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V. VOKIETIJOS - ČEKOSLOVAKIJOS DERYBOS
AMERIKOS GELEŽINKELIU PROBLEMA

Pirmadienį gresia naujas streikas 
WASHINGTONAS. — Amerikai gresia vėl geležinkelių 

streikas, nes viena unija su 13,000 narių — Brotherhood of Rail
road Signalmen — grasina streikuoti nuo pirmadienio 6 vai. ryto, 
jei darbdaviai nepakels jų algų. Jau 20 mėnesių darbininkai ne
turėję algų pakėlimo, o dabar darbdavių siūlomas padidinimas 
— 1.61 dol. į valandą esąs nepakankamas. Tokį pakėlimą reko
mendavo prezidento sudaryta komisija, šiuo metu signalų opera
toriai gauna vidurkį 3.78 dol į valandą. Jie tvirtina, kad pana
šių kvalifikacijų darbininkai pramonėje uždirba daug daugiau. 
Darbininkai siekia 54% .pakėlimų, o darbdaviai siūlo 42%.

Amerikos geležinkeliai yra 
sunkioje padėtyje Prekiniai trau
kiniai dar šiaip taip išsilaiko, 
tačiau keleivinių traukinių skai
čius nuo gegužės 1 d. buvo labai 
sumažintas. Naujai įvesta Am
trak sistema nutraukė kursayi- 
mą į kai kuriuos miestus. New 
Yorko, Ohio ir Michigano vals
tijos pačios pradėjo vieną li
niją iš New Yorko į Chicagą per 
Buffalo ir Clevelandą, nes Am
trak traukiniai į Clevelandą ne
beina. Pirmadienį pirmas šios 
naujos linijos traukinys išvyko 
iš New Yorko su 18 keleivių.

Nemažai prie keleivinių trau
kinių nusmukimo prisidėjo ge
ležinkeliečių unijos. Darbdaviai 
tvirtina, kad apie 10% visų dar
bininkų geležinkeliuose, arba 
60,000 žmonių, gauna algas be 
reikalo, nes jų darbas tapo ne
bereikalingas. Nurodoma, kad 
traukinys iš Čikagos į San Fran
cisco turi 20 žmonių “įgulą”. 
Tiek-traukinyje-yra įvairiųpa- 
tarhaūtbjų ir darbininkų. Per 
visą kelionė jie keičiasi ir iš viso 
tame kelyje dirba 77 žmonės. 
Palyginimui, didelis sprausminis 
lėktuvas nuveža keleivius su 6 
įgulos nariais.

Darbo taisyklės buvo nusta
tytos 1919 metais ir vis dar jų 
laikomasi. Tada darbo diena 
buvo laikoma aštuonios valau? 
dos arba 100 mylių padaryto 
kelio traukinyje. Todėl jr dabar 
prekinių traukinių pelydavai pa
važiuoja 100 mylių ir baigia dar
bą. Juos pakeičia kiti darbinin
kai. Keleiviniuose traukiniuose 
laikomasi 150 mylių darbo die
nos. Kada šios taisyklės buvo 
'priimtos, 100 mylių buvo rea
lus darbo dienos įvertinimas, nes 
traukiniai vaikščiodavo pamažu. 
Dabar tos taisyklės atneša tik 
nuostolius geležinkelio bendro
vėms ir jos, kaip Penn Central, 
bankrutuoja.

Padidino turistams 
paso mokesčius

Italijos politinės informacijos 
agentūra "Fert” š. m. 7 ųr., pa
naudojo Eltos biuletenio, įtalų 
kalboje, “Elta-Press” komenta
rus apie sovietų 1970 m. spalio 
mėn. įvestą, pakeltą mokestį pa
sams — vietoje buvusių 40 ru
blių, keliaują į Vakarų pasau
lio “kapitalistinius, bet ne so
cialistinius kraštus”, dabar tu
ri už pasą mokėti 400 rublių, 
arba, italų liromis skaičiuojant, 
250,000 lirų.

' Agentūra pakartoja Eltos tei
gimus, kad mokestis už pasą — 
400 rublių, tai suma, kurią mies
to gydytojas Baltijos kraštuose 
tegali uždirbti vos per penkis 
mėnesius. Netenka abejoti, kad 
sovietai pasiryžę varžyti savo 
piliečių keliavimus į Vakarų, 
laisvąjį pasaulį. Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos gyventojus, tu
rinčius giminių Vakaruose, nau
jasis mokestis paliečia ypatingai 
skaudžiai. (E)

WASHINGTONAS___Valsty-
bės departamentas studijuoja 
Kinijos premjero Chou En Lai 
pareiškimą arabų laikraščiams, 
kad jis pasirengęs derėtis su 
Amerika dėl Formozos salos 
ateities statuso. Tai esąs vie
nintelis Amerikos ir Kinijos gin
čas. s

TEL AVIVAS. — Izraelis su
tikęs atitraukti savo kariuome
nę nuo Suezo daugiau, -negu 10 
mylių, tačiau Egiptas vis rei
kalauja, kad Izraelis atsitrauk
tų 115 mylių.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos moterų organizacija pra
šo darbo sekretorių Hodgson 
išaiškinti ar nėra diskriminaci
jos prieš moteris viešosiose mo
kyklose. Jei yra, jis prašomas 
tokioms mokykloms nutraukti 
lėšas. Moterys nurodo? kad auk
štesniosiose mokyklose mote
rys sudaro 50% visų mokytojų, 
tačiau mokyklų vedėjų — ■ di
rektorių net 96% esą vyrai. Pra
dinėse mokyklose net 85% mo
kytojų — moterys, tačiau ve
dėjų 78% yra vyrai.

WASHINGTONAS. — Illi
nois atstovas Dan Rostenkows- 
ki pasiūlė Atstovų Rūmuose re
zoliucija, reikalaujančią baigti 
Vietnamo karą iki gruodžio 31 
d. Po to siūloma nutraukti vi
sas lėšas. Rezoliuciją pasirašė 
110 atstovų.

SACRAMENTO. — Kalifor
nijos gubernatoriaus žmona taip 
pasipiktino paskutine demokra
tų ataka ant jos. vyro Ronald 
Reagan, kad ji raginanti jį dau
giau nekandidatuoti į jokią po
litinę vietą, nes politika esanti 
nešvari.

Japonai svarsto 
Kinijos klausimą 
TOKIJO___Amerikos vyriau

sybei pradėjus flirtuoti su ko
munistine Kinija, kyla rūpesčių 
Japonijos valdžiai, kad ji neat
siliktų nuo viso pasaulio. Japo
nijos užsienio reikalų ministeris 
praėjusią savaitę Singapūre pa
reiškė, kad Japonija pasidavė 
karui baigiantis, Chiang Kai 
Sheko vyriausybei ir su ja pasi
rašė taikos sutartį bei turi diplo
matinius ryšius.

Jei komunistinė Kinija įeitų 
į Jungtines Tautas vietoje Tau
tinės Kinijos, Japonijos padė
tis būtų gan sunki ir tas pakenk
tų dabartinei vyriausybei. Ja
ponų spauda ir ypač kairiosios 
japonų partijos ragina valdžią 
keisti savo politiką ir užbaigti 
santykius su 13 milijonų Formo
zos kinų, užmezgant geresnius 
ryšius su 800 milijonų komunis
tinės Kinijos gyventojų valdžia. 
Kitaip Japonija liks vienintelė 
didesnė pasaulio valstybė netu
rinti ryšių su Pekinu.

Narai padeda iškelti Ramiajame vandenyne 26 metus išgulėjusį dugne lėktuvą. Stiklo gaminto
jai Pittsburgh© džiaugiasi, kad Ir po tiek laiko vandenyje, lėktuvo stiklo langai buvo permato

mi ir nesugedę.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Pasaulis dar labai daug išleidžia gink
lams pirkti. Praėjusiais metais, kaip praneša, JAV Ginklų Kon
trolės ir Nusiginklavimo agentūra, pasaulyje ginklams buvo iš
leista 204 milijardai (bilijonai) dolerių, žymia dalį šios sumos 
sudarė infliacijos padariniai. Sumažėjus pinigo vertei, suma ga
vosi didesnė, nors ginklavimosi pastangos buvo mažesnės. Gink
lams išleisti pinigai sudarė neturtingosios pasaulio pusės, apie 1.8 
milijardų gyventojų visų metų uždarbį.

Nuo T968 'metų; kada išlaidos = 
ginklams ėmė mažėti, smarkiai
padidėjo pasaulio visuminis ga- 
mybinis produktas, taip kad ka
riniams reikalams tebuvo išleista 
6.4 nuošimčiai to produkto.

Vis dėlto kariniams reikalams 
buvo išleista daugiau, negu švie
timui ar sveikatai. Paėmus at
silikusias šalis, jų išlaidos gink
lams nuo 1964 metų sudarė tri
jų metų išlaidas bilijono vaikų 
mokymui mokyklose.

Atlanto pakto (Nato) valsty
bių išlaidos kariniams reikalams 
augo nuo 1965 m. iki 1968 m., 
o po to ėmė kristi kasmet ir da
bar siekia 103 bil. dol. Varšu
vos pakto valstybės kasmet iš
leidžia ginklams daugiau — vi
dutiniškai po 71 bfl. dol. per me
tus. Atsilikusių kraštu išlaidos 
ginklams auga greičiau, negu tų 
kraštų gamyba, už ginklus užmo
ka gyventojai, kurių metinės pa
jamos yra apie 200 dolerių.

Visame pasaulyje 1968 m. bu
vo 24 milijonai kareivių. Atsili
kusieji kraštai turėjo daugiau 
kaip pusę viso pasaulio, kariuo
menės. šiuo metu uniformuotų 
kareivių pasaulyje yra 23 mi
lijonai, o pridėjus visus, kurie 
dirba karo pramonėje ir kariuo
menėje, susidaro 60 milijonų 
žmonių.

Mokesčiai apmokėti
ČIKAGA. — Amerikos Pre

kybos Rūmai paskelbė, kad nuo 
gegužės 10 dienos, kaip rodo vi
durkiai amerikiečių mokamų mo
kesčių statistikos, visi dirban
tieji dirbs jau tik sau. Nuo sau
sio 1-mos iki gegužės 10 d. visi 
uždirbti pinigai ėjo mokesčiams 
apmokėti: pajamų, nuosavybių, 
federaliniams, valstijų, miestų 
ir kitiems mokesčiams.

Pridedama, kad pernai vidur
kis amerikiečių apmokėjo mo
kesčius iki gegužės 9 d. Tai reiš
kia, kad šiais metais teko dirbti 
vi dyką vieną dieną ilgiau.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Vakar viceprezidentas Ag

new lankėsi Springfielde, DL, 
kur jis ragino Illinois legislatūrą 
paremti vyriausybės pasiūlytus 
projektus.

♦ Sen. Mansfield vėl pasiūlė 
rezoliuciją, kuri sumažintų Eu
ropoje laikomų amerikiečių ka
rių skaičių.

Sov. Sąjungopė prasidėjo 
9 žydų teismas. Prokuroras kal
tina juos platinus iš Izraelio at
vežtą literatūrą, kuri šmeižė “so
vietinę tėvynę”.

♦ Washington© miestas per 
dvi savaites įvairių protestų ir 
demonstracijų turėjo apie 3 .mi
lijonus dol. nuostolių.

Gynybos sekretoriaus pava
duotojas David Packard išvyko 
dviem savaitėm į Amerikos kari
nes bazes Ispanijoje, Italijoje, 
Turkijoje ir Graikijoje.

Nigerija kovoja 
prieš bado grėsmę
LAGOS. — Nigerijos vyriau

sybė, pasibaigus kruvinam ci
viliniam karui su ibų gentimi, 
kuri 1967 m. buvo pasiskelbusi 
nepriklausoma ir įsteigusi Bia- 
fros valstybę, labai sumaniai ko
voja prieš badą. Buvusioje Bia- 
froje valdžia remia ūkininkus, 
duoda paskolas, kad nepasikar
totų tuoj po karo prasidėję mi
rimai iš bado. Sakoma, kad Ni
gerijoje mirė milijonas žmonių.

Valdžia duoda ibų ūkininkams 
įrankius, trąšas, chemikalus nuo 
vabzdžių ir patarimus, kaip tais 
dalykais naudotis. Pati vyriau
sybė įsteigė 50 didelių viščiukų 
ūkių. Pernai valdžia išdalino 
ūkininkams virš milijono dienos 
senumo viščiukų. Nigerijoje vis 
daugiau sunaudojama kiaušinių, 
o mėsos stoką užpildo greit augi
namos vištos.

Parveža iš Vietnamo 
karimus sandėlius 
WASHINGTONAS. — Ame

rikos kariuomenei atsitraukiant 
iš Vietnamo kyla klausimas, ką 
daryti su karine medžiaga, atga
benta per eilę metų į Vietnamą. 
Pentagonas planuoja išvežti apie 
3 milijonus tonų. Dalis kari
nės medžiagos, kuri nebus ati
duota Saigono valdžiai, Jeks Tai- 
landijai ar Pietinei Korėjai. Di
delės krūvos metalo laužo bus 
parduotos biznio bendrovėms.

Namo bus bandoma parvežti 
tankus, šarvuotus automobilius, 
sunkvežimius, elektroninius apa
ratus, traktorius ir keltuvus. 
Planuojama visą nevartojamą 
karinę medžiagą pargabenti 
Amerikon iki ateinančių metų 
rudenio.

Bandys sužinoti 
Kudirkos likimą

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius Ženevoje yra gavęs Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
pasiteiravimą Simo Kudirkos rei
kalu. TRK raštu . Federacijai 
pranešė gavęs kreipimąsi ir nu
rodė, kad būsiančios dedamos 
pastangos patirti apie Simo Ku
dirkos likimą. (E)

NEW YORKAS.   Daini
ninko Tiny Tim žmona ligoninė
je pagimdė dukterį.

+ Italijoje pasibaigė šiukšlių 
išvežiotojų ir kitų miesto darbi
ninkų streikas.

Britų dainininkė Lulu paaipuoiual 
paskutinės mados akiniais, flėlės žie

do pavidalo.'

MUENCHENO SUTARTIS TEBEGADINA 
VOKIEČIU - ČEKOSLOVAKU RYŠIUS 
BONA. — Ketvirtadienį ir penktadienį V. Vokietijoje prasi

dės Čekoslovakijos' ir V. Vokietijos diplomatų pasitarimai dėl 
santykių normalizavimo. Čekoslovakija yra jau trečia komunistinė 
Europos valstybė, su kuria Bona siekia pagerinti santykius po 
Sov. Sąjungos ir Lenkijos susitarimų. V. Vt^cietija neturi su 
Čekoslovakija jokių teritorinių ginčų, tačiau visišką santykių 
sutvarkymą gali atidėti Berlyno klausimai, dėl kurių derybos są
jungininkų tarpe vyksta labai pamažu ir nerodo pažangos. Bona 
neratifikuoja sutarčių su komunistais, kol tie nenusileidžia Ber
lyno klausime.

Didėja britų 
bedarbių skaičius 
LONDONAS. — Britų parla

mente opozicija vis dažniau kri
tikuoja konservatorių vyriausy
bės ekonominę politiką, šių me
tų pavasario kainos yra 9 nuo
šimčiais aukštesnės užpraėjusiu 
metų kainas. Kainų kilimas yra 
dvigubai didesnis palyginus su 
Amerika. Algos kyla dar grei
čiau už kainas, tačiau produkci
jos augimas labai lėtas. Vis 
daugiau pasitaiko įvairiu strei-! 
kų.

Didelį rūpestį sukelia infliaci
ja ir nedarbas. Bedarbių šiuo 
metu yra apie 800,000, nors Bri
tanijoje bedarbių skaičius visa
da svyruodavo tarp 200,000 ir 
400,000. Pranašaujama, kad 
greit bedarbių bus visas milijo
nas, -b

Maskva neišleidžia 
Vilniaus žydų

MASKVA. — Sovietų valdžia 
davė leidimus išvažiuoti dar 24 
žydams, jų tarpe Michailui Žan
dui, persų ir arabų literatūros 
specialistui, kurio darbai žino
mi viso pasaulio ligvistams. 
Apeliacijas dėl jo išleidimo so
vietų valdžiai rašė nemažai Ame
rikos žydų mokslininkų, jų tar
pe čikagietis prof. Morgenthau.

Užsienio korespondentai sa
ko, kad visa eilė prašymų buvo 
atmesta, žydai, gyvenantieji 
Vilniuje ir Rygoje, sužinojo, jog 
jų pareiškimai vizai atmetami, 
nes jie neturį Izraelyje artimes
nių giminaičių. Vienu atveju, 
Vilniaus ar Rygos žydas nega
vo leidimo, nes jis ir jo žmona 
abu yra gydytojai, kurie galį su
stiprinti Izraelio karinį pajėgu
mą.

Atmetė griežtus 
tvarkos įstatymus 
SPRINGFIELDAS. — Illinois 

legislatūroje demokratų atsto
vai nugalėjo du ‘‘tvarkos ir įsta
tymų” priežiūros projektus, ku
riuos pasiūlė Springfieldo atsto
vas William Horsley, respubliko
nas. Jis siūlė duoti universitetų 
vadovybėms teisę reikalauti iš 
teismų, be pilno apklausinėjimo 
ir be ankstyvų įspėjimų uždrau
dimo visokioms demonstraci
joms, protesto mitingams, jei jie 
šaukiami mylia nuo universite
to ribų.

Kitas projektas buvo duoti 
teisę namų savininkams ar nuo
mininkams šauti į plėšiką, kuris 
įsiveržia jėga į jų namus. Sen. 
Horsley aiškino, kad vis dau
giau įvyksta namų užpuolimų 
ir plėšimų, žmonės turi turėti 
teisę gintis.

Didžiausią kliūtį Bonos ir Pra
gos santykiams sudaro Muen- 
cheno sutartis, pasirašyta 1938 
m. Britanijos premjero Neville 
Chamberląino, Prancūzijos prem 
jefo Edouard Daladier ir Itali
jos vado Benito Mussolinio. Su
tartis atidavė Čekoslovakijos val
dytą Sudetų kraštą nacių Vo
kietijai. Čekoslovakija siekia, 
kad ši sutartis būtų paskelbta 
neteisėta nuo pat jos pasirašy
mo. Prancūzija ir Italija atšau
kė šią sutartį, anuliavo jos pa
sėkas dar karo metu. Sudėtų 
kraštas buvo sugrąžintas Čekos
lovakijai ir trys milijonai vokie
čių buvo ištremti iš savo gim
tinės.

Sudėtai sudaro apie 10,000 
kvadratinių mylių ir iki 1918 
metų buvo Austrijos imperijos 
dalis. Sudetų vokiečiai ten gy
veno kelis šimtus metų. Čekos
lovakijapaveldėjo Sudetų kraš
tą po 1-mo Pasaulionlo karo.

Mūėhchėno sutartis taikos ne
išgelbėjo ir Hitleris, užėmęs. Su
detų kraštą, netrukus pradėjo 
karą. Dabartinė Vokietijos vy
riausybė paskelbė kelis kartus, 
jog ji laiko Muencheno sutartį 
negaliojančia ir neturi Čekoslo
vakijai jokių teritorinių reika
lavimų. Kancleris Ludwig Er
hard 1965 in. pareiškė oficialiai 
Čekoslovakijai, kad Hitleris pats 
suplėšė Muencheno sutartį, pul
damas Čekoslovakiją 1939 m. 
Bona tačiau negalinti skelbti tos 
sutarties negaliojimą nuo pat 
jos pasirašymo, nes tuo atveju 
labai komplikuoti bus Sudetų 
vokiečių legaliniai klausimai. Jie 
galėtų tuo atveju būti laikomi 
išdavikais, nes daug jų tarnavo 
vokiečių kariuomenėje. Atšau
kus sutartį, jie taptų Čekoslova
kijos piliečiais, tokiais buvusiais 
ir karo metais. Įvairūs susitari
mai ir kontraktai, padaryti tais 
laikais irgi nustotų galios, nes 
jie buvo padaryti laikantis Vo
kietijos įstatymų, ne Čekoslo
vakijos,

šiose derybose vargu ar kils 
Čekoslovakijos karo nuostolių 
atlyginimas, nes Sudetų vokie
čiai irgi galėtų patiekti didelius 
ieškinius už prarastas nuosavy
bes.

WASHINGTONAS. — Polici
ninkas Washingtone atleistas iš 
darbo dėl to, kad jis per mažo 
ūgio — tik 5 pėdų ir šešių su pu
se colio, kreipėsi užtarimo pas 
Atstovų Rūmų pirmininką Carl 
Albert, 5 pėdų, keturių colių it 
tas jį išgelbėjo nuo atleidimo.

Universiteto įstatymo projek
tas pralaimėjo 23 balsais prieš 
12, o namų apsaugos — 29 prieš 
6. Iš demokratų tik vienas se
natorius Frank Savickas balsa
vo už namų apsaugos įstatymo 
priėmimą. Kiti aiškino, kad pa
didės nužudymų skaičiai, daug 
žmonių žus nekaltų.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

NR. 19 (323)Vm-JI METAI

SVEČIAI NUO ATLANTO SU CHICAGIEČIA1S
.,>• balandžio 17 d. Įvykusiose laužu pa si r odymy varžybose. Iš kairės: v. s. A. 

Karaliūnas — Vid. Ifca’į. vadeiva, v. s. P. Molis —. LSB — Vyr. Skautinin
kas, v. s. M. Jonikienė — LSS Pirmijos narė, v. s. A. Saulaitis — LSS Tary- 
bos Pirmininkas, ps. I. Kerelienė — Vid. Ra j. valeivė ir v. s. Pr. Nedas — 

Vid. Rajono Vadas.
Br. Juodelio nuotr.

Vėliavos prasmė:

Stiprūs v. s. kun, Anso Trakio linkėjimai 
"Jūratės" draugovės iškilmingoje sueigoje

Chicagos “Aušros Vartų” tunto “Jūratės” draugovė, veikianti 
lietuviu evangelikų liuteronų “Tėviškės” parapijos ribose, savo 
sėkmingos trejų metų veiklos sukakti atžymėjo iškilminga sueiga, 

11 kurios metu buvo pašventinta draugovės vėliava

Sueiga įvyko gegužės 2 d., 
11:30 vai. ryto, minėtos para
pijos salėje, dalyvaujant “Jū-

- ratės” draugovės skautėms, visų- 
..x; “.Aušros Vartų” tunto drąugo-

vių atstovėms su savo vėliavo
mis, buv. vyriausiai skautinin- 

- gęi v. s. M. Jonikienei, LSS vy
riausiam evangelikų dvasios va
dui v. s. kun. AnšuLTrakiui, Vi
durio rajono vadeiVei ps. Irenai 
Kerelienei, tuųtihjn'kei ps. Albi
nai Ramanauškieh'ėf-ir buv. tun- 

s tininkei s. D. Eidukienei, drau
govės steigėjai v. s. Bronei Va- 
riakojienei, SkaųtybSs Kelio re-

• daktarei ps. Ir. Kegrenei, skau- Mb-
čių tėvams ir didesnei daliai 

“ “Tėviškės” parapijos narių. Su- 
Z eigon atsilankė ir šaunioji "Li- 
Z tuaniąos” tunto “Dr. Vydūno” 
L skautų draugovė. Sueigoje bu-
- vo dvi dalys — oficialioji ir lau-
* želiš. Vedė draugovės adjutan-
- tė. si. Laima Kasparaitytė.
M S. *

2 Svečiams susirinkus, smagią 
“ dainelę dainuodamos, darnio- 

mis eitynėmis atžygiavo ir salės 
X priekyje išsirikiavo “Jūratės” 

dr-vės sesės. Įnešus vėliavas (iš 
viso septynias), žodį tarti ir vė
liavą pašventinti buvo pakvies
tas v. s. kun. Ansas Trakis. Svei
kindamas draugovės seses jų 
sėkmingoje veikloje, kun. Tra
kis iškėlė mintį, kad

vėliava turi būti ne tik pa
šventinta, bet ir pašvęsta 
tam tikslui, kuriuo remiasi 

skautiškasis šūkis, ypaš pa
brėždamas meilę Dievui, be 
kurios meilė Tėvynei ir ar

timui būtų neįmanoma.
Sukalbėjęs prasmingus šven

tinimo apeigų'žodžius, kūn. Tra
kis pašventino vėliavą. Vėliavos 
krikštatėviai — Zelma Norei- 
kienė ir Jonas Jurkšaitis — per
davė vėliavą draugininkei si. Al
donai Kelmelytei, kuri, atlikusi 
vėliavų pasisveikinimą, ją per
davė vėliavininkėms. Perskaito
mas vėliavos šventinimo aktas, 
ir, didžiuoju saliutu gerbiant, 
paukštytė Daina Mieliutytė, da
vusi Įžodį; pirmoji bužiuoja sa
vo draugovės vėliavą. Tuntinin- 
kė papuošia Dainą jaunesnio
sios skautės kaklaraiščiu, o 
draugininke sveikina naująją se
sytę, įteikdama jai gėlių.

Trumpą sveikinimo žodį ta
ria Vidurio Raj. vadeivė ps. Ir. 
Kerelienė. Tuntininkė ps. A. Ra
manauskienė, sveikina seses, dė
koja tėvams, ypač tėvų komte- 
tui, kuris daug pastangų įdėjo 
vėliavai įgyti. Tunto vardu pa
dėkojo varžybose dalyvavusiom 
sesėm, įteikdama joms po gėlę 
ir pusę laimėtos piniginės pre
mijos draugovės reikalams, o ki
ta pusė pasitarus su sesėmis, bus 
panaudota gerajam darbeliui.

Pristato ir draugovės stei
gėja — dabartinę globėją 
v. s. Br. * Variakojienę, pa
minėdama, kad sesė Bronė

V. ŠNIOLj — CLEVELAND© SKAUTŲ GERADARĮ '

"Pilėng" tuntas iv. Jurgio dienos proga pagerbia dovanotu skautišku vaizdu 
albumu. Įteikia vilkiukas A. Miškinis, už jo — tuntininkas ps. V. Stoškus, 

‘ - V. Bacevičiaus nuotr.

VARŽYB1NĖS
MINTYS

LSS-gos biuletenyje 
("Skautifd" Nr. 2)

Kasmet mūsų tuntuose vyks
ta visokios darbelių parodos ir 
įvairios mažesnio ar didesnio 
masto varžybos. Komisijos įver
tina eksponatus, išrenka laimė
tojus ir skelbia rezultatus.iCs

skautauti pradėjo gyvenda-' 
ma Rusijoj, dar prieš skau
tams Lietuvoje susiorgani- 

zuojant.- - ? >

Perskaitomas v. s. V. Tallat- 
Kelpšos sveikinimas. Skautė R. 
Kleinaitytė perskaito istorinę 
draugovės veiklos apžvalgą.

Išnešus vėliavas, “Dr. Vydū
no” draugovės broliai gražiu šū
kiu pasveikina sesės. Skautė" Si- 
nickaitė pakviečia Z. Noreikie- 
nę ir J. Jurkšaitį uždegti lauželį, 
o sesę Kleinaitytę pravesti dai
ną. Nuskamba darnūs šūkiai ir 
sesės Jurkšaitytės -energingai 
vedama daina. Vyr. ‘ si. D. Ge- 
lažiūtė visus įtraukia į nuotai
kingai pasakojamą slieko nuo
tykių istoriją.1 Paukštytės pa
sirodo su gerai atliktu Motinos 
Dienai paruoštu ’pasirodymu:-5

Sueiga-baigiama ratu susto
jus dainuojant -“Lietuva bran
gi” ir “Aušros Vartų” tunto va
karinę giesmę. - * j - v •

Skaučių mamytės visus suei
gos dalyvius ir svečius vaišino 
tešlainiais, sumuštiniais ir ka
va. ’ -• B 1 :

“Jūratės” draugovei linkima 
sėkmingos veiklos, po savo nau
jąja vėliava suburiant vis gau
sesnį sesių būrį. Sesė Gabija

DIDVYRIAI NEBŪTINAI TURI JAU IR MIRTI

Ir sevo tarpe turime gyvyjy didvyriy
Tik: ar matome juos ir ju auką?

★

Kai mes įsižiūrime į praeities didvyrius, mums neatrodo, kad 
jų kelias buvo labai sunkus. Jiems1 tik Teikėjo trumpai kentėti ir 
didvyriškai mirti. Bet kai norime patys tapti didvyriais, tai at
rodo, kad tai yra sunku, nes didelių darbų mums rečiau pasitaiko, 
o kankinystės ir gyvybės iš mūsų niekas nereikalauja.

Tačiau didvyris nėra tik tas, kuris miršta dėl savo idėjos, bet 
ir tas, kuris nuolat rūpinasi savo idėjos įgyvendinimu. Net ir 
smulkūs kasdieniai darbai, ypač gerT darbai savb artimui, reika
lingi pasiaukojimo, kilnias sielos, meilės savo broliui ir seseriai, 
ištikimybės savo siekiamiems tikslams.

Kasdieniai darbai kartais yra taip pat sunkūs, kai juos reikia 
atlikti su savęs išsižadėjimu, kai reikia daryti gera net nemėgsta
mam1 asmeniui. ' Betgi, anot Evangelijos, ir pagonys daro gera 
tiems, kurie jiems yra gėri. Krikščionis turi daryti gerus darbus 
net ir'savo priešui, jį mylėdamas, jam gero linkėdamas ir jam 
savb pavyzdingu gyvenimu rodydamas tikrąjį kelią. Tai ir yra 
aukos gyvenimas-—’didvyriškumo1 įrodymas.

■ i .

Skautas visais savo siekimais yra didvyriškumo pavyzdys. 
Ne dėl-to, kad jfs nori savo*'gyvenimą užpildyti, įprasminti, paro
dyti geresnį, negu jį gali matyti eilinis šios žemės keliautojas. 
Skauto ar skautės kilni siela išsiveržia į aplinką tinkamais darbais 
ir aiškiais norais būti naudingam savo artimui ir savo Tėvynei. O 
kas-nuoširdžiai aukojasi Tėvynei ir artimui, tas, kaip ir šv. Jurgis, 
vadovaujasi pasiryžimu', reikalui esajit. aukotis iki nuovargio, 
iki didelio pasiaukojimo ar het iki gyvybės išsižadėjimo.
“Skautų Aidas” . . ps. kun. p. Garšva, MIC,

19*71 Seserijos Dvasioj Vadovas
♦M ** -1* * r

Lenktyniaujančios skiltys, ku
rioms TAISYKLĖS išaiškintos, 
pavyzdingai susirikiuoja prieš 

• skiltininkus-es. -. Visi dėvi leng
vais teniso bateliais, prie diržų 
jokiu būdu nėra nei peilių nei 
kablių; jei žaidimas labai gyvas 
ir visi sušils, nuimami kakla
raiščiai. Dalyvauja - vienodas 
skaičius skilčių narių; kartais 
vienas skautas gali du kartu 
bėgti ir tuo išlyginti besivar
žančių-skaičių. Nieku būdu ne
perkeliama iš vienos skilties į 
kitą, nes tai kenkia skilties si
stemai, dvasiai. Jei skilčių daly- 
_vių skaičius dėl kokios nors 
priežasties- - per • daug skiriasi, 
varžybos atidedamos, ir užsiima
ma kub kjtū.. ■

Jei lenktynės vyksta, draugi
ninkas, jo padėjėjas arba šiaip 
žaidimo vadovas atidžiai seka, 
ar'visi laikosi taisyklių. Kartais 
reikia dar kartą aiškinti, o kar
tais viską atidėk kitam kartui.

Jei. laikas, skirtas varžyboms, 
baigtas, ■ draugininkas sušvilpia 
dr-vės šūkį, ir visi sustoję išsi- 
rikiuojapagal dr-ko rankų signa
lus; '
' Ne būtina laimėti, bet apgau

lės' būdu laimėti L_ gėda. Netei
singai įvertinti žaidimą arba ne- 
pripažinti tikrą laimėtojų — la
bai pavojinga.-1 '■ ~ '

Bet kokios varžybos labai jau
trus dalykas ir turi didelės įta
kos jaunimui. Teisėjų šališku
mas, nesilaikymas taisyklių ar
ba paniekinanti lakysena kai ku
rių Jvaržybų- dalyvių atžvilgiu 
gali atšaldyti norą dar kartą da
lyvauti, gali užmiršti iniciatyvą 
ir sukelti abejones, ar iš viso ka
da nors kas nors sprendžia to
kius dalykus be “politikos”.

Visus patenkinti, visiems įtik
ti mažai kam sekasi, bet vis dėl

to yra būdų nesipratlmams-ir 
i pasitaikančiai jaunų dalyvių di- 
! delei širdgėlai sumažinti

Įsivaizduokime paveikslų pa
rodėlę stovykloje. Nebūtina pre
mijuoti eksponatus, galima tik 
jais pasidžiaugti, bet jei nutarta 
išskirti kelis, visiems iš anksto 
turi būti žinoma, kokios bus tai
komos taisyklės. Varžybose 
svarbu amžiaus grupės — ma
žųjų dalyvių amžiaus grupės 
skiriasi 2 metais, skautų-čių —
2- 3 metais, vyr. sk. ir vyčių -r
3- 5 metais.

Jei buvo duota tema, ji turi 
Į būti aiškiai viešai paskelbta, ap
tarta ir suprasta. Jei svarbu, 
turi būti’žinomas paveikslo di
dumas. Būtinai skelbtinas lai
kas, kada paveikslai turi būti 
paduoti su autoriaus vardu, am
žium ir vieneto pavadinimu.

PREMIJOS gali būti labai 
įvairios: už spalvingumą, ori
ginalumą, dailumą ir pn. Turi 
būti žinoma, ar premijuoti dar
beliai atiduodami autoriams, ar 
tampa kieno nors nuosavybe, 
kad tarnautų kitiems tikslams: 
.būtų kitur išstatyti, įlipinti į 
tunto albumą, pasiųsti į skautiš
ką spaudą ar pn.

Imkime kitą pavyzdį — juos
tų audimo, kaklaraiščių žiedų 
labai naudingas ir įdomias var
žybas. Vėl iš anksto turi .būti 
pranešta (ir dar kelis kartus 
priminta!), kiek laiko duodama 
pasiruošti, kada ir kur įvertini
mas vyks, kaip eksponatai turi 
būti sužymėti, kaip jie bus skir
stomi, kokio ilgio ir pločia ar di
dumo jie pageidaujami, ir ar 
jie bus grąžinami autoriams.

Turi būti žinoma — ypač juos
ta atveju — kiek spalvų turėtų 
būti jausta ir kiek juostų tiki
masi iš vieno žmogaus, taip pat, 
kaip visais atvejais, ar ekspo
natai bus įvertinami pagal me
džiagą, originalumą ir pn.

Skelbiant rašinių konkursą į 
taisykles reikėtų - įtraukti, ar 
rašėjas-a gali naudotis pagalba 
iš šalies, pvz., pasitarti su tėvais 
ar kitais suaugusiais žmonėmis, 
duoti jiems savo - rašinį peržiū
rėti, kad pataisytų gramatikos 
klaidas ir pn. Rašinio ilgis, da
lyvių amžius ir skyrių grupės ir 
visokie kiti vietinio pobūdžio 
dalykai turi būti apgalvoti, aiš
kiai sustatyti ir visiems žinomi.

TEISĖJAIS turėtų būti ne su
interesuoti žmonės, bet žmonės 
iš šalies; pvz., įvertinamos sto
vyklos įrangos, papuošimai lau
žų programos: “suinteresuoti” 
žmonės būtų dalyvavusių vie
netu ar skautų vadovai-ės.

TAŠKŲ SISTEMA stovykloje 
panaši į varžybas. Jei laimi vi
sa skiltis, visa draugovė bend
rom jėgom, tas labiau sveikinti
na už atskirų skautų-čių laimė
jimus. ;

II p«. GINTARO PLAČO FOTO NUOTRAUKŲ PARODOS,
kvrl, |l. Iteml. .
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DARBAI
★ Vėl atgyja laužai Chicagos 

Marquette Parke. Penktadienį, 
gegužės 14 d. 7:30 vai. vak. ruo
šiamas linksmas laužas pavasa- 
rėjančioje gamtoje, šis laužas 
su įdomia skautiška programa 
skiriamas išimtinai visiems-vi- 
soms “Aušros Vartų”, “Kerna
vės”, “Nerijos” ir “Lituanicos” 
vilkiukams ir paukštytėms, beb- 
riukams ir ūdrytėms. Jie patys 
šį laužą kraus, patys programą 
atliks, dainuos ir linksminsis iki 
sutemų. Kartu yra kviečiami vi
si sesės ir broliai skautai, vado
vai ir mieli tėveliai. Dalyvauki
me šiame lauže — bus tikrai 
linksma!

Renkamės gegužės 14 d. 7:30 
vai. vak. darbinėmis uniformo
mis su kaklairasčiais ant megz
tinių ar palaidinių, žiūrovai ir
gi prašomi apsirengti šilčiau. 
Vieta — dauba, esanti prie 67- 
tos gatvės, netoli Sacramento.

Jei tą vakarą lytų, šis laužas 
į vyks tuo pat laiku ir toje pat 
vietoje gegužės 21 d.

Laukiame visų!
Aušros Vartų, Kernavės, 

Nerijos ir Lituanicos
tuntų vadijos

p. KINDERIENĖ,

"Kernavės" tunto, energinga talkinin
kė Kaziuko Mugei.

J. Petkūno nuotr.

“Kernavės” skaučių tunto 
pavasarinė sueiga įvyksta sek
madienį, gegužės 16 d., Mar- 
quete Parko parapijos salėje. 
Kernavietės tvarkingomis uni
formomis (be kepurių, tamsiai 
mėlynomis iki kelių kojinėmis) 
renkasi prie salės 10:15 vai. ry
to. šv. mišios 10:30 vai. ryto 

■šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, o po mi
šių 11:30 vai. — tunto sueiga. 

Mieli tėveliai ir tunto bičiu
liai maloniai kviečiami ir laukia
mi.

Kernavės skaučių tuntas 
Kregždžių mainytės labai 

džiaugėsi ir jaudinosi Gegužės 
1 d. Los Angeles Palangos tun
to jaun. skaučių Kregždžių dr-vė 
suruošė savo mamyčių pagerbi
mą. Mus, motinas, labai malo
niai nuteikė gražiai papuošti vai
šių stalai, o, programai prasi
dėjus, kaip nesidžiaugsi savo 
dukrelių deklamavimu ir nesi-

j audinsij-gavus-15 * dukrtg.
vazonėlį gėlių?

Visas šis gražus paruošimas 
ir šventės vedimas — tai mūsų 
jaunos draugininkės v. sk Almos 
Vilkaitės nuopelnas. - . L

Šventės metu buvo sudarytas 
paukštyčių motinų komitetas, 
kuris tvarkys ūkinius reiktos 
ir padės draugininkei. Komitetą 
sudaro: M. Stančikienė, R.^Ba
reikienė ir M. Staikaitienėv i

V. Čekanauskas parodė :#hną 
iš paukštyčių veiklos: pereitų 
metų velykinę sueigą ir yąąąros 
Eglutės stovyklbs nuotykiu^ 
y Šventė praėjo labai jautria ir 
malonia nuotaika. . . Ji«: G.

K. Kiškytė — veikli Hetu- 
vąitė mokinė Los Angeles. įyTą 
pačią dieną San Gabriel Mission 
High School mokiniai ruošė“Re
naissance Fair”, šios mokyklos 
mokinė Katryna Kiškytė paruo
šė gražią lietuviško mepo paro
dėlę ir pristatė liet, šokių. 8TU- 
pę programoje, šoko’ “Aųd^s” 
grupės šokėjai, vadovaujami L 
Tumienės. K. Kiškytė yrą Šat
rijos Raganos dr-vės skautę, -Šo
kių grupėje šoko dvi vyr. skau
tės : si. Irena Žukaitė įr psL ^Al
ma Ruikytė. :

Kaip matome, mūsų sesės gra
žiai dirba pasireikšdamos. ne tik 
savo tarpe, bet ir gražiai repre- 
zentuodamos lietuvius ~ svetim-
taučiams. - IS^G.

Po “Lituanicos” sparnais. 
Lituanicos- tuntas1 — pats • di
džiausias visoje sąjungoje.; šiam 
Chicagos brolių vienetui priklau
so per 380 brolių: vilkiukų, beb
rų, jūrų oro ir sausumos skau
tų, vyčių, budžių, skautininkų, 
susibūrusių į 17 draugovių bei 
laivų. Tuntui šiuo metu vado
vauja s. Zigmas Jaunius, adju
tantas — s. v. v. ši. Vyt. Balza- 
ras. Lituanicos tėvų komitetui1 
vadovauja Raini. KinderisU

Kaziuko mugės pelnas, vėl pa
pildęs ištuštėjusią; tunto kasą, 
šiais metais paskirtas Rako sto
vyklavietei praplėsti bei įsigy
ti naujas inventoriui; -Lituani- 
cos stovyklavietės Rakė--admi- 
nistratraciniais reikalais rūpina
si St. ‘ Matutis; o tuhtcMidrtas 
bei priemonės yra sf Ant. Paą
žuolio žinioje. I

Praėjusios kadencijos- tunti
ninkas ps. M. Jakaitis (dabar va
dijos narys) išrinktas Lemon- 
to, UI., Liet. B-nės vald? pirmi
ninku, o tunto vadovas j; b. R. 
Burba minėtoje valdyboje eina 
iždininko pareigas. ė ;7

Ps. kun. A. Kezys, SJ; mūsų 
iškilusis fotografijos meninin
kas ir .Lituanicos dvasios • va
dovas, kovo 21 d. Jaunimo Cen
tre buvo suruošęs savo darbų 
parodą, išstatydamas virš-'SO fo
to nuotraukų. -

Sktn. K Cijūnėlis, buvęs tun
tininkas (jo pastangomis Rakė 
išdygo valgyklos pastatas), jau 
keleri metai talkina Lietuvių 
Operos ir kitiems "scenos pasta
tymams kaip šviesų meistras. 
Jo įdomiu šviesos efektų išradin
gumu gėrėjomės ir gegužės.mėn. 
pradžioje įvykusioje Traviatos 
operoje. R-

TEVELIU IR SKAUTŲ BENDRI PUSRYČIAI CLEVELANDE

po žv. minėjimo Hkllmly balantftlo 18 d.
, • - ■ • *. ’*; * ■ V. Bacevičiaus nuotr.
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TO PARTIJOS 24-TO SUVAŽIAVIMO 
n

Problemos ir priemonės
Nors ir nelabai daug, bet SSKP 

24-tas suvažiavimas teikia duo
menų susidaryti vaizdui, kurio
se partijos politikos srityse kri
zė reiškiasi itin aštriai ir kaip 
partija dorosią su ja. Pro pačias 
opiąsias problemas nebuvo ga
lima tylomis praeiti ir 24-me su
važiavime.

Pagrindinės jų yra šios; pir
moji, ūkinė krizė krašte; ant
roji, partijos aparato konflik
tas su inteligentija; ir trečioji, 
nacionalinis klausimas.

Apie ūkinę krizę, arba, kaip 
mėgstama kalbėti SSKP sluok
sniuose, apie 'ūkinius “sunku
mus” ir “neišspręstus klausi
mus” Sovietų Sąjungoje seniai 
rašoma, šitos krizės padarinys 
yra tas, kad naujojo penkmečio 
direktyvose sumažinta sovietų 
ekonomikos augimo sparta. Ima
mi daug mažesni tempai, net ly
ginant su kukliais praėjusio 
penkmečio rodikliais. Kraštui 
stinga maisto produktų ir gy
ventojams reikalingų būtinų pre
kių.- SSKP 24-tas suvažiavimas, 
kuriame Sovietų Sąjungos ūki
nė būklė buvo atvaizduota ne
pagestai optimistiškai, netei
kia garantijos, kad nepritekliai 
bus pašalinti.

Reforma žlugo
Itin būdinga, kad SSKP CK 

ataskaitiniame pranešime Brež
nevas nė žodžiu neužsiminė ūki
nės .reformos, kuri buvo centri
nė. tema 23 suvažiavime 1966 
m. Ar baigta reforma, o jei taip, 
tai kokie jos rezultatai? Jei re
forma neįvykdyta, tai dėl ko? 
Brežnevas nieko nepasakė tais 

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės, šerno gyvenimą. >Jiems bus įdomu 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 jį 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
' GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia.
Laimink mūsų siekį —

' ' Vėl gyvenki mumyse.
Giesmėje skambėki.

. ; ‘ Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmės.

. Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
. 4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psL $2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
„t Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

■ 9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.
10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

Mil, 92 psL, $1.00.
’ 18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00

19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00
' Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
" < NAUJIENOS,

1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■nm

klausimais. Tačiau suvažiavi
me kalbėjusieji respublikų-ir sri
čių atstovai aiškiai pasakė, kad 
reforma nedavusi lauktųjų re
zultatų. Gudijos CK pirmasis 
sekretorius P. Mašerovas, pasi
skundęs, kad reforma tebešlu- 
buojanti, toliau pabrėžė, jog 
“...matyti, reikia sukombinuoti 
kompleksą tokių priemonių, ku
rios maksimališkai akintų dar-, 
bingumo pakėlimą, kad įmonės 
sudarinėtų solidžius planus, ku
riais būtų numatoma raciona
lus naudojimas visų vidujinių re
sursų ir galimybių, aktyvus 
mokslo, technikos ir pažangios 
praktikos taikymas gamyboje” 
(“Pravda”, 1971 m. 4. 1 d., 5 
psl.).

Kitais žodžiais tariant, refor
ma neįvykdyta ir, matyt, ruo
šiamas “priemonių kompleksas”, 
kuris turės pavaduoti ūkinę re
formą, kad Sovietų Sąjungos 
ekonomika išvestu iš krizės.

Jeigu SSKP 23-čio suvažiavi
mo visos viltys buvo sudėtos į 
reformą, kad ji išves kraštą iš 
ūkinės krizės, tai 24 suvažia
vimas tik patvirtino naujo penk
mečio planus, bet -nepaminėjo 
nė vienos tinkamos ir patikimos 
priemonės, galinčios padėti juos 
įgyvendinti. Ir Brežnevas, ir 
Kosyginas akcentavo, kad nau
jojo penkmečio planas sudary
tas labai tiksliu metodu, o se
niau, girdi, planai sau, prakti
ka sau.

Tačiau ūkinę Sovietų Sąjun
gos raidą tormozuoja ne išpūsti 
ir nepagrįsti planai. Be to, pati 
SSKP vadovybė sudaro tokius 
planus, kurie negalės patenkin

ti gyventojų poreikių, ir jai tai 
iš anksto žinoma. Iliustracijai 
tinka vieta iš Brežnevo praneši
mo: “Šiandien 42% visų karo 
pramonės gaminių eina į civilį 
sektorių. Turint omenyje karo 
pramonės aukštą mokslinį tech
ninį lygmenį, jos patyrimo, iš
radimų ir atradimų perdavimas 
visoms ūkio sferoms įgyja pir
maeilę reikšmę”. (“Pravda”, 
1971.3.31).

Atrodo, kad Brežnevas norėjo 
pabrėžti, jog net karinė pramo
nė šiandien dirbanti gyventojų 
aprūpinimui prekėmis. Bet iš 
tikrųjų parodė, kad pernelyg 
daug įmonių dirba karui, kad be
veik pusę jų reikėjo perorgani
zuoti gaminti civiliams reika
lams. Dabar suprantama, dėl ko 
kas antras Sovietų Sąjungos pi
lietis, negaudamas mėsos ir pir
mosios reikmės prekių, turi te
leviziją, šaldytuvą ir skalbiamą
ją mašiną, nors aukštuose būs
tuose nėra tų rykų kur ir pa
dėti. Bet karinė pramonė netu
ri kur dėti pagamintų ginklų 
ir ji persiorganizuoja į televi
zijų gamybą, nors tokie gausūs 
kiekiai gyventojams ir nereika
lingi. Planuojant ūkį nesiskai
tant su pirkėjų norais, jų aprū
pinimas vargiai pagerės ir atei
nančiame penkmetyje.

Konfliktas su inteligentija
Kitas svarbūs klausimas, ku

ris tik probėgšmais tepaliestas, 
yra sovietų intelektualų darbi
ninkų konfliktas su partijos apa
ratu. Sovietų- inteligentija ne
gali pakęsti Sovietų konstituci
jos ir įstatymų nepaisymo, ku
rį insperuoja .partinis aparatas. 
Praėjusiais metais trys žymūs 
sovietų mokslininkai — akade
mikas Andriejus Sacharovas, fi
zikas Valentinas Turčinas ir R. 
Medviedevas laišku SSKP vado- 
vautojams įrodinėjo, kad ūkinę 
krizę kelia informacijos ir kri
tikos laisvės nebuvimas. Fak
tinės žinios apie mūsų klaidas — 
buvo pasakyta trijų mokslinin
kų laiške — laikomos paslapty
je... Pasikeitimas informacijo
mis su užsienio kraštais varžo
mas... Teorinės koncepcijos ir 
praktiniai siūlymai, atrodą, “per 
drąsūs”, tučtuojau užslopina
mi../ Eiga duodama tik tiems, 
kurie žodžiais palaiko partiją, 
o iš tikrųjų gobisi tik asmeni
nės naudos... Net aukštieji ad
ministratoriai gauna ne visą ir 
iškraipytą informaciją, dėl ku
rios negali kaip reikiant išnau
doti suteiktų įgaliojimų... šiose 
sąlygose ekonominei reformai 
neįmanoma veikti. Valstybė... 
slopina inteligentijos laisvės sie
kimą, vartodama apribojimus, 
administracinį spaudimą, atleidi
mus iš darbo ir net organizuo
dama teismo bylas. Todėl tarp 
inteligentų ir valstybės atsivė
rė prapultis. Laiško autoriai ta
rė, kad iš tos būklės galima iš
eiti. įvedant demokratizaciją, 
kuriai turi vadovauti SSKP vy
resnybė.

Tačiau SSKP 24-tas suva- 
.žiavimas parodė, kad SSKP va

dovai ne tik neketina demokra
tizacijos vykdyti, bet, priešingai, 
vėl ruošiasi griežčiau slopinti in
formacijos ir kritikos laisvę. 
Brežnevas savo pranešime mi
nėjo, kad demokratizacijos sie
kia tik “buržuaziniai ideologai”, 
kurie rūpinas ne socializmu, o 
“norėtų sugrąžnti mus į buržua
zinę santvarką, užkarti savo bur
žuazinę demokratiją... Nėra lais
vės aplamai, kaip nėra ir demo
kratijos aplamai. Tai klasinės 
sąvokos” (Ibid.).

Asmenybės kultas 
nekritikuotinas

Brežnevas kalbėjo apie “ideo
loginės kovos aštrius barus”. Jis 
pasmerkė bandymą kritikuoti 
“asmenybės kulto” laikotarpį. 
Bet neuždrausta kritikuoti vė
lesnį Chruščiovo laikotarpį, ir jį 
su mielu noru kedeno 24-to su
važiavimo kalbėtojai. Brežne
vas atvirai pagrasė kritikams: 
“Partija ir tauta, — sakė jis, — 
nepakentė ir nepakęs bandymų... 
atšipinti mųsų idėjinį ginklą... 
Jei literatas dergia sovietinę ti
krovę, padeda mūsų ideologi

niams priešininkams kovoti 
prieš socializmą, tai jis yra ver
tas tik vieno — visuomenės pa
niekos”. šį “panieka” faktiš
kai reiškia — darbo netekimą, iš
siuntimą į vergų darbo stovyk
lą arba uždarymą beprotnamy
je...

- Tautybių klausimas
Dvidešimt ketvirtasis suva

žiavimas daug dėmesio kreipė į 
tautybių klausimą. Ta tema 
kalbėjo Brežnevas ir beveik vi
si respublikų pirmieji sekretoriai 
ir kitu administraciniu vienetų 
pareigūnai. Pats Brežnevas 
džiaugėsi socialistinių tautų 
“klestėjimu” ir “suartėjimu”, 
pabrėždamas, kad “kuriant... ly
giateisių tautų sąjungą... savo 
vaidmenį suvaidino mūsų šalies 
visos tautos.ir tautelės, o pir
miausia — didžioji rusų tauta”. 
Ir čia Brežnevas beveik parai
džiui atkartojo tai, ką pasakė 
Stalinas 1945 m. bankete Krem
liuje, pabaigus karą: “Jos (rusų 
tautos — aut.) revoliucinė ener
gija, pasiaukojimas, darbštumas, 
didis internacionalizmas teisė
tai suteikė jai visų mūsų so
cialistinės tėvynės tautų tikrą 
pagarbą”. Kaip ir Stalinas, Brež
nevas nesiteikė pagirti Sovietų 
Sąjungos kitų tautų.

Sekdami Brežnevu sąjungi
nių respublikų sekretoriai rusų 
tautą vadino “didžiuoju broliu”, 
o rusų kalbą — “antrąja gim
tąja kalba”, šitie posakiai pasta
raisiais metais, buvo nežymiai 
dingę iš apyvartos, bet vėl gar
siai ėmė aidėti 24-me suvažiavi
me. Visi oratoriai prakeiks
mais smerkė savo tautų “buržu
azinį nacionalizmą”. Bet niekas 
nė žodelio neištarė apie imperi
jos nacionalizmą. Atrodo, kad 
po 24-to suvažiavimo SSKP va
rys dar griežtesnę politiką ma
žųjų tautų atžvilgiu. Atsižvel
giant į kylančius nacionalinius 
konfliktus ir slegiamųjų tAutų 

protestą ši politika nieko gero 
nežada.

Partijos valymas
Suvažiavimas priėmė nutari

mą vykdyti SSKP bilietų pakei
timą. Brežnevas nurodė, arba 
įsakė, partijai į pakeitimą žiū
rėti ne formaliai, bet kaip į svar
bią politinę kampaniją. Parti
jos bilietų keitimas —- tai par
tijos valymas. Iki stalinizmo 
eros buvo praktikuojami viešie
ji valymai, partijos bilietų kei
timas pirma kartą buvo padary
tas 1935 m. (prieš vadinamą
ją “ježovščiną”) po nepavyku
sio atviro valymo 1933—1934 
m. Keičiant partijos bilietus, 
svarbiausią vaidmenį vaidina 
KGB organai. Jie pateikia par
tijos aparatui slaptas (patiki
mumo) žinias apie. SSKP narį, 
ir šituo pagrindu sprendžiamas 
klausimas *— ar išduoti jam 
naują partijos bilietą, šituo bū
du SSKP CK nori atsikratyti 
“kritikanų”, t. y. žmonių, ku
rie kažkaip dar bando partiją 
jungti su tauta.

Apskritai imant, SSKP vado
vybė 24 suvažiavime nuspren
dė savo vidaus politikoje ir to
liau laikytis kurso, prieštarau
jančio politiniams ir sociali
niams procesams, objektyviai 
pradėjusiems rutulotis sovieti
nėje visuomenėje. Sovieticus

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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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PULGIO ANDRIUŠIO ANTKAPIO 
STATYMO KOMITETAS

Skelbia konkursą antkapiui, 
jo poilsio vietoje Centennial 
Park kapinėse, Adelaidėje, 
Pietų Australijoje.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai. Laimėjęs konkursą, 
gauna $100 ’(šimtą) dolerių 
premiją.

KONKURSO SĄLYGOS
L Kapinių Administracija 

reikalauja, kad visi antkapiai 
turi būti įrengti ant tam reika
lui įruoštų betoninių pamatų.

2. Antkapio ' išmieros: ne- 
platesnis kaip 38”, neaugštes- 
nis kai 33” ir nestoresnis 
kaip H’

3. Antkapio medžiaga, — 
natūralūs kietas akmuo. Kitos 
medžiagos antkapiui nelei
džiamos.

I. Antkapio projektas turi 
būti paruoštas prisilaikant lie
tuviškų motyvų.

5. Antkapyje privalo būti 
sekantis įrašas:

A. T A.
PULGIS ANDRIUŠIS — 

ANDRUSEVIčIUS
Rašytojas — Laureatas

, 18. 3. 1907 — 19.12 1970
Lietuva — Australia

6. Antkapio projekto brėži
niai privalo būti pateikti ne- 
mažesnio, kaip ketvirtadalis 
dydžio. Taip pat prie pagrin
dinio projekto galima pateikti 
modelio fotografijas, arba 
perspektyvinius brėžinius. Ta
čiau tas nebūtina.

7. Projektui pasirašomi sla
pyvardžiu ar specialiu ženklu. 
Prie projekto pridedamas tas 
pats slapyvardis ar ženklu at
žymėtas užklijuotas vokas, ku
riame turi būti paduota auto
riaus vardas, pavardė ir adre
sas.

8. Gautus projektus peržiū- 
ri ir premiją skiria “jury” ko-Į'st.
misija susidedanti: pirminiu-; 
kas A. Lapšys — architektas, 
sekretorius J. Stepanas — tei
sininkas ir nariai Vyt. Kapo- 
čiūnas — dailininkas, St. Ne- 
liubšys —dailininkas ir L. Pa
kalnis — spaudos darbuotojų 
atstovas.

9. Visi siunčiami antkapio 
projektai turi pasiekti “jury* 
komisiją ne vėliau, kaip 197t 
m. liepos mėn. 27 d. Po tos da
tos gauti projektai nebus svars 
tomi.

10. Peržiūrėjus gautus pro
jektus, “jury” komisija skiria 
premiją. Neradus premijuoti- 
no, premija neskiriama. Tuo 
atveju Pulgio Andriušio Ant
kapio Statymo Komitetas daro 
sprendimą ir stato antkapį sa
vo nuožiūra.

11. Gauti projektai išstato
mi viešai parodai nemažiau, 
kaip dviem savaitgaliams.

12. Konkursą laimėjęs pro
jekto autorius, gauna $100.00 
premiją.

13. “Jury” komisijos spren
dimas yra galutinis ir he ape-. 
liacijos. , 'i

14. Antkapio projektus siųs
ti sekančiu adresu: “Pulgis 
Andriušis Fund” c/o J. Riauba; 
9 Harrow St. Dover Gardėns^ 
S. A. Australia; 5048.

Pulgio Andriušio Antkapio 
Statymo Komitetas * 

Komitetas kreipiasi į tautie
čius, prašydamas paremti ko
miteto pastangas aukomis. 
Pulgis Andriušis, pasitraukęs 
iš Lietuvos į tremtį, buvo visą 
laiką su mumis. Jis rašė 
mums ir su savo kūrybos gy
vu žodžiu lankė- mus DP lage
riuose Vokietijoje. Persikėlęs 
į Australiją buvo nuolatinis vi
sokių literatūros vakarų daly? 
vis. Su savo kūrvba buvo nu
vykęs net ir į J. A. V. Komite
tas mano, kad Pulgio Andriu
šio gerbėjai ir jo raštų skaity
tojai, išsiblaškę po platųjį pa
saulį, parems komiteto pa
stangas atžymėti paskutinę jo 
poilsio vietą lietuviško stiliaus 
antkapiu.

Aukas prašoma siųsti sekau 
čiu adresu: “Pulgis Andriušis 
Fund” c/o J. Riauba, 9 Harrow

Dovers Gardens, Š. A.
Australia, 5048.

BUY U.S.
SAVINGS 

BONDS
WHERE YOU BANK OB WORK

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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pusei metų __________ ;__  $13.00
vienam mėnesiui ________  $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

FARAONO KERŠTAS -
anglą egiptologas, prof. Wal
ter Emery, kuris atrado tur
tingą šventąją paukščių Ybią 
mumijų kapą — (atseit dievo 
Osirio “kraitį”) staiga miręs 
nuo kraujo išsiliejimo smege-

Nesenai Londono spaudoje 
pasirodė straipsniai sensacin
gom antraštėm: “Tutankha- 
men’o užkeikimas tebegalio
ja” ... Patikslinimai tuo rei
kalu gauti iš Kairo. Žymus

nyse. Mirtis jį ištikusi tuojau

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

Išryškino svarbiausią Bendruomenes 
problemą

Didelei Amerikos lietuvių daugumai širdį skauda, 
kai atsakomingi organizacijų pareigūnai važinėja į po
sėdžius, tariasi ilgiausias valandas, bet nieko nenutaria. 
Kelionės visuomet brangiai kainuoja. Retas keliautojas 
moka kelionpinigius. Dažniausiai pinigus reikia imti iš 
organizacijos iždo. Kiekvienam aišku, kad pinigas pats 
neateina. Ji reikia uždirbti, o kartais tenka ir labai sun
kiai pasitempti, kad pinigai įsiristų j organizacijų iždą. 
Jie turėtų būti leidžiami tiktai būtiniausiems reikalams.

Pradžioje buvo susidaręs įspūdis, kad ir paskutinis 
veiksnių vadovų pasitarimas buvęs tuščias. Suvažiavo, 
pasimatė, pasikalbėjo, špilkomis pasišvaistė ir vėl išva
žinėjo. Pirmos žinios sakė, kad negalėjo susitarti net ir 
dėl paprasčiausio pranešimo visuomenei. Bet šis pirmas 
įspūdis buvo klaidingas. Suvažiavusieji paruošė komuni
katą. Teisybę, teko gana ilgai dėl jo kalbėti ir tartis. 
Vieni siūlė visai nieko nesakyti ir išvažinėti, bet vėliau, 
po platesnių pasikeitimų mintimis, nutarta vis dėlto ko
munikatą paskelbti visuomenei ir išsiuntinėti spaudai.

Bendrai paėmus, paskutinis komunikatas apie pasi
tarimą labai jau trumpas. Pirmas įspūdis liūdnokas. At
rodo, kad nieko nenutarta, dėl jokių svarbesnių klausi
mų nesusitarta. Nieko nepasakyta ir apie patį svarbiau
sią klausimą, dėl kurio pasitarimas buvo šaukiamas. Bet 
toks yra tiktai pirmas įspūdis. Komunikatą atidžiau ^iš
kaičius, ten vis dėlto aptarta -viena problema. Jame'iš
ryškinta viena Amerikos lietuviams gana svarbi proble
ma. Mums atrodo, kad šis klausimas yra gana svarbus, 
nes jau kelintas metas JAV Lietuvių Bendruomenės va
dai kelia erzelius ir sėja bereikalingus ginčus Amerikos 
lietuvių tarpe. ‘

Keli JAV Lietuvių Bendruomenės vadai bando su
daryti įspūdį, kad konfliktas yra tarp Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Lietuvių Bendruomenės. Kiti bandė skleis
ti pasaką, kad Amerikos Lietuvių Tarybą sudaro seni 
lietuviai, o apie bendruomenę telkiasi jaunimas. Dar kiti 
gudragalviai įrodinėjo, kad seni Amerikos lietuviai ma
žai nusimano apie būdus pavergtam kraštui padėti, nau
jai atvažiavusieji reikalą geriau suprantą ir moką. Visi 
šie klausimai buvo keliami tiktai bereikalingoms kalboms 
ir erzeliams kelti. Jokios problemos tarp Amerikos Lie-

tuvių Tarybos Ir JAV LB narių nėra. Didelė Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės narių dauguma mato, - kur šuo 
yra pakastas ir didelio dėmesio į šį klausimą nekreipia. 
Dabar ši problema išryškinta oficialiame veiksmų komu
nikate, į kutą visiems vertėtų atkreipti dėmesį. Patį 
svarbiausią komunikato paragrafą čia pacituosime, kad 
kiekvienas galėtų įsidėti į galvą. Štai jis:

“Pageidauta, kad Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuvių veikloje būtų siekiama jos suderinimo 
tarp Amėrikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Ben
druomenės vadovybės” (Dirva, 1971. geg. 5 d., 8 psl.). 
Pasitarime dalyvavusieji svarstė kiekvieną paragra

fą ir kiekvieną žodį. Komunikatas buvo priimtas tiktai 
po to, kai kiekvienas žodis buvo aptartas ir sutanas. Jis 
buvo vienbalsiai priimtas. Visi suvažiavusieji pageida
vo, kad būtų suderinta Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Lietuvių Bendruomenės vadovybės veikla. Įsidėmėkite, 
suderinta ne Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Ben
druomenės veikla, bet Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Lietuvių Bendruomenės vadovybės veiklą.

Pageidavimas yra gražus ir geras, bet kaip veiksniai 
galės tokį pageidavimą įvykdyti? Faktinai problema juk 
yra pačioje Bendruomnėje. Pirmon eilėn, klausimą tu
rėtų spręsti pati Bendruomenė. Mes žinome, jog tai nėra

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
II-oji dalis
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Deimenos upė yra apleista ir neprižiūrima. Visur 

tebekyšo karo metu paskandintų laivų sunykę griau
čiai. Upės krantuose dvokia padvėsusios žuvys, pa
krantėse pilna sudaužytų statinių ir įvairių kitokių at
matų. čia tebestyrančių nuo paskutinių karo mėnesių.

Reguliarus laivų susisiekimas Deimenos upe be
veik neįmanomas. Prie normalaus vandens lygio upės 
gylis tesiekia tik pusės metro. Deimenos upe tegali pra 
važiuoti tik tuščios plokščiadugnės valtys. Tiltai ant 
Didžiosios Pričkagrabės kanalo 1961 metais dar nebu
vo atstatyti po sugriovimo paskutinėse karo dienose. 
Taip pat ir tiltas prie Rusnės tada dar tebegulėjo iš
sprogdintas ir susisiekimas tarp abiejų upės krantą 
buvo palaikomas mažo kelto pagalba.

GYVULININKYSTĖ IR PIENO CKIS 
LABGUVOS APSKRITYJE

Vakarinėje Labguvos apskrities dalyje, apiman
čioje apylinkes į vakarus nuo Deimenos upės, lauką 
dirvožemis yra smėlingos molio žemės, lengvai pralei
džiančios vandenį ir duodančios gerus derlius.

Ieškodamas našaus ūkio, Valteris Domas 1926 
metais lankėsi Laigyčių parapijoje, kur apžiūrėjo Di
džiąją Laigyčią, Kapčiuką, Mažąją ir Didžiąją šar- 
lankią bei Vaksnikią dvarus ir mažesnės apimties pa
livarkus. ,čia jis visur rado žydinčią aliejinių griežčiu 
arba rapso (Brassica napus) pasėlius, mūru stovin
čius kviečią laukus, sodrias pievas ir ganyklas, žemės 
čia buvo garai išdirbtos ir rūpsstingai kultyvuojamos,
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1922 metais lapkričio 26 d. įžengęs devinton d0imtinjjie- 
tą panašiai kaip ir kapą bety
rinėjant jam asistavusi ponia 
Evelyn Herbert ir profesorius 
H. E. Winlock’as. Įdomu, kad 
faraono kerbtas nepalietė ‘‘nu
sižengusio kapo išniekinimu” 
dr. Derry, kuris atliko skro
dimą prieš 3600 metą mirusio
jo faraono mumijos, taigi lie
tęs ir žiūrinėj ęs visas kapo įdo 
mybes. Dr. Derryr mirė sulau
kęs 92 metą amžiaus. 1957 me 
tais mirė taipgi jau nebejau
nas Kairo muziejaus kurato
rius dr. Gustav Lefebvre’is, 
kuris klasifikavo, inventori
zavo ir globojo visus iš farao
no kapo muziejun patekusius 
daiktus, su pačia faraono inu 
mija imtinai. Asistavę jam 
Egipto valsL muziejaus che
mijos laboratorijos ‘ direkto*

Carnavon’as atskubėjo Egiptan 
ir lyg pro langą, per uoloje 
iškaltą skylę, pamatė paslap
tingąjį kapą — paskutiniosios 
faraono būstinės vidų. Tuo jis 
buvo nepaprastai patenkintas, 
net sužavėtas. Besistengiant 
patekti į tolimesnes kapo pa
talpas, reikėjo pašalinti krū
vas priskaldytos skaldos, kas 
užtruko iki 1923 m. vasario 
mėnesio, kada buvo prieiti ir 
apžiūrėti bei įvertinti kiti ka
pe rasti lobiai. Po to Carna
von’as susirgo kokia tai pikty
bine influenza, medikų ma
nymu, kilusią nuo uodo įkan
dimo ir žaizdos užteršimo. Prie 
to prisidėjęs plaučių uždegi
mas ligą sukomplikavęs ir 1923 
metij balandžio mėnesį 5 d. 
lordas mirė. Netrukus po to iš1 
šio pasaulio atsiskyrė kitas fa 
raono kapą tyrinėjusių grupės 
dalyvis, Arthur C. Mace’s, New 
Ybrko Metropolitano muzie
jaus senovės Egipto senienų 
tyrinėjimo departamento di
rektoriaus pavaduotojas. Ve
lionį minint, buvo prisiminti 
seni kape pastebėti ir iššifruo
ti įrašai, grasinantieji kiek
vienam išdrįsusiam “sudrums 
ti kapo rimtį ir ramybę;”.

Gal nebūtų į lai atkreipta 
rimtesnio dėmesio, jei ir vėl 
netrukus staiga, širdies smū
giu, nebūtų miręs Luvro mu
ziejaus egiptologas departa
mento direktorius, dr. George 
Beheditė’s, kuris neužilgo priėš 
mirtį "taipgi aplankė Tutan- 
khaman’o kapą.

Nors visi suminėtieji egipto
logai buvo jau nebejauni žmo
nės (jauniausias jų Carnavan’ 
as buvo 57 metų) , tačiau tas 
faktas nenuneigė legendos apie 
Tūtankhamen’o užkeikimus, pa
liečiančius kiekvieną ir visus ko
kiu nors būdu nusižengusius fa
raono kapo orumo “išniekini
mu”, amžinosios kape besiilsin
čio ramybės sudrumstimu.

Taigi, kiekviena žinia apie 
kurio nors ekspedicijoj daly
vavusio \ir ekspedicijos daly- 
vių bei “užkeikimo” paliestų
jų sąrašan patekusių mirtį 
domėtasi ir stropiai sekta bei 
nagrinėta. Pagaliau konsta
tuota , jog iš pirmųjų penkių 
kapan įžengusiųjų ir faraono 
sarkofagą atidengusių egipto
logų greitai ir staiga mirė tik 
lordas Canrnavon’as. Vyriau
sias jo pavaduotojas ir fakti- 
nasis kapo atradėjęs , mokyta 
sis archeologas — egiptologas 
Howard Carter’is, mirė 1939 
metais “normalia” mirtimi, su 
laukęs 66 metų amžiaus,

Įžymus anglų egiptologas, 
Sir Alan Gardiner’is, mirė jau

1922 m. prof. Emery dalyva
vo ekspedicijoje, ieškojusio- 
je faraono Tūtankhamen’o 
kapo. Pagal susikūrusią le
gendą, nė vienas palietęs ka
pą neišvengia faraono keršto. 
Staigia ir paslapties gaubiama 
mirtimi nuo 1922 metų mirę 
apie 20 žmonių toje ekspedici
joje dalyvavusių ir faraono ka 
pe paslėptus* lobius lietusių 
žmonių. Pastarųjų 47 metų 
būvyje tos rūšies istorijos re
tai tebuvo minimos. Tačiau 
kiekvieną kartą, kai kas nors, 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjęs prie faraono kapo, sar
kofago ar jame esančios mu
mijos atidengimo staiga mirš
ta, spaudoje pasirodo žinučių 
su maždaug panašiom sensa
cingom antraštėm. ?

Egiptologai maną, jog išgar
sėjo jis todėl, kad kai visų ki
tų faraonų kapai dar žiloje se
novėje'buvo atrasti ir apiplėš
ti — jo kapas iki mūsų dienų 
išliko nepaliestas, šį kapą 1922 
metais aptiko' turtingas anglas 
archeologas mėgėjas, lordas 
Camavon’ as, kuriam asista
vo specialistas egiptologas, ta
da dar jaunas mokslininkas 
archeologas, r Howard Carte- 
ris’. Iki to laiko apie Tutan- 

težinotą 
tik tiek, kad sostą jis paveldė
jo būdamas 8 — 9 metų. ' Vi
są savo “viešpatavimo” laiką jis i 
jokio valstybinio vaidmens ne 
vaidinęs, nes buvęs tik mario
netė Valstybę vairavusių' vie
no dievo Amorfo vyriausiojo 
dvasininko ir įtakingo genero
lo Harhaben’o ‘(Vėliau tapu
sio faraonu). Mirė būdamas 
apie 20 metų amžiaus. Vieš
patavo jis maždaug keturiolik 
tojo amžiaus pusėje' prieš 
Kristų. Be būrelio istorikų — 
egiptologų, nedaug kas apie jį 
ką ir težinojo. Tik rastf jo ka
pe pasakiški lobiai pagarsino 
jį ir jo turtingumą bei “bur
tus”,'o taipgi tuomet buvusią 
aukštai iškilusią egiptiečių 
techniką ir meną. Kapą rado 
ir įėjimą į jį aptiko tik po ilgo, 
sunkaus ir stropaus darbo ka
sinėjimams vadovavęs Qarte- 
ris. Kieto granito ir marmu
ro uolas reikėjo specialiais kal
tais ir grąžtais skaldyti ir, ša
linant laužą, atsargiai, išleng- 
vėle slinkti i piramidės labi
rintus, kur ir buvo' užtiktas 
pasakiškai turtingas faraono 
kapas. Kapą aptikus, tuojau 
apie tai buvo painformuotas 
formaliai ekspedicijai vado
vavęs ir ją finansavęs lordas 
Canavon’as. ' '

vęs to muziejaus direktorius

toks lengvas dalykas. Amerikos Lietuvių Bendruomenės khamon’ą istorijoj-
vadovybė jau seniai pateko į mažos grupelės rankas, kuri 
taip lengvai nuo savo siekimų neatsisakys. Jie ves įvai
riausius “rinkimus”, priims gražiausius nutarimus, bet 
iš vadovybės jie nesitrauks. Visi žinome, . kad dabartinė 
grupelė sugebėjo visus kitų įsitikinimų žmones' iš ben
druomenės išvaikyti, kitų pasiūlymus atmesti ir nuo bet 
kokio visiems lietuviams bendro darbo'atstumti. Ben
druomenėje vyksta pakaitos, bet prie vadovybės stovi 
tos pačios tendencijos žmonės. Dabar jiems labiausiai rū
pi prieiti prie stambesnių sumų pinigų. Jeigu šitas klau
simas jiems pavyktų išspręsti, tai galėtų, kitienis visai 
užčiaupti burnų.

Jeigu klausimas yra ne tarp Amerikos lietuvių dau
gumos ir Bendruomenės narių, bet tiktai tarp Bendruo
menės vadovybės, tai pirmon eilėn pati Bendruomenės 
dauguma turėtų pakeisti prikibusių,; bet daugumos neat
stovaujančia vadovybę. Jeigu patys Bendruomenės . na
riai nepajėgtų tikros, daugumų atstovaujančios vadovy
bės išsirinkti, tai tada kitos lietuvių organizacijos turė
tų jai padėti. Svarbiausių žodį čia turėtų tarti Vlikas. 
Bendruomenė yra juk Vliko kūrinys. x

Kai nebus konflikto tarp Amerikos Bendruomenės ir 
jos vadovybės, nebus jokio konflikto ir tarp kitų Ameri
kos lietuvių organizacijų. Nesusipratimus kelia jokių 
skrupulų neturinti dabartinė grupelė. Tai pripažino 
veiksniai, įskaitant ir JAV LB Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovus. Galime dar pridėti, kad šių proble
mų išryškinusiame pasitarime Bendruomenės atstovų 
dalyvavo daugiau, negu kitų lietuvių veiksnių. Kiti veik
sniai siuntė po du atstovus, o Bendruomenė minėtame 
veiksnių pasitarime turėjo net šešis atstovus. ~4"

Labguvos miesto sektoriaus vaizdas Deimenos upė* pakrantėje. Matosi Labguvos 
pilies bokštas ir namai prie Turgaus gatves. *

šios savo inspekcijos metu jis netoli Labguvos miesto 
užėjo kaip tik jam pageidaujamo dydži parduodamą 
palivarką, kurį jis atpirko ir tų pačią metą spalio mė
nesy persikėlė į jį šeimininkauti.

Žemės ūkis šioje apskrities dalyje buvo aukštame 
lygyje, šalia to, dvaruose ir stambesniuose ūkiuose bu
vo laikomos nemažos karvių kaimenės pieno ūkiui, 
kur iš vienos karvės būdavo per metus primeTžiama 
iki 5000 litrą pieno. Kur kaimenėje būdavo virš 100 
karvių, per metus iš vienos karvės būdavo gaunama 
apytikriai po 4000 litrų pieno.

Aukštas karvių pieningumas priklausydavo ne 
vien tik nuo gerų ganyklą, bet taip pat ir nuo prityru
sio melžėją prižiūrėtojo. Tuo atžvilgiu svarbiausias 
reikalavimas buvo — jis turėjo mėgti savo profesiją.

tams riiokamą atlyginimų, tai labai greitai galima ver
tingą* ir brangią pieninai! karvių kaimenę “hušeimi- 
iiinkauti” ir tada tokios “karvės betinka tik mėsai.

Savo laiku, Domui beieškant tinkamo’melžėjų 
prižiūrėtojo, taip vadinamojo vyresnio šveicoriaus, 
toms pareigoms pas jį užsimeldavo gana jaunu atrodąs 
wriSkis. Turėdamas savo ūkyje virš šimto melžiamų 
karvių, Domas paabejojo, ar šis jaunas vyras sugebės 
tas savo pareigas tinkamai atlikti. Jiems tuo klausimu 
nuodugniau išsikalbėjus, tas jaunas vyras, pavarde 
Pusttelkis, Domui priminė, jog prieš aštuonerius me
tus buvo pas Domą ištarnavęs trejus’metus šveicoriaus
padėjėju ir savo užduotį bei atsakomybę gerai žino. 
Dabar jis jau buvo 28 metą amžiaus, buvo vedęs? Ka
dangi abu su Žmona buvo kilę iš'šią apytinlcm, jie pa-

Jei jis tą darbą pasiima tik dėl gerų Šiems SpėCialls-geidavo dfibsir dirbti irr'‘gyVfefitrsaS)oJ Imtose*apylinkė-
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liko “užkeikimo” nepaliesti.
Visi jie mirė peržengę jau 

70 metų amžiaus ribą, ' vadi
nasi, “nebejauni”. Tas pat pa 
sakytina ir apie kapą tyrinė
jant dalyvavusį fotografą Har 
ry Burton’ą, kuris fotografa
vo pačias kapo labirintų patai 
pas, sarkofagus, mumijas ir 
visa kita, kas archeologų buvo 
nurodyta fotografuoti. Apie 
vyriausiąjį Carter’io padėjėją 
A. R. Callendariį ir darbus vyk 
džiusius Charles Kuetzu, Pier
re Lacon, Bernardą Bruere, 
dalyvavusius ekspedicijoje ir 
senovės egiptologijos senienų 
tyrinėjimuose, paskutiniojo 
darbų vykdymo dešimtmetyje, 
pasakytina, kad jie visi jau 
mirę, nes nuo Tutankhama- 
n’o kapo atidengimo praėjo 
jau apie 50 metų. O juk visų 
paminėtųjų darbų vykdytojai, 
kaip ir tyrinėtojai, t. y. vado
vai, asistentai ir darbininkai, 
ir tada jau negalėjo būti labai 
jauni berneliai.

Jauniausias tačiau, glau
džiai su visais tyrinėjimo dar
bais susijęs, buvo jau minėta- 
sai profesorių^' Emeng' kurio 
staigi mirtis iš naujo atgaivi
no legendą apie Tutankhama- 
n’o kapo “užkeikimus — ker
šijimą” jo palietėjams. Ir 
Emery nebuvo joks “jaunuo
lis”. Gimęs buvo 1903 metais. 
Taigi jau pasiekęs buvo tokį 
amžių, kada žmonės visai “nor 
maliai” gali iškeliauti ad pat- 
res. O tai reiškia, kad šiuo at
veju faraonas ir jo “magija” 
buvo niekuo dėti.

Kalpas Uogintus

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

’ TEISINGIAUSIAS ZINIAS

se. Iki šiol jam teko prižiūrėti 80 melžiamų karvių, 
todėl jis esąs įsitikinęs,' kad savo darbą galės ir suge
bės tinkamai ir sąžiningai atlikti. Dornas jį priėmė į 
tarnybą ir tikrai jam neteko juo nusivilti, šio šveico
riaus prižiūrimos Domo karvės, prieš tai davusios 
3300 litru pieno nuo karvės per metus, jo priežiūroje 
pradėjo duoti po 4000 litrų per metus. Pustleikis taip 
pat turėjo labai gerą nuovoką superkant veislinius bū- 
lius. Dornas jį visada siųsdavo, kada reikėdavo iš
rinkti tinkamiausią bulių. Vieną bulių jis išrinko iš 
grafo Kanitz kaimenės, laikomos Sambijoje, Padah 
gių (vok. Podangen) dvare, gi kitą bulių jis surado 
Vaksnikią dvaro kaimenėje. Kaip vėlesnis patyri
mas parodė, Dornas tikrai turėjo kuo didžiuotis tb- 
kiuo geru perkamų bulių parinkimu.

Deja, atėjo 1944 metų ruduo ir Pustleikis buvo 
pašauktas atgal į karinę tarnybą. Atėjęs prieš išvykda
mas atsisveikinti su savo šeimininku, Pustleikis buvo 
prislėgtos nuotaikos ir sakėsi turįs tokį vidinį nujauti
mą, jog atgal jam jau nebeteks sugrįžti, nfei pamatyti 
savo žmonos ir vaikų. Nors karas jau artėjo prie galo, 
bet Pustleikio nujautimas pasitvirtino —> jis bė žinios 
dingo karo verpetuose ir jo šeima iki šios dienos, neži
no, koks likimas jį ištiko. m <

REMONTŲ ARKLIŲ AUGINIMAS LABGUVOS 
APSKRITIES DVARUOSE -

Prieš pirmąjį pasaulinį karą, Mažojoje Lietuvoje 
kas metai vokiečiu kariuomenės reikalams būdavo 
parduodama virš 18.000 arklių. Tais laikais ir Labgu
vos apskrities dvarininkai bei stambesni ūkininkai au
gindavo nemažą skaičių arklių, numatytą pardavimui 
kariuomenei. Bet tai nebuvo pelningas darbas, o dau
giau mėgėjų pramoga, prestižo reikalas.

(Bus -- daugiau) * -
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DR. ANNA BALIONAS 
<Kiq, AUSŲ. NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS ' 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospoci 8-3224

Kezid. telef.r WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte, 

■no 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta

R«a tol 2394683

OR K G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

iei neatsiliepia, skambinti 374-8012

• PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
gydyytojas ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po piety 1-3: vak 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad ir sekmad ofisas uždarytas 

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 84873

DR. W. M.E1SIN ■ E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Avo^ WA 5-2670

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 va) 
Treč. ir šeštai uždaryta. 

Ofiso teU Portsmouth 7-6000 
Rezid telef.: G Arde n 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ- SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 Ud 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad 
nuo 9 iki 11 Ir- nuo 4 iki 8. o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta;

OR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

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

DR. LEONAS SEJBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad; nuo 1—4 po piety; 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL 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: 9254296

Valandos: 2—8 ;val. Vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bondra praktika, spec. MOTERŲ 119©* 
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 71tf STREET 

Ofiso telef HEmlock 4-2123 
Rexid. teleC. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
iei neatsiliepia, tai telef. GI

, p. Šileikis, o. p "frR ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai • Protezai. Med. Ban- 

Ą dažai Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir t . t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P R os pec t 6-5084

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S PEACE POWER 
8UY U.S SAVINGS BONDS 

♦♦**±±±±**£

Antano Gintnerio redaguo
toje knygoje “Nuo Krivūlės iki 
raketos”, kai kurie buvę pašto 
tarnautojai rašo, kad rusams 
okupavus Lietuvą, paštuose-bu
vę įrengti specialūs kambariai, 
kuriuose enkavedistai tikrinda
vę laiškus. Visi laiškai pasiek
davo adresatus tik iš enkave
distų cenzūros atiduoti paštui.

žmonės buvo nepatenkinti 
ir skundėsi okupantui, kad jų 
laiškai labai ilgai neatnešami 
į namus. Laiškas, girdi, ga
lįs per tą laiką iš Šiaulių į Kau
ną pėsčias pats ateiti.

Okupanto pašto Viršininkais 
paskirti rusai laiškus laiku ne
gaunantiems žmonėms aiškin
davę, (kad tą visą netvarką 
darą dar iš fašistinių laikų už
silikę tarnautojai. Reikalas 
susitvarkysiąs visą adminis
traciją “liaudies sūnums ir 
dukroms” perėmus. Pašto

GRADINSKAS
GARANTUOTAS

AM RADIJAS

TIK 8.50
W. 47 ST. — FR 6-19982512

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

MOVING
Apdraustas . perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882* ' • ' 

— i
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
- ' Ė ŠERĖNAS -I
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
c - ' i

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
i< ' Į
i Visos programos iš W0PA,

1490 kiL A. M. ’
Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12! 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 

i . ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

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 
ju 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 Ave.
Chicago, Illinois 60643

■Tel. 238-9787-8

The iron Curtain 
isn't sounnnroot

cant com# to you for the 
truth, but you ctfi rooch her.

Free Europe doet get the 
Yuth through.
•Nt tt BMM R*88 Ebtom
lex IMS. MLVenuM.i.T.
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STASYS JŲŠKENAS

l DIENORAŠČIO
tarnautojams tam pačiam iš 
Rusijos atsiųstam rusui pasis
kundus, kad jie nesą kalti ir 
be reikalo jiems kaltė prime
tama, gaudavo atsakymą: “Tak 
nužna” — taip reikia.

Skaitant šią knygą prisiminė 
atsitikimas, kaip dėl okupan
to įvestos betvarkės buvo kal
tinamas Turmantu stoties vir
šininkas, kurį net buvo žadė
tą nušauti. Reikalas buvo 
toks: Hitleriui su Stalinu “krau 
j ii sucementavus’* sutartį bu
vo išdraskyta Lenkija, oku
puotos Lietuva, Latvija, Esti
ja, atplėšta iš Rumunijos Bu
kovina. O kai vokiečiai pra
dėjo karą su vakarų valstybė
mis, Stalinas su visa komunis 
tų partija teikė įvairią pagal
bą fašistinei Vokietijai.

Traukinys po traukinio su 
įvairiomis mašinomis, maistu, 
degalais ir kitokiomis karo 
reikmenėmis riedėjo per Lie
tuvą į Vokietiją. Nemažai 
praeidavo traukinių ir Lietu
vos — Vokietijos pasienio su
stiprinimui. Jie tempė pakrau 
tus vagonus cemento, spyg
liuotų vielų ir kitokios me
džiagos. Buvo /pora atsitiki
mų, -kai ant vagonų, kuriuose 
buvo sukrautos spygliuotos 
vielos, matėsi užrašas: “Go- 
ladajuščei fŲitvė’* •— atseit, 
jie siunčia badaujančiai Lie
tuvai maistą.

Traukiniai, iš Daugpilio per 
Lietuvą į Vokietiją gabeną 
medžiagą Lietuvos — Vokie
tijos pasieniui sutvirtinti, tu- 
frėjo būti skubos keliu pralei
džiami. • Vietos prekiniai trau
kiniai, kartais pastatyti į šalu
tinius bėgius, savaitėmis sto
tyje išstovėdavo. Dėl tos pat 
priežasties net ir keleiviniai 
traukiniai, nežiūrint tvarkaraš 
čių, valandomis išstovėdavo, 
kol laisvą kelią gaudavo. Mat, 
Lietuvoje buvo tik vieni bėgiai 
ir .- važiuojantieji priešinga 
kryptimi privalėjo stotyse pra
silenkti;
’ 1941 m. vasario - mėn. pra
džioje atriedėjo į Turmantu 
stoti traukinvs su keliolika va
gonų. Stoties viršininkas, ne
gavęs laisvo kelio ir privalė- 
damas praleisti traukinius su 
pagalba hitlerinei Vokietijai, 
visą sąstatą pastatė į šalutinius 
bėgius.

Tame sąstate buvo ir du va
gonai su karvėmis, kurios bu
vo siunčiamos kažkokiam so
vietiniam šovehozui. Karvės 
atvežtos buvo tur būt, iš Len
kijos. Rytojaus dieną karvės 
sukėlė lokį “koncertą”, kad 
tiesiog graudu buvo klausytis. 
Maurojo įvairiais balsais. Va
gonais nebuvo užrakinti. Su 

’geležinkeliečiu Antanu (pavar 
dę pamiršau) atidarę vago
nus, radome prie virvių pri
rištas karves. Beveik visos mel 
žiamos. Tešmenys pritvinkę. 
■Matyti, išvežant iš vietos buvo 
kiek šiaudu pakreikta, bet 
viskas suėsta ir tik gabalėliai 
šiaudų toliau nuo jų draikėsi. 
Prikalbinau tris moteris kar- 
’ves pamelžti. jMano žmona, 
rodos, sargybos viršininko 
Urbano žmona ir geležinkelie 
čio Antano žmona, atsinešu- 
sios kibirus prisimelžė pieno. 
Kitų karvių pieną ant grindų 
melžė. Pieno klanai ant vago
nų grindų atsirado. Gyvuliai, 
pamatę moteris su kibirais įei
nant, virves tampė, ant Lėlių 
klaupėsi, seiles varvindamos 
stengėsi prie kibiro priartėti. 
Vargšai gyvuliai gerti norėjo. 
Sunku tų nekaltų gyvulių kan
čias aprašyti. Reikėti] pačiam 
pamatyti gerti ištroškusius gy
vulius.

Visai nesistengdami “liau
dies* turtą apsaugoti, bet tik 
pagaijys gyvulių, vakare susi
taręs su Antanu ir iš Lenkijos 
vaJdymo laikų užsilikusiu ge- 

, lažihkAllačftr nutariau gyvu-

Britanijos karalienė Elzbieta mėgsta arklius ir turi iy gan daug. 
Jos duktė, princesė Anne, ne tik arklius mėgsta, bet įau spėjo pa
garsėti, kaip jojimo specialistė. Su viduryje matomu "Du b let" 
princesė užėmė Britanijos šokimo per kliūtis varžybose penktą vie
tą. Kalbama, kad ji gali patekti į Britanijos rinktinę, kuri dalyvaus 

Europos varžybose.

G N IN KĄ S 
u (PUTRAMENTAS) s

LinksniUiDo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

sęujuozas jį inunęondBd hjd 
- kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

SKAITYK •NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS'- ŽINtAS

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMŠ

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
.. r

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

51ARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street'
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave.,nĖičero
Telef.: TOwnhall 3-210S-9

Žaščurinskis). Iš šio komiteto 
tik lietuviškai kalbas vyras ne
šiojo savo galvą. Ir tik jis vie
nas buvo kandidatas į komu
nistų partiją. Jautėsi komuniz 
mui nusipelnęs ir dažnai net 
viešai nevengdavo prieš vieno 
kią ar kitokią betvarkę neigia 
mai išsireikšti. Jaunystėje lie
tuviškai nemokėjęs. Ilgą lai
ką į Lietuvą per administraci
jos liniją slaptai gabendavęs jš 
Rusijos gautą įvairią komunis 
tinę literatūrą. Kartą vienas iš 
tų pačių komunistų jį policijai 
išdavęs su visu pundu komu
nistinės literatūros. Buvo teis
mo nubaustas keliems metams 
kalėjimo. Po dviejų metų iš 
Panevėžio kalėjimo buvo pa
leistas. Būdamas kalėjime 
puikiai lietuviškai kalbėti iš
mokęs. Vėliau teko patirti, 
kad ir šis* vyras su šeima-1-941 
m. pavasarį kaip “liaudies” 
priešas Sibiro taigose atsidūrė.

Taigi šis vykdomasis komi
tetas , atvykęs pas stoties vir
šininką, senyvo amžiaus Pe
čiulį, pareikalavo, kad vago
nai su karvėmis be jokių atsi
kalbinėjimų tučtuojau būtų 
išsiųsti.

(Bus daugiau)

liūs pagirdyti. Paėmę po kibi
rą nešėme vandenį iš šutinio. 
Karyės pamačiusios kibirus su 
vandeniu , pasidarydavo ne
ramios. Vieną girdant, kitos 
pradėdavo graudžiai niauroti.

Vieną kibirą vandens sugir
džius, karvė dar verždavosi 
prie kibiro. Ir taip benešant 
vandenį, šulinyje vandens pri
trūko. Po kelių valandų van
deniui atsiradus, baigėme vi
sus gyvulius pagirdyti. Karvės 
aprimo, šaltis ne juokais spir 
gino, o iš mūsų prakaitas lie
josi. Karvių melžimu rūpino
si moterys. . Tikrai neprisime
nu, ar jos kasdien- buvo mel
žiamos.

Dieną praleidę, vėl gyvu
lius girdėme. Be to, gyvuliai 
ir badavo. Kitoje stoties pusė
je stovėjo pora vagonų su pre
suotu šienu. -Stotife-viršimn- 
kui ir kitiems stoties larnauto
jams “nematant ir nežinant”, 
vėl atsinešę kopėčias, užlipę 
ant vagono ir nupiaustę vie
las, tempėme šieno presuotus 
ketvirtainius gabalus karvėms 
ėsti. Kalbinome stoties virši
ninką, kad jis greičiausiai 
tuos gyvulius iŠ savo stoties iš
siųstų. Jis aiškinosi, kad tuo 
reikalu ne tik Vilnių ir Kauną, 
bet ir Maskvą pasiekęs, bet 
nieko negelbsti. Iš kur gavęs 
atsakymą griežtai laikytis ank
styvesnių įsakymų. Pirmeny
bė raudonosios armijos reika
lams ir tranzitiniams į Vokie
tiją traukiniams.

Beveik dvi savaites besirū
pindami gyvuliais, patys pa
vargome. ' Gyvuliai, negavę 
vieną dieną gerti, ir vėl stoty
je sukėlė “koncertą”.

Sužinojo apie esančius sto
tyje gyvulius ir Turmantu va
dinamasis vykdomasis komi
tetas. šį komitetą sudarė 25 
metų amžiaus ruselis Dubovas, 
stambi didelėmis krūtimis žy
dė ir lietuviškai kalbąs vyras 
(pavardę primiršau, — rodos,

help vn,ir j 
HEART rUND^? 

help your HEART

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Nasliy • Nai- 
liukiv Klubo susirinkimas įvyk^ gegu
žio 14 d., penktadieni 8 vai. vak. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Val
dyba prašo visus narius ir nares gau
siai susirinkti. Apsvarstysime atei
ties veiklą, išgirsite komisijos prane
šimus. Po susirinkimo įvyks vaišės, 
grojant Joniko orkestrui.

M. Urbo Ii s, rašt.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■ • ų - ■ ' :—----- j

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpoblie 7-8601

EUDEIKIS 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: j

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS f. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741-1742 C

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

■*. • ■ ------------------------------- ; - <

NARIAI: ' j

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių Į
Direktorių, ~ ]
Associacijos ____ i

1 \\ \ v Ml? *

AMBULANCE 
Į PATARNAVL 
> MAS DIENĄ 
J IR NAKTĮ

★ 
! TURIME

KOPLYČIAS 
; VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

_:u

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

GEORGE F. RUDMAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

VICTORIA DEMERECKIS
Pagal pirmą vyrą Petkūnas

Pagal tėvus Brauniūtė
Mirė 1971 m. gegužės 10 dieną, 9:50 vai. ryto. Gimusi Lietuvoje, 

Kauno apskr., Vadžgirio parap., Kniečių kaime.
Paliko nuliūdę: duktė Anne Plonis, žentas Theodore, 2 anūkai — 

Donna Casper su vyru Frank, ir Teodore Plonis su žmona Janet, 3 
proanūkai, brolvaikiai — Jonas Brown su žmona Victoria ir Petronėlė 
Kraus su vyru Victor, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 
anica Avenue.

Ketvirtadieni, gegužės 13 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Victoria Demereckis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dūkti, žentas, anOkal, prMnOkal Ir slmlnėe.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 92T-340L
■m.1 ’ -.-;---

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

(LACKAWICZ)

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

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

IWCJI
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Izraelio Mirties jūros vandenyje yra daug druskos. Jos kristalai susiformavo ant negyvo me
džio kamieno ir sudaro gražy, spindintį "grybą".

Lietuvių Opera užbaigė sezoną
Sekmadienį Čikagos Lietuvių 

Opera užbaigė dar vieną sėk
mingą sezoną ir jaukioje va
karienėje, kurią apmokėjo me 
cenatai Talandžiai, paminėjo 
savo 15 metų, gyvavimo sukak
tį. Susirinkę svečiai ir choris
tai plojimais pasitiko Įeinan-

63rd St., Summit, Ill. salę so
listus ir dirigentus.

Vakarienės programą pra
dėjo S. Džiugienė, pakviesda- 
ma vakarienei vadovauti dr.

negre aldermane 
ford iš 16 wardo juodų ir baltų 
kaimynų susirinkime 6520 S. < 

*Wood SL mokyklos salėje. Abu i 
aidermanai pareiškė norą ben
drai dirbti, kad tarp dviejų ra-

Anna Lau HELP WANTED — FEMALE 
DarMnlnkiy Reikia

LIVE IN 
COMPANIONS

lor pareiškė, jog nėra jokios 
priežasties, kodėl tie, du vardai 
turėtų tapti lūšnynais. Didžiau
sias ir svarbiausias uždavinys 
esąs žiūrėti kad taip neįvyktų. 
Jokios organizacijos: bažnyti
nės, valdinės, švietimo ar civili
nių teisių iki šiol neišsprendė 
geto problemų. Jas spręsti tūri 
patys žmonės — juodi ir balti, 
pareiškė aldermanas.

36

MAIDS
(Domestics)

FI LL OR PĄRT TIME 
CALL — 332-6707

UPJOHN HOMEMAKERS
22 W. MONROE ST.

TYPIST
Be a specialist. No experience neces
sary. 35 hour work week. Paid va
cation. Free group insurance. Excel
lent working conditions. Near Loop 

location. Good transportation.
Phone Miss BLUE at 

666-0788

PaSKQIX^S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TekMINAMS 
£B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia

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

L. Kriaučeliūną, 10-ties metų 
sukaktuvininką mecenatą. Jis 
iškėlė 15 m. operos darbo reikš 
mę, nurodydamas, kad daug et 
ninių grupių Čikagoje ar kituo 
se Amerikos miestuose negali 
nė pagalvoti apie savo operą. 
Tos grupės lietuviams gali tik 
pavydėti pasiaukojimo, darbo 
ir organizuotumo bei meninių 
jėgų.

Raštu Čikagos Lietuvių Ope
rą sveikino gen. konsulas Či
kagoje dr. P. Daužvardis, mu-

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Or. A. J., Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ........ — ..
Minkštais viršeliais tik ...... ..... ......... ______________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$2.00

SI .50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderi-

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO S, ILK

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 SI,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

zikas Jonušas, dirigentas Ma- 
rijošius, solistė Dambrauskai
tė, sol. Stankaitytė, P. Maželis, 
Sprindžiai, prof. Žilevičius ir 
“Dainavos” ansamblis, atsiun
tęs ir auką operos darbams.

Toliau kalbėjo A. Kučiūnas, 
suminėdamas visus prisidėju
sius (prie šio sukaktuvinio 
“Traviatos” pastatymo. Ponia 
Irena Kriaučeliūnienė eiliuota 
fornja, švelniu humoru apta
rė operos kelią. Buvo apdova
noti ilgamečiai choristai, iš
dainavę po 10 metų — keturios 
moterys ir keturi vyrai. Dova
nas -įteikė Talandžiai.

Maldą prieš vaišes sukalbė
jo kun. J. Borevičius S. J.

Operos valdybos pirminin
kas G. Kazėnas suminėjo visus 
talkininkus, narius, išbuvusius 
operos chore jau 15 metų. Su
sirinkę visiems paplojo, o me
cenatams ir rėmėjams sugie
dojo ilgiausių ir turtingiausių 
metų. Visa programa praėjo 
sklandžiai ir įdomiai. Dr. 
KriauČeliūnas po gerų pietų 
“pristatė” nemažą raguolį, 
kuris “gautas iš Lietuvos’’. Jį 
praplauti pakvietė solistę Dai
vą Mongirdaitę ir A. Kučiūną, 
kuris šia proga pasakė, kad 
jis daugiau džiaugtųsi jei ope
ra gautų dainininką iš Lietu
vos o ne raguolį.

Per 15 7 metų operoje dirbo 
dirigentas Gečas, žurnalistas 
V. Butėnas ir visa eilė tenorų 
ir bosų. B. Pakšto orkestrui 
grojant svečiai ir operos na
riai ilgokai linksminosi, gir
dėjosi dainos, juokas ir links
mos kalbos. A. P.

8 metų plėšikas 
jau ir žmogžudys

Čikagoje mirė peršautas 
m. Roosevelt Billups, kuris
prieš mirtį atgavęs sąmonę po
licijai papasakojo, kad jį .bandė 
apiplėšti prie Green ir 70 gatvės 
kampo vienas 20 m., o kitas 8 
m. plėšikai. Vyresnis plėšikas 
įsakė vaikui iškratyti Bilups ki
šenes. Tas nieko negalvodamas 
pradėjo nuo vaiko eiti, b tas iš
sitraukęs revolverį jį peršovė.

Neturi įrodymų
Du nužudyti Brinks šarvuoto 

automobilio sargybiniai, grei
čiausiai nebus atkeršyti, nes 
prokuroras prisipažino neturįs

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiv prekiy. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. - Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. - Tai. 254-3320 

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

E. ŽUKAUSKAS

Didysis Balius čiapat
Marquette Parko Lietuvių 

namų savininkų organizacija 
rengia linksmą Pavasario Spau 
dos Balių, lietuviškai spaudai 
ir radijo programoms parem
ti. Balius įvyks š. m. gegužės 
mėn. 22-tą d. 7 vai. vak, Mar
quette Parko parapijos salėje., 
6820'So. Washtenaw Ave. Ba
liaus globėjai yra ponia Stasė 
ir Juozas Bacevičiai.

Nuoširdžiai prašome apsi
lankyti. Jūsų lauks maloni 
lietuviška muzika, meninė da 
lis ŠU paįvairinimais. Geriau
si^, šiltas lietuviškam skoniui 
pritaikytas maistas, turtinga 
laimės išbandymo proga su 
vertingais laimėjimais, gausus 
ir nebrangus su geru aptarna
vimu 'atsigaivinimo baraą, ma 
loni linksma publika, puiki 
proga smagiai praleisti šešta
dienio vakarą ir pajusti jau
kią malonią aplinką. Yra dak 
tarų patirta, kad maloniu lai
ko praleidimu pataisoma svei
kata. Tad nepraleiskime geros 
progos. Stasys Patlaba

St. Lawrence Monastery 
77th & Central

C a n 
GL 8-6900

KEY PUNCH OPERATOB 
OR 

TYPIST WILLING TO LEARN 
Age is no handicap. 
$85 a week to start. 

Wilmette location. 
Phone for appointment. 

Mr. BOCK, 256-3536.

Will be working in a 5 girl office. 
Some phone work. Must Type 40-50 
w.p.m. Must take 60-70 w.pjn. short

hand. Full company benefits. 
Near south side.

225-7003

_________________________ _g- | - - - ■ -------------- — - . _
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Pačių žmonių problema 
— neapleisti apylinkės

Aldermanas Francis Lawlor iš
« — NAUJIENOS, CHICAGO E, ILL, — WEDNESDAY, MAY 12, 1971 
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• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925^015

džiagos dviejų suimtų negrų nu
teisimui. Liudininkai, kurie 
pradžioje sakėsi atpažinę nusi
kaltėlius, vėliau apsigalvojo ir: 
nutarė teisme prieš juos neliu
dyti. Abiem suimtiem negram 
buvo nustatytas teismo užstatas 
—"■ 5,000 dol;*' Jį sumokėję jie 
gali išeiti iš kalėjimo.

Ugniagesiai išgelbėjo

Kūdikis, kuris gimė su širdies 
defektu — vilena didžioji arteri
ja yra užsikimšusi, buvo iš Ur
banos į Čikagos ligoninę atga
bentas specialiu ugniagesių he
likopteriu. yiena mėnesio mer-

EXPORT TYPIST —

Ocean freight forwarder 
— O’Hare area 

678-4320 
MANNY GUERRERO

Must be able to use electric IBM 
typewriter, shorthand, accurate. Excel
lent working conditions. Vacations, 

pension plan, other benefits.
Call Mr. A. T. BONUCCHI 

after 9:00 A. M. 
MO 64114

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

.....iki
gaitė šią kelionę gerai pakėlę lalimia ir 
nors teko jai visą kelią duoti 
deguonį. Vaikų ligoninės chi
rurgai (Childrens Memorial) 
bando išgelbėti kūdikio gyvybę.

Pavogė seif ą
Iš Burnside mokyklos Valgyk

los, 650 E, 91 St, vagys, sekma- • 
dieni pavogė visą seifą, švėrušį 
400 svarų. Jame buvo 300 dol. 
pinigų.

— Chicago Lawn policijos 
būstinė. 3515 W. 63 St, bus 
atdara publikos apžiūrėjimui 
9 —-5 vai. iki gegužės 15 d.

Joseph Bellport ii Shoreham, N. 
mėgsta paukščius ir stato jiems na* 
melius. Paukščiu namai pastatyti pa
našūs į bažnyčias, su bokštais Ir kb 

tais pagražinimais.

PARDUODAM 
IS MODELINIŲ NAMŲ;. 
i% iki 50% nuolaida, (į|i

• rt TEL GR 
6200 So.

paskelbtos policijoj savaitės 
proga. Kap. Richard McCurrie 
kviečia tos apylinkės .piliečius 
atsilankyti .ir susipažinti su 
policijos darbu.

— Jaunimo tautinis ansam
blis “Gintaras" įsteigtas ir va
dovaujamas Zigmo Lapino 
Montrealyje, gegužės 22 d. 7 
v. v.koncertuos Amerikos lie
tuvių piliečių klube, 227 Law
rence St, Hartford, Conn. Be 
puikaus choro ir tautinių šo
kių grupės, ansamblyje yra 
tautinių instrumentų orkest-. 
ras.

— Marijos Auk Ji. Mokyklos 
mokinių meno darbų paroda 
vyksta Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje.

— Edwardas Baikys nuomi- 
nuotas į St. Rita aukšt mokyk
los Tėvų klubo finansų sekre
torius.

♦ Sekmadienį, gegužės 16 d-, 
nuo 12 iki 4 vai. p. p„ Lietuvių 
Dukterų Draugija kviečia visuo
menę atsilankyti ir pamatyti 
namus, kuriuos įsigijo priglaus
ti vargstančius ir senelius; Open 
house, 2735 W. 71st St (Pr).

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Motinų pagerbimo 
pobūvį gegužės 15 dM šeštadie
nį, Balio Pakšto salėje, 3800 S. 
California Ave. Motinų pager
bimo programą atliks Venecue
los lietuvių jaunimas. Šokiams 
gros Balio Pakšto orkestras. 
Bus šilta ir šalta vakarienė. 
Veiks bufetas. 7:30 vai. vakare. 
Auka — $&00.

Bilietus galima įsigyti pas 
valdybos narius ir telefonais: 
458-8345 ir 776-3727- (Pr).

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
JT

PROSPECT HTS.
By owner. 3 bdrm., bi-lev., IV2 
bath. Pan. fam. rm. w-frpl. Cen.

air. Hdwd. fls., 2 car gar.
Fenced vd. $40,500.

296-4768
r 1 1 1

Į TERR A
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

/— ■■■

SIUNTINIAI J LIETUVĄ ! 

ir kitus kraštus
į P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980
------- --- ■ —

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventL 
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 gąt 
vėj. Kaina $19,000.

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

2 BUTŲ tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29,500.

TVERTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16,000 pajamų metams. Su nuo
laida už $51,000.

4 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šildy
mas, gera vieta. Rimtam pirkėjui, 

Įvertas $44,000.

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

A. & U INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

DAŽAU NAMUS

~ 1% AUKŠTU 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37.500.

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

j 3 MIEGAMŲ apynaujis mūras, ši- 
įlima gazu, aluminijaus langai, centri- 
'nis vėsinimas, 2 automobilių garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu, 2 auto garažas, 
Marquette Parke. $23,500.

12 BUTŲ 4 metų, mūras. Radiant 
šilima gap, aluminijaus langai. 12 
automobilių pastatyti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakarių priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Telh 471-0321

PALIKIMAS. Gražus šviesių plytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik $22,500.
TeL 471-0321.

IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
tolu REpublic 7-1941

-r Į

NATIVITY PARISH
New low price on an exceptional brick 
bungalow. 6 rooms, 1% bath, 2 car 

brick garage.
• Near 72nd and Whipple. • 

Call Mrs. RTTNER, HE 44300 
McKEY & POAGUE 

3145 W. 63rd STREET

BUluDtRS AND CONTRACTORS 
N«my Statyba Ir Ramentas

CUNIHAGIOK
Įrengia naujaa ir perstatau senus Ti
sų rušiu narna apšildymu peciua H 
air-condiuoning 4 nauius ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų nnas (gutters). Darbas atlie 
tarnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

ApsKaiciavimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzia, Chicago 
TEI____ 254-5551

1339 Stato St., Lamont, III. 
TEI 257-5542

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-vp« Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

BIZNIER1AL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




