Nemunyno upės kranto, kur rado keltą persikėlimui į 
kitą pusę. O ten, lyg stebuklas, garlaivis dar tebesto
vėjo ir į jį lipo keleiviai kelionei į Labguvą. Keltinin
kui jas per upę perkėlus, jos kaip tik laiku suspėjo 
patekti į garlaivį, kur per tris valandas kelionės iki 
Labguvos galėjo pagaliau pilnai atsigauti nuo išgąsčio,
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pergyvento miške ir nuo baimės, jog per tai bus pasi
vėlavusios į garlaivį ir diena bus niekais nuėjusi.

Labguvą garlaivis pasiekė šiek tiek po devintos 
valandos, čia jos turėjo daugiau nei keturias valandas 
laiko apeiti įstigas ir siftvarkyti joms rūpimus reika
lus, nes garlaivis atgal į Nemunyną plaukdavo antrą 
valandą po pietų. Reikalus įstaigose sutvarkiusios, 
moterys dar rado laiko pereiti ir per miesto krautuves 
ir šį bei tą nusipirkti.

Ką gi jos galėjo pirkti iš tų kelių markių gaunamos 
pašalpos? Už pieno litrą tada reikėjo mokėti dešimtu
ką, tad iš tų trijų markių vaikui skiriamos pašalpos 
bent buvo galima nupirkti vaikui pieno. Iš motinai 
skiriamos pašalpos reikėjo pirktis duonos, nes Didžio
sios Samanų pelkės kaimuose javai sėjami nebuvo — 
tam žemė netiko. Čia tik bulves ir daržoves buvo gali- 

ma auginti. Tais laikais žmonės patys turėjo žiūrėti/ 
kaip pragyventi ir prasimaitinti iš savo mažuose sklyl 
peliuose išauginamų bulvių ir daržovių. Net ir jokio 
draudimo ligos atveju tada dar nebuvo, žmonės ture* 
jo būti arba sveiki, arba gydytis savo pačių išmonėmis!

>PAMARIO ŽVEJŲ IR LAIVININKŲ MOTERYS | 
štai pro šalį, Nemunyno upe praplaukia irklinė 

valtis. Joje sėdi trys moteriškės. Viena jų valdo vai-i 
rą, kita sėdi ant suoliuko Veltelės viduryje, gi tre-j 
čioji irkluoja, tvirtai abiem rankom įsikibusi į irklusJ 
Galite būti tikri, kad jos į upę išsiyrė ne maloniam 
pasiirstymui. Tai dvi dar jaunos dukros su laivelio vi-l 
duryje sėdinčia motina, kurią jos gabena link garlai
vio prieplaukos, esančios kur tai už kelių kilometrui 
Iš ten motušė sės į garlaivį ir plauks j Labguvą turgunj 
gabendama į ten savo daržuose išaugintas daržoves ir 
kitus savo ūkelio produktus, kuriuos pardavusi pirks 
jai namuose reikalingų prekių.

Tai be abejo žvejo ar laivininko moterys. Gal jų 
visų su tėvu buvo suplanuota patraukti dvistiebiu ar 
tristiebiu buriniu laivu į Karaliaučių ar į Klaipėdą, bet 
kaip tik šiuo metu pasitaikė nepalankūs vėjai, ar jų ii 
viso nėra ir burlaivis negali leistis į kelionę.. O praeiną 
ištisos dienos, kol susilaukiama palankaus vėjo. Kar* 
tais taip pat orai išsilaiko tylūs, ramūs, Visiškai be vėl 
jo, gi reikalai nelaukia, tad ir reikia šauktis garlaivio 
pagalbos.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 
JOS VISAD RAŠO

TEISYBĘ



DR. ANNA BALIONAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIKS 
IB GERKLIS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofia* tetof^ PRaapect 8-3229 

Reiid. tetofu WAIbrook 5-5076
Kaadien nuo 10 iU 12 vaL ryto, 

quo 7 iki 9 vaL vak, Treč. uždaryta.

Rez. M. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Putosiu Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

• elefu PReapect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYT TUJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
vaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
nicr^i antradienLĄijp u ptmXUtfliexLMUi, 
ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

Rožj 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

iri. PITER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadienjais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
<nirad., penKtadienį nuo 1—3, treč. 

ir sesuo, tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - HSiNAS
AK IvfcUiCRV iUVUS 

UirtcKuLUUlNE CKiRURGUA 
0132 5o. KtKlzi© Avi7 WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
axiivpia. hKamouiLi ml 3-uUUl.

CLEVELAND. OHIO
Motinos paminėjimas per 
lietuvių radijo valandėlę

Cleveland© šaulių moterų sek
cijos iniciatyva gegužės 14 die
ną per Tėvynės Garsų radiją 
buvo perduotas motinos garbei 
vaizdelis, paruoštas Dr. M. Ži
linskienės. Programos dalyvės 
buvo Onutė Kliorytė, Živilė Klio- 
rytė ir M. Idzelytė. Tėvynės Gar
sų radijo vedėjas J. Stempužis tą 
vaizdelį pailiustravo specialia 
kanklių muzika, solistės A. Stem- 
pužienės daina ir kita muzika. 
Minėjimo tikslas tai lietuvė mo
tina ir jos nuopelnai Lietuvos 
gimtojo krašto gyvybei išlaiky
ti. Kelionė į Lietuvą palydima, 
mūsų poetų rašytojų kūrinių 
ištraukomis. Mūsų giliausios 
gyvenimo šaknys paliko Lietu
voje, dėl to mes dažnai serga
me tėvynės ilgesio liga ir labai 
dažnai mintimis ir sapnuose lan
komės gimtoje tėvynėje ir vaikš
čiojame jos takeliais ir važinė
jame buvusiais mylimais vieš
keliais.

Pavasaris — tai naujos gy
vybės atsiradimas, o vasara — 
tos gamtos gyvybės brendimas. 
Pavasaris bene bus veržliausias 
ir jo dienos prasideda su tūks
tančiais stebuklų. Todėl supran
tama, kodą pasaulis šiuo me-

traukliai ir jautriai tnunpam 
laikui radijo klausytojus nukė
lė j turtingą savo grožiu Lietu
vos gamtą ir j gimtus širdžiai 
brangius, pasiilgusius tėviškės 
namus.

Mergaitės programos dalyvės 
pasigėrėtina gražia, gryna lie
tuvių kalba ir maloniu tonu per
davė tą programą Cleveland© lie
tuvių kolonijaL

Dr. K. Pautienis

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Džiaugsmai laukia jusi Marquet
te Parko Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijos vadovybė rengia links
mą, su įvairenybėmis Pikniką — ku
ris įvyks š. m. gegužio mėn. 31 dieną, 
pirmadienį, Bruzgulienės sodyboje, 
Willow Springs, UI. Visus prašome 
gausiai dalyvauti. Jūsų tenai lauks 
maloni lietuviška muzika, geriausias 
lietuviškam skoniui pritaikytas mais
tas, turtingas ir nebrangus atsigaivi
nimo baras, artimi giminės, draugai 
ir senai matyti veidai, pailsėjimas pui
kioje gamtoje ir kiti Įvairūs malonu
mai.

Atvykite! Džiaugsitės!
Stasys Patiaba

— Chicagos Lietuvip Suvalkiečių 
Draugijos susirinkimas įvyks penkta
dienį, gegužio 28 dieną 8 vai. vak. 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43rd St Po susirinkimo bus vaišės ir 
šokiai, grojant Jurgio Joniko orkest
rui. Nariai ir norintieji įsirašyti į 
Suvalkiečių draugiją, prašomi atsilan
kyti.

Eugenija Strungys, nut rast

F'’’ Kuibdoc,

JONUI PALTERUL 
darbščiam ir sumaniam, Tarybos nariui mi
rus, liūdi šeima ir drauge visa evangelikų 
bendruomenė.

Lietuvių Evangelikų Taryba

Cicero Jūrų šaulių Kuopos "Klaipėda” 
valdybos narei ir moterų vieneto vadovei

PRANCIŠKAI VANAGIENEI
mirus,

jos dukteriai Elytei su šeima, sūnums — Ed
mundui ir Šarūnui ir broliui Pranui Brons- 
kiui su šeima reiškiame giliausią užuojautą . 
ir kartu liūdime.

Kuopos Valdyba ir Nariai

KERKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N O S E"

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 S«. Karlam Ava. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYClA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
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PETKUS
T£VAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
Ktltr 2533 w- 71st street 

Telef.: GRovehiU 6-2345-6 

4^' 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Dr. A JENKINS
GYur f OJAS IK UHiKUkOAS 

J844-WfcST 63rd STKtĖT 
OFISO VALANDOS;

rtasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
ireč. ir šestad. uždaryta.

Ofiso telu Portsmouth 7-6000
Rezid. telef u G Arden 3-7278

Ofiso te L; H£ 4-18U arba RE 7-9700
Kciidencijos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS- Pirmad. ir penktai. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai.
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAŠ

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7lst St. — Tei. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akining *jr 

“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, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. telj WA 5-3099

tu pavasaryje švenčia dieną, 
motinos garbei. Motina nejau
čia didvyriškumo, netrokšta ka
rališkos garbės. Motina nėra 
valstybės vyras, kuris didžiuo
jasi išgelbėjęs kraštą nuo pra
žūties, bet jį yra namų šeimos 
valdovė. Ji išlaiko žmonijos gy
vybę ir tvarko jos paskirtį. Iš 
motinos namų išeina paprastas 
žmogelis ir viešpats karalius, 
valstybės vyras ir būsima mo
tina žmonijos gyvybės saugoto
ja ir globėja.

Veikaliuko kūrėja, Dr. M. Ži
linskienė, motinos dienos proga 
labai vaizdžiai ir jausmingai ap
lanko Lietuvos motinos protė
vių žemę ir ta tėvų žemė vaiz
duojama lyg būtų visų mūsų 
gimti namai.

Veikaliuko autorė, labai pa-

—

GRADINSKAS
NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIK $46.95

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

s ■ - ■ &

MOVING 1
Apdraustas perkrausfymas 

iš (vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

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 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. teliKw Gibson 8-6195

Priima ligon.us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 88195

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—121 
vai, ryto. — šeštadienį ir sek-; 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
< , -----

KELIONĖS i LIETUVĄ 
(R Iž LIETUVOS

p. Šileikis, o. p.
Grt ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai • Protezai, Med. Bao- 
dažai. Spoctoli pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Talefj PRospect 6-5084

——surm usden--------

NAUJIENAS
------b temyi shtb—*-—

Lirtirmi bupfi ptrfci r pankxda 
tr protu režino tirtai per

NAUJIENAS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti is 
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 j

WALTER RASK - RASČIAUSKA
AMERICAN

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

TeL 238-9787-8

Staiga mirus mūsų Parapijos kunigui licenciatui
JONUI PAUPERUI,

Parapijos vardu nuoširdžią užuojautą reiškia 
skausmo prislėgtiems šeimos nariams - žmonai 
Marijai Pauperienei ir sūnums: Jonui, Martynui 
ir Viktorui Pauperams, marčioms bei anūkams 

ir kartu liūdi
ZIONO EVANGELIKŲ LIETUVIŲ LIUTERONŲ 

PARAPIJOS TARYBA
l

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

JONUI PAUPERUI

žmonai Marijai Pauperienei, sūnums: Martynui,

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

——

Mielam Mažosios Lietuvos veikėjui, 
visuomenininkui kun. lie.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 Su, 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
. X'JUxur u.a. ____

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Illinois
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Dail. Zita Sodeikienė, taria atidaromą žodį "Dailės" grupės parodoje, Čiurlionio galerijoje..
Nuotrauką, Z. Degučio

Griežtos bausmės
Illinois atstovų rūmai priė

mė Įstatymų, kuris turi būti 
patvirtintas senato. Įstatymas 
numato šešis mėnesius kalėji
mo bausmes ir 500 dol. pabau
das tiems, kurie sužaloja van
dens hidrantus arba juos be 
leidimo atidaro.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SECRETARY
For general manager of security 

police comp.
Must type 40 w. p. m.

Mr. CLEMMONS.
991-8702 REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

Lenkų dainų šventė
Ateinanti savaitgalį “The 

Polish Singers Allience of 
America”, kuri buvo įsteigta 
Čikagoje 1889 metais, rengia 
jau 36-tą savo dainų šventę, 
pakvietimuose sakydama, jog 
dainuos virš 1,000-ties daini
ninkų. Jau praėjo 12 metų, kai 
-šitokia šventė įvyko Čikago
je.

Lenkai savo šventę prade
da penktadienį susipažinimo 
šokiais Sheraton — Chicago 
viešbutyje, 505 N. Michigan 
Ave. Čia įėjimas po 6.50 dol. 
asmeniui.
laidos tiems, kurie bilietus už
sisakė iki gegužės 15 d.

šeštadienį Įvyksta chorų 
koncertas, ’ paįvairinamas pia
nisto Tadeusz Kerner, kuris

Narkotikų mėgėjai 
bėga į miškus

Policijai miestuose ’ griež
čiau pradėjus persekioti narko 
tikus vartojančius jaunuolius, 
šie pradėjo važiuoti į miesto 
apylinkes, į parkus ir miškus. 
Apie 60 asmenų susirinko sek
madienį Wampum Lake Fo
rest, iš kur policija bandė juos 
išvyti, nes narkotikų vartoto
jai pradėjo triukšmauti ir truk 
dyti ramiems piliečiams. Rei
kėjo pašaukti policijos sustip
rinimų. Suimti astuoni asme
nys.

HOUSEKEEPER
For city family. Near Loop. 5 day 
week. Go. Gen. housework. Laun

dry. Baby sitting. Good salary. 
References.

Some English necessary.
943-1611

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SECURITY GUARD 
$3—3.50 HR. TO START. 

American Citizens with good work 
record needed as full time guards, 

for Loop office buildings. 
Ne experience necessary. 

Paid uniforms.
Top Benefits. No fee.

ALLIANCE
10 So. LA SALLE STREET

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T143

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PAVASARIO PLANAS

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 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas. Dries žaliąjį Marquette Parką.

2 BUTŲ tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29500.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16.000 pajamų metams. Su nuo- 
’aida už $51,000.

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

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

SKUBIAI parduodamas mūrinis na
mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

Sen. Percy nenorįs 
viceprezidento vietos

Illinois senatorius Charles 
Percy pareiškė viešai, kad jis 
negalvoja kandidatuoti į vice
prezidento vietą.' Jis dar nėra 
padaręs nutarimo remti prezi
dentą Njxoną ateinančiuos rin 
kiniuose, nes niekas to iš jo ne 
prašęs. Jei Percy kandidatuo
siąs į kurią vietą, tai tik į senai- 
toriaus, pareiškė jis.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

CUSTODIANS
Couple to maintain synagog in Devon- 
Lincoln area. Excellent salary plus 
rent free furnished apartment on 
premises with all utilities. Good op
portunity. Must speak English. Call 
this Wednesday and Thursday 
Tuesday, Wednesday, Thursday 

next week for appointment.

539-9060

yra laimėjęs Lenkijos Chopi- 
no tarptautines varžybas. Į 
koncertą įėjimas 3.50 dol.

Sekmadieni 2 vai. toje pa
čioje vietoje (viskas vyksta

Daromos 1 dol. nuo Sheraton viešbutyje) bus svar 
biausia dainų šventės dalis — 
chorų, varžybos. Teisėjų komi 
sijoje yra žymūs muzikai, kom , 
pozitoriai, dirigentai, jų tar- ] 
pe mūsiškė Alice Stephens, j 
Čia įėjimas tik pusantro dole- ; 
rio asmeniui, šventė baigiama 
banketu sekmadienį 6 vai. va
kare. Ta proga įteikiamos do
vanos 'laimėjusiems chorams. , 
Įėjimas po 15 dol. !

Kaip matome, lenkų šven
tės rengiamos kiek kitokio po ; 
būdžio, negu artėjanti lietu- ] 
vių dainų šventė. Kada lietu- ■ 
viai siekia daugiau masišku- j 
mo, lenkai ieško kokybės. At
skiri chorai, kiek girdėti, la- ] 
bai aistringai rengiasi chorų ' 
varžyboms ir labai didžiuojasi Pasistenkite bilietus anksčiau 
laimėję garbingą ,tų varžybų ■ įsigyti.
pirmą, antrą ar trečią vietą. Koncertui Rengti Komitetas

or 
of K. E R I N G 1 S 

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MR. BUILDING OWNER
IS YOUR BUILDING LOOKING SAD?

IS THE MORTAR DISTINTEGRAT- 
ING between the bricks or stone? 
WATER PENETRATING into the 
walls? Does it look OLD or ANTI
QUATED? Do the cornices need re
mowing to PREVENT FATAL ACCI
DENTS and serious LAW SUITS? Do 
your windows need caulking? Are 
there serious masonry repairs to be 
made? EXTERIOR MAINTENANCE 
& REPAIR is our business and we are 
EXPERTS in making your building 
look “GLAD” instead of “SAD”. To 
make your building “GLAD” the 
Queen’s Tuckpointing and Masonry 
Company will inspect it an give you 
a FREE ESTIMATE on any of the 
following operations that may be ne
cessary in your particular case:

• BUILDING CLEANING
• TUCK POINTING
• WATERPROOFING

♦ CORNICE REMOVAL
• PAINTING

FULLY INSURED
FINANCING AVAILABLE

QUALITY WORK AT REASONABLE PRICES
QUEEN’S TUCKPOINTING & MASONRY, INC.

CALL 375-3274 .
7683 SOUTH CHICAGO AVENUE CHICAGO, ILL. 60619

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 6060$. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

L - ~ -------—_—_—•

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašytas pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60604.
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♦ Čiurlionio Ansamblio Kon
certas Čikagoje, š. m. birželio 
5—6 d. d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. ir sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los salėje. Pelnas skiriamas per
sekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti. • 1

Bilietai: Marginiuose ir pas 
platintojus.

Kviečiame visus dalyvauti.

STASYS ORENTAS
Gyv. 6634 So. Campbell Ave.

Mirė 1971 m. gegužės 23 dieną, 8:00 vai. ryto. Gimęs Lietuvoje, 
1907 m. rugsėjo 19 dieną, Jurbarke.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Viktorija (Sabaliauskaitė), sūnūs — Ro

mas ir Radutis, marti Danutė,. anūkai — Linas ir Paulius, giminės 
— kun. Antanas Sabaliauskas, Paulina (Sabaliauskaitė) ir Edvardas 
Dambrauskai. Lietuvoje liko motina, brolis Vladas, seserys — Elena 
ir Zosė. Kiti giminės — kun. Eugenijus Sabaliauskas, Juozas Saba
liauskas su šeima, Regina (Sabaliauskaitė) ir Vladas Petrašiūnai su 
šeima. Kanadoje — pusbrolis Juozas Demereckas su šeima, kiti gi
minės ir draugai.

Priklausė Lietuvių Tautinei Sąjungai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st 

Street.
Ketvirtadienį, gegužės 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų, kurios prasidės 9:30 vai. ryto, bus laidojamas Lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stasio Orento giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

Į

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

JOHN PAUKŠTA
Gyv. 7004 So. Maplewood Ave.

Mirė 1971 m. gegužės 24 dieną, 7:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Daugailiškių parapijoje.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Anna (Juozaitytė), duktė sės. M. Jane 

Francis - Kazimierietė, 4 sūnūs — Alphonse Harry, marti Alisa, 
John Jr., marti Myra, Raymond ir Fred, du anūkai — Roger ir Rita 
Ann, sesuo Sally Puchinski, jos vaikai — kun. Anthony ir Mary Wol
ters, pusbrolis Povilas Yaksibaga, pusseserė Olympia Gaučius, šboger- 
kos — Mary Rudis, jos vyras Anthony J. su šeima, Anna Juozaitis su 
šeima ir Ann Jakis su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami

Lietuvoje liko sesuo ir du broliai su šeimomis.
Priklausė §v. Vardo draugijai Marquette Parke. Kęstučio Pa

šalpos klubai, buvo amžinas narys daugelio bažnytinių organizacijų.
Antradienį. 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.
Ketvirtadienį, gegužės 27 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
„ Visi. a.-. * John Paukšta giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika • Evans. Tel. RE 7-8600.
....-........

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

5 _ M’s MAINTENANCE & 
JANITORIAL SERVICE

INTRODUCTORY OFFER
20% Off. Stores, offices, apts. homes. 
General house or apt. clean - up, 
painting inside or out, all house elec
trical repairs. Lawn maintenance, 
rug shampooing, floors scrubbed & 

waxed.
Our reputation is built on your satis

faction “U name it. We do it”. 
Free estimate, 24 hr. service.

366-9022

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

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

♦ Mūsų iškiliosios solistės D. 
Stankaitytės dainų ir arijų reči
talis įvyks š. m. birželio 12 die
ną, 8 vai. 30 min. vakaro Or
chestra Hali.

Akompanuoja muzikas A. 
Vasaitis. Bilietai gaunami J. 
Vaznelio prekyboje: 2624 W. 
69 St., Chicago, Ill. 60629.
lietų kainos: 4, 5 ir 6 doleriai.

Rengimo Komitetas
(Pr).

Bi-

♦ Chicagos Lietuviu Opera 
pirmą kartą rengia pikniką šį 
sekmadienį, gegužės 30 d. Bučo 
piknikų vietoje, Willow Springs. 
Piknikas bus labai įdomus: su 
dainomis, įvairiomis dovanomis 
ir turtingomis vaišėmis. Visas 
to pikniko pelnas, jei tokio bus, 
yra skiriamas būsimiems Ope
ros dideliems užsimojimams 
įgyvendinti sekančio sezono me
tu. Visi kviečiami šio sekmadie
nio popietę praleisti su Opera 
bepiknikaujant pavasario gam
toje ir tuo būdu prisidedant 
prie Operos kasos papildymo.

(Pr).

♦ LB Jaunimo Teatras šio 
mėnesio 29, 30 ir 31 dienomis 
Jaunimo Centre stato Anatoli
jaus Kairio 3 v. dramą PALI
KIMAS. Bilietai po 3 ir 2 dole
rius gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69th St. arba prie įėjimo 
vaidinimų dienomis. Visų spek
taklių pradžia — 8 v. v. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes 
visos eilės numeruotos. Veikalą 
režisuoja komp. Darius Lapins
kas. (Pr).

BTZNIERIAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

’ERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoils 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654

Fjre^ąnd Casualty .Compiny

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
- visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, autotnobi- 

Wr Alių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

w y Patogios išsimokė-
limo sąlygos,

J. BACEVIČIUS 
6455 So Kedzie Ave. PR 6-2233 ’

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVI NINKAMAS NEMOKAMA! 
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

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik S79.500.

6% KAMB., 18 metų mūr., šil. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ^ši- 
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvoas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, - Marquette Parke. Tik 
$28,900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras.: Ši
lima gazu, aluminijaus Jangai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroje pietvakarių apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

ALSIP, ILL.. Delux 18 apartment 
building fully rented.

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

6 ROOM, 3 BEDROOM
Brick bungalow near 66th and St.
Louis. New gas hot water heat, im

mediate possession. $23.900.
Also have other properties. 

Call TONY POWELL 
434-3400 or 735-1968

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditionmg į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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

i i t i i i t t

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’




