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IŠ VISO PASAULIO

Čikagos North Ave. paplūdimys pasipuošė apšalusiais, kaip valgomu ledu porcijos, stulpais

PRANCŪZAI RENGIASI PAKEISTI

PARYŽIUS. — Prancūzijos-Amerikos santykiai vėl pablogt “•Juodosios Mergelės’ kalno šlai- 
H Praneūziios skubėjimo na kaisti amorikiočins T.ihiinio Amo- ^US. Per 4 dienas buvo užmušta

Karas’ P. Vietname
SAIGONAS. — Amerikiečių 

daliniai “šukuoja’ P. Vietname

gį-.
L

Daug darbo, prastas maistas kenkia studentams
Reikia susirūpinti Lietuvos studentų sveikingumu, kai kurie 

v reiškiniai mitybos srity kelia rūpestį —. apie tai visuomenę (ir 
patį režimą) aliarmuoja trys Vilniaus gydytojai, universiteto dės
tytojai Bitė, Gavelis ir Rutkys. “Komjaunimo Tiesoje” (nr. 246, 
1969) visi trys iškėlė keletą nemalonių reiškinių.

Daromas priekaištas Vilniaus 
aukštųjų mokyklų poliklinikos 
gydytojams, tikrinantiems įs
tojant: ių jų'sveikatą. Pvz. rasta, 
kad 200 Įstojusių — sveiki, ta
čiau per šešis mėnesius 23 jų 
lankėsi poliklinikoje dėl įvai
rių susirgimų, kurių “trukmė 
buvo keletas metų”. Vien 1967 
m. toje poliklinikoje nustatyta, 
kad 231 studentas buvo susirgęs 
reumatu, Įvairiomis širdies ydo
mis, kaulų džiova ar nervais.

Trys gydytojai toliau aiški
na, kad neritmiškas studentų 
darbas nualina, pervargina ir 
verčia išeiti vadinamų “akade
minių atostogų”, štai 1968 me
tais jomis pasinaudojo 307 Vil
niaus aukštųjų mokyklų studen
tai ir jų tarpe daugiausia, 121 
— Inžinierinio statybos fakul
teto studentas. ,

Kelia susirūpinimą tai, kad 
pagrinde tų “atostogų” priežasti
mi yra centrinės nervų sistemos 
susirgimai. Jie sudaro 36.4 proc., 
antroje vietoje—nėštumas. Dau 
giausia ieškojo “atostogų” ant
rojo kurso studentai — net 
32.2%.

Kodėl taip vyksta ? Dėl to, kad,

I studentų dienos režimas, nes 
stemingas produktyvus knf 
skaitymas, neturima pakanka
mo poilsio, pagaliau nesanti nor
mali mityba.

Toliau pažymima: studentas 
per parą turėtų gauti vidutiniš
kai 3,000 kalorijų (iš Lietuvos 
gaunamomis žiniomis, tų kalori
jų kiekis nesiekia nė 2,000 — 
Red.).

Dar viena netvarka: studen
tų darbo tvarkaraštis — nera
cionalus, studentai neturi “spra
gų” tarp paskaitų ir todėl jie pri
versti būti nevalgę iki 17-18 vai. 
Pasirodo, Vilniaus studentai 
maitinasi du kartus per parą. 
Tad ar nuostabu, klausiama, jei 
jau pirmame kurse atsiranda 
negalavimai, susiduriama su 
skrandžio — žarnyno susirgi
mais?

Tokia padėtią Vilniaus aukš
tųjų mokyklų studentų tarpe. 
Ji vargiai geresnė Kaune ir ki
tuose Lietuvos miestuose. (E)

Vilniaus teatro 
gastrolės Maskvoje
Vilniaus valst. opera ir baleto 

teatras, jam pasirašius sutartį 
su Maskvos Didžiuoju teatru, 
nuo sausio mėn. 22 d. 10 dienų 
vaidins Didž. teatre ir dar Krem- 

• liaus Kongreso rūmų salėje. Jo
je Įvyks ir baigiamasis iškilmin
gas koncertas.

Vilniaus operos — baleto tea
tras Maskvon vyksta ketvirtą 
kartą, tačiau Didžiajame tea
tre gastroliuos pirmą kart. 10 
dienų gastrolėse numatyta pa
rodyti keturias operas ir vieną 
baletą.

Būdinga, kad maskviečių pu
bliką supažindinti su lietuvių te- 
teatro siekimais ar kūrybiniais 
bruožais parinktos dvi lietuvių 
kūrėjų operos, pasižyminčios 
tendencija bei vad. “buržuazinio 
nacionalizmo” smerkimu. Tai

DEN PASAR. — Viceprezi
dentas Agnew lankosi Indonezi
joje, Bali saloje. Jis kalbėjo su 
Indonezijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu Maliku ir pietavo su 
prezidentu Subarto. Iš Bali vi
ceprezidentas skris Į Australiją 
ir Naująją Zelandiją.

ACAPULCO. — šiame Mek
sikos kurorte jau kuris laikas 
pasirodė jūroje rykliai, šešta
dienį vienam 22 metų amerikie
čiui iš Minneapolio ryklys nukan
do koją, gruodžio 21 d. vienas 
meksikietis buvo sudraskytas, o 
sausio 5 d. kitas plaukikas ne
teko kojos.

WASHINGTONAS. — Pre
zidentas Nixonas šeštadienį 
šventadienį šventė 57 metų gim
tadienį. Jis buvo atskridęs pas 
savo vedusią dukterį į North- 
amptoną, Mass, čia jį pasiti
ko ne tik gerbėjai, bet ir de
monstracija prieš Vietnamo ka
rą.

MASKVA. — Sen. McCarthy 
Maskvoje buvo susitikęs su 
premjeru Kosyginu ir lankėsi 
Šiaurės Vietnamo ambasadoje: 

s Maskvos senatorius vyksta į 
Paryžių, kur susitiks su Viet 
Congo ir Hanojaus delegatais 
taikos konferencijoje.

HONOLULU. — Amerikietis 
mokslininkas, kuris lankėsi Pie
tų Vietname ir kalbėjosi su karo 
pabėgėliais paskelbė, kad pabė
gėliai ne kartą jam skundėsi, jog 
Pietų Korėjos kareiviai Vietna
me žudo civilius gyventojus. Tą 
teigimą greit paneigė Korėjos 
kariuomenės Vietname vadovy-

STOKHOLMAS.Švedija ir 
Sov. Sąjunga susitarė bendra
darbiauti taikant atominę ener
giją taikos reikalams ir kituose 
mokslo ir ekonomikos reikaluo
se.

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” pasisako prieš paskutinio 
nacio kalinio Rudolfo Hesso pa
leidimą iš kalėjimo. Jo giminės 
spaudžia, kad nesveiką, senelį 
Hessą sąjungininkai paleistų iš 
Spandau kalėjimo, kur jis sė
di vienas, kitiems jau baigus sa
vo bausmes. Nuernberge jis bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos gal
vos. šiuo metu jis gydomas 
britų karinėje ligoninėje Berly
ne.

STOKHOLMAS. — Švedijoje 
apie 200,000 švedų serga Hong 
Kongo gripu, šeši asmenys nuo 
jo mirė.

kėlė” ir paties operos-baleto te
atro direktoriaus V. Laurūšo 
“Paklydę paukščiai”, kuriuose 
piktai puolami lietuviai — išei
viai, nuo komunizmo “rojaus” 
pasitraukę į Vakarus.

Dar vežamas ir atnaujintas 
J. Indros baletas “Audronė” bei 
dvi klasikinės operos, ruso A. 
Rnbinšteino "Demonas” ir italo 
Verdi “Rigolėtto”.

Kaip paaiškėjo, prieš išvyk- 

verčiamas atlikti papildomas de
koracijas, nes maksvinės operos 
scenos plotis—didesnis. (E)

jo dėl Prancūzijos skubėjimo pakeisti amerikiečius Libijoje. Ame
rikos ambasadorius Paryžiuje perdavė savo vyriausybės susirū
pinimą, Prancūzijos ambasadorius-Washingtone ir jo štabas ta
rėsi Paryžiuje su vyriausybe ir sugrįžo atgal į Washingtona su 
paaiškinimais valstybės sekretoriui Rogers. Prancūzai sako, kad 
Libijos valdžiai perėmus iš amerikiečių ir britų jų karines bazes, 
■Prancūzijai rūpi, kad tų bazių negautų sovietai, todėl buvo nu
tarta parduoti Libijai naujų Mirage lėktuvų ir kitu ginklų. Li
bijos lakūnai bus treniruojami Amerikos valdomoje Wheelus, 
aviacijos bazėje, iš kurios Amerika pasitraukia šią vasarą.

Prancūzijos karininkai, tech
nikai ir aerodromo kontrolieriai 
dirbs buvusioje Amerikos bazė
je. Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris Schumann užtikri
na Amerikos ambasadorių, kad 
Amerikos interesai Libijoje nuo 
to nenukentės.

Indianos atstovas Kongrese 
William Bray parašė raštus val
stybės ir gynybos sekretoriams, 
siūlydamas reikalauti iš Libijos 
teisės išvežti visus aerodromo 
Įrengimus ir teisės sunaikinti 
nusileidimo takus. Wheelus ae- 
dromas kainavo Amerikai virš 
100 milijonų dolerių. Nusileidi
mo ir pakilimo takai turi būti 
susprogdinti, — sako atstovas 
Bray, nes jie tinkami nusileisti 
ir didiesiems bombonešiams. Li
bija gali įsileisti Į tą aerodro
mą Egipto lėktuvus ir jų įgu
las, o paskui juos seks sovietų 
instruktoriai ir technikai. Aero
drome gali su laiku atsirasti ir 
sovietų bombonešiai.

Amerikos vyriausybė, grei
čiausiai, šiuo atstovo Bray siūly
mu nepasinaudos. Libijoje ir ki
tuose arabų kraštuose esąs ži
balas yra reikalingas vakarams. 
Libijoje Amerikos bendrovės 
yra investavusios nemažas su
mas pinigų ir turi nemažus pel
nus.

Vakarykščias “Chicago Tri
bune” vedamajame siūlo palikti 
šią problemą Izraeliui. Jis grei
tai gaus 50 F-4 Phantom lėktu
vų. Jie gali nešioti ir sunkias 
2,000 svarų bombas. Reikalui 
esant,'jei tikrai Egiptas ir so
vietų technikai pradėtų naudo
tis Wheelus aviacijos baze, iz
raelitai galėtų ją patys sunai
kinti.

Prancūzijos įėjimas į buvu
sią amerikiečių bazę, meta šešė
lį ant prezidento Pompidou va
sario mėnesio vizito Washing
tone.

PRAGA. — Čekoslovakijos vy
riausybė ištrėmė Eric Bourne, 
“Christian Science Monitor” Ry
tų Europos korespondentą ir 
Kenneth Ames, britų “Econo- 

,mist” konrespondentą.

MARIETTA, Ohio. — Gaisras 
senelių slaugymor.amuose šaltą 
naktį kainavo 21 paciento ‘gyvy
bes, penki buvo smarkiai apde
ginti, kiti 22 lengviau sužeisti. 
Susižeidė ir du ugniagesiai* ir 
vienas namų tarnautojas. Neį
prastas šaltis trukdė gaisrą ge
sinti, kai kurie vandens hidran
tai buvo užšalę.

Vilniuje paminėjo 
Mahatma Gandi 

4 C

Mahatmos Gandi gimimo 100- 
jų metinių minėjimas'gruodžio 
11 d. Įvyko Vilniaus universite
to Aktų salėje. Minėjimą suren
gė “Kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis” Indijos sekcija.

Kalbėjo sekcijos pirmininkas 
doc. Rič. Mironas, paruošęs 
spaudai “Sanskrito vadovėlį”. 
Apie Gandžio asmenybę kalbėjo 
V. Bagdonavičius, gi apie Gan
dį ir Vydūną — A. Gudelis. Dar 
kalbėjo iš Indijos atvykęs inži
nierius Singh ir Indijos pasiun
tinybės Maskvoje patarėjas A. 
Damudaran. Koncerte dalyva- 
vavo, savo metu koncertavę In
dijoje, solistas V. Adamkevičius, 
birbynininkas R. Budrys ir kan
klininkė B. Simonaitienė. (E)
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Mutual fondu lėsot spalio mėn. siekė 50.9 bil. doleriu. Akelį y pir
kimas mėnesį siekė 564,114,000 doleriy.

110 priešo kareivių, kurie bu
vo Įsitaisę gausybėje tame kal
ne esančių tunelių ir olų. Kal
nas yra 55 mylios nuo Saigono. 
Nors kalno viršūnėje yra ame
rikiečių bazė, jo apylinkėse vi
sada būdavo nemažai komunis
tų ir tokie valymai vyksta pe
riodiškai. Priešas pradėjo du 
puolimus netoli Kambodijos šie-’ 
nos, tačiau abiejuose mūšiuose 
gavo sunkių nuostolių.

Gėlės skardinėje
i -

Du armėnų' rašytojai, atvykę 
Į Kauną, paprašė jiems parodyti 
Salomėjos Neries kapą, ties bu v. 
Vytauto D. Muziejaus rūmais. 
Svečiai pasipiktino, nes gėlės 
Įmerktos i skardines Anot ar
mėnų, “juk jūs turite nuostabios 
keramikos”... (E)

NEW YORKAS. — Pernai 
New Yorko žydų mokyklos tu
rėjusios 12 milijonų dolerių nuo
stolių. Yeshiva organizacijos, 
kuri rūpinasi žydų tautiniu švie
timu, direktoriai paskelbė, kad 
jie reikalaus iš žydų šalpos fon
do-“Jewish Philanthropies” bent 
6 milijonų dolerių ir, jei negaus, 
pikietuos fondo įstaigas. New 
Yorko apylinkėse yra 150 žydiš
kų mokyklų.

— Vilniaus lenkų dainos ir 
šokio ansamblis “Wilia” gruo
džio mėn. su dviem koncertais 
rodėsi Daugpilio mieste Latvi
joje. Buvo dainos lenkų ir lie
tuvių kalbomis ir viena daina 
“Pūsk, vėjeliai”, latviškai. At
likti taip pat dviejų tautybių šo
kiai. Ansambliui, be lenkų W. 
Turowskio ir Z. Gulevvicziaus, 
vadovauja ir lietuvis-E. Pilypai - 
tis. (E)

BIAFROS VADAI BĖGA J UŽSIENĮ
LAGOS. — Civilinis karas Nigerijoje, iš kurios federalinės 

sistemos 1967 metais atsiskyrė Rytinė provincija, eina prie galo. 
Biafros narsi kova prieš daug kartų didesnę Nigeriją baigiasi, 

į Biafros valstybės galva ir kariuomenės vadas gen. Odumegwu 
Ojukwu per radiją pasakė kalbą, kurioje pranešė išvažiuojąs į 
užsienį, kur jis bandysiąs ieškoti garbingos taikos, užbaigiant 
karą ir sustabdant gyventojų kančias. Jo vietoje Biafrai vado
vauti lieka kariuomenės štabo viršininkas pulk. Phillip Effiom. 
Kur Ojukwu išvažiuoja, neskelbiama.

Siūlo naują šventę 
Kingo pagerbimui 
WASHINGTONAS. — Neg

rų kunigas Ralph Abernathy 
kreipėsi Į visą Ameriką, ragin
damas ateinantį ketvirtadienį 
paskelbti tautine švente, nes tai 
yra Martin Luther Kingo gim
toji diena. Abernathy paskelb
tame memorandume siūloma ke
tvirtadienį paskelbti j uodų, 
skurdžių ir visų geros valios žmo
nių švente, siūloma neiti Į dar
bą, nelankyti mokyklų, bet reng
ti minėjimus ir be smurto de
monstracijas Kingo atminimui.

Memorandumas siūlo ateity
je paskelbti sausio 15 d. švente, 
kaip kitos Amerikos tautinės 
šventės. Pranešama, kad New 
Yorko mokyklos ketvirtadienį 
bus uždarytas, o Washingtone, 
D. C., vaikai bus paleisti anksti.

Naujas komputeris
URBANA. —- Illinois univer

sitetas šiais metais gaus nau
ją,‘milžinišką kompiuterį, 'ku
ris priklauso gynybos departa
mentui. Jam patalpinti universite 
tui. Jam patalpinti universite
te reikės pastatyti trijų aukštų 
namą, kuris kainuos virš milijo
no dolerių. Tas kompiuteris 
“Illiac IV” gali priimti apie 200 
milijonų instrukcijų per sekun
dę. Jo pagalba bus apskaičiuo
jami naujų raketų sistemų vei
kimai, jį galima panaudoti ir 
kitoms sudėtingoms problemoms 
spęsti. Mašina kainuoja 24 mi
lijonai dol.

Gynybos departamento reika
lams kompiuteris bus naudoja
mas 16 vai. per parą, kitu laiku 
juo galės naudotis Illinois uni
versitetas.

PHILADELPHIA. — Po CBS 
televizijos programos apie Juo
dųjų Panterų veikla Amerikoje, 
13 jaunų vyrų įsiveržė į radijo 
stoties patalpas Philadelphijoje 
ir išdaužė įrengimus, sulaužė bal
dus, protestuodami prieš nepa
lankų panterų charakterizavi-^ 
mą.

TEL AVIVAS. — Opinijos ap
klausinėjimas Izraelyje parodė, 
kad 40% visų gyventojų nori 
tuoj pat prijungti arabų buvu
sias žemes prie Izraelio. Apie, 
86% norėtų prijungimą atidėti, 
bet tuoj pat pradėti statyti izra
elitų kaimus okupuotose vieto
vėse.

HEISINKIS.— Suomijos ko
munistų partijoje buvo atsira
dęs ideologinis skilimas tarp 
nuosaikių komunistų ir stalinis- 
tų. Dabar susitarta, kad centro 
komitete bus 15 stalinistų ir 20 
“liberalų”. Prezidiume ta pro
porcija bus 10 ir 6, dabartinės 
partijos vadovybės naudai.

— Japonijoje skaitė paskaitą 
Kauno Politechnikos instituto 
radiotechnikos katedros docen
to pareigas einąs fizikos mate
matikos mokslų kandidatas R. 
Krivickas. (E)

Federalinės Nigerijos vyriau
sybės kariuomenė užėmė svar
bų Biafros miestą Owerri ir iš 
visų pusių artėja prie Uli aero
dromo, kuris yra vienintelis 

^Biafros ryšis su pasauliu. Per 
čia ateina Biafrai šalpos siun
tiniai ir ginklai. Prancūzų Rau
donasis Kryžius jau išvežė pusę 
savo tarnautojų. Kitos šalpos or
ganizacijos irgi išgabena dalį 
savo žmonių. Visiems pasaky
ta elgtis pagal savo nuožiūrą. 
Spėjama, kad Biafroje yra apie 
1,000 baltųjų. Daug Biafros val
stybės pareigūnų jau išvažiavo 
į draugiškus Afrikos kraštus.

Ryšiai su Lenkija
Vilniaus rašytojai pasvcrv.cju 

metu plečia kultūros ryšius su 
Lenkija. Rašytojas Albinas Žu
kauskas, drauge su Vyt. Sirijos 
Gira lapkričio mėn. lankęsis ke
liuose Lenkijos miestuose (Var
šuvoje, Krokuvoje, Gdanske, So
pote, Gdynėje ir kitur) vilniš
kės Eltos korespondentui pareiš
kė : lenkų leidykloms padėjau pa
ruošti naujus lietuvių literatū
ros leidinius.
Žukauskas pažymėjo, kad jau 
greitu laiku Lenkijoje pasirodys 
plati lietuvių prozos ir- poezijos 
antologija, pradedant M. Dauk
ša, baigiant šių dienų rašytojais, 
be to, rengiama lietuvib naujo
sios poezijos antologiją, infor
macinis leidinys apie “Lietuvos 
TSR” ir lietuvių literatūros iš
traukos, skirtos lietuvių mokyk
loms Lenkijoje.

Didelis talkininkas, šiuos lei
dinius ruošiant, esąs Z. Stobers- 
ki, ligšiolinis lietuvių kalba vie
nintelio laikraščio Lenkijoje 
“Aušra” redaktorius. A. Žu
kauskas pridūrė, kad 1970 metais 
pradedant “Aušra” virsianti pe
riodiniu laikraščiu. (E)

Gina J. Balčikoni
Miręs kalbininkas prof. J. Bal

čikonis, pasirodo, kai kieno okup. 
Lietuvoje laikomas... keistuliu ir 
jo veikla bei įnašas kalbotyrai 
nuvertinami bei sumenkinami. 
Tai atsispindėjo “Nemuno” žur
nale (1969 m. nr. 10) paskelbta
me A. Stadelninko straipsnyje 
“Vienu keistuoliu mažiau”.

Protestuodami prieš tokį 
straipsnį, vienuolika Balčikonio 
mokinių ir buvusių bendradar
bių piktai atsakė laiško “Lite
ratūros ir Meno” savaitraščiui, 
“Ar tai pagarba ir dėkingumas 
mokytojui?” (nr. 47). Laiške 
nurodoma, kad J. Balčikonis bu
vęs “šviesia ir tauria asmeny
be, iki paskutinio atodūsio išli
kęs aiškaus proto ir atminties, 
didelis pedagogas ir mokslinin
kas, visą savo gyvenimą atida
vęs gimtosios kalbos ugdymui”.

(E)

SAN FRANCISCO. — Indė
nų, kurie okupavo buvusį Alka- 
trazo saloje kalėjimą, tarpe bu
vo ir mažų vaikų. Vado 12 me
tų duktė kalėjimo pastate iškri
to per langą ir mirė nuo gautų 
žaizdų.
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Sausio mėn. 15 d. yra Klai-'rts laikinai sugriovė visas vii-! 
"rdos krašto atvadavimo ir pri-Įtis ir lietuviui jūrininkui, jūros 
jungimo prie Didžiosios Lietu-į šauliui ir jūrų skautui, likusiam 
ves metinės sukakties šventė, ku- (okupuotoje Lietuvoje vartai bu- j 
ri« iškilmingai šventėme Nepri-į vo užkelti ir langas į platųjį 
1 lausomoje I ietuvoje. kurios ne-; pasaulį liko uždarytas. Kaip vi- 
galime pamiršti ir dabar išeivi- i sas kraštas, taip ir Baltijos pa- j 
joje nepaminėję. * 

šios mūsų kraštui didžiai reikš
mingos sukakties proga, brolius 
jūrų skautus ir seses jūrų skau
tes kviečiu prisiminti ir paminė
ti tuos ryžtingus lietuvius pa
triotus, kurie 1923 m. sausio m. 
15 d., nebodami jokių pavojų,

u aktoriumi Leonu 
rausku, kurių naujai išleista 
ikštelė buvo pristatyta.
i onas -Barauskas paaiškino' 

truputį apie plokštelės atsira
dimą. Muzika, sukurta komp. 
Lapinsko, buvo įgrota Vokie
tijoje Stuttgarto simfoninio or
kestro, pačiam kompozitoriui di
riguojant. Aktorius L. Baraus
kas vėl'au ją įkalbėjo Čikagoje.

Plokštelėje įrekorduota “Ar
lekino meilė” iš J. Kaupo knygos 
“Daktaras Kripštukas Pragare”, 
buvo tokia vaizdinga, kad, rodos, 
matėm šokančią lėlę — kara
laitę, ginančius ją kareivėlius ir 
besijuokiančių juodą varlę. 
Aktoriaus baisas, kaip koks mu
zikos instrumentas, kuriuo jis 
vaizdavo įvairių žmonių kalbą 
ir jų nuotaikas. Atrodė, kad ne 
vienas, o keli aktoriai vaidina.

Po to sekė deklamacija poeto 
J. Meko eilėraščių. Fone solistės 
Stempužienės įdainavimas pri
davė romantiškumo.

Toliau aktorius Barauskas 
papasakojo mums plokštelėje 
esančių žemaitiškų pasakų turi
ni, nes dauguma jaunesnių skau
čių nesupranta žemaitiškai.

Jis pasidžiaugė jūrų 
gebėjimu ir pastan

gomis suburti tokį didelį skai
čių lietuvių prie tradicinio lietu
viško Kūčių stalo. Vakarienės 
maldą apkalbėjo vietos klebo
nas. Visiems buvo malonu ste
bėti skautes, kai jos su plotke- 
lėmis rankose artėjo prie savo 

i vadovių, tėvelių ir juos sveikino 
bei su jais laužė plotkeles. Ne
abejotina, kad tai yra vadovių 
pastangų ir jaunesniųjų gražaus 
auklėjimo pasekmė. Pagarba 
vadovėms už taip gražų jauni
mo auklėjimą — sugebėjimą 
vesti atžalyną tautinių tradici
jų keliui

jūris liko kietose okupanto re-Į 
nlėse. o buvusio laisvojo Klaipė- lieka mūsų širdyse ir būna išeivijoje. ^Atsikūrus Jūrų Skau- liekamo skautinio darbo vaisiais, 

tams, pradėjo organizuotis iri U S Istoriniame Skyriuje.
Jūrų Šauliai ir kas charakterin-j šių metų Klaipėdos uosto mu
ga, kaip anais laikais laisvoje gė maloniai sutiko atidaryti Lie- 
Lietuvoje, taip ir čia išeivijoje, ■ tuvos gen. konsulas Dr. P. Dauž- 
užsimezgė graudūs ryšiai ir bro- ! vardis. Mugės atidarymas — 12 
liškas sugyvenimas.
30 metų ’‘šaulys” nešė mūsų j 
skautišką jaunimą į tolimąjį 
Gottlandą, taip dabar Jūrų 
Skautijos burlaivis “Audra”, v. 
j. s. dr. K. Aglinsko vadovybė
je, savo įguloje, be Jūrų Skau
tų, turėjo ir Jūrų šaulius garsio-

dos krašto sūnūs ir dukros pla- negęstančių pavyzdžių, bei vii- 
čiai pasklido po pasaulį. j timi> anksčiau ar vėliau, grįžti

Mielos sesės ir broliai jūrų j prie Laisvos ir Nepriklausomos 
skautai! šiandien gyvendami Lietuvos Baltijos jūros pakran- 
laisvame pasaulyje, sausio 15-j čių ir tampa tvirtu siekiu — Lie

tuvos kaip jūrinės valstybės at
statymo.

j. v. s. Ed. Vengianskas

pakėlė ginklą tam, kad Lietu- s^s dienos Pf°Za’ ^^ngai bei j 
va turėtų priėjimą prie jūros, 
kurie mūsų tėvynei Lietuvai ati
darė langą į platųjį pasaulį.

Ano meto lietuvis sukilėlis- 
partizanas ir karys savo ryžtin
gu žygiu užtikrino Lietuvai tei
ses į Baltijos pajūrį, jo gintari
nę pakrantę, ir Lietuvą įrikia- 
vo į jūrą mylinčių valstybių 
tarpą. To pasekmėje per trum
pą laiką kūrėsi jaunutės Lietu
vos karo ir prekybos laivynas, 
Klaipėdos krašte steigėsi pirmie
ji jūrų skautų ir jūrų šaulių 
padaliniai. Lietuvio jūrų skau
tų rankų valdomi burlaiviai, 
aukštai iškėlę trispalvę ir jūrų j 
skautų vimpilus, raižė Baltijos

viltingai žvelkime į ateitį. Te
gu sausio 15-sios dienos. Klai
pėdos Krašto sukilėlių ryžtas vi-

Kaip prieš i vai
nešė mūsų į čikaros T J3 jūrų skar.tai-ės, j ...... ...I . x. I Pa oficialiosios dalies ir va-visu užsidegimu ir kruopštumu,!

ruošiasi artėjančiai Klaipė- Įkarienė3 '5*° įspūdinga scenos 
dos uosto mugei: drožiami me-1programa — kalėdinis monta- 
džio drožiniai, piaustomos me-: 'a* sukurtas, parengtas ir pra- 
ninės lėkštės, raižomas stiklas, vestas jūr. sktn. Dalios Luko- 
gamjnami keramikos ir įvai- šiūnaitės. Scenoje aidėjo dai
riausi odos dirbiniai, siuvinėja- nos, giesmės, deklamacija. Kri- 
mos margaspalvės pagalvėlės, to baltos snaigės, šokinėjo miš- 
siuviniai ir kt. L. J. S. “Juod- ko gyvulėliai, veiksmas vyko pa-

KELIONĖ JŪRŲ ŠAULIŲ JACHTA "ŠAULYS" PRISIMINUS
šiais metais sueina 30 metų Tiek Jūrų šauliai, kurie pasi

ngo to laiko, kai Jūrų šaulių: statė sau tikslu ginti Lietuvos 
jachta “šaulys” kap. P. Laba- pajūrį, tiek Jūrų skautai, kurie 
nausko vadovybėje, 1939 metais i tarnavimą tėvynei suprato tik 
atliko istorinę savo kelionę į ’ per Lietuvos, kaip Jūrinės vals- 
Gettlando salą. Atrodo, kad tai tybės išlaikymą, ne tik rado ben- 
Įvyko taip seniai kad net pėd- j droš kalbos, bet ir dalinosi sa

vo įgirtu patyrimu ir priemonė
mis šiam pasirinktam tikslui 
siekti. Malonu pastebėti, kad šis 
nueširdus bendradarbiavimas 
paliko ir iki mūsų laikų.

Lietuvių Jūrų Skautija, išsau
gojusi ir per karo audras išne
šusi Jūrinės Lietuvos mintį, at
kūrė savo vienetus tremtyje ir

sakų ner-aliko, bet iš tiesų Jū
rinės Lietuvos dvas:a, kuri ver
tė tuos jaunuolius leistis tolimon 

: ir pavojingos kelionėn jūromis, 
nepaliko be atgarsio. Iš vienos

jūros bangas, skelbdami pašau- jaunuonškas Jūrų Skau.į
liui jauno lietuvio sieki am
žiams likti prie jūros ir ateity
je tapti jūrine valstybe.

Deja, antrasis pasaulinis ka-’

tų užsidegimas, iš kitos pusės, 
broliška Jūrų šaulių globa įga
lino šią istorinę kelionę atlikti.

•Jt.
Rl

Malonūs, didelį jūrų skaučių nagingumą įrodantis, Klaipėdos Uosto Mugės kampelis.
Nuotrauka Nagio

and Loan Association

visų fcnygehv 
Paskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami k* 
trys mėnesiai.

Certifikaty sąskaitos
Sertifikatai išduodami tūks 
narvinėmis Mažiausiai turi 
būti $1.000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

UP 
S20,000

toje.
■Su pasitenkinimu tenka pami

nėti, kad anos istorinės Jūrų Sau
lių kelionės dalyviai kan. P. La
banauskas ir j. s. dr. K. Ag
linskas yra čia išeivijoje. Pir
masis, užsiėmęs “Voice of Ame
rica” svarbiomis ir atsakingo
mis pareigomis, neturi laiko jau
nimui, gi dr. K. Aglinskas, vi
sa savo širdimi atsidavęs, jūri
nei Lietuvos idėjai, aktingai 
dirba su skautiškuoju jaunimu, 
tinkamaLąįstovauja jūrines tra
dicijas ir jau ketvirti metai iš 
eilės grumdamasis ne tik su po
vandeninėmis uolomis, nepalan-j 
kiais vėjais, bet su geriausiais i 
Amerikos buriuotojais Macki- 
nae regatose reprezentuoja Lie
tuvos vardą bei jūrinę idėją ki-

Tenka pasidžiaugti, kad 
Jūros šaulių ir jūros Skautų at
likta kdiolK jČottlandą ne tik 
padėjo tvirtą pagrindą jūrinei 
Lietuvos idėjai, bet ir sustip
rino bendrus ryšius bendram 
darbui —Lietuvos kaip Jūrinės 
Valstybės atstatymui. G. K.

Lietuvos generalinis Konsulas Dr. P. Daužvardis sutinkamas sesių ir -broliu 1969 m. Klai
pėdos Uosto Mugės atidarymo metu.

Nuotrauka V. Noreikos

1970 m. Klaipėdos uosto 
mugė Čikagoje

š. m. sausio mėn. 2'5 d., sek
madienį, Jaunimo Centre įvyks 
Čikagos Lietuvių Jūrų Skauti
jos — “Baltijos Jūros” Tunto 
jūrų skautų, “Juodkrantės” 
Tunto jūrų skaučių ir Korp! 
“Gintaras” tradicinė kasmet 
rengiama Klaipėdos uosto mu
gė, Į kurią jau dabar iš anksto 
kviečiami visi — dideli, maži, 
seni, jauni — Čikagos ir apy
linkių lietuviai, o ypatingai jau
nimas, dalyvauti.

Lietuvių Jūrų Skautijos ren
giamoje “Klaipėdos uosto mugė
je” apsilankę, galės įsigyti įvai
riausių, pačių jūrų skautų-čių 
pagamintų, - meninių muginukų, 
skaniai papietauti Jūrų Skauti
jos Tėvų Komiteto įrengtoje val
gykloje, pasivaišinti kavute bei 
pyragaičiais, Korp. -Gintaras lai- 

, na, ir susipa
žinti su Lietuvių Jūrų Skauti
jos nueitų veiklos keliu ir at-

krantės”, “Baltijos Jūros” tun
tuose ir pas paskirus Korp. Gin
taras narius darbas virte ver
da. Visi stengiasi tinkamai pa
siruošti, parodyti savo nagin
gumą, išradingumą ir tinkamai 
sutikti savo svečius, kurių, kaip 
kiekvienais metais, taip ir šiais, 
tikimasi pilnos salės susilauk
ti.

Broliams ir sesėms belieka 
palinkėti geriausios sėkmės šios 
mugės pasiruošiamuose bei pra
vedamo darbuose.

sakiškų šviesų žaisme. Ypač bu
vo džiugu girdėti vaidintojų tai
syklingą lietuvių kalbos tarseną. 
Šventės programą pravedė ir 
svečius maloniai globojo Jūros 
skaučių vieneto — “Trakų” vie- 
tininkijos' vadovė jūr. sktn. J. 
Lukošiūnienė.

Visi Kūčių dalyviai išsiskirs
tė namo nešini mažųjų įžiebtą 
stiprią Kūčių nuotaiką.

A. Beržienė

Klausydamos apie žemaičius, 
juokėmės iki ašaros riedėjo.

Paskutinė' pasaka buvo “Mo- 
čiaka”. Jos turinys paprastas, 
bet išpildymas .labai vaizdingas 
ir muzikalus, čia dainavo sol. 
Kučėnienė ir solistas Mačiuke
vičius.

Esame labai dėkingos sesei 
Bylaitienei už suteiktą mums 
progą išgirsti plokštelę ir akto
riui Barauskui už įdomius pa
aiškinimus. Mariūnė V. Bilaišytė

B komoje kalinėje, 
n,'! T •!

Lemento skautės jungia ir 
džiugina lietuvius

Lemonto skautės, vadovauja
mos jūrų sktn. mok. J. Lukošiū- 
nienės, suorganizavo ir prave- 

‘dė lietuviškų tradicijų, plataus 
masto Kūčias lietuviams, ku
riose dalyvavo paties Lemonto, 
jo apylinkės lietuviai ir apsčiai 
svečių-vadovų, vadovių iš Chi- 
cagos. Kūčios įvyko pereitų me
tų gruodžio mėn. 20 d., šv. Al
fonso parapijos salėje.

Kūčių metu tradiciniu — žva
kelių uždegimu, buvo prisiminti 
— pagerbti visi Jūrų skautijos

Sr

»♦ h p M Tues 9 to 4. Thurs and Fn. 9 to a Saturday 9 u» >2-3*

LŠS Čikagos juru iauHai, dalyvavę žuvusi y pagerbimo dienoje, su jury skau
tais į^Michlgeno ežerą, vainiko nuleidimo iškilmėse.

inhn Pskel. Sr., President and Chairman of th<- Boa,

6245 10 AVE

ŠTAI NARIAMS

» vacation Club
• College Bonus Savings
• Horn#* Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

TEIKIAMAS MŪSŲ PIL IAS PATARNAVI AAS

• Notary Public Service
• Free community rooms for 

your organiz'd meetings
• Cash checks and pay all 

family bills with our spec'l 
money order checks

• Sell •'» rer*er m U. S. Bonds
• Two larqe fret park'o lot*
• Save-by-Maii Kils
• T-aveters Check*

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ___ ______ ________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl....... ...... ......
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ...........         :
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl...........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl
7. Prof. V. Biržiška,"SENŲJŲ■■’LreWVttKV'"iČNS^"TffrČi-‘

'RIJA, du tomai, 207 ir 225 psL __________ $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl______ _____ ______

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ................ .................................... ..

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

viršeliais $2.00, kietais .............. .................... ..................
13. Juozas švaistas, PETRAS Š1RVOKAS, 228 psl. ______ ___
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.........................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ................
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. !
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ____
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl.......................................................................... ..............
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

20. Pranys AHėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psl...........
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ............

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00 
$4.00

$130

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

M

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
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Dabar arba niekados

tieki

VANDUO
Pigiausias poliucijos išsprendimas — dėvėti 

dujokaukes arba mirti

III
Poliucijos kontrolė: Visuomenės sujudimas gali būti 

didelis, kad valdžia turės skirti daug dėmesio tyrimui ir
programoms siekiant apšvarinti orą ir vandeni. Poliucijos kon^i 
trolė pasidarys nauju taikiniu jaunuomenei, kai Vietnamo ka-| 
ras išblės. Mokslininkai ir inžimeriai patys pradeda suprasti, i 
jog jau laikas jiems apleisti savo dramblio kaulo rūmus ir pa-Į 

plikus savo asmeninius tyrinėjimu interesus, skirti savo eksper * 
tišką patirtį skubotiems visuomeninių reikalų bei aplinkos 
klausimams.

(Arthur J. Snyder: Mokslininko 1970-ji metai)

SMIRDANČIOS UPES IR 
NEGYVI EŽERAI

Dar niekad žmonijos istori
joje gamta nebuvo tiek išprie
vartauta, kaip šiame dvidešim
tajame amžiuje šioje pažan
giausioje Vakarų Pasaulio ša
lyje. Ką jau prieš metų metus 
skelbė rašytoja Rachel Carson 
savo knygoje “Tylusis pavasa
ris”, pildosi tikrovė su išgąstin
gu tikrumu. Kur pelno gaudy
mas ir bet kuria kaina pratur
tėjimo tikslas vadovauja, ten 
gamta ir jos resursai yra skai
tomi arba kaip priešas ir kliū
tis pažangai, arba kaip prie
monė finansiniam tikslui pa
siekti. Kad gamtoje pagrindi
nis įstatymas yra, jog kiekvie
na akija iššaukia reakciją, ta 
tiesa lieka nepastebėta ar tyčia 
yra pražiūrima.

Miškai, girios, krūmai, pa
vyzdžiu imant tik Kaliforniją, 
iškertami, išnaikinami, aug
menija apiplėšiama, žalumy
nai pašalinami, nudeginami ir 
sunaikinami. Kas lieka — lie
ka laukinis, negyvas, nejau
kus kalvotas gamtovaizdis, ku
ri vėliau metai iš metų nivelio- 
ja ir rauslioja erozijos pajėgos 
su žemės slinkimais.

Dar šiurpiau veikia yąndens 
turtų — gražiausių šalįės lipių 
ir ežerų apkrėtimas ir marini
mas.

Užtenka pamatyti Chiagos 
upę (Chicago River), arba 
Calumet upę, kadaise grakš
čiai vingiavusias prerijų lygu
momis. Bet jos dar ne pačios 
blogiausios. Visiško vandens 
užteršimo pavyzdžiu imama iš
didžioji šios šalies sostinės 
Washington© drėkintoja ir gai
vintoja Potomac River, kuri į 
miestą atplaukia dar pakenčia
mai švari, bet miestą apleidžia 
jau kaip smirdanti putra. į ku
rią miestas kasdien supila po 
10 milijonų hektolitrų (1 hek- 
tolitras yra 100 litrų) paplavų, 
pamazgų ir asinizacijos skys
čių. Mėsos fabrikai Omahoje 
verčia Į Missouri upę skerdyk
lų suterštą vandenį kartu su 
mėsgaliais, tuo tarpu kai pa
vandeniui esančio St. Louis 
miesto gyventojai kitokios 
vandens versmės neturėdami, 
iš tos pačios upės turi valgiui 
ir gėrimui semtis. Kita upė — 
Mississippi dar purvinesnė...

Turbūt nebeliko upės ar 
upelio šioje didžioje gražioje 
šalyje, kur nebūtų panašiai 
užteršti ir išprievartauti.

Blogiausia yra su senovėje 
buvusia gražia 125 mylių ilgu
mo Cuyahoga upe, kuri Cleve- 
landą pusiau dalina, suimda
ma ir nešdama šio miesto at
matas į Erie ežerą, šiandien 
jau pripažintą mirusiu...

Prašįusios savaitės šaltis davė progą fotografai** padaryti daug gražiu nuotraukai. Vaizdas iš 
Milwaukee uosto, su ga*vose paslėptais laivais.

ne- 
už- 
pa-

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigytimuziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderi arba čeki tokiu adresu.

UPĖ MIESTUI SUDARO 
GAISRO PAVOJŲ!

Šokoladinės spalvos, aliejaus 
latakais nešina, aitriomis du
jomis garuodama ši upė dau
giau slenka negu plaukia. “Į 
Cuyahoga upę Įkritęs niekas 
neskęsta, kadangi dar tebe. 
įkrisdamas nutrokšta”, karčiai 
juokauja patys klevelandiečiai. 
Žemutinėje šios upės dalyje 
neberandama jokios gyvybės, 
net siurbėlių ir purvo sliekų, 
kurie šiaip nešvariame vande
nyje tarpsta, rašoma federali
nės vandens kontrolės admi
nistracijos pranešime. Negana 
to, ši upė tiek visu kuo priter
šta, kad darosi dar kitu atveju 
miestui pavojinga: ji Cleve- 
landui sudaro gaisro pavojų! 
Vos prieš keletą mėnesių stai
ga visas upės paviršius sulieps
nojo ir juodų dūmų debesimis 
apsiklojo: užsidegė vandens 
paviršiuje buvęs toks storas alie
jų sluoksnis, jog maža betrūko, 
kad nuo vandens gaisro nuken
tėjo du .skersai upę esantieji 
tiltai.

Dideliam lietui užėjus apsi- 
semia senoviškoji Cleveland©

vynis suneša i tą pačia, upę iš
siliejusias miesto srutas...

Kiekvienas didesnis JAV-bių 
mestas randasi prie didesnės 
ir mažesnės upės, ežero ar 
ikeano... Pirmieji ateiviai ko- 
onistai pionieriai statėsi prie 
•andens ne vien kad turėtu arti 
>rie rankos vandeni savo gy
venimo reikalams, befir turė- 
lami galvoje greitesni, piges- 
ij susisiekimą canoe, valtimis 
r pagaliau laivais. Skaudu ir 
:oktu, kad šiandien tas gyvy
bės eleksiras —'■ vanduo mies-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIRKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

tams liko pirmoje eilėje kaip su oru, kai jis užterštas bakte- 
patogi ir nieko 
kanalizacija.

KAS BUS

nekaštuojanti

DAR PO : 
METŲ

Vandenį prieš geriant gali
ma išvirinti arba lietaus van
dens iki sočiai atsigerti ir be 
vandens galima ilgas valandas 
gyvam išbūti. Bet pąbandyk

rijomis, dulkėmis, dujomis ir 
nuodingais chemikalais.

Nėra padėties be išeities, ra
mina mokslininkai, kurie savo 
išradimais mūsų orą labiausiai 
yra pažeidę. Nešiokite kvėpuo
jamąsias kaukes arba mirkite 
nuo poliucijos! Tokią perspek
tyvą ekologijos (gyvenamosios

aplinkos) ekspertai nebesisiėp-j Flagstaff, Arizonoj, bet jau 
darni spėja 1990 metams, pri-įbėra kai prieš šešetą metų 
durdami “jei dabartinė aplin-į terštas oras iš Kalifornijos 
kos poliurija (teršimas) ir to-ikraščiy pradėjo pasiekti šiau- 
iiau taip nevaržomai bus tęsia-i tinę Arizoną, pasakė jis.

jina**. Oro poliucija jis vadina, kuo
ptai kokius 1980 metus, reiš-imęj kubiniame centimetre oro 

kia už 10 metų, piešia Atmos-‘kubinis centimetras yra maž- 
ferinių tyrinėjimų centro mok- <laug cukraus gabalėlio didu- 
slininkai: lino) yra mažiausiai 2,000 ter-

1980 metais bet kurioje JAV įšalų dalelyčių — dulkelių. Gi 
-bių metropolinėje (didmies-{šiandien daugumoje metropo
lio su priemiesčiais) srityje j linių miestų oro poliucija sie- 
poliucija debesiui nugulus antįkia vidutiniškai iki 15,000 da- 
miesto mirs apie 10.000 žino-pelyčių. Poliucija tiek sparčiai 
nių. Į didėja, kad pasak dir. Huls-

Po 10 ar 15 metų nuo dabar į trunku kasmet tų dalelyčių ore 
kiekvienas gyvenantis šiame’padaugėja po 1,500 kubiniame 
pusrutulyje, norėdamas eiti centimetre. Kai poliucija tiek 
laukan, turės dėvėti kvėpuo-’padaugės, kada jau bus 35,000 
jamąjį šalmą (helmetą). Gat-dalelyčiu, žmonės turės mirti.

Kaip paskutinę išeiti moks
las jau planuoja plastiniais 
dangčiais apvožtus miestus su 
dirbtinu švariu oru. Visa kita
pus miesto kevalo bus negyva. 
Turintieji reikalą eiti “lau
kan”, turės, panašiai kaip as
tronautai mėnulyje, apsireng
ti erdviniais rūbais...

Visa žmonijos egzistencija 
bus išimtinai technologų ran
kose.

Gat-! dalelyčiu 
vės bus visiškai tuščios. Dau
gumas gyvulių ir augalų bus j 
išnykę arba išnaikinti

Jau šiandien Jav-bėse nebe-! 
ra visiškai gryno oro, sako tie. 
mokslininkai.

Oro poliurija didėja greičiau 
negu oras bepajėgia apsivalyti, 
sako Atmosferinių mokslų tyri
nėjimo centro Scotia. N. A’, di
rektorius Alfred Hulstrunk, 
anti — poliucinės kaukės išra
dėjas. Paskutinieji švaraus oro 
pėdsakai dar buvo likę aplink (Bus daugiau)

'-'i-js-'.?

I
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annum on savings certificates of $1,000.00 
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Sovietų S-gos tautinių mažumų problema
Sovietų Sąjungoje prasideda gyventojų surašymas, 

kuris bus pravestas visose menamose tos sąjungos pen
kiolikoje respublikų. Apskaičiuojama, kad dabartiniu 
laiku tos respublikos turi apie 240 milijonų gyventojų. 
Vieni jų gyvena miestuose, kiti tokiuose užkampiuose, 
kuriuos nėra lengva pasiekti. Tad nestebėtina, jog prie 
jų surašymo dirbs 550,000 asmenų. Be to, bus dar 100,000 
vadinamųjų kontrolierių, kurie surinktus davinius pa
tikrins. Po to jau bus paruoštos atitinkamos diagramos 
apie Sovietų Sąjungos gyventojų sudėti: kiek yra etni
nių grupių ir kiek kiekviena tų grupių turi žmonių.

Sovietų Sąjungoje priskaitoma 130 etninių grupių,
— tiek yra Įvairių tautų ir tautelių. Vienos jų yra gana 
skaitlingos, atseit, tų tautų žmonių skaičius siekia mili
jonus. Bet yra ir tokių tautelių, kurios tepriskaito tik po 
keliolika tūkstančių žmonių.

Kai prieš keliolika' metų buvo padarytas gyventojų 
surašymas ir paskelbti jo rezultatai, tai ypatingai krito 
i akis vienas būdingas dalykas: Sovietu Sąjungoje vadi- 
namieji didžrusiai (menamai- tikrieji rasai) tesudaro'
tik keliais milijonais daugiau negu pusę visų gyventojų.. 
Tuoj po paskelbimo tų duomenų demografai (gyvento
jų gimimų, mirimų tyrinėtojai) pradėjo pranešinėti, 
jog po keleto metų rasai bus mažumoje. Vadinasi, sovie
tinės imperijos gyventojų sudėtis tiek pasikeis, kad ten 
rasų skaičius hus mažesnis negu etninių grupių.

Visai tad pagristai manoma, kad dabar vykdomas 
gyventojų surašymas demografų pranašavimą patvirtins,
— patvirtins tai, kad rusai, būdami mažumoje, yra pa
vergę daugybę tautų, kurių bendras gyventojų skaičius 
gal jau yra keliais milijonais prašokęs rasų skaičių!

Rusai pasižymėjo kitų tautų pavergimu. Carams val
dant jie pavergė daugybę tautų. Pavergė ir stengėsi jas 
surusinti. Nepasisekė jiems tai padaryti. Kai Įsigalėjo 
komunistai, tai pradžioje etninės grupės buvo gana pa
lankiai traktuojamos. Taip buvo iki Stalino, kuris pra
dėjo naudoti žiaurias priemones rusifikacijai vykdyti. 
Jo viešpatavimo laikais buvo puoselėjamas rasų pirma
vimo kultas: nebuvo pasaulyje tokio išradimo, kurio ne
būtų pirmas padaręs rasas...

Karo metu ištisos tautos buvo išvietintos. Toks liki

trims menesiams  $4.50 
vienam mėnesiui $150

Kanadoje:
metams$18.00
pusei metų$10.00
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui _______ $2.50

Naujienos eina kasdien, išskirtam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bes 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)

šia proga tenka paminėti, kad 
tas pats J. Augustaitis rašė ir 
prieš tų pačių Smetonos politi
kos gynėjų grupės nuomonę, ku
rie sako, kad Reicho su Lenki
ja karo pradžioje nereikėjo eiti 
į Vilnių, nes galėjo kilti karas 

mas ištiko Kryme gyvenančius totorius, Volgos srityje 
apsigyvenusius vokiečius ir kitas etnines grapes.

Chruščiovo valdymo metais sovietinis režimas sušvel
nėjo. Etninės grupės kiek laisviau atsiduso. Viena, ne
bebuvo jos verčiamos taip žiauriai savo praeitį falsifi
kuoti ; antra, nebereikėjo be paliovos garbinti savo pa
vergėją.

Su Chruščiovo pašalinimu baigėsi laisvėjimo perio
das. “Buržuazinio nacionalizmo” smerkimas vis griež- 

| tėja. Tuo pačiu metu pasireiškia ir didesnė rusifikacija.
Kokie santykiai yra tarp pavergėjų ir pavergtųjų, 

atseit, tarp rusų ir etninių grupių?
John Dornberg, kuris yra- Newsweek žurnalo biuro 

i vedėjas Maskvoje, turėjo progos pasivažinėti po plačiąją 
Sovietų Sąjungos imperiją, aplankyti tą sąjungą suda
rančias respublikas bei susipažinti su tų respublikų gy
ventojų nuotaikomis. Rusai, sako jis, vis dar iš aukšto 
žiūri j kitataučius. Ukrainiečitis jie vis dar tebepravar- 
džiuoja “chocholais”, azerbaižaniečius “černozadais” 
(juodpasturgaliais) ir 11

Nepasitenkinimas rusų dominavimu, sako Dornberg, 
yra gana ryškus. Jis ypač pasireiškia tarp ukrainiečių, 
kurie sudaro pačią didžiausią etninę grupę (jų priskai
toma iki 47 milijonų). Jie skundžiasi per dideliu Maskvos 
kišimusi Į Ukrainos reikalus bei jos istorijos grobiu falsi
fikavimu.

Nepasitenkinimas pasireiškia ir kitose vadinamose 
■respublikose. Sakysime, Baltijos kraštuose. Sovietinė 
propaganda stengiasi Įtikinti pasaulį, kad Įvairios So
vietų Sąjungos tautos vieningai kuria komunistini rojų 
ir kad tik komunizmas toms tautoms neša laimę. Toji 
propaganda nurodo, kokia nepaprastai didelė pažanga 
yra padaryta. Tačiau tąja pažanga nelabai tesidžiaugia 
pabaltiečiai. Pavyzdžiui, Taline vienas estas pareiškęs 
Dornbergui, kad, girdi, jeigu mes nebūtume Maskvos 
kontroliuojami, tai, pas mus dabar būtų tokia pat gerovė 
kaip ir Švedijoje. 'T

Visa tai rodo, jog etninėse grupėse siekimas nepri
klausomybės nėra užgniaužtas. Tiek “chocholai”, tiek 
“juodpasturgaliai” bei kitokie etninių grupių pravar
džiuojami žmonės nėra patenkinti rusų dominavimu. Kiek 
tas nepasitenkinimas yra praplitęs, iš dalies galima, spręs
ti iš to, jog apie pusę Sovietų Sąjungos politinių kalinių 
sudaro vadinamieji “buržuaziniai nacionalistai”.

Tad tautinių mažumų problema Sovietų Sąjungai 
gali būti labai rimta, — rimtesnė ir opesnė, negu rasinė 
problema Amerikai. Tokią nuomonę reiškia profesorius 
Zbygniew Brzezinski, 'kuris su atsidėjimu seka Sovietų 
Sąjungos politiką ir tos politikos visus vingius bei zig-

su Lenkija ir konfliktas su So
vietų Rusija, užimant Lietuvai 
savo sostinę Vilnių, kurį vėliau 
užėmė rusai. Augustaitis, pasi
rėmęs doku.’-.entais, įrodė, kad 
Lietuvai užėmus Vilnių, nei ka
ro su Lenkija nebūtų buvę, nei 
konflikto su Sovietais, nes Vil

nius su visa teritorija, pagal So
vietų su Reichu sutartį, buvo 
paliktas užimti Lietuvai, ką vo
kiečiai karo pradžioje Lietuvai 
siūlė. Tas yra J. Augustaičio 
smulkiai išdėstyta jo studijoje: 

į “Lietuvos-Lenkijos unija, jos 
pasekmės ir atrūgos”. (2r.: 
“Naujienos” 1969. III.13-V.5 d., 
24 atkarpoje, bal mėn. 15 d.). 
(Ir šį ir ankstesnį J. Aug. raši
nį reikėtų išleisti atskiru leidi
niu, kad netektų mūsų visuo
menei tai prisiminti už dešim
ties metų).

Smetonos-Lozoraičio šalinin
kai smerkia J. A. už tuos jo raš
tus, kad tokia kritika patarnau
jama Lietuvos priešams, tačiau 
negalėdami sugriauti jo duome
nų bei išvadų, jie ginasi tik 
šmeižtais, ko tačiau, einant tei
singumu, neturėtų būtt (Mano 
pabr. V. Ž.).

Dr. J. Balys įnešė į tų gynėjų 
eiles (Ivinskio, Jakšto ir jų 
spaudos) diferencijų, padarė lū
žį, paskelbdamas nuomonę, kaip 
ir Augustaitis, kad “Smetonai 
nereikėjo bėgti, bet jam — pre
zidentui su vyriausybe reikėjo 
persikelti į Vilkaviškį, permesti 
mūsų kariuomenę už Nemuno ir 
ten užimti gynimosi pozicijas” 
(ibid.). Tačiau dėlko Smetona 
to nepadarė, J. A. išsamiau tai 
aiškina minėtuose rašiniuose 
(Smetonos ir Raštikio darbų 
vertinime, Unijoje ir kitur), ką 
kiekvienas lietuvis turėtu žino
ti.

♦

Galima pasidžiaugti, kad ir 
po vienuolikos metų yra supras
ta, kad prez. A. Smetonai nerei
kėjo, viską pametus, betvarkiš- 
kai bėgti į Reichą su Krašto Ap
saugos Ministeriu gen. Kaziu 
Musteikiu, bet apsistoti Sūduvos 
juostoje ir tęsti Lietuvos suve
renumą — sutraukti fenai ka
riuomenę, išvežti valiutos rezer
vus, bylas bei svarbiausius do
kumentus.

Pagaliau suprato ir dr. Ivins
kis, kad Smetonai nereikėjo 
bėgti. Per tris “Aidų” žurnalo 
numerius ėjusiam str.: “Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos santy
kių dvidešimtmetis (1919— 
1939)” (“Aidai” Nr. 8 spalio 
mėn. 1969), jis rašo, kad Sme
tona teisingai Įvertino padėti, 
besikalbant su diplomatu Pra
nu Dailide “tai nuostabu, kad 
jis (Smetona, V. Ž.) kaip vy
riausias ginkluotų Lietuvos pa
jėgų viršininkas, nepadarė rei
kalingų išvadų, kai dar buvo ne 
vienas mėnuo laiko, šitoje vie
toje reikia tad prisiminti inž. 
Jono Augustaičio (nuo 1966 m.) 
“Naujienose” Įvairiais atvejais 
darytus priekaištus” (ibid.).

Išeina, kad ir prof. dr. Z. Ivin
skiui paaiškėjo, kad Smetona 
neatlikęs prezidento pareigų, ne-

tvarkingai pabėgęs, nusikalto 
tautai ir pripažįsta J. Augustai- 

| čiui tiesos. Tik J. A. apie tai 
j rašė ne nuo 1966, bet nuo 1958 
Į metų. Tačiau, geriau vėliau ne- 
I gu niekad. (Tas dar kartą paro- 
| do, kaip svarbu būtų turėti J.
A. raštus atskiruose leidiniuo
se).

Atsidūręs Kybartuose, svars
tydamas, ar jau važiuoti per sie
ną (kaip Smetona pats rašo sa
vo promemorijoje iš Rytprūsių 
nuo šventaičio ežero kranto 1940, 
VII-I-25 d.), paklausęs saugų 
Adomavičiaus ir čioderio, kurie 
jį lydėjo, nurodymų ir išvyko. 
Suprantama, saugai (Saugumo 
Dep-tas) nežinojo padėties, ne
galėjo patarti pasilikti, nes bu
vo įpareigoti nuteikti Smetoną 
priešingai lietuvių tautos inte
resams — rūpintis vien savais 
reikalais... Tuomet kai apie tą 
paliktą Reicho įtakai juostą ži
nojo diplomatai ir kai kurie pri
vatūs asmenys Kaune, be to, 
slaptą susitarimą su vokiečiais 
dėl tos juostos, pats Stalinas 
su Molotovu išplepėjo mūsų de
legacijai 1939 m. spalio mėn. 
Maskvoje, pasirašant Vilniaus 
Lietuvai grąžinimo protokolą.

Ar tai lietuvių tautos geopo
litinė padėtis, ar strategijos su
metimai, ar prūsų lietuvių krau
jas tekantis germanų gyslose, 
ar istoriniai prisiminimai, ar 
simpatijos lietuviams, ar dar 

kas kitas... tačiau lietuvių tau
ta, tose dviejų didžiųjų dalybos 
buvo ypatingoje padėtyje, vi
sai skirtingoje estų ir latvių. Ji 
pakartotinai buvo kviečiama Į 
derybas (Urbšys, pakviestas 
Ribbentropo rugs. mėn. 23 d. Į 
Dancigą, atsisakė vykti), bet nuo 
jų Smetona atsisakė, palikda
mas ištikimu lenkams, ištikimu 
neutralitetui!... O po mėnesio 
tą neutralitetą pats sulaužė, pri
imdamas iš Sovietų malonės jų 
apgraužtą. Vilnių su dalim te
ritorijos. Sakysim, visai kitą 
lemtį vokieeių-rusų kanii būtų 
turėjusi toji aplinkybė, jei vo
kiečiai savo Barbarossoš' karo 
žygį būtų pradėję ne nuo Klai- 
pėdos-Eitkūnų, bet nuo Breslau- 
jos-Molodečinos (Lietuvoje).

Visa tai vaizdžiai parodo, kad 
lietuvių tauta nesuvaidino jai 
skirto vaidmens — būti derybų 
ir dalybų partneriu, pasilikda
ma vien dalybų objektu. To vi
so pasekmės: žiaurios Sovietų 
(maskolių) ir nacių okupacijos 
su šimtais tūkstančių Lietuvos 
piliečių deportuotų Į Sibiro kon
centracijos stovyklas, ir ten su 
Lietuvos kalėjimuose ir vokie
čių krematorijose žuvusių, be
prasmis sužlugdymas lietuvių 
tautos karinių .pajėgų, valsty
bės suvereniteto ir Mažosios Lie
tuvos praradimas, su tautai ne-

Pittsburge, Penn. jaunuoliai pastatę 
ne "sniego senį", bet "sniego bobę", 
nepamiršo uždėti jai "bikini" ir "plau

kus".

Įkainuojamais dvasiniais ir me
džiaginiais nuostoliais. Jei Sme
tona po 17 d. gruodžio pervers
mo, išvaldęs keletą metų, kaip 
buvo davęs priesaiką — būtų at
statęs demokratinę santvarką, 
šiandien jis visų būtų garbina
mas kaip lietuvių tautos did
vyris.

Ir čia tenka sutikti su inž. 
Jono Augustaičio nuomone, kad 
Smetona, užgniaužęs tautos lais
vę spręsti savo reikalus, ją pa
žeminęs, ir tik jis su keliais nu
sipolitikavusiais kariuomenės va
dais, bet ne lietuvių tauta, yra 
atsakomingi už ano meto įvykius 
ir tautai skaudžias, nelaimingas 
pasekmes. ' .

Pastaba. Kaip matome, daug 
kas neaiškaus, slapto šioje taip 
lemtingoje lietuvių tautai bylo
je yra išėję viešumon, bet iki 
šiol vienas svarbus dalykas nė
ra paaiškėjęs: kieno parėdymu 
(ar protekcija) prokomunistais 
V. Vitkauskas buvo išimtas iš ' 
inspekcijos, pakeltas į genero
lus (nieko nebaigęs!), paskir
tas I-mos apygardos vadu ir vė
liau vyr. Kariuomenės Vadu ? 
Tas buvo Raštikio-Musteikio lai
kais. Po trisdešimties pietų, kol 
dar gyvi, privalėtų visuomenei 
tai paaiškinti, kitaip jie vieni 
galiJikti pakaltintais.

(Pabaiga)

SKATTYK 7ATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
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DONELAIČIO LIETUVA
XX-me AMŽIUJE
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2
Pasiekę Vištyčio ežerą, keleiviai čia 

rasdavo jaukią prieglaudą viešbuty prie 
pat pat ežero pakrantės, kur juos aptar
naudavo fraku pasirėdęs restorano pada
vėjas. Paežerėse nebuvo jokio miško ir 
ežero plotai buvo gerai matomi Į visas pu
ses, nors ežero krantai ir yra iškarpyti 
daugeliu Įlankų ir pusiasalių .

Iš toliau atvykę keleiviai, beekskursuo- 
dami Vištyčio ežero pakrantėmis, norėda
vo pamatyti ir Lietuvos sieną. Einant Į 
pietus, tarp Močiūtkiemio (Matzutkeh- 
men) ir Bilėnų, Vištyčio ežeras labai su
siaurėja. Kitoje tos sąsmaukos pusėje, 
Lietuvos teritorijoje yra čižiškių ir Pad- 
vartėlių kaimai. Dar kiek paėjus Į pietus 
siaurėjančio ežero pakrante, prieinamas 
speneliu užsibaigiantis jo galas prie Saus- 
liežuvių kaimo, kurio žemės rubežiuojasi 
su Varlelių palivarko žemėmis, jau Lietu
vos pusėje, šių žemių riba ir eina Lietuvos 
siena. Tai nebuvo jokia natūrali gamtinė 
siena, bet paprastas žole apaugęs, gal 
poros metrų platumo kiek Įdubęs slėnelis. 
Nežinodamas, jog tai yra valstybinė siena, 
nei neįtardamas atsidurtumei kitoje vals
tybėje. Dar kiek toliau tuo pasienio ruožu 
paėjus, tarp Sertegių ir Auksinės kaimų 

Mažosios Lietuvos ir Lietuvos sienos. Lie
tuvos pusėje yra Bakšiškių kaimo laukai, 
gi Lenkijos pusėje yra lenkų okupuotos 
Lietuvos dalies lietuviški kaimai ir mies
teliai: Grybiniai, Vižainis, Leškiemiai, 
Mauda, Užmauda, Akliniai, Klaipėda, 
Klaipėdėlė, Stalupėnai ir Merkinė.

Mėgstą maudvtis ir meškerioti, i Vištv- | V. V Vcio ežerą keliaudova geležinkeliu per 
i Gumbinę ir Donelaičio Tolminkiemi iki 
i Kuikių geležinkelio stoties, kur išlipę pės

čiomis patraukdavo Į Vyšupėnus, esančius 
ant pat V ištyčio ežero kranto. Išsinuoma
vę valteles Vyšupėnuose meškeriotojai pa- 

1 sklisdavo ežero plotuose bandydami savo 
Į laimę. Ežeras yra žuvingas ir jame galima 

pagauti stintų, seliavų, šamų, lydekų ir 
kitii žuvų. Mėgėjai pasimaudyti nusvirda
vo i Močiūtkiemį, kur ežero pakrantė yra 
smėlėta ir labai tinka maudytis.

ROMINTOS UPĖ

Vištyčio ežero apylinkės yra kalvotos ir 
priklauso taip vadinamoms Užnemunio 
aukštumoms, siekiančioms 175 - 180 met
rų virš jūros lygio. Pro šias aukštumas ei- 

. nanti takoskyra duoda pradžią kelioms žy-
■ mesnėms šių apylinkių upėms, tarp jų ir 

Romintos upei. Romintos upei pradžią 
duoda Blindės upelė 20 km. ilgio, turinti 
!<>k:o pat ilgio ka rįjį intiik, Bliūdės upelę. 
Seniau Blindės upelė ištekėdavo iš Pablin-

i džių arba Blindės ežero ir tekėdavo per 
! kaimynyslje esanti Verselės ežerėli. Lau- 
' kus kultyvuojant, upelio va^a iš Pablin-
■ džių ežero išdžiūdavo ir dabar Blipdė ište

ka tik iš to Verselės ežero, esančio Suval
kų apskrities ribose, prie pat Rytprūsių 
sienos.

Iš Verselės ežero Blihdė teka Į pietus, 
apsukdama lanku Verselės kaimo laukus, 
prateka pro Užupio kaimą ir ties Blėdos 
kaimu, staigiu pasisukimu nuvingiuoja 
šiaurvakarių kryptimi, ko ne priešinga 
savo ikišiolinei tekmei. Ta kryptimi tekė
dama, Blindė lenkia kiek į vakarus palie
kanti Prierasliaus miesteli, Įsikūrusi 16-to 
šimtmečio viduryje, buvusioje Periamo gi
rioje. Senovėje Prieraslis buvo išsistatęs 
prie svarbaus prekybinio kelio, einančio 
iš Gardino per Augustavą, Ročkas, Pily- 
pavą. Į Karaliaučių. Tik su geležinkelių 
atsiradimu šis kelias prarado savo reikš
mę, o sąryšy su tuo sunyko ir Prierasliaus 
miestelis, paskutiniu metu likęs su 2000 
gyventojų.

Apylinkės čia gana kalnuotos ir Blindė 
vinguriuoja tarp tų, ledynų tirpimo metu 
čia paliktų sąnašų kalvelių, prasigraužusi 
tarp jų savo kad ir neplatų slėneli. Dėl 
gamtovaizdžio Įvairumo ir gražių vaizdų 
šios apylinkės pramintos Macnorkiemių 
Šveicarija, toki vardą gavusios nuo čia 
esančio Macnorkiemių kaimo, šių kalnelių 
šlaitai žiemos metu yra labai tinkami pa
šliūžų sportui ir Įsruties sportininkai čia 
buvo Įsirengę savo slidinėjimo klubą.

Vietovardžiu vardai čia visur lietuviški 
ir tai pripažįsta yisi vokiškieji šaltiniai. 
Netoliese esantys Blindgaliai ir Blindiškiai 
dokumentuose jau buvo paminėti 1539 
metais . Bet šiose apylinkėse užtinkame ir 
vieną vokiškos kilmės vietovardį, būtent, 

Staatshausen’o miestelį. Tačiau, pavar
čius senovės dokumentus, mes tuoj užei
name, kad ir tas vokiškas Staathausenas 
1539 metais buvo vadinamas šiaučiu mies
teliu (StadtSautsche). 1597 metais jis jau 
pradėtas vadinti Stantzaussenn, 1724 me
tais minimas Stadtslausen ąardu, gi 18 
šimtmečio gale pradėtas varanti dabartiniu 
Staatshausen vardu.

Blindiškiuose buvo Įsikūrusi Blindiškių 
girinkija, nes čia pat prasideda ir didžiulis 
Romintos šilas, kurio pakraščiu dabar te
ka Blindės upelė, gyvai šnarėdama savo 
srauniais vandenimis ir pamažu skverbda
masi Į šilo gilumą. Prasiskverbusi Į šilo vi 
durį, ji čia susitinka su tokio pat dydžio 
Šinkūnų ir Dobavos upeliais, atplukdan
čiais savo vandenis iš šiaurės ir rvtu. Visos 
tos srovės, susiliejusios i vieną tėkmę, duo
da pradžią Romintos upei. Prie šios tų upe
lių santakos vėliau buvo pastatyta kara
liškoji Romintos medžioklinė pilaitė (Jagd- 
haus Rominte), apie ką turėsime progos 
pakalbėti vėliau.

Surinkusi vandenis iš eilės upelių, te
kančių pre Romintos šilą, jų tarpe ir Juod
upės vandenis, prie Romintos bažnytkai
mio Romintos upė išnyra iš šilo ir vingiuo
jąs! per pamiškės pievas. Aplenkusi gana 
aukštą Degesų piliakalnį prie Degesų kai
mo, Romintos upė pagaliau pasiekia Kiau
tų apylinkes, čia tarp stačių Romintos 
upės krantų yra užtvenktas didelis tvenki
nys, į kurį upe suplukdoma miško medžia
ga iš kalnuoto Romintos miško. Dalis me
džių yra apdorojama vietoje, kita dalis 
pro šliužus plukdoma iki kitų lentpjūvių

Macutkiemiuose, Budžedėliuose, Kulikie- 
my ar ir pačioje Gumbinėje. Pačiose Kiau
tuose buvo dvi didokos medžio apdirbimo 
Įmonės, kurios gamino statybinę medžia
gą, celiuliozę ir fanierą. Be to, 17-me 

i šimtmety čia buvo Įkurta ir geležies apdir
bimo Įmonė, kur buvo gaminami noragai 
plūgams, tam reikalui naudojant iš pelkių 
gaunamą geležies rūdą, gi vėlesniais lai- 
kaais — geležies laužą. Kita žymi pramo
nės šaka Kiautuose buvo čia 1734 metais 
Įrengtas popieriaus fabrikas. Popieriaus 
pareikalavimas buvo didelis, ypač dė ka
rų labai nusmukus popieriaus pramonei 
Lietuvoje, kada Žemaitijoje ir Nemuno 
srityje iki pat Gardino neveikė nė viena 
popieriaus dirbtuvė. Kiautuose Įkurtas po
pieriaus fabrikas ne tik eksportavo savo 
pagamintą popierių į Gardiną ir Vilnių bei 
kitas Lietuvos vietas, bet ir žaliavą išsi- 
veždavo beveik vien iš Lietuvos. Fabriko 
samdomi skudurninkai keliaudavo po Lie
tuvos miestelius ir kaimus, supirkdami 
skudurus (Žiūr. E. Laucevičius: Popie
rius Liėtuvoje XV - XNTII a., 76 pusi.). šis 
popieriaus fabrikas Kiautuose veikė iki 
1909 metų, kada turėjo užsidaryti nukon
kuruotas vakarų Vokietijos didelių popie
riaus fabrikų bendrovių.

(Bus daugiau)

 —.... L aa.,

Skaitykite ir platinkite 
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 1 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbreok 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto,i 
nuo 2 iki 9 vai. vak. Treė. uždaryta’ j 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Bui Idins). Tel. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
Telef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

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

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

Bažnyčia, "lietuviu 
jau esanti savo nei!

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 51 st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-y v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
27u9 W. 51st STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, <—9, antrad., penxt. lo—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Praeitą kartą pažvelgus į 
meksikiečių katalikų protestus 
dėl naujos bažnyčios statybos, 
šį kartą žvelgiame į lietuvių pa
rapiją, nes ir čia keliami balsai, 
jog lietuviams reikia naujos baž
nyčios, o kartu kyla ir priešin
gi pasisakymai.

Per keletą metų losangeliečiai 
lietuviai kartkartėmis buvo džiu
ginami, jog parapijos skolas iš
mokėjus, kurių dešimtmečio pra
džioje buvo gal kiek daugiau ne
gu 100,000 dolerių, bus statoma 
naują didelė salė, tiksianti bet- 
kuriai veiklai — tiek parapinei, 
tiek visuomeninei — kultūrinei.

žvelgiant į praeitį, atrodo, jog 
tokius džiuginančius pareiški
mus daryti parapijos vadovą 
skatino anų metų, sakytume, 
viešpatavusios kovingos nuotai
kos ir ypatinga “konkurencinė” 
veikla. Tai buvo anie metai, kai 
prieš savo kleboną sukilusioji

p. Šileikis, o. p.
orthopedas-protezistas

Aparatai • Protezai, Med Ban 
ą dažai. Speciali pagalba kojom* 

(Arch Supports) ir t L
Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadien-ais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 
f Telef.: PRospect 6-5084

MOVING 
Apdraustas perkraustyma* 

iš įvairip atstumu- 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.
Tree, ir šeštad. uždaryta'

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid, telef.; GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—į popiet.

'PERKRAUSTYMA! ~~

MOVING
Leidimai — Pikta apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063
V ......... H ................. ~j 11 ■■ I ■IWIMWI I II

Ofiso tel.: 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 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai.
. Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IRCHiRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7Ut St.
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5*3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš WOP21, 
1490 kil. A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v.
TeU HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD X
CHICAGO, ILL. 60621

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
C H I R'u R G A $

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso tehf.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-619$

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

i
A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
aad all oar wildlife depend on 

you to help prevent 
forest fires. So please follow

Smokey’s ABCr Always 
hold matches nil cold. Be sure 

to drovn til campfires, 
sdr the ashes, sad drown 

them again. Crash all 
smokes dead oat.

Pleasel Only you cm 
prevent forest fires

itsakymas Stalinui", 
iq amžiy atgyvenusi 
katalikų dalis darė įtakos į Liet. 
Bendruomenės L A. apylinkėm 
valdybos veiklą, ją sukdama ta 
kryptimi, kaertik kolonijoje kle
bono .1. Kučingio įtaka būtų 
kaip nors sumažinta. Prieškle- 
boniška veikla pagreitino įsteigi
mą akcinės bendrovės, kuri nu
pirko vadinamuosius lietuvių 
namus arba paprastai žmonių 
vadinamus bendruomeninius na
mus. Namai nupirkti prasti, su 
labai menkute sale, bet buvo iš
kilmingomis kalbomis atidaryti, 
žadant tuose namuose sutelkti 
lietuvių kultūrinę veiklą, atei
tyje žadėta patalpas didinti, pri- 
perkant daugiau nuosavybės. 
Pagrečiui kita grupė, tautinin
kų vadovaujama, nupirko vadi
namuosius tautinius namus, su 
šiek tiek didesne sale, bet taip 
pat negalinčia patenkinti lietu
vių. Didesni parengimai ren
giami svetimtaučių salėse, mo
kant brangią nuomą. Tautinių 
veikėjų taip pat buvo kalbama, 
jog nupirkti namai yra tik pra
džia — bus siekiama patalpas 
didinti. v

Taigi, kai šitaip čia buvo gir
dima balsų, jog lietuvių veiklai 
bus pakankamai patalpų ir be 
parapijos malonės, atrodo, pir
mavimą išlaikyti benorėdamas, 
parapijos klebonas ir džiuginda
vo visuomenę, jog parapija sta
tys naują didžiulę salę, tuo pra
lenkiant visas kitas pastangas, 
siekiančias losangeliečiams pa
rūpinti visuomeninę salę.

Veikėjai nustalbo, planai 
ir pažadai sustingo

Per keletą paskutinių metų 
reikalai pasikeitė. Veikla nevei
kios pusėn pakrypo — tiek ben
druomeninių, tiek tautinių na
mų veikėjų energija išseko ir nei 
vieni nei kiti nebesiekia pirmau
jančio vaidmens. Abi salės, kad 
ir lietuvių valdomos, sutarptau- 
tintos — išnuomojamos ir ne lie
tuviams. Lietuvių visuomenei 
bei kultūrinei veiklai sąlygų ne
bėra nė tiek, kiek buvo pradžio
je. Tiek bendruomeniniuose, 
tiek tautiniuose namuose skau
tų veiklai skirtos patalpos imta
si panaudoti pelningesniam tiks
lui. Iškilmingai prie prof. M. 
Biržiškos karsto pasižadėta įs- 

[ teigti biblioteką, bet tie paža
dai liko pačiu ryškiausiu pavyz
džių, kaip tautinių namų vado
vybė lengvai leido žodžius.

Šv. Kazimiero parapijos sody
ba, su senąja sale ir su naujos 
mokyklos patalpomis, liko lie
tuviškosios veiklos centras, kon
kurentai dingo, šitokiose ap
linkose, atrodo, parapijos kle
bonas pasijuto laisvesnis ir pa
skutiniais metais mažiau beuž- 
simindavo apie salės statybą, o 
kai praeitų metų pabaigoje pa
rapijos skolos tapo išmokėtos, 
tai jis ne apie naujos salės sta
tybą prašneko, bet apie seno
sios salės remontą ir apie para
pijos statybos fondo steigimą.

Ką. planuojama statyti?

Meksikonų protestai prieš 
naujos bažnyčios statybą pla
čiai spaudoje nuskambėjo. Pla- 
tumon, iš parapijos ribų, išeina 
ir naujosios šv. Kazimiero pa
rapijos statybos planų svars
tymai. štai, gruodžio 10 dienos 
numeryje Kanadoje leidžiamas 
savaitraštis (N. L.) persispaus
dino iš losangeliškės spaudos 
(L. A V.) straipsnį, pavadintą 
“Lietuvių salės klausimu”.

Rašoma, šv. Kazimiero para
pijos klebonas išdėstęs savo min
tis, jog dabartinę bažnyčią rei
kia paversti -sale, dabar esančios 
senosios salės vietoje pastatyti 
seselėms namus, o vietoje sese
lių namų pastatyti trijų aukš
tų bažnyčią.

Pagal laikraštį, tai esąs dide
lis užsimojimas, vertas arti mi
lijono doleriu, tad keliama kita 
mintis — lietuviams neverta 
tide daug pinigo į statybas įdėti, 
kai nesą garantijos, kiek ilgai 
lietuviai tais turtais galės nau-

Tipingas New Yorko negry "juodu j y panterų" partijos narys.

dotis. Parapinių turtų tvarky
mas yra vyskupo privilegija ir 
teisė. Siūloma salę statyti ku
rios nors katalikų organizacijos 
vardu, kad arkivyskupas nega
lėtų nusavinti, kad tai būtų tik
rai lietuvių salė. Sakoma, jog 
dabartinė šv. Kazimiero bažny
čia paliktina kaip yra, nes ji be 
didžiųjų švenčių maldininkų ne- 
pripildoma.

Šv. Kazimiero bažnyčia pasta
tyta 1951 metais. Parapijos is
torinių bruožų knygoje aprašy
ta, kaip ji iškilmingai pašven
tinta, kiek gražių prakalbų pa
sakyta. Naujos bažnyčios pa
statymas buvęs pavadintas net 
“lietuvių atsakymu Stalinui”. 
Bažnyčios namas dar. nepase
no, bet jau Stalino nebėra. Tai
gi, tas maldos namas, “atsaky
mas Stalinui”, gali virsti susi
rinkimų, šokių ir kitokių pramo
gų sale. Laikai greit keičiasi, 
keičiasi ir žmonės.

Parapija be vyskupo leidimo 
statybų negali vykdyti, žinoma, 
kad airių kilmės kardinolai vie
na ranka lyg giosto tautybių vei
klą, bet kita ranka smarkiau pa
spaudžia tautybių sutirpdymą. 
Tautiniams - lietuvių reikalams 
statyti salę ir tam reikalui gau
ti iš bažnyčios vyriausybės lei
dimą, kai kieno manoma, nebū
tų lengvas dalykas. Kas kita, 
jei lietuviai imsis statyti naują 
triaukštę bažnyčią — leidimą 
ir paskalą būsią lengviau gauti, 
na, ir tokio projekto iškėlėjam 
dar net per petį gali būti pa
takšnota. Šioji aplinkybė taip 
pat galinti turėti Įtakos, kad 
imtasi tokių didelių statybų pla
navimo.

Parapiečiai, prieš naujas sta
tybas pasisaką; kelia balsą, jog 
planai turi būti aptarti, išdis 
kutuoti. Be abejo, po dabarti
nių bažnyčių reformų ant popie
riaus yra pripažinta tikintie
siems teisė bažnyčios adminis
travime, bet praktikoje tebėra 
sena tvarka — klebonas ir vys
kupas turi lemiamą žodį. Kaip 
jie nutars, taip ir bus vykdoma, 
o parapiečiai į pinigų prašymą 
atsakyti turės laisvą pasirinki
mą: vieni gal pakartos dabar jau 
vartojamą išsireiškimą, jog sta
tybos planai nė nikelio aukos 
nesą verti, gi kiti — klos tūks
tantines. J. Klauseikis

ROCKFORD, ILL,
šalčiai ir usis

Rockfordą prispaudė sunki 
žiema. Sniego uždėjo apie 15 co
lių. Kalėdos ir Nauji metai bu

REMKIT^ TUOS BIZNIERIUf 
KURIE GARSINASI 

♦♦NAUJIENOSE”

įGMININIIS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai Ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
G£LtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 lr PR 8083e

vo balti. Sausio mėnesyje at
klydęs iš Arktikos šaltis, pasie
kė 16 laipsnių žemiau nulio, 
žmonės namus apšildo visokio
mis priemonėmis. Anglis ir mal
kas mažai kas vartoja. Dauguma 
apšildo alyva ir dujomis. Naujų 
ir moderniškų namų apšildy
mai įrengti geriau. Jie atsispi
ria ir prieš didelius šalčius. To
liau iš miesto namai apšildomi 
prastais įrengimais. Dujų ar 
elektriniai mažų kambarių au
tomatai dažniausiai perkaista 
ir neatlaiko. Tai yra didelis 
gaisrų pavojus.

šeštadienį, sausio 3 d. įvyko 
baisi nelaimė. Sudegė dviejų 
aukštų namas ir jame keturi 
vaikai, nuo 3 ligi 17 metų. Tė
vai išbėgo skaudžiai apdegę. 
Vaikų motiną jau mirė.

šeima miegojo viršuje ir tik 
kaimynai pašaukė už mylios 
esančius ugniagesius. Vaikų iš- į 
gelbėti jau nespėjo, nes jau bu- ■ 
vo mirę. Dideliuose šalčiuose; 
dažnai pasitaiko ir gaisrų. Rei
kia patikrinti ir prižiūrėti apšil
dymo įrengimus. Ypač žiūrėti, 
kad prie kūryklų nebūtų popie
rių ir kitokios degamos medžia
gos.

Ir automobilių šaltis daug su
stabdė gatvėse, kurie negali pa
judėti, lyg karo metu ’ Hitlerio 
tankai prie Stalingrado. Tiems 
gerai, kurie praleisti žiemą išva
žiavo i šiltus kraštus, bet to
kių nedaug yra. žvalgas

IEVAS IR SŪNUS
ftiARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
lelef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LaidoTuviŲ direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAhViIDr
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742

1330-34 So. CA LIFORNIA A VEN»
Telefonas- LAfayette 3-0440

NARIAI:
Chicagos

I
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

< Susirinkimu ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Utenos Klubo metinis susirinki
mas įvyks antradienį, sausio 13 d. 
7:30 vai. vak Vengeliauskienės svetai
nėje, 4500 So. Taiman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug vi
sokių reikalų aptarti.

V. Juška, rast.

— Chicago Lithuanian National De
mocratic Club metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 14 d., 8 vaL 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St. Visi nariai prašomi daly
vauti, nes reikia daug reikalų aptarti.

J. Baltčas, rast.

A. + A.
CATHERINE BUDGINAS -

I JANUŠAITYTĖ
Gy.'.*Montello, Wise. Anksčiau gyveno Chicago, III.

Mirė 970 m. sausio 10 d.. 3 vai. ryte, sulaukusi senatvės.
Gimus* Lietuvoje, Mažeikių aps., Navarėnų miestelyje.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasimo dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami.
Laido' įvėmis rūpinasi Klemensas Jasaitis.
Kūną pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th 

-Street.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 13 dieną, 9 vai. ryte bus at- g 

lydėta Į Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks | 
gedidingO' pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į | 
Lietuvių šv. Kazimieto kapines.

Nuo^ džiai kviečame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da- g 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Draugai ir pažįstami:
Laidot uvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213. |

IIIM UIUIJį .................    r

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
♦

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
'DALYSE

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

i: BUTKUS - VASAITIS
■i 1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-5672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: Y Irds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191 >

į GEORGE F. RUDMIN
3319 So LITUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

I

i i
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikta

HELP WANTED — MALE 
Derbininkv Reikia

M1LWAUKEE ROADS NEEDS 
RAILROAD CAR MEN 

WELDERS — CAR CLEANERS — OILERS NEEDED 
EXPERIENCE NOT NECESSARY. WILL TRAIN. REAL ESTATE FOR SALE

Namai. Žeme —— r «r davimui
RZAL ESTATE FOR SALE 
Nai A, Žemė — Pardavimui

Dailininkai Skupo-Šileikio parodos atidaryme Balzeko muziejuje. Iš kairės i dešinę: A. Nakas, A. Petrikonis, 
M. Stankūnienė, VI. Vaitekūnas ir J. Mieliulis. Nuotrauka Jurgio Kasakaičio

V. RUBISOVA

DIDŽIOJI PIRAMIDĖ
miestas ir jo priemiesčiai skęs
ta žalumyne, jis pilnas judėji
mo ir gyvenimo. Ir staiga pasi
keitimas, lyg scenoje dekora
cijos. Kitas scenovaizdis: pa
saulis, pasaulis dykumos, kur 
neauga žolė, viskas — akmuo 
ir smėlis.

Toje dykumoje, vos šeši ki- 
išbu- 

jojusio miesto, yra vienas iš 
“septynių pasaulio stebuklų” 
— piramidės. Pati didžiausio
ji iš jų — Cheopso arba pap
rastai vadinama Didžioji Pira
midė, kurios aukštis vertika
liai 137 metrai, pamatas 230,38 

teisino virš metro.

Prie Nilo upės a ra prisiglau
dęs žemės ūkio kraštas — tur
tingas Egiptas. Vėjo pučiamos 
bangos nuo lygių krantų bėga, 
lyg į ošiančią cukrašvendrių 
jūrą, švelniais, žaliais daigais 
tęsiasi begaliniai ryžių laukai. 
Daug paukščių gyvenu laukuo
se ir soduose. Ypatingai man
prisimena kregždės ir ibisai. Įlometrai nuo išaugusio, 
Tamsus nejudantis ibiso silue
tas dažnai matomas cukra- 
švendrėse prie vandens. Seno
vės egiptiečiai jį laikė šventu 
paukščiu; jį atvaizduodavo su 
svarstyklėmis rankose ant sar
kofagų ir rulonų papiruso, see-Į 
nose paskutinio 
sielos pomirtiniame gyvenime. 
Kregždė gi paaukota deivei Izi- 
dai. Kilimo tolimos šiaurės, 
Egiptą pasirinko kaip myli
miausią vasaros kurortą.

* Ilgoje žalioje kultivuotoje 
oazėje “senojo” Egipto, lyg 
prilašinti, miestai ir gyvena
mos vietovės, kurie užima maž
daug 23-čią dalį krašto — apie 
38,,000 kvad. mylių. Pats Egip
tas turi 900.000 kv. mylių; 862, 
000 k v. mylių jo dykuma.

Tarp oazių pasaulio ir dy
kumos nėra perėjimų, žaluma 
staiga nutrūksta, lyg nukirsta, 
šį skirtumą aiškiai galima pa
stebėti prie Kairo. Milžiniškas

Call: Frank Zapolis | 
320872 W. 95th St i

G A 4-8654 Į?xspgAMCT

Įėjimas i piramidę šiaurinė
je jos sienoje, apie 20 metrų 
nuo pamato. Tai siauras su la
bai žemom lubom koridorius, 
vedantis žemyn Į tuščią, ir at
rodo, neužbaigtą kambarį, ku
riame tolesnio praėjimo nėra; 
koridorium reikia eiti susirie
tus, sulenkta nugara ir keliais. 
Toks pat koridorius veda aukš
tyn, paskui horizontalus, ve
dantis Į “karalienės kambarį”, 
kuris irgi tuščias. Šis “požemi
nis pasaulis” — viduriai pira
midės — primena kasyklas.

Nuo horizontalaus koridorio 
veda aukštyn plati gelerija su 
aukštom lubom (8,50 metro 
aukščio); pagaliau, galima 
pakelti galvą ir išsitiesti. Ga
lerija 47 metrų ilgio veda Į “ka 
raliaus kambarį”, štai mes ir 
prie sarkofago Cheopso.

Staiga mane apėmė nera
mumo, bejėgiškumo, išsiblaš-

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

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siusti čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit.

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

S J

Per annum on 
Investment bonus 

$20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

Per annum o* 
regular Savlngi

Savings Insured to

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, JANUARY 1970

Free suburban train transportation fym Elgin and other Milwaukee 
Road points.

Apply at CAR FOREMANS OFFICE, located 1% mile East of York Rd. 
and Green St, Bensenville, Hl. or phone.

766-1100 Ext. 331 or 330
An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reiki* Darbininkę ir Darbininklv

REIKALINGI VYRAS IR MOTERIS 
Vyrui — prižiūrėti arklius ir jautu
ką, moteriai — dali laiko padėti na
mų ruošoje. Puiki proga tinkamai 
porai. Susikalbėti angliškai. Pagei
daujama gyventi šioje darbovietėje.

Mr. G. A. LITCHFIELD 
BARTLETT, ILL.

Call collect 312 — 837-6071

Fuul-Time, Permanent Position 5 Day 
Week — 8:30 A. M. To 4:30 P. M. — 
Excellent* Working Conditions _

Plus Company Fringe Benefits.
APPLY IN PERSON

7530 FRONTAGE ROAD, 
SKOKIE, ILLINOIS 
Tel. 679- 8600

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Atskirame name, 58 St. ir Maplewood 
Ave., išnuomojamas naujai atremon

tuotas
5 KAMBARIU BUTAS. 

Du miegamieji ir garažas.
Teirautis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 

p. p. pas p. DĖNES, 
tel. 847-1141

|kymo, kokio tai “psichologi- 
inio” troškumo jausmas (tiktai 
“psichologinio”), nes kamba
rys. kuriame buvome, kas ste
bėtina, buvo gerai ventiliuoja
mas. Aš tuomet galvojau apie 
kolosalinę neaprėpiamą masę 
akmens, 
išorinio 

i šviečia 
žmonių 
tolimas, 
centre uždaryti

Kambario gilumoje stovi 
aukštas granito sarkofagas be 
dangčio. Jis tuščias. Jo pavir
šiuje nėra jokių užrašų ar grą- 
viūrų. Lygus, tamsus su aly
vuotu žvilgėsiu akmuo. Be sar
kofago, kambaryje nieko nė- 

jra.
Mane nustebino piramidės 

sienų tuštumas, ant kurių, kaip 
ir ant karsto, nebuvo jokių- pa- 

Igražinimų, bareljefų ir užra
šų; jvienintelis užrašas buvo 
kartušas, su vardu Cheopso, 
keletą kartii pažymėtas raudo
nais dažais, ant galerijos sie
nos. Jeigu piramidė — kapas 
ar mauzoliejus — tai kuo pa
teisinti tą griežtą kuklumą, ne
atitinkantį tų laikų faraonų 
papročių ir skonio, kurie mė
go prabangą?

Iki šios dienos neaišku, kaip 
galėjo žmonės pastatyti tokį 
“amžiną” pastatą su primity
viais tu laiku įrankiais. Kvla 
klausimas ir lieka paslaptis, 
kuriam tikslui ir kam iš viso 
buvo jis statomas? Nejaugi tik 
tam, kad širdyje šio milžino 
slėpti amžiams faraono mumi
ją? Jeigu taip, tai statyba pi
ramidės savęs nepateisina; sar
kofagas Cheopso tuščias ir mu
mija nebuvo atrasta. Legen
dose pasakojama, kad Cheop
sui už žiaurumą savo pavaldi
niams buvo apmokėta šiame 
pasaulyje: jis buvo užmuštas 
ir jo kūnas išmestas krokodi- 

jiams.
Cheopso kambaryje, nežiū

rint visiškos tylos, man pasi
girdo, lyg kambarys prisipildė 
kažkokiais paslaptingais šla
mėjimo ir šnabždesio garsais. 
Kas tai? Ar balsas akmens? Ar 
garsai iš kito pasaulio? Pana
šų jausmą “kalbančios tylos” 
teko pajusti žiūrint į tylius, 
plačius laukus, apšviestus pil- 
načio mėnulio.

Netikėtai tiems garsams at-
sakė gyvas balsas. Kambarys | kovo mėn.* 1 d.. 7 vai. vakaro, 
prisipildė dainos garsais (ne-j Orchestra Hali, 220 So. Michi-

CHEF
From 6 A. M. — 2 P. M. Must have
Institutional or restaurant experience.

Prepare meals for students and 
faculty.

Call Mrs. MATHEWS 
869-2511

after 1 P. M. for appointment.

nuo
kur saulė

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

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

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARLATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

skiriančią mus 
pasaulio,

ir auga medžiai; šis 
pasaulis man atrodė 
o mes pačiame Žemės 

i, lyg spąstuose, 
gilumoje

Jos, atrodo, turi kokią tai ma
gišką ypatybę: pagarsina, ap
šlifuoja garsą ir atmuša nuo 
savęs švarų, skardų ir skam
bantį.

Grįžtant Į mūsii kasdienini 
pasaulį iš žmogui nesupranta
mo, paslaptingo piramidės 
pasaulio, mes nusileidome laip
tais Į karaliaus galeriją, ir vėl 
beveik keliais šliaužėme per 
siaurą ir žemą koridorių.

Prie išėjimo iš piramidės ap
akino saulė, dykuma rodėsi 
lyg nepakenčiama, atsispin
dinti šviesa nuo ežero pavir
šiaus. šiltas vėjas sukosi apie 
sienas.

(Bus daugiau)

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

KATALIKŲ PARAPIJOS KT.FRONT- 
JAI REIKALINGA VIRĖJA. Gyventi 
vietoje, privačiose patalpose. Gera 
alga ir geri namai tinkamam asme
niui. Kalbėti angliškai. Reikalingos 
rekomendacijos. Lake apskrities apy

linkė. Rašyti: 
% Box AF 264 

225 W. WASHINGTON ST 
CHICAGO, ILL. 60606

BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke. ____

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

INCOME TAX SERVICE
2737 W. 43rd STREET

Tel. CL 4-2390

NIEKUR GERIAU!

Eržvilko klubas
Eržvilko draugiško klubo 

metinis susirinkimas Įvyko šių 
metų sausio mėli. 7 d. Venge
liauskienės salėję. Susirinki
mą atidarė pirmininkas Juo
zas Baličas ir tolimesni pirmi
ninkavimą perdavė naujai iš
rinktam pirmininkui Ben Jurė
nui. Ben Jurėnas yra gimęs ir 
augęs Amerikoje, bet jis nori 
dirbti su lietuviais. Į klubą 
Įstojo nauja narę-Emilija Bas
kas. Jai patinka lietuviai ir ji 
nori su mumis dirbti. Knygų 
revizijos komisijos pranešimą 
padarė Julia Sadauskas. Iš 
pranešimo matyti, kad 1969 
metais klubas nebuvo perdaug 
darbštus. Manoma, kad 1970 
metais jo veikla smarkiau pasi
reikš.

Baigiant susirinkimą buvo 
pranešta, kad šį mėnesį yra 
Helen Vengeliauskienės ir Ju
liaus Klimo gimtadieniai. Jiem 
sugiedota ilgiausių metų ir to
liau vyko vaišės. Buvo ir gim
tadienių pyragas.

Kitas susirinkimas įvyks šių 
metų vasario 4 dieną.

E. McNdmee

New Yorko Metropolitan 
Operos solistės Lilijos šukytės 
koncertas, ruošiamas Lietuvių 
Fondo, įvyksta Čikagoje š. m.

PATIKIMA MOTERIS 
BENDRAI NAMŲ RUOŠAI

1 ar 2 dienoms savaitėje. Reikalin
gos rekomendacijos. Susikalbėti an- 

Geras susisiekimas, artimo
je Northsidėje.

Pastovus darbas. 
Tel. 472-5506

gliškai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
nam,L automobi- 

' lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

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

PUIKUS 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir 
3 kamb., garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIŲ MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. S21,800.

2 BUTŲ po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

REIKALINGA 
PATIKIMA MOTERIS

2 ar 3 dienom savaitėje nuolatinei 
namų ruošai ir vaiko priežiūrai dak
taro namuose. Susikalbėti angliškai. 
Susitarsime dėl atlyginimo. Univer

sity of Chicago apylinkė.
Tel. 363-5559

BILLING CLERK
Film distributor — near Loop. 
Experience preferred. Some ty

ping required.
Salary open.

Call Mr. MAYER at DE 7-2855

BILLER - TYPIST
Will train, good typist for IBM billing 
mach. Air conditioned office in Old.
Town. Hospitalization, life ins.

profit sharing. Salary open.
SU 7-4500

Dirbančiai moteriškei reikalinga 
PATIKIMA MOTERIS 

bendrai namų ruošai 1 dieną savaitė
je, nuolatos. Reikia rekomendacijų.

5800 N. — 3024 W.
Susikalbėti angliškai. 

275-2306
po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

SWITCHBOARD TYPIST 
Good at figures, experienced. 

40 hours. Salary open. 
Benefits.

IMPERIAL SMELTING 
1031 E. 103 ST.

264-5900

Živilė Bilaišytė, A. Lands
bergio 5 stulpuose vaidina Pasa
kotoją. Vaidinimas Įvyks Jau
nimo Centre sausio 17 ir 18 die
nomis. Bilietai gaunami Mar
giniuose, 2511 W. 69 gatvė.

(Pr). ’

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopa ap 
drauda, veikia n o tariate

BEAL ESTATE AND BUILDERS
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ttlsomi auto mctorsl, stabdžiai, 

tunxips ir L t«
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 

4259 SoJfAPLEWOOD AVENUE
/t

Pigiai dažau kambarius, valau 
" , kilimus ir baldus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

Greita ir tvarktngas rijokixurin nuo 
savybių pirkizm - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai. income tax ir įvairūs kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR KITUS KRAiTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehtr, 
Chicago, III. S0652. Tai. YA 7-5980

LEO'S SJHCLAIR SERVICE
Ltonas Frsnecus, Ssv.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motoru remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

Tolu PR 8-9532

IIHIIKIIHI1I3SUO

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBiS 
^Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6W, STREET 
TbLs REpublk 7-1941 

fillIlIIHHISEEIKISI

A. & L. INSURANCE & REALTY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Stelbs k Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatai senus vi
zų rūsiu namo apšildymo pečius ir " 
air-conditioning į naujus ir genus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai
Turiu leidimus dirbti mieste ir

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

TeL: VI 7-3447

abejoju, kad tai pirmas atsiti
kimas piramidės istorijoj). Gi
das — egiptietis sustojo nu
stebęs, išklausė net dvi dainas, 
kurias dainavo vienas iš mū
siškių — turistas. Paklausė, ar 
tas dainas galima dar kada už
kirsti per radiją? Dainuojan
čiojo balsas skambėjo galingai 
ir švariai. Kambaryje Cheop
so, centre “Didžiosios Pirami
dės” stebėtinai gera akustika, 
— geresnė negu Europos ar 
Amerikos didžiuose operos te
atruose. J<aip išaiškinti tai? 
Sienos piramidės “atsako” ko
kiu tai viršestetiniu rezonansu.

gan Avenue. Koncerto pelnas 
skiriamas paremti lietuvių kal
bos lektūros atidarymo Čikagos 
Universitete.

Bilietai: Lietuvių Fondas, 
6643 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629. telef. 778-2858 
ir “Marginiai”. 2511 W. 69th St., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 778-4585.

(Pr)

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS 

teiftngiaustas ZINIAS 
ViV/A\SVA7A’1WAWWW.

♦ Jūriniais motyvais deko
ruota, tradicinė Klaipėdos Uosto 
Mugė Įvyks šių metų sausio mė
nesio 25 dieną, Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Ave., Čika
goje. Visa lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pasisve
čiuoti Juodkrantės Jūrų Skaučių 
Tunto, Baltijos Jūrų Skautų 
Tunto, Lemonto Trakų Vieti- 
ninkijos, Lietuvių Jūros šaulių 
ir LTS Korp! Gintaras jūriniai 
išpuoštose kavinėse ir Įsigyti 
originalių odos ir gintaro pa
puošalų. Atidarymas lygiai 
12 valandų, sekmadienĮ. (Pr).

’NAUJIENOS11 KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUC 4S IR BIČIULIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVI. 

LA 3-3775 
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigus automobiliu draudimai.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, president
9727 So. WESTERN AVI.,

Chicago, III. 40643. TaL 233-9717
Pardavinėjame lėktuvą, laivą, tran- 
Hidą bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus į visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtą porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, .dnas ir note 

kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointmg” darbus. Esame 
apdrausti visas darbas garantuotas.

Skambi nkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

1UY U.JL SAVINGS BOHDf

. r I I. I f Į, t. 1 t.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
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