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Indijoje su amerikiečiu parama statomas stiklinio pluošto tankas, tačiau apie jį sustatyti seno
viški bambuko ramsčiai, kuriais laipioja indai darbininkai.

s-LONDONAS. — Neseniai miręs britų karo istorikas ir takti
kas Sir Basil Liddel Hart parašė “Antrojo pasaulinio Karo Isto
riją”, kuri balandžio mėnesį bus išleista ir Amerikoje. Toje kny
goje Hart sako, kad 1943 metais Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeris Vyačeslav Molotov ir Vokietijos ministeris Joa
chim von Ribbentrop buvo labai slaptai susitikę už vokiečių 
fronto linijos tartis dėl taikos. Hart nurodo, kad susitikimas 
įvyko po vokiečių pralaimėjimo prie Stalingrado. Rusai, nors ir 
laimėję miestą, laukė, kad po žiemos vokiečiai vėl atnaujins savo 
ofenzyvą ir tikėjo, kad apsimoka su vokiečiais sudaryti atskirą 
taika. *

Britų istorikas rašo, kad dery
bos nutrūko dėl vokiečių didelių 
reikalavimų rusams. Vokiečiai 
pasiūlę sovietams naują sieną, 
kuri eitų Dniepro upe, o Molo
tovas reikalavęs, kad vokiečiai 
atsitrauktų iki prieškarinių sie
nų. šis susitikimas įvykęs 1943 
m. birželio mėnesį Kirovogra- 
do mieste.

Britų kariuomenės šaltiniai 
nurodo, kad kaip tik tuo metu 
sovietų propaganda buvo pra
dėjusi piktai kaltinti Ameriką 
ir Britaniją, kad šios planuoja 
su nacių Vokietija sudaryti at
skirą taiką. Paprastai, komu
nistai visada kaltina kitus tuo, 
ką jie patys daro arba mielai 
norėtų padaryti, jei būtų sąly-i 
gos.

Ribentropo-Molotovo derybos 
buvo paminėtos ir kito britų šta
bo karininko James Gould Coz- 
zens knygoje “Guard of Honor”. 
Britų karinė žvalgyba jQuebeco 

^Jb&nferencijoje įteigė dalyviams 
‘ raportą apie vokiečių-rusų tai
kos derybas. Toje konferencijo
je buvo ilgai svarstoma, kas 
įvyktų, jei rusai vėl susitarti] su 
vokiečiais.

JUNGTINĖSE TAUTOSE IZRAELIS
IR EGIPTAS KALBA SU JARRINGU
NEW YORKAS. — Vakar oficialiai prasidėjo Viduriniųjų 

Rytų taikos derybos. Jungtinių Tautų įgaliotinis, švedų ambasa
dorius Gunnar Jarring pirma susitiko su tik atvykusiu Izraelio 
ambasadorium Yosef Tekoah, o vėliau kalbėjo su Egipto EI Zay- 
yat. Diplomatai nieko nesako, apie ką buvo kalbama, tačiau 
Jungtinėse Tautose vyrauja nuomonė, kad iš tų derybų- nebus 
daug naudos. Visus nustebino karinga Egipto prezidento Sadato 
kalba, pasakyta Tanta mieste, Nilo žemupyje. Jis ten kalbėjo, 
kad Egiptas neis į jokius kompromisus ir kariaus dėl kiekvieno 
colio žemės.

Prezidentas žada 
geresnius metus
WASHINGTONAS. — Pre

zidentas Nixonas savo valandos 
pasikalbėjime su keturiais tele
vizijos korespondentais pirma
dienį pažadėjo gerus ekonomi
nius metus, mažėjančią infliaci
ją ir nedarbo sustabdymą. Jis 
palietė Vietnamo karą, kurio ga
las jau esąs matomas ir žadėjo 
nebombarduoti š. Vietnamo, jei 
jis netrukdys amerikiečių ati
traukimo iš P. Vietnamo.

Prezidentas pranašavo, kad 
naujasis kongresas daugiau su 
juo kooperuos ir priims jo svar
biausius pasiūlymus: šalpos įs
tatymo reformas ir paramą mie
stams. Prezidentas žadėjo mo- 

■ kesčių nedidinti.

Negras advokatas

SAN FRANCISCO. — Kali
fornijos negrę komunistę Angelą 
Davis teisme gins negras advo
katas Howard Moore iš Atlan
tos. Jis yra praeityje gynęs ne
gru organizacijų vadus Rap 
Brown ir Stokely Carmichael.

Davis kaltinama parūpinusi 
ginklus užpuolimui Marin teis
mo salėje. Jaunas 17 metų ne
gras pernai rugpjūčio mėn. įne
šė į teismą, ginklus ir bandė iš
vaduoti tris teisiamus kalinius. 
Susišaudyme žuvo teisėjas, pats 
ginklų įnešėjas ir du kaliniai. 
Prokuroro padėjėjas buvo sužeis
tas. Tardymas parodė, kad gin
klus šiam teismo puolimui nu
pirko Angela Davis.

SPRINGFIELDAS. — Miru
sio demokratų politiko Paul Po
well turtai bus tikrinami ir bus 
bandoma nustatyti, iš kur jis ga
vo tiek pinigų, pareiškė Illinois 
prokuroras William Scott, pra
nešdamas, kad be Springfielde, 
surastų 800,000 dolerių, Powell' 
paliko Edwardsvillej dar 700,- 
000 dol., kurie buvo laikomi ban- Į 
ko dėžutėje. Su visais žinomais' 
pinigais ir kitomis vertybėmis 
Powel paliko virš 2 mil. dol.

FORT LAUDERDALE. — šia
me Floridos kurorte siaučia gri
pas, jau sirgo 13,000 žmonių, iš 
kurių 18 mirė. Miesto valdyba 
paskelbė epidemijos apsaugos 
priemones.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou pranašau-' įstaigas ir piliečius Amerikoje. Maskvos radijas paskelbė, kad 
ja, kad Britanija bus priimta į tokia nota buvo įteikta Amerikos ambasadai Maskvoje. Nota 
Europos,Bendrą Rinką.- (sako,»ksd-zionistai ne tik trukdo normalią sovietų įstaigų Ame-

WASHINGTONAS. — če- Rikoje veiklą, bet jie drįsta grasinti sovietų diplomatams ir ki- 
koslovakijos valdžia išsiuntinė-, tiems piliečiams fiziniu smurtu. Amerikos valdžia, nors žadėjo 
jo užsienyje gyvenantiems čeko-J griebtis reikalingų priemonių, faktiškai bendradarbiauja su zio- 
slovakams anketas, kurias rei- nistais ir jų kriminaliniais veiksmais.
kalauja užpildyti ir grąžinti į 
Pragą. Manoma, kad ta akcija 
siekia įbauginti po Dubčeko pa
šalinimo pabėgusius žmones. Jų 
esą apie 70,000.

KAIRAS. — Egipto dykumo
je neseniai paklydo sovietų naf
tos ekspedicija ir klaidžiojo tris
dienas be vandens. Egipto vai- ?os- Visa atsakomybė dėl tokių 
džia įsakė svarbesniuose punk- sąlygų sudarymo.krintanti Ame- 
tuose dykumoje pakabinti dide- rikos vyriausybei.
liūs raudonus balionus.

LOS ANGELES. — Mansono pareiškė, kad ji kalta dėl dvie- 
advokatas teisme pavadino by- RJ atakų ant so ietį] —-ye. o, o 
lą “politiniu teismu”, nors kalti- įstaigos _Manhattane; 
namie j i žiauriai nužudę aštuonis 
žmones.
valdžia nusistačiusi prieš hipius 
ir juos dėl to persekiojanti.

Amerikos ambasada Maskvo- 
Advokatas sako, kad' j e negavo iš sovietų valdžios nu-, 

rodymų, kokių galima laukti var
žymų. Be diplomatų Maskvoje 
yra keli šimtai amerikiečių žur
nalistų, biznierių, įvairių kultū
rinio bendravimo pareigūnų ir 
jų šeimų. Ilgiau užtrukus Ame
rikos žydų demonstracijoms, so
vietai gali imti trukdyti ir turis
tams iš Amerikos, kurie važinė
ja į okupuotą Lietuvą ar kitas 
sovietines respublikas.

Uosto darbininkai 
boikotuoja lenkus
NEW YORKAS. — Keleivi

nis Lenkijos laivas “Stephen 
Batory” atplaukė į New Yorko 
uostą, tačiau keleiviai patys tu
rėjo iškrauti savo bagažus, nes 
amerikiečiai uosto darbininkai 
nutarė tą laivą boikotuoti. In
ternational Longshoremen’s As
sociation nepikietavo lenkų lai-1 
vo, tačiau neatvyko nė vienas jo 
iškrauti. Unijos prezidentas tuo 
reikalu pasiuntė prezidentui Ni- 
xonui telegramą, kurioje sako, 
kad jo unijos nariai neaptarnaus 
Lenkijos laivų, protestuodami 
prieš brutalų lenkų režimo el
gesį su savo uostų darbininkais.

jo jūroje, sako unijos preziden
tas Gleason, jie turėtų būti neį
leidžiami į Amerikos uostus.

Lenkijos laivų agentūra pa
reiškė, kad nuo 1955 metų Ame
rikos uostuose buvo apie 500 len
kų laivų ir jų niekas neboikota
vo.

"Negalime garantuoti jy saugumo", sako nota
MASKVA. — Sovietų Sąjunga diplomatinėje notoje praneša 

Amerikos vyriausybei, kad ji negali garantuoti amerikiečių saugu
mo Sovietų Sąjungoje, kol zionistai ekstremistai persekios sovietų

Toliau sovietų nota grasina, 
kad jei Amerika negarantuos so
vietų organizacijoms ir keliau
jančioms grupėms normalių są
lygų jų veikalai, tai Amerika ir 
pati negali tikėtis tokių sąly
gų garantijos iš Sovietų Sąjun-

New Yorke žydų gynybos ly-

Indijos rinkimai
NEW DELHI. — Indijos par

lamento rinkimai paskelbti va
sario 26 d. Rinkimai tęsis visą 
savaitę, kad visi 280 milijonų 
balsuotojų suspėtų atiduoti savo 
balsus.

Premjerė Gandhi tikisi sustip
rinti savo partijos, atskilusios 
nuo kongreso partijos, poziciją. 
Ją dabartiniame parlamente rė
mė komunistai ir kitos kairio
sios grupės. Prieš ją jau susi
organizavo trys opozicijos gru
pės: senoji kongreso partija, de
šinio sparno Jan Sangh ir so
cialistai. Jie visi nutarė atski
ruose rajonuose vieni kitiems 
nekonkuruoti ir išstatyti tik vie
ną kandidatą, kad nebūtų iš
rinkti Gandhi rėmėjai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Iš aviacijos šaltinių patir
ta, kad Naujų Metų išvakarėse 
Leningrado aerodrome įvyko di
delė nelaimė, sudužo Illiušin-18 
lėktuvas, žuvo daug keleivių. So
vietų spauda nieko apie tai ne
pranešė.

+ Valstybės departamentas 
išreiškė nustebimą ir susirūpi
nimą dėl sovietų grasinimų ker
šyti amerikiečiams, jei nesiliaus 
žydų demonstracijos Amerikoje. 
Praėjusią savaitę du amerikie- 
čiai Maskvoje gavo telefoninius 
grasinimus. Maskvoje gali bū
ti suorganizuotos demonstraci
jos prieš Ameriką.

+ Gynybos sekretorius Laird 
išvyko į Paryžių ir Saigoną. Jis 
nori patirti, kokia pažanga pa
daryta derybose su š. Vietnamu 
ir kaip eina vietnamizavimas 
Saigone.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
išvyko į savo vilą Kalifornijoje, 
kur bus 10 dienų. Prieš tai jis 
turėjo pasitarimą su vyriausy
bės nariais ir pakritikavo buvu
sį kongresą ir jo neveiklumą.

Čilė užmezgė diplomatinius 
ryšius su komunistine Kinija. 
Tai jau 57-ta pasaulyje ir trečia 
šios hemisferos valstybė pripa
žinusi Kiniją, po Kanados ir Ku
bos. Manoma, kad dabar Tauti
nė Kinija nutrauks su Čile san
tykius.

♦ Japonijos saugumo įstaiga 
paskelbė, kad Japonijoje yra 
280,000 komunistų partijos na
rių.

♦ Amerikos Lietuvių Taryba 
persikėlė į 2606 West 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629. Tel.: 
778-6901.
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Arabai nenurimsta

TEL AVIVAS. — Gazos pa
kraštyje arabų teroristai vėl me
tė tris granatas. Vienas arabas 
žuvo, kitas civilis buvo sužeistas, 
izraelitams nepadaryta nuosto
liu. V

Per praėjusius metus 237 iz
raelitai žuvo arabų fronte ir 782 
buvo sužeisti, žuvusių tarpe yra 
56 civiliai. Sužeistų tarpe — 
157 civiliai. Kareiviu žuvusiu ir 
sužeistų buvo daugiausia prie 
Suezo kanalo.

Nuo partizanų rankų žuvo 39 
arabai ir 734 buvo sužeisti Izra
elio valdomuose arabų plotuose. 
Partizanai puola tokius arabus, 
kurie važiuoja dirbti į Izraelį 
arba kurie atsisako įsijungti į 
partizanų eiles ir nemoka parti
zanams mokesčių.

Išskrido su šeimom
MIAMI. — Du Amerikos ne

grai, grasindami ginklais, pri
vertė keleivinį lėktuvą National 
Airlines DC-8 su 96 keleiviais 
skristi į Kubą, kur išlipo ne tik 
piratai, bet dvi jų žmonos ir ke
turi vaikai. Havanos aerodro
me negrus ir jų šeimas pasiti
ko Kubos atstovai, o lėktuvas 
su likusiais keleiviais grįžo į Flo
ridą.

Anglijoje Exeterio markizo brangy air- 
tomobilį puošia priekyje uždėtas pa
puošalas. Mažai kas žino, kad tai mar
kizo 10 mėty nešiotas klubo sąnarys, 
pagamintas iŠ vitallium metalo. Ne
seniai savo dirbtinį sąnarį markizas 
pakeitė, sena uždedamas ant automo

bilio.

Kinai ruošiasi 
karui su rusais

ROMA. — Iš komunistinės 
Kinijos sugrįžo du Italijos žur
nalistai, komunistų partijos na
riai. Vyras ir žmona buvo įleis
ti į Kiniją po 10 metų pertrau
kos kinų-italų partijų bendravi
me. Alberto Jacoviello dabar 
ėmė rašyti savo įspūdžius iš Ki
nijos. Jis Pekine pastebėjęs 
daug kur kasamus apkasus ir 
prie namų slėptuves. Kinijoje 
labai jaučiama karo grėsmė.

Straipsnyje italų komunistų 
laikraštyje korespondentas sako, 
kad beveik visi kinai nešioja ant 
Švarkų Mao Tungo ženklą. Vi
sur gatvėse kaba jo portretai. 
Visur matosi daug kariuomenės. 
Krautuvės ir turgavietės turi 
maisto ir kitų produktų, tačiau 
jokių liuksuso prekių. Mažai au
tomobilių, daug dviračių. Kinai 
atrodą neturtingi, tačiau ramūs, 
linksmi ir disciplinuoti.

Rūkas sutrukdė 
sen. Muskie vizitą 4.
LONDONAS. — Senatorius 

Edmund Muskie, galimas demo
kratų partijos kandidatas į pre
zidentus 1972 metų rinkimuose, 
pradėjo savo kelionę po Euro
pos valstybes nelaimingai. Jis 
atskrido į Londono aerodromą, 
tačiau iš čia dėl didelio rūko ne
galėjo skristi Į Frankfurtą, čia 
jo laukė vokiečių lėktuvas, ku
ris turėjo nuskraidinti Muskie 
į Austrijos Alpes, pas vokiečių 
užsienio reikalų minister} Walter 
Scheel.

Sen. Muskie Londone buvo pri
verstas sugaišti visą dieną ir nu
tarė į V. Vokietiją visai nebeva
žiuoti, nes kitą dieną jo jau lau
kė Izraelio vyriausybės nariai.

Marinai nekeičia 
drausmės taisyklių
WASHINGTONAS. — Ameri

kos marinų korpuso vadas gen. 
Leonard Chapman pareiškė, kad 
marinų korpuse nebus jokių 
naujų palengvinimų, kurie įve
dami kareiviams armijoje ar ka
ro laivyne. Marinų kareiviai bus 
dar plonesni, smarkesni, geriau 
paruošti, daugiau disciplinuoti 
profesionalai, negu buvo anks
čiau, pareiškė komendantas. Ma
rinai turi pirmi stoti į kovą ir 
turi būti tam pasirengę.

Generolas Chapman pareiškė, 
kad jis tikisi ir toliau gauti pa
kankamai savanorių į marinų 
korpusą, nors plaukų čia ir ne
leidžiama auginti ir drausmė yra 
gan stipri. Marinuose nebus lai
komi narkotikų vartotojai ir bus 
laikomasi disciplinos tradicijų.

Egipto prezidentas Sadat mi
nėtoje kalboje pripažino, kad so
vietų kareiviai buvo atvežti pri
žiūrėti priešlėktuvinės gynybos 
raketų ir radaro stočių. Jie bu
vę reikalingi, nes truko astuoni 
mėnesiai, kol egiptiečiai išmoko 
naudoti sovietų raketas. Kada 
izraelitų lėktuvai puolė Dahshur 
bazę vasario 17 d., ten žuvo še
ši sovietų kareiviai. Sadat pa
reiškė, kad prezidentas Nasseris 
pakvietė sovietų kareivius sau
sio 22-25 d., kai jis buvo netikė
tai nuvykęs į Maskvą.

'Prezidentas Sadat pridėjo, kad 
Churchillis ir Rooseveltas pra
šė Stalino pagalbos kare prieš 
Hitlerį ir tai nebuvo laikoma gė
da, tačiau “kai mes paprašome 
rusų padėti ginti mūsų šalį, tai 
laikoma “taboo”. Kas jiems tin
ka, tai mums netinka”, kalbėjo 
Sadatas.

Vakar žinių agentūros paskel
bė, kad Egipte paneigiami pre
zidento žodžiai apie žuvusius so
vietus prie Suezo. Matyt, Mas
kvai nepatogu skelbti apie so
vietų kariuomenės buvimą Egip
te. Komunistų spauda kaltina 
vakarų žurnalistus, kad jie iš
sigalvojo šį Egipto prezidento 
pareiškimą.

Sadatas pagrasino, kad prasi
dėjus karui su Izraeliu, jis nebus 
ribotas, bet — totalinis karas, 
kuris pasieks kiekvieną kaimą, 
kiekvieną darbovietę. Priešas 
dar tebesąs stiprus ir gali pada
ryti daug žalos. “Mes tačiau ei
sime į tą karą ginti savo garbės’.’

Stebėtojai galvoja, kad šito
kie Sadato pareiškimai prieš pat 
derybas siekia sustiprinti Egip
to pozicijas ir priversti Izraelį 
nusileisti derybose. Kartu Egip
to piliečiai paruošiami galimam 
konflikto atsinaujinimui.

Chiang Kai Šėkas 
žadąs pasitraukti 
HONG KONGAS. — šios bri

tų kolonijos spauda paskelbė, 
kad Tautinės Kinijos preziden
tas Chiang Kai šėkas žada pasi
traukti iš pareigų, nes galvoja, 
kad jo pasitraukimas padės Tau
tinei Kinijai likti Jungtinėse 
Tautose. Galvojama' atsisakyti 
opozicijos “dviem Kinijom” ir 
likti kartu su komunistine Ki
nija Jungtinėse Tautose, nes 
Formozoje neabejojama, kad 
anksčiau ar vėliau Kinija bus 
priimta į tą organizaciją. Pasku
tinė Generalinė Asamblėja 51 
balsu prieš 49 pasisakė už Kini
jos priėmimą.

Chiang Kai šėkas dviejų Ki- 
nijų formulės nepripažįsta, to
dėl jis nutaręs pasitraukti 1972 
metais, kad jo pasekėjai galėtų 
priimti naudingesnę Tautinei 
Kinijai liniją. Užsispyrusi lai
kysena galinti izoliuoti Tautinę 
Kiniją pasaulyje.

♦ Vatikane kalbama, kad Po
piežius šiais metais aplankys Pa
ryžių.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

A dresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

/

VHI-JI METAI NR. 1 (305)

NAUJI CLEVELANDO SKAUTININKAI PO ĮŽODŽIO

Iš kairės į dešinę: D. Kavaliūnaitė, V. Staškus, E. Jakulis ir J. Petraitytė.
V. Bacevičiaus nuotr.

di

Lietuvos sesei ir 
Simui Kudirkai

Gruodžio 20 d. pavakarį 
džiojoj Chicagos Jaunimo Centro
salėj darbymetis, lyg bičių avi
lyje. Jaunosios sesės, vyresnių
jų padedamos, šienu klojo penkis 
ilgus, per visą salę nusitiesusius 

' stalus, eglišakiais puošė, val- 
Į gius dėliojo, kėdes rikiavo. Kitos 
į eglutę šiaudinukais puošė, o pa- 
' čios mažiausios paukštytės kar- 
i tojo savo vaidmenis, kad nepa- 
; mirštu kieno kada eilė kalbėti, 
j deklamuoti.

Skautminkės V. Aleknienės, dailininkės iš Chicagos, I Ir kai jau viskas paruoš 
talka lietuviškiems šiaudinukams prje Raitųjų stalą vietas už-

Kalėdos yra žinomos visame pasaulyje kaip taikos ir rainy- j tėveliai ir svečiai. Salė kve- 
. .. ,. , , . * , , , . j , pėjo eglišakiais, kava ir garbes švente. Skautems-tams tai vra dar bendru genijų darbeliu ,.. . . . ...." " - i dziais- pasninko valgiais, kuriuos

laikotarpis. Ir vieną tų darbelių kaip tik atliko gruodžio 24 d., ateidamos sunešė kernaviečių 
Cleveland© akademikai skautės ir skautai, suruošdami tradicines mamytės. Be jų pagalbos juk 
lietuviškas Kūčias, kuriose dalyvavo virš 70 žmonių, jų tarpe niekada neišsiverčiami!
kleb. kun. B; Ivanauskas, kun. Žemaitis ir svečias iš Washington© : 
kun. dr. T. Žiūraitis.

CLEVELANDO BENDRŲ KŪČIŲ AKIMIRKSNIS

Kalėdų Senelis (Pr. Mašiotas) dalina dovanas.

V. Bacevičiaus nuotr.

ldomus sumanymas Clevelande:

Fries Kūčių vakariene, Aka
deminės Skaučių Draugovės Cen
tro V-bos pirmininkė S. Gedgau
dienė nuotaikingai-pravedė t.-=n. 
Reginos Nasvytienės paruoštą 
trumpą .kalėdinį montažą, kuri 
gražiai atliko Vilija ir Paulius 
Nasvyčiai ir Linas ir Gediminas 
Puškdriai.

Prasidėjusią programą ati
džiai stebėjo visi, nes ji šie
met buvo išimtinai jaunųjų 

paruošta ir pravesta.
Vedė vyr. sk. K. Bukaveckai- 

■ tė, kuri taip pat parašė ir ka- 
, ^lediniu nuotaikų žodinį monta- 

R. Kiudulaitė, J. 
f. Kliknaitė,' D. Mačiukevičiūtė ir

VEIDAI

DARBAI

Po.to, kleb. kun. B. Ivanaus
kas paskaitė Kūčių vakarienė? 
maldą, o jaunieji programos da
lyviai uždegė tradicines Kūčių 
žvakes. Visi dalinosi paplotė
liais, linkėdami vieni kitiems 
maloniu Kalėdų švenčiu. Prie 
šienu uždėtų ir gražiai papuoš
tų stalų ir skaniai pagamintų tra 
dfcinių Kūčių valgių, vyriausios 
šeimininkės t. n. M. Puškorienės 
globoje ir visai netikėtai Kalė
dų senelio (P. Mašioto) visi ap
dalinti dovanėlėmis, Kūčių da
lyviai praleido keletą malonių 
valandėlių.

Bet daugiausia dėmesio susi
laukė

pirmą kartą Clevelande 
baltais lietuviškais orna
mentais - šiaudinukais pa
puošta Kalėdų eglutė ir la
bai skoningąi.tuo pačiu bū
du išpuošta* scena ir salė.

Kiek ten įdėta darbo ir lar--] V. Musonytė.
ko mūsų darbščiųjų sesių S. ■ Viešnios ir svečiai sėdėjo kar- 
Gedgaudienės r P. Mašiotienės, ’ įu prįe baltųjų skobnių, čia pat, 
salėje padedant visų akademi-; galustalėje, stovėjo dvi tuščios 
kų bičiuliui sktn. V. Bacevičiui.; kėdės; viena pasilikusiai sesei 

. Tie įspūdingi ornamentai bu- ' Lietuvoje,, kita — mūsų broliui 
vo pagaminti pagal s. Vandos isimui Kudirkai. Buvo graudi aki- 
Aleknienės iš Chicagos demons- mirką, iš sesės Kristinos lūpų 
truotą Clevelande šiaudinukų išgirdus, kam šios kėdės skirtos, 
gaminimą. *1 Lartu su tyliais, iš širdies gel-

Nepaprastai gražūs ir idomūs ;einančiais sveikinimais 
kalėdiniai papuošimi ir ‘ itiems’ ku™l tuščios vietos by-

Į loja mums apie kažkur toli esan- 
s. B. Rėkaus tvarkoma ka- į gjus brangius šeimos narius... 
lediniu giesmių muzika su- I .. , ,. . . Tjr.... sm tradiciniu Kūčių rengėjas dare tikrai jaukia ir malo- , ... ® .

. rr-~- i ' i-i kernavietes sveikino Vid. Rajo- ma Kuciu vakaro nuotaika. , .T , , •no vadas v. s. P. Nedas, vadei-
Ačiū akademikėms skautėms vė S. I. Kerelienė ir tuntininkė 

ir skautams už taip visiems ypa 
tingą gerąjį Kalėdų darbelį.

ps. D. Dundzilienė, šia proga su 
džiaugsmu pristatydama tris pa- 

N. M. žangias tunto seses: vyr. sk. Gr.

WAK

m

L. Kanto nuotr.

DR. ALGIS AVIŽIENIS KALBA LOS ANGELES MIESTE "100 VALANDŲ" DEMONSTRACIJOSE DĖL SIMO 
KUDIRKOS.

i tuvis mokslininkas, dirbąs Los 
Angeles, Calif., sprausminių va
riklių laboratorijoje, gruodžio 
7 d. Times žurnale plačiai mini
mas, kaip išradęs naują ir sudė
tingą kompiuterį STAR (Self
Testing and Repairing), kuris 
dabar užimąs 100 kubinių pėdų, 
bet ateityje dr. A. Avižienis gal- 

i vojąs sutalpinti į 2 kubines pė- 
į das ir tereikės tik 50 wattų 
I elektros energijos. Naujoji ma- 
I šina gali savo apskaičiavimus 
i patikrinti, juos atitaisyti ir net 
pakeisti reikalingas dalis. Fa- 
urėriama, kad naujasis mecha
nizmas ne tik yra svarbus erd
vių kelionėms, bet ir žemėje tik- 

i r nant už garsą greitesnių lėktu- 
1 ų skridimus, daug padedantis 
-moderniems ligoninių įrengi
mams ir t. t.

J'ums malonu, kad šis laimė
jimas yra pasiektas ASS filiste
rio, buv. LSB skautų vyčių sky- 

i riaus vedėjo skautininko Algir- 
I do Avižienio, kuris, atitrūkęs

ic “Times” žurnalas aprašė nuo mokslinio darbo, praėjusią 
mokslininką dr. Algirdą Avižie- i vasar? Angeles vilkiukų Sto
nį. Dr. Algirdas Avižienis, lie- ėi° ūkio vedėjo parei-
___________________________ i gas. Brolį Algirdą Avižienį dau- 

’__________Į guma skautų bei skaučių nekar-
Vindašiūtę ir “Žemynos” dr-ves 'tą yra sutikę brolijos ir ASS 
seses J. Kliknaitę ir R. Martytę., stovyklose ne su “kompiuteriu”, 
Joms pažangumo žymenis prise- į ^t su skauto vyčio lazda ranko- 
gė Vid. Rajono vadeivė ps. I.|je. Atrodo, kad toje skauto vy- 
Kerelienė. Sesė tuntininkė šia ėio lazdoje išgraviruotas skauto 
proga pristatė ir naujai išrink- vyčio šūkis “Tarnauti” buvo ir 
tą tėvų komitetą, kurį jau tuoj liko brolio Algirdo gyvenimo 
po švenčių užgrius Kaziuko mu- kelrodžiu, 
gės darbų našta.

Tradicinį žvakių degimą atli
ko Šešupės dr-vės paukštytės, 
vadovaujamos vyr. sk. A. Pa vii- 
čiūtės ir talkinamos vyr. sk. D. 
Stelmokaitės.

S. N. Užubalienės scenos vaiz
delį apie kūčių naktį salstelėju
si vandenį ir duoną bei apie ga
linčius kalbėti gyvulėlius suvai
dino Dubysos dr-vės paukštytės. 
Porą kalėdinių giesmių sugiedo
jo scenon štiėjęs vyr. skaučių 
būrelis su s. V. Alekniene. Joms 
akordeonu pritarė tėv. A. Ke- 
zys. .

Žvakių liepsnelėms plazdant 
ir paplotėliams traškant, salėje 
visur galėjai' girdėti šventinius 
linkėjimus, guriuos vieni ki
tiems reiškė^fos didžiosios šei-‘ 
mos nariai. jBeikia pažymėti, 
kad, ačiū Dievui, ši šeima vis di
dėja. ■■ ’ I- - ■

Vienas iš gražiausių mo
mentų šių Kūčių metu—tai, 
žvakučių šviesoms mirgant, 
tunto kapeliono tėvo A. Ke- 
zio skaitomi Kalėdų evan
gelijos žodžiai apie didįjį 
džiaugsmą ir taikos žodį, 
anuomet i? dangaus Į žemę 
Dievo pasiuntinio atneštą.

Antrasis -- tai Žemynos dr- 
vės skaučių atliktas kalėdinis 
gerasis darbelis. Jos, vadovau
jamos draugįriinkės vyr. sk. D. 
Bruškytės ir ps. A. Martienės, 
savo padarytais šiaudinukais ne 
tik papuošė scenoje puikiai šVy
tėj usią eglutę, bet kitus siūlė 
kūčių dalyviams, prašydamos už 
juos aukos, kuri Seserijos soc. 
skyriaus siuntinių pavidalu bus 
nusiųsta mūsų sesėms užjūry
je.

Reikia ypatingai pagirti 
Žemynos seses už šios min
ties įgyvendinimą; jų na
gingumas ir darbštumas su
teiks kuklią materialinę pa
ramą sesėms, kurioms liki
mas skyrė kartesnę ir sun

kesnę dalią.

Dar daugiau; iš už nepasie
kiamų joms tolių ateinanti šir
dies šilumą ypatingai šių jau
nų, skautiškų širdžių, joms bus 
neapsakomai didelė dvasinė stip
rybė. šis šiaudinukų “vajus” 
žemynietėms ir finansiniu at
žvilgiu puikiai pavyko. Manau, 
Žemynos sesės nebūtų priešin
gos šią gražią mintį “paskolin
ti” ir kitų draugovių sesėms atei
nančių Kalėdų proga!

Salėje buvo apie 370 dalyvių.
Kai jie pakilo nuo šių skautiškų1 
Kūčių stalo, jų rengėjų širdy
se galėjai justi džiaugsmą, kad, 
štai, vėl vienus bendro, darnaus, 
darbo ir talkos metus užbaigėme 
sveiki, vieningu, lietuvišku ke
liu ėję. Kemavietėi

je, žinoma, nebesiriboj’a skautiš
ka mūsų šeima ar lietuvių bend
ruomene. Brolio Algirdo moks
linis tarnavimas apima ne tik 
visus gyvenančius JAV, bet ir 
visą žmoniją, kuriai naujieji iš
radimai neša šviesesnį rytojų.

* Jau laukiame "Skautų Ai* 
do” Nr. 1. švenčių metu gavo
me paskutinį 1970-jų metų 
“Skautų Aido” mėnesinio žur
nalo numerį (gruodžio mėn., Nr. 
10 >. šiuo numeriu uždaromas 
1970 metų komplektas. Atrody
tų, jog pagal mėnesių skaičių, 
dviejų numerių trūksta, tačiau 
žurnalo skaitytojams yra žino
ma kasmetinė vasarinė tradici
jai liepos ir rugupiūčio mėne
siais “Skautų Aidas” neišeina. 
Tai stovyklų mėnesiai, ir “S. 
A.” darbuotojai jose atlieka sta
žą, kartais aplankydami net ke
lias stovyklas (kaip, pavyzdžiui, 
pernai uolus foto koresponden
tas s. V. Bacevičius dalyvavo 
net penkiose- stovyklose).

Pernykščių metų komplektas 
yra įdomus tuo, kad tai" — eg- 
zamininis darbas pirmą kartą 
aplink “Skautų Aidą” susispie
tusių žmonių, kurie, LSS Tary
bos Pirmijos sumanymu, 1970- 
siems metams buvo pirmiausia 
pakviesti iš Chicagos: čia- dabar 
vyksta redagavimo, administra
vimo ir spaustuviniai darbai.

Skaitytojų netiesioginiai pa
sisakymai, reikia manyti, paaiš
kės atnaujintomis prenumera-

Guviai skautai vasarą,
ruete bwfir^ stovyklą. Ji įvyks

Jo tarnavimas mokslo plotmė- ’ tomis.

DAIL. J. LAURINAIČIO PARODOJE,. DETROITE,
• v- * • r J-* -i - * JtJ > - - - ■ - * • » ’ ’ • * . 4 j J ? t. » • į ~ X

kurią gruodžio 5—6 dienomis suruošė Baltijos ir Gabrjos skauty-ciu- tuntai
Dešinėje kalba- dail. J. Laurinaitis.

V.- Bacevičiaus nuotr.

mis. Norima suorganizuoti pla
tesniu mastu, kviečiant brolius 
ir seses iš JAV, Kanados ir Aus
tralijos. Turime žinių, kad da
lyvaujančių kitų žemynų stovyk
lautojų skaičius nevaržomas, nes 
reprezentaciniai vienetai, grei
čiausia, nebus siunčiami dėl lėšų 
stokos. Norintieji šioje europi
nėje stovykloje dalyvauti bro
liai ir sesės turi iš anksto, jau 
dabar, kreiptis per savuosius 
Vyriausius Skautininkus.

Anglijoj paruošiamuosius sto
vyklos darbus vykdo Rajono va
das s. J. Maslauskas, o Vokie
tijoje — brolis Algis Vitkus, 
kuriam tenka pagrindinės tech
ninės stovyklos organizmo pa
reigos.

Tradicinis Liet. Skautų Bro
lijos gerasis Kalėdų darbelis 
šiais metais irgi skiriamas Eu
ropos skautų stovyklai ’parem
ti. Visi dideli ir maži vienetai 
prašomi nedelsiant (kad ir kuk
lias aukas) pasiųsti iždininkui 
ps. A. Glodui į Worcester!.

Sveikiname naują laikraš
tėlį — “Rambyną”, šį kartą iš
ėjusį spaustuvėje; šiomis dieno
mis gavome Chicagos Lituanicos 
tunto Rambyno draugovės laik
raštėlį (Nr. 1-3) pasivadinusį 
d-vės vardu. “Rambynas” yra 
16 puslapių, rašytas mašinėle, 
bet spausdintas spaustuvėje,- to
dėl ir tekstas ir iliustracijos la
bai ryškūs. Turinyje — “Ne
muno” stovyklos, iškylų ir Dai
navos sąskrydžio aprašymai, 
įneštas humoristikos kampelis 

vilkiukų varlinėj imą, ištrau
ką iš Baden-Powellio raštų apie 
rūkymo kenksmingumą, trupu
tis savos kronikos-, informacijos

Praną ir Algirdą Brazins- 
ir Simą Kudirką

Deja,, po visais rašiniais nė
ra parašų,, ir nežinia, kas jų au
toriai. Taip pat nėra paaiškini
mų ir po gausiomis foto nuotrau
komis (išskyrus 14 psl.).

Siunčiame daug linkėjimų sun
kiame spaudos darbe visam re
dakciniam kolektyvui, kurį rado
me “Rambyno” viršelio 2 psl.:

taičiui, si. SL Petkui, G. Petkui 
ir A. Derenčiui. Sėkmės !

What if we told you 
to cough up $18.75

A little orer 4 dollars for 
every 3 yotf irrest Plus, the 
privilege of buying the nwr 5%

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of die nice 

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

That’s because you happen

nobody forces you to do anything.
Rather, your country asks 

that you simply consider the

Bonds.
First of all, if you think

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

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

But these are die selfish

Good, bot selfish.
There's one other very im

portant reason why Americans 
already own over $52 billioc - 
in Bonds.

If s called pride.

Amerieane sdU chooae to think 
thia is thebest piece of real 
estate going. •

If yon happen to be one of 
these Americanewbo dunk*

of our*, why noChtty into it 
Sign up for the Payroll Sav

ings Plan where yon wurE 
Or go to your bank. 
And cough upthat 118.751

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

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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Kremliaus pamainu kaita

ATEINA TREČIOJI KARTA
(Tęsinys)

3. Chruščovo-Brežnevo parta
paračikas: “pereinamasis tipas”. 
Iš auklėjimo ir įsitikinimo būda
mas grynakraujis stalinininkas, 
jis išgyveno asmenybės skilimą, 
kada jis 20 suvažiavime buvo 
priverstas, bent išoriniu atžvil
giu, atsisakyti nuo Stalino, šitas 
atsisakymas vyko šūkiu prieš 
“Stalino asmenybės kultą” ir 
už grįžimą į “Lenino partinės 
vadovybės principus”. Praktiš
kai tai reiškė, kad stalinizmas 
kaip partinė doktrina valdymo 
reikalui atmetama ir vakarykš
tis autoritetinis kolektyvo val
dovas — šitas “stalinukas” — 
nuo šiol reikšis kolektyvo vardu 
ir palaikomas (“kolektyviškumo 
principai vadovavime”). Tat lie
tė ir liečia visus partinės hierar
chijos laipsnius. Padėjęs naujus 
kolektyvinės vadovybės doktri
nos pagrindus, Chruščiovas ir 
tapo pats jos pirmąja auka.

Bet kaip tik Chruščiovo nu
vertimas parodė “pereinamojo 
tipo” nepaprastą beprincipišką 
dviveidišknumą: atėjęs j valdžią 
dėl Stalino nuvainikavimo (20 
suvažiavimas), o paskum įsitvir
tinęs valdžioje, paskelbdamas, 
kad Stalinas leninizmo priešas, 
“pereinamasis tipas” griežtai 
keičia politiką: jis rehabilituoja 
ne tik Stalino vardą, bet ir jo 
metodus (Maskvos, Leningrado, 
Ukrainos bylos intelektualams, 
Čekoslovakijos okupavimas). To
kiu būdu “pereinamasis tipas” 
grįžo į pirmykštę būklę: jis da
bar tas pats Stalino partapara- 
čikas ideologiškai imant, bet 
“kolektyvininkas” valdymo me
todų atžvilgiu.

Primityvi galvosena

Būdamas komunistas iš vardo, 
partaparačikas labai ribotai te
moka komunizmo istoriją ir teo
riją. Marksizmo' leninizmo jis 
mokėsi ne iš pirminių šaltinių, 
bet iš mokyklinių vadovėlių. Jei
gu jam kada ir teko skaityti ga- 
balukus iš marksizmo klasikų, 
tai juos skaitė, kaip tikintysis 
.skaito šventąjį, Raštą: semda
mas įkvėpimą iŠ atskirų posa
kių, bet nesigilindamas į jų es
mę. Todėl partaparačikas, nors 
ir skelbia dialektiką, pats iki 
kaulų smegenų lieka dogmati
kas. Todėl ir jo teoriškasis gal
vojimas yra labai primityvus

(geriausi pavyzdžiai — Chruš
čiovas, Brežnevas ir pats šefas 
— ideologas Suslovas).

Valdymo dresūra
Tačiau yra vienas mokslas, 

kurio jį iš pagrindų mokė ir to
bulai ištreniravo, būtent, kaip 
valdyti žmones, valstybę ir par
tiją. Partaparačikas — tai eli
tas iš elito. Įprastinis jo kelias 
šioks: 10 metų vidurinės mokyk
los (joje įstoja į komsomolą), 5 
metai aukštosios mokyklos (joje 
įstoja į partiją). Įgijęs inžinie
riaus, agronomo ar pedagogo 
profesiją, jis pradeda domėtis 
geresnes perspektyvas turinčiu 
partiniu darbu. Netrukus jį ski
ria pirminės partinės organizaci
jos sekretoriumi, renka į parti
jos rajono komitetą, miesto ko
mitetą.

Atrankos kriterijai

Po 4-5 metų jį perkelia vien 
tik partinio darbo dirbti rajono, 
miesto arba srities (obkomo) 
aparate. Vėl po 5-6 metų jį siun
čia į aukštąją partijos mokyklą 
prie SSKP CK dvejiems ketve- 
riems metams. Nuo to laiko jis 
pasidaro partijos CK nomenkla
tūriniu darbininku, nesvarbu 
kuriame Sovietų S-gos kampe 
jis dirbtų. Skiriant jį į partini 
darbą, buvo vadovaujamasi, kaip 
to reikalauja “kadrų politika”, 
dviem kriterijais: politiniu at
sidavimu ir veiklumu. Esant vie
nodoms politinėms ir veiklos ko
kybėms, pirmenybė teikiama 
stiprioms, valingoms natūroms, 
kurios sugeba vadovauti ir ko
manduoti.

Partaparačikų atsidėjimas 
darbui prašoka bet kokį pagyri
mą. Dirbdami po 16 valandų pa
roje, jie pamažu atsisako nuo 
asmeninio gyvenimo. (Tyrimai 
rodo, kad dėl persidirbimo jų 
mirtingumas didesnis, negu kitų 
valdininkų).

Nauja klasė

Partaparačikų charakteristi
ka nebūtų pakankama, jei tenu- 
rodytume jo politinius, aktyvu
mo ir psichinius bruožus. Papil
domai reikia pabrėžti, kad parta
paračikas yra naujos klasės at
stovas ne tik fiziškai, bet ir dva
siškai. Lenino “komitetininkas” 
buvo proletariato atstovas, o pa
ti partija, buvo daugiausia pro-

Kalbantis komputeris padeda 
sunkvežimiu įmonėms sekti, 
kur yra viena ar kita masi
na. Komputeriy pagalba per 
labai trumpą laiką sužinoma, 
kur visoje Amerikoje yra 
sunkvežimis, reikalingas įmo

nei.

letariška. Stalino partaparači
kas — naujos klasės — biuro
kratijos ir inteligentų — atsto
vas, o SSKP — daugiausia biu
rokratų inteligentų partija. Le
nino partijos komitetai lig re
voliucijos ir po jos devyniais de
šimtadaliais buvo sudėti iš pro
letarų ir tik 1/10 iš inteligentų 
atstovų. Stalino laikais santy
kis apsigręžė priešingai. Parti
jos aparate Stalino laikais, o 
taip pat ir dabar, nėra nė vieno 
proletaro dėl šios paprastos prie
žasties : kad būtum priimtas 
dirbti partijos aparate, kartu su 
partijos bilietu reikia parodyti 
ir universiteto diplomą. Lenino 
laikais šalia partijos bilieto te
reikėjo parodyti tik darbo kny
gelę.

Bolševikų partiją Leninas va
dino darbininkų klasės avangar
du ir teikė išimtinę reikšmę dar
bininkų žymiai persvarai parti
joje. Greta vieno inteligento, 
įstojusio į partiją, reikia priim
ti kelis šimtus darbininkų, — 
kalbėjo Leninas (10. t. 19 ps.).

Partijos 8 suvažiavimas 1919 
m., Leninui pasiūlius, nutarė 
sustiprinti darbininkų ir ūkinin
kų telkimą į partiją, bet labai 
apylasiai priiminėti tarnautojus 
ir valdininkus (“SSKP revoliu
cijoje” 1 dalis, 441 ps.).

Kada utopinė socializmo kūri
mo rusų žemėje idėja visiškai 
bankrotavo, Stalinas nusprendė 
suorganizuoti kai ką realesnio ir 
svaresnio: absoliutinę totalinę 
valstybę. Taip buvo įsteigta is
torijoje precedento neturinti 
biurokratinė valstybė, kur ne tik 
administracijai, bet ir visai po
litikai, ekonomijai, kultūrai, 
minčiai, jausmams vadovauja 
visur esanti partija. Tatai savo 
ruožtu pareikalavo socialistų

svajotojų partiją paversti biu
rokratų partija, valdytojų ir 
valdžios meistrų partija. Vadi
nasi, tokia partija negalėjo tu
rėti nieko bendro su Lenino par
ti ja“proletarų ir kucharkų” (vi
rėjų), kurie pasak Leniną turė
jo valdyti valstybę. Todėl Sta
linas 18 partijos suvažiavime 
1939 m. visiškai nuosekliai iš 
partijos nuostatų išbraukė vi
sus Lenino apribojimus, taiky-

I ius priimant i partiją tarnauto- 
> jus ir inteligentus.

Socialinis profilis
Dėl tų išbraukimų ryškiai pa- 

j sikeitė partijos socialinis veidas 
ir, reikia pasakyti, kaip tik jos 
abui. Jeigu 1932 m. darbininkų 

Į procentas partijoje sudarė 64.5, 
o tarnautojų tiktai 7,7, tai jau 
1957 m. darbininkų partijoje be
buvo 32.0%, o valdininkų — 
50.7'<. Darbininkų partija vir
to biurokratų partija, bet visiš
kai kito tipo — klasės politinių 
biurokratų partija. Priimant į 
biurokratų partiją, pirmenybė 
buvo teikiama ne “kanceliari
niam proletariatui” (techniniam 
kontorų tarnautojams), o iš
mokslintiems vadovaujamų po
stoviu valdininkams. V

Partijos socialinio veido pasi
keitimą biurokratijos ir inteli
gentijos labui gerai charakteri
zuoja šie oficialūs duomenys 
apie komunistų išsimokslinimą.

1927 m. iš 1,212,505 komunis
tų partijos narių 9,614, t. y. 
0.8% buvo baigę aukštąjį moks
lą, vidurinį buvo baigę 104,714, 
t. y. 8.6%.

1967 m. aukštąjį mokslą bu
vo baigę 2,097,055 SSKP nariai, 
jį bebaigiančių — 325,985 arba 
2.6% ir vidurini — 3,993,119 ar
ba 31.5%. (šaltinis: “Partijna- 
ja žizn‘” No. 9.14 ps. 1967 m.).

Tad iš šių duomenų matyti, 
kad dabartinės komunistų parti
jos 50.6% sudaro biurokratai ir 
inteligentija, o 1927 m. šios dvi

grupės tesudarė tik 9.4% vi
sos partijos. Vien su universi
tetiniu išsilavinimu 1967 m. par
tijoje buvo per du milijonus žmo
nių, keturis kartus daugiau, ne
gu partija turėjo Leninui tebe
sant (1923).

Kolosalus partijos augimas su 
biurokratijos ir inteligentijos 
persvara buvo priežastis parti
jai skilti į dvi dalis: į partijos 
elitą ir partinę masę, į aktyvą 
ir pasyvą. Partijos aktyvo in
stitutas oficialiai įrašytas parti
jos nuostatuose. Bet ir aktyvo 
nariai nėra lygūs savo tarpe. 
Pagal partijos hierarchinę struk
tūrą aktyvas skirstomas į šiuos 
rangus: “rajono aktyvas”, “mie
sto aktyvas”, “sričių aktyvas”, 
“kraštu aktyvas”, “respublikų 
aktyvas” (žr. “Ustav KPSS”, 
§29).

Komitetinis korpas

Visos partijos mastu imant, 
aktyvo instituto nėra, jį pakei
čia iSSK'P CK plenumas. Akty
vas periodiškai posėdžiauja. Jo 
posėdžiuose CK nariai ir parti
jos sekretoriai pranešinėja apie 
partijos vidaus ir užsienio poli
tikos bėgamuosius reikalus. Tie 
posėdžiai slapti ir eilinių komu
nistų (pasyvo) neįsileidžiama.

(Bus saugiau)

-NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Biurokratinis totalizmas

Stalinas atsisakė nuo to prin
cipo ir buvo savotiškai teisus.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
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Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
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Our savings counselors will be glad to explain the various 
savings plans and interest payment procedures to you 
in more detail.

Take advantage of these high rates, the highest permitted 
by Federal Regulations. You will be the richer for it.
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Interest paid quarterly.
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ris buvo atliktas 1970 m. spa-.Č>ų įspėjimą, pastebėdamas, Uai mažas palikiuimas ^apla- 
lio 30 d. Prieš dešimt dienų'raketas kylant virš žemės rutu- 
sovietai buvo paleidę Kosmą 
373, daugiau kaip toną sverian 
tį satelitą, kuriam į orbitą iš-, 
mesti būvu pavartota milžiniš
ka SS-9 raketa. Po to jie pa
leido Kosmą 374, kitą satelitą, 
sveriantį per toną. Jis pagavo 
373 orbitoje, prisiartino prie jo, 
paskum atsitraukė tani tikrą 
tarpą atgal, ir buvo *susprog- 
dintas, veikiausiai signalais iš 
žemės.

Sekėjams žemėje buvo aiš 
ku, kad rusai galėjo 374 su
sprogdinti, kol jis buvo arti 
prie 373, sunaikindami juos 
abu. Tačiau jie satelitą naikin
toją susprogdino iš tam tikro 
atstumo, kad 373, satelitas tai
kinys, galėtų atsiųsti svarbios 
informacijos apie sprogimo ar 
timoje erdvėje dydį ir jėgą.

Po eksplozijos Norad’as ap
tiko naikintojo 374 aštuonioli
ka atskirų fragmentų. Spalio 
30 sovietai paleido kitą didelį 
satelitą naikintoją, Kosmą 375. 
Jį irgi susprogdino, pirma su
sitikus ir atsitraukus tam tikrą 
tarpą nuo Kosmo 373. “Avia
tion Week & Space Technolo
gy” magazinas pranešė: “ka
dangi buvo pavartota SS-9 lei
džiamoji raketa ir kadangi pa
rinktosios orbitos niekada ne
buvo naudotos žinomiems ci
viliškiems tyrinėjimams, tai 
nėra abejonės, kad pastarieji 
pagavimo bandymai buvo ka
rinio pobūdžio.

Satelitus naikintojus veikiau 
šiai paleido PKO, kuri yra so
vietų priešlėktuvinės gynybos 
“antikosminė” sekcija. Sovie
tai PKO apibrėžia kaip “oro 
gynybos sudėtinę dalį, skirią 
priešo kosminėms kovos prie
monėms sunaikinti, kurios var 
tojamos kariniams tikslams”. 
Dar 1965 m. sovietai pareiškė,, 
kad PKO uždavinys bus sunai
kinti priešo ginklus “jų skridi
mo orbitose”, vartojant “sate
litus naikintojus”.

Spalio bandymai buvo ant
ras kartas per trejus metus, ku
riuose satelitas naikintojas iš
bandytas galįs sėkmingai veik
ti. Bandymai nebuvo garsina
mi spaudoje, bet jų svarbą gy
nybos departamentas tikrai 
pastebėjo.

Ankstybas įspėjimas yra di
džiai svarbus branduoliniame 
balanse. Amerikos satelitai, 

... . _ _ kaip neseniai paleistasis 1,800
kų federacijos konferencijoje galėjo skleisti žmogus, svarų “Comet Guard” dabar 
kuris rusus ir lietuvius mažiau pažįsta, negu admirolai, orbitoje virš žemės per 20,000 
Už neapdairumą admirolai atleisti iš pareigų, o federan- ^yhų) gali Norad’ui suteikti 
tai nežinėlį pasirinko pirmininku. Lietuvių katalikų tar- 1 X • t 1 T T |

t /1 , • • j? - • x • raketinę ataka, susekdamaspe yra didokas skaičius gerai informuotų rr patyrusių rakc(as'= jų išįovimo momentu 
žmonių, kas jiems primetė taip žiauriai apie laisvės šie- Geriausias žemėje įrengtas

SOVIETAI VERŽIASI

Skrisdamas lanku per šaltą 
artimosios erdvės juodumą, 
Amerikos satelitas savo justu- 
vais žvalgo plačią Azijos že 
myno masę, siųsdamas visą 
srovę informacijos šiaurės 
Amerikos oro gynybos ko
mandai. Milžiniškas cilindriš
kas metalo objektas priskrieja 
arti prie satelito. Abu objektai 
dingsta eksplozijoje. Satelito 
informacija Norad’ui (North 
American Air Defense Com
mand), ant kurio šono matyti 
raudona žvaigždė, žemėje nu
tyla. Viena iš Amerikos “akių”, 
stebinčių Sovietų Sąjungos ra
ketų kompleksą, buvo numuš
ta. Ties anksčiau buvusia sate
lito orbita, prie erdvės slenks

literatū-
dabar yra visai reali ir 

Sovietų

Į BRANDUOLINĘ 
PIRMENYBĘ

čio, skraido išsimėtę vielos ir 
metalo gabaliukai.

Toks scenarijus, prieš kele
tą metų buvęs galimas rasti tik 
mokslinės fantastikos 
roję,
gąsdinama galimybė.
Sąjunga nykščiu paspaudė bran 
duolines svarstykles, paleis
dama “satelitą naikintoją” 
Kai Sovietų Sąjungos sparčiai 
varomas strateginis pajėgumas 
verčia didžiai susirūpinti, šis 
pavojus Amerikos svarbiai ste
bėjimo sistemai yra itin grės
mingas.

Kariuomenės analizuotojai 
tebedėsto informacijos gabaliu
kus, aiškindamiesi sovietų sa
telito naikintojo bandymą, ku-

Nedera Kudirkos niekinti
Oficialiems sovietų valdžios atstovams ir Maskvos 

imperializmui dirbantiems lietuviams yra reikalo šmeižti, 
niekinti ir nepamatuotus gandus skleisti apie pabėgti nuo 
rusų bandžiusį jūrininką Simą Kudirką. Juo juodžiau 
bus piešiamas žmogus, nenorėjęs gyventi komunistinėje 
santvarkoje, tuo bus geriau pasaulio užkariautojams. 
Jeigu jūrininkas Kudirka negeras, tai Kudirką daužiu
sieji rusai turi būti geri.

Pirmą melą apie Kudirką paskleidė sovietų vicead
mirolas, atėjęs Į JAV Pakraščių Sargybos laivą Vigilant 
ir pareikalavęs, kad jam būtų atiduotas pabėgęs Soviets- 
kaja Litva jūrininkas. Jis tuojau pridėjo, kad pabėgęs 
jūrininkas iš laivo kasos pavogė 2,000 rublių. Vigilant 
kapitonas tuo metu dar nežinojo, ar jo vadovaujamame 
laive yra koks atbėgėlis, jis net nežinojo rusų ieškomo jūri
ninko vardo bei pavardės, bet rusai jau tvirtino, kad Ku
dirka pavogęs stambią sovietinių pinigų sumą. Vėliau 
Amerikos laikraštininkai 2,000 rublių pavertė 2,000 dole
rių, o keli komunistuojantieji laikraščiai ir lengvus ko
mentarus darantieji radijo pranešėjai iš dviejų tūkstan
čių padarė tris tūkstančius. Vieni kalbėjo apie rublius, o 
kiti apie dolerius.

Visi žinome, kad Simas Kudirka buvo apdairus žmo
gus. Jeigu jis, nemokėdamas angliškai, iš anksto laišku
čiu Vigilant vadovybei pranešė, kad jis, konferencijai 
pasibaigus, iš aukštesnio sovietų .laivo šoks (up-down)į 
žemiau stovintį amerikiečių laivą, tai jis turėjo žinoti, 
kad rusiški rubliai kitoje valstybėje yra beverčiai. Nei 
Amerikoje, nei Anglijoje, nei bet kurioje kitoje valsty
bėje sovietinis rublis neturi jokios vertės, nes jis pagrįs
tas ne auksu, bet tiktai sovietų valdžios įsakymu. ■ Ku
riam galui vogti bevertį dalyką. Jis taip pat turėjo žinoti, 
kad rublių įvežti į Sovietų Sąjungą taip pat negalima. So
vietų įstatymai baudžia kiekvieną, kuris iš užsienio par
siveža rublių. Rusai noriai įsileidžia tiktai dolerius, bet 
ne rublius. Rublių jie neleidžia išvežti ir baudžia už įveži
mą. Kuriam galui Kudirka būtų vogęs bevertį popiergalį?

Kudirka negalėjo pavogti dviejų ar trijų tūkstančių 
dolerių, nes sovietų žvejų laive tokios sumos negalėjo 
būti. Nieko komunistai taip nesaugo, kaip dolerius. Nei 
vienas sovietų pareigūnas neleis žvejams imti dolerių. 
Jeigu kokios nelaimės metu žvejams prireiktų dolerių, tai 
jie susižinotų su sovietų ambasada Washingtone ir gau-'kiančius lietuvius galvojantį žmogų?

ty reikalingą sumą. Kudirka negalėjo vogti to, ko žvejų 
laive nebuvo,

Komunistai apvagina kiekvieną, kuris drįsta per
žengti stropiai rusų saugojamą sieną ir ištrūkti iš so
vietų policijos kontrolės. Tą komunistai darė prieš 50 
metų, tą jie daro ir šiandien. Laisvame pasaulyje gyve
nantiems žmonėms nedera kartoti komunistų šmeižtų. 
Lygiai kaip nedera tvirtinti, kad Simas Kudirka, bėgda
mas pas amerikiečius, atnešė jiems kažkokių slaptų in
formacijų apie sovietų laivų vedamą šnipinėjimą Ame
rikos pakraščiuose. Žinome, kad sovietų viceadmirolas 
noriausiai daužė suraišiotą Kudirką, bet nežinome, ar jis 
jau nužudytas. Jis gali būti sumuštas, užmuštas ir At
lante palaidotas. Bet Kudirka galėjo būti atgaivintas ir 
toliau kankinamas. Sovietų policija vartoja pačias žiau
riausias priemones suimtiems kankinti. Čekistai bandys 
iš Kudirkos patirti, kada jam kilusi mintis bėgti, kaip jis 
ruošėsi pabėgimui ir su kuo tuo reikalu jis tarėsi Čekis
tai, aišku, klausinės Kudirką, ar jis davė amerikiečiams 
kokių slaptų informacijų. Nežinome, kad Kudirka tokias 
žinias būtų galėjęs perduoti. Nežinome, ar jis tokių žinių 
turėjo. Jeigu ir būtų žinių turėjęs, tai jis neturėjo progos 
toms žinioms perduoti. Kol nieko tikro nėra, tai nedera 
apie tai ir kalbėti.

Labai teisingai Bostone leidžiamas Keleivis pastebė
jo, kad nesąmonių apie ’Kudirką pasakojimas jam gali 
būti pražūtingas. Rusai Simą Kudirką, rašo, padarė va
gimi, o laisvės gynėjai, neturėdami jokių įrodymų, pa
skelbė jį amerikiečių šnipu ir tuo labai pasunkino jo pa
dėtį. Redaktorius stebisi gandus skleidžiančių žmonių 
protu, kurie stebisi admirolų kvailumu.

Bet kvailiausia ir šlykščiausią yra mintis, kad Simas 
Kudirka galėjęs būti sovietų šnipas, todėl admirolai pa
siskubino ji rusams grąžinti. Admirolai atidavė Kudirką 
rusams dėl savo neapdairumo, bet tyrinėjimo metu negir
dėjome, kad kuris nors admirolas būtų Kudirką Įtaręs 
šnipu. Tokią mintį prekybos rūmų narių tarpe ir katali

lio išgaubimo. Amerikos “dan
gaus žvalgus” išmušti pajėgiąs 
ginklas galėtų įstumti kraštą į 
keblią poziciją krizės metu.

Strategijos analizuotojai sa
ko, kad satelitų naikintojų 
tikrąjį vaidmenį galima supras 
t L perspėktyviškai žiūrint į so
vietų žygius. Sakyti, kad so
vietų karinės pastangos arti
moje erdvėje tėra tik ambici
jos dalykas, būtų aiškus nepa
kankamas įvertinimas. Varto
dami nepaprastai galingas ra
ketas, SS-9, sovietai daug dau
giau išmeta metalo į dangų ka
riniams tikslams, negu civili
niams tyrinėjimams.

Per visą lapkričio mėnesį so
vietai darė tolimų distancijų 
šaudmenų bandymus, naudo
dami vidurinio Ramiojo van
denyno plotą jiems nukristi. 
Turima žinių, kad pastaruo
siuose bandymuose šaudyta va 
dinamaisiais MIRV (kiekiniais 
nepriklausomai krentančiais 
šaudmenimis), kurie gali siųs
ti atskiras vandenilio bombas į 
įvairius parinktus taikinius 
palei vienos raketos skridimo 
taką. O sovietų šaudmenys yra 
daug galingesni už JAV Minu
temen (jau galinčius išskai
dytai kristi). Siovietinės rake
tos gali nešti 30 kartų galinges
nius užtaisus, negu JAV. šis 
skaitmuo darosi juo grėsmin- 
gesnis, turint galvoje, kad ne
seniai sovietai išsprogdino po
žemyje nepaprasto dydžio už-

mai imant Tenderio, vilkiko, 
dviejų baržų buvimas Kubos 
uoste gali dar nebūti laivyno 
bazė, bet ji yra svarbi aprūpi
nimo ir reparatūros pagalba 
jenkio klasės raketas leidžian
tiems povandeniniams laivam, 
kurie dabar laikomi išilgai At
lanto pakraščių ir Meksikos 
įlankoje.

Viskas, kas tuos povandeni
nius laivus įgalina plaukyti ne
toli JAV kiautų, išvengiant il
go kelio plaukti į Murmanską, 
yra baisiai didelė pagalba so
vietų povandeniniam laivynui. 
Tie nereikšmingi laiveliai Ku
boje kaip tik ir teikia šią para
mą.

Prieš aštuonerius metus per 
Kubos raketų krizę kraštas bu 
vo griežtai nusistatęs ir turėjo 
didelį vėzdą sovietams gąsdinti. 
Dabar sovietai gąsdina, o mū
sų vėzdelis mažėja. Tačiau li
beralai, demokratai ir respub
likonai, su monumentališku 
aklumu mažina gynybos biu
džetą.

Sovietai ieško ir randa silp
nų vietų. Dabartinis Baltųjų 
'Rūmų palikimas eiti į kalbas, 
sutikti su bet kuriuo paaiškini
mu, nors kiek Kremliui paro
dant “geros valios”, verčia ste
bėtis, kas atsitiktų, jei Nord’as 
staiga pamatytų savo sateli
tus išskabant, o sovietų parei
gūnai, būdami nepaprastai ga 
būs saldžiai šnekėti ir neįsipa
reigoti , šalčiausiai paaiškintų, 
kad tai buvusi kažkokia milži
niška klaida.

Satelitas naikintojas yra dar 
vienas iš daugelio įspėjimų, į 
kuriuos nekreipiama dėmesio. 
Jie neslepia savo ekspansinės 
politikos. Tačiau dėmesį kreip 
ti reikia.

Kiekviena didelė tauta turi 
savo vidaus problemų, bet jos 
neturi versti visą dėmesį skirti 
tik joms, tiesiog iš kailio ne
riantis rūpintis taip, kad tarp
tautinės problemos išsprūsta iš 
kontrolės. Dėl pirmenybių gin 
Čijamasi šiame krašte be pabai 
gos, neatsižvelgiant Į No 1 pir
menybę: valstybinį išlikimą. Į 
radioaktyvius griuvėsius pa
verstame mieste tokia geto pro 
.blenig bebūtų tik akademiška.

Iš angliško paruošė J. K.

Visas šis raumenų demon
stravimas atsispindėjo ant nu
poliruotų diplomatijos stalų 
Helsinkyje, kur ėjo SALT (stra 
teginio ginklavimosi apriboji
mo derybos). Sovietai, be abe
jo, gerai jaučiasi.

Didindama raketinį povan
deninį laivyną, statydama tarp 
kontinentines raketas, tolimų 
distancijų strateginį bombone
šį, Sovietų Sąjunga strategiš
kai paliko Ameriką užpakaly
je. Džentelmenai Helsinkyje 
stebėjo, kad Amerikos strate
ginę poziciją baigia sugraužti 
karinio biudžeto karpytojai.

Strateginė viršenybė jau be
veik Kremliaus pirštuose. Kal
bėdami apie savo karinę pozi
ciją, sovietai niekada nelinks
niuoja lygybės. Džiaugsmu ne
sitverdami, sovietai turi stebė
ti, kaip svyruojama abejoja
ma, juokų darbu laikoma so
vietų povandeninių laivų bazė 
Kuboje.

Valstybės departamento ne
seniai duotas “patikinimas” 
apie susitarimą su Sovietų Są

ra- junga dėl statomos povandeni- kė, kad jis reikalaus pilnos au- 
daras gali suteikti tik 15 minu- nių laivų bazės Kuboje tėra la tonomijos Rytiniam Pakistanui.

raketinę ataką, susekdamas

SAN FRANCISCO. — Buvu
si Indonezijos mirusio preziden
to Sukarno žmona Amelia de 
la Rama ištekėjo už amerikie
čio, buvusio aviacijos karininko 
James Braley. Ji buvo daug jau
nesnė už Sukama. 
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KARACHI. — Rytinio Pakis
tano Awami lygos vadas pareiš-

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje
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Tos pačios pavardės, mažai įvairuodamos, pasikartoja ir 

šiame Kuršių Marių krante, pamario žemumų kaimuo
se ir viensėdijose. Jsėje, Tovėje, Lūjoje ir kituose pa
mario žvejų kaimuose. Visi jie čia yra tarpusavy susi
giminiavę, susisvainiavę ir susišvogeriavę. Visi jie yra 
giliai religingi, net per daug religingi. įvairios religi
nės sektos jų tarpe rasdavo savus pasekėjus, taip pat 
ir įvairūs prietarai lydėjo šių žmonių kasdieninį gyve
nimą ir klestėjo jų tarpe. Kalbama, kad iki paskuti
nių laikų Įsės miške yra buvę “šventų” medžių, prie 
kurių žvejai slapta padėdavo maisto aukas kokiems tai 
pagoniškiems dievams. Vienas žvejys iš Lūjos kvietė ir 
tą jauną mokytoją atvykti į Lūją, kad galėtų jam pa
rodyti marių laumę, kiekvieno vakaro metu apie šeštą 
valandą sėdinčią to žvejo valtyje. Jų gyvenamų namų 
stogų galai buvo papuošti stilizuotais žirgelių galvų si
luetais, simbolizuojančiais senų prieškrikščioniškų 
laikų tradicijas. Žvejų valčių stiebai taip pat buvo iš
kabinėti vėliavėlėmis, papuošti figūrėlėmis, vaizduo
jančiomis namo, bažnyčios, įvairių gyvūnų, briedžio, 
ar inkaro formas. Nenuostabu tad, kad pamarys su
traukdavo daug dailininku, randančių čia įdomhy mo
tyvų savo paveikslams, vaizduojantiems marių gam
tovaizdį su skaitlingais žvejų laivais, su vėjų ir audrų 
išvagotais žvejų veidais, spalvingomis žvejų sodybomis 
upės, kanalo ar pamario krantuose.

Jaunam mokytojui atvykus į Jsę, teko išspręsti ir 
jo apgy vendinimo problemą. Pirmą prieglaudą jis ra
do Plonaus viešbutyje — karčiamoje, kitame Įsės upės 
krante. Buvo ruduo, dažni lietūs siautėjo. Jo kamba

riuke žybčiojo primityvi žibalinė lemputė. Visa tai 
slėgė jauno žmogaus nuotaiką, be to, jo kambarys bu
vo šaltas, nejaukus ir prastais baldais apstatytas. Jaus- 
tasi, lyg sėdima kokiame tai tamsiame, niūriame senie
nų sandėlyje. Kambary tebuvo viena lova, jokios 
spintos rūbams pasikabinti jame nebuvo. Buvo čia dar 
staliukas, bet jis buvo per mažas ir taip išklypęs, kad 
prie jo buvo nedrąsu ir prisėsti. Nors kambarį turįs 
šildyti koklinis pečius buvo gerai įkaitintas, kambario 
sienos šilimos nelaikė ir jame visada buvo šalta, net 
ir storai lovoje apsiklojus.

Mokykloje padėtis buvo ne ką geresnė. Pastatas 
buvo kiek nusėdęs į šlapią, išmirkusį gruntą ir grin
dys kambariuose buvo nelygios, išlinkusios. Mokyklos 
suolai ir spintos turėjo pakaišiotas kaladėles, kad tuo 
būdu būtų išlaikyta pusiausvyra. Tas pats buvo ir su 
mokyklos name butą turinčio mokytojo lova, stalu ir 
spinta. Jei jo lova nebūtų buvusi paramstyta, bemie
godamas jis iš jos galėjo nenoromis išvirsti. Visa tai 
gali sukelti įspūdį, kad pasakotojas spalvas tirština su 
satyrišku sarkazmu, bet, deja, tai buvo karti tiesa. 
Mat, čia mokykla buvo valstybinė, ne parapijinė. Pa
rapijinės mokyklas klebonas ir parapijiečiai stengėsi 
aprūpinti visais patogumais. Įsės klebonija ir parapi
jos vargonininko butas buvo moderniai įrengti ir juose 
buvo jauku ir patogu gyventi. Nenuostabu tad, kad ne 
vienas mokytojas, išėjęs iš mokytojų seminarijos, mie
liau verždavosi užimti vargonininko, bet ne mokytojo 
vietą.

Įsės parapijos vargonininku ir mokyklos mokytoju 
anksčiau buvo Brunonas Reidys, labai apsukrus ir su
manus gaspadorius. Mokyklai priklausiusio 16 margų 
ūkio žemės jo būdavo išnuomuojamos ir už tai jis iš
rinkdavo nuomą, kaip priedą prie savo algos. Nuomi
ninkui jis duodavo sėklą, už tai gaudamas iš tos nuo
mojamos žemės pusę derliaus. Tuo jis aprūpindavo 
savo gaspadoryslę pakankamu kiekiu bulvių ir dar-

4 — NAUJIENOS, CHICAGO *,

žovių, šalia to, dar gaudamas pakankamai miežių sa
vo vištų lesinimui. Iš tos gaunamos derliaus dalies jam 
dar palikdavo pakankamai sėklų kitų metų sėjimui ir 
sodinimui. Jo vištos taip pat buvo laikomos pas kurį 
nors ūkininką, be to, tas ar kitas ūkininkas jam dar 
ir jo kiaulę penėjo. Taip jis be jokių ypatingų rūpesčių 
pragyveno Išėję nuo 1927 iki 1936 metų, kada buvo iš
keltas į Lapynų parapiją vargonininko ir parapijinės 
mokyklos vedėjo pareigoms.

I ais metais kaip tik prasidėjo ir nacionalistų iš
puoliai prieš religiją ir parapijines mokyklas. Gal dėl 
tos priežasties tais metais Įsės parapijoje vakavo kle
bono neužimta vieta ir parapijonys buvo pakaitomis 
aptarnaujami iš Kainininkų atvažiuojančio kunigo 
Dumšaičio (Dumschat), bei Lapynų kunigo Žiogo 
(Szogs). Tik kiek vėliau į Jsę buvo atkeltas vikaras 
Gaida, naujai užimti parapijos administratoriaus pa
reigas.

Bet grįžkime prie darbo mokykloje. 1936 metais 
joje mokėsi 85 vaikai. Vaikai buvo žvalūs, gabūs, uo
liai lankė mokyklą ir su jais buvo malonu dirbti. Kinas 
į įsės bažnytkaimį retai atklysdavo, todėl pamokų me
lu rodomi auklėjami filmai vaikų buvo labai pamėgti. 
Mokyklos bibliotekėlės knygos jų taip pat buvo mielai 
skaitomos.

Iš gyvenimo Įsčje tektų paminėti vieną kurijozą. 
Tiek Gudaičio, tiek ir Plonaus krautuvėje viskas buvo 
parduodama, išskyrus žuvį, žuvį reikdavo specialiai ir 
iš anksto užsakyti pas žvejus, nes visa, ką jie žūklėje 
sugaudavo, būdavo tučtuojau parduodama ten pat ma
riose pirkliams, kurie, laiko negaišdami, iš žvejų sa
vo molorlaiviais tuojau išgabendavo į Labguvą, Tilžę, 
ar Karaliaučių.

1937 metais per Velykas kilo pavojus, jog potvynis 
gali paplauti {sės apsauginius pylimus. Tam pavojui 
užbėgti už akių, prie darbo tuoj stojo moterys ir vai
kai, kiekviena po ranka esanti valtis buvo panaudota
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žemėms, medžiams ir net mėšlui iš kūčių vežti, kad 
tik sustiprintų potvynio ardomas pylimo vietas. Dieną 
ir naktį buvo darbuojamasi, kol pagaliau vanduo pra
dėjo slūgti ir pavojus praėjo. Reikėjo stebėtis, kiek 
daug valčių radosi Įsėje ir kiek daug mėšlo buvo iki tol 
priminta sodybų kūtėse.

Karts nuo karto mokytojui tekdavo pavaduoti ir 
parapijos kunigą religinėse apeigose, ypač tais atvejais, 
kai kunigas kur nors išvykdavo su reikalais ir kaip tik 
tuo metu pasimirdavo kuris nors iš senesnių parapijo- 
nų. Įsės parapijinės kapinės buvo nž šešių kilometrų 
nuo bažnytkaimio, Pai(ės medžioklės ūkio kaimynys
tėje, ant aukštesnio kalnelio, apaugusio senais dide
liais medžiais. Kartais į šias kapines būdavo nuveža
mas laiveliu. Žiemos metu roges su mirusiojo karstu 
į kapines traukdavo įsės ir Paitės upių ledu keturi vy
rai, pasispyriuodami ant pačiūžų. Iš tiesų, atrodyda
vo lyg ir vaiduokliškai, kada visi laidotuvių procesi
jos dalyviai, kailines kepures ant galvų užsimaukšli
nę, trijų ketvirčių taktu irdavosi ledu ant pačiūžų pas
kui traukiamas roges su karstu. Po laidotuvhi grįžę iš 
kapinių, visi dalyviai būdavo pakviečiami ant gedulin
gų pietų. Pagal nusistovėjusias tradicijas, prie šio pie
tų stalo taip pat stovėdavo ir tuščia pasimirusiojo kėdė. 
Mirusiojo namuose būdavo uždengiami visi veidrodžiai 
ir paveikslai, taip pat ir laikrodžiai sustabdomi. Pie
tums susirinkę giedodavo giesmes, melsdavosi, tada 
valgydavo ir stipresnių gėrimų išgerdavo.”

(Būs dauoiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ



a ALIU HAS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neauuiepia, stambinti 374-8012

L —C .7^3

63 rd St- CK

T*Ufu PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJA5 IR CHIRURGAS 

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

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

IR PRAMOGINĖS MUZIKOS

PLOKŠTELES
2512 W. 47 ST. — FR 6-19W 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

Proietiii Med. Ba»-
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLtS UGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2158 W, 69rd STRERT 
Ofiso telotu PRoepecf 8-32219 

Rwi<L telef.; WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

GRADINSKAS

PERKRAUSTYMAI

Apdraustas perk 
ii Įvairių at« 

ANTANAS VI 
823 West 34 

TeU F Rentier

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND L CIARA
Z/ut W. 3ist Sl’REfcT

TeL: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Piruu, ketv. 
i—4. 7—9, aniratL, penkt. 1U—-4, ir 

seštad, 10—2 vak

Rez. GI 8-0873

DR.W.M. EISIM-E1S1NAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

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 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vak 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų,

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

2047 W. 67th PL WAI brook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — Šeštadieni ir sek
madienį. nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią Va- 
sąrą jis organizuoja. net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago; Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

---------------------------------------Y
A. & L. INSURANCE & REALTY

TXCCME. TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3*8775
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET’ 
TeL: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos if biznio.
. . _ . Patogios iisimokė-

i'm® sąlyga
jTba c E v i č i u s 

6455 So. Kediie Ave, PR 8-2233

vbu*. f'xflpe’** 
htwwref AGBNT .

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

RANGE 
HREIS 
WILDFIRE

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GflLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

06i

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5515 So. Harlem Ave. — 586-1220

TŽVAS IR SONUS

ISgSSSS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mėnesių Įvykusios kratos pan
terų “štabe”, kur policininkai 
nušovė dvi pantera Fred Hamp 
ton ir Mark Clark.

■NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Gruodžio mėnesį B a Iže ko muziejuje buvo atidaryta lietuviu dailininku paroda. Joje dalyvavo jauna meninin
kė, panelė Danna Rae Prusis, Dr. Prusiy duktė, stovinti šalia savo kūrinio. Kairėje stovi ponios Felice GiU 

more ir muzikė Alice Stephens. 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TAMPA, FLA.
Iš Lietuviu Kaimelio

Antano ir Onos Vilių — Willis 
šeimą ištiko skaudi nelaimė: Vi
lių sūnaus Eugenijaus žmona 
Eleanora Kalifornijoj, Maaht- 
tan Beach, gruodžio 30 d. aplei
do šį pasaulį. Sausio 2 d. iš Ka
lifornijos parvežta į- Des Plai
nes, Ill. ir sausio 5 d. palaidota 
Des Plaines kapinėse.

Jaunieji Viliai seniau gyveno 
Chicagos priemiestyje Park 
Ridge. Prieš aštuonis metus Eu
genijaus Vilio Apdraudos agen
tūra- perkėlė jį ir jo šeimą į Ka
liforniją.- Jaunoji E. Vilienė bu
vo gimusi Des Plaines miestely
je, universitetą buvo baigusi In- 
.dianoje. Su Eugenijų išgyveno 
15 metų. Juodu augino dukry- 
.tę Carą-ir sūnelius Eriką, ir Kur
tą. Jaunoji E. Willis buvo pa- 
.vyzdinga išsilavinusi šeiminin
kė, mėgo apšvietą, sportą, mė
go lietuvių tautą, kad ir nebuvo 
lietuvaitė, bet visuomet didžiuo- 
.davosi būdama lietuvių šeimoje.

Skaudi nelaimė jaunuosius Vi
lius, sukrėtė, kuomet E. Vilienė 
pradėjo jaustis, kad su jos plau
čiais negerai. Greitai surasta, 
kad baisusis vėžys jau ėda jo- 
-sios plaučius ir jau pradėjo iš
sišakoti. Nors buvo panaudoti 
•vėliausiai išrastieji vaistai, bet 
jau niekas negelbėjo. Prie silp- 
,no organizmo tuoj prisidėjo 
plaučių uždegimas, kuris grei- 

,tai užgesino Eleonoros gyvybę. 
I Pačiame gražiausiame amžiuje 
39 metų motina^ atsiskiria nuo 
visų, palieka savo jaunamečius 

^vaikučius, vyrą, palieka savo ne
baigtas motinos pareigas vyrui, 
kur-is turi baigti motinos ir tė
vo- pareigas.

Kaip skaudu yra šiuos žodžius 
rašyti, nes ir aš ją nemažiau 
mylėjau kaip ir savąjį sūnų ir 
turis jaunučius anūkėlius. Mūsų 
mieloji Eleanora pasiliuosavusi 
nuo šio pasaulio rūpesčių būsi 
rami. Užmerkdama savo- akis 
amžinai, žinojai kad palieki sa
vo nebaigtas pareigas, bet būk 
"tikra kad mes visi globosim ta
vo nebaigtą auklėti šeimynėlę, 
nors ta skaudi širdies žaizda ta- 
vo mielojo' vyro ir vaikučių šir
dys negreitai užgis.

Su skaudančia širdimi —
Onutė

ir pianistas Mantvydas Preik
šai tis.

Įėjimas į minėjimą — vi
siems laisvas ir nemokamas, to
dėl rengėjai kviečia ne tik Los 
Angeles bet ir apylinkių lietu
viškąją visuomenę tame minė
jime kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Los Angeles Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Valdy
ba naudojasi šia proga — turi 
malonios pareigos priminti lie
tuviškajai visuomenei, kad to 
minėjimo pagrindinis kalbėto
jas yra garbus sukaktuvininkas 
— sausio 6 d. sulaukęs 80 meti) 
amžiaus. Sukaktuvininkas dr. 
J. Bielskis visą savo gyvenimą 
yra pašventęs Lietuvai ir jo il
goje lietuviškoje tarnyboje bu
vo nemažai momentu, kai jis 
susidūrė su Mažosios Lietuvos 
reikalais. Todėl bus Įdomu jį 
išgirsti kalbant šiame minėji
me, o be to — tuo pačiu gau
siai minėjime atsilankydami 
pagerbsite ir patį sukaktuvinin 
ką.

Visus minėjime dalyvauti 
kviečia

L. A. Mažosios Lietuvos it 
Bičiulių Draugijos Valdyba

Dvyniai gimė ir mirė 
dviejų valandų tarpe

Chicagos dvyniai, abudu 65 
metų amžiaus, šiomis dieno
mis mirė vos dviejų valandų 
laiko tarpe. Dvyniai buvo gi
mę 1905 metų spalio mėnesį 
taip pat dviejų valandų tarpe.

Sesuo Frances Tonnarini mi
rė vėžiu 1 valandą popiet Mer
cy ligoninėje, o 3 valandą šir
dies smūgiu mirė jos brolis An
gelo Montalbana eidamas gat
ve Cicero priemiestyje. EUDEIKI

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

EAST CHICAGO, IND’
East Chicagos Meškeriotojų 

ir Medžiotojų klubas užprašė šv. 
mišias Simo Kudirkos intenci
jai.
. Mišios bus atnašaujamos sau
sio mėn. 10 d. 10:30 vai. šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje 3903 Fir st. E. Chi
caga, Indiana. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

Valdyba

Dingo tabako rėkiame®
Federaliniam Įstatymui įsi

galiojus, nuo praeito šeštadie
nio 11.01 vai. popiet dingo vi
sos tabako, cigarečių ir rūky
mo reklamos radio praneši
muose ir televizijos ekranuose. 
Rūkalų, propaganda buvo tiek 
plačiai Įsigalėjusi, kad su ja 
bekonkuravo tik muilų indus
try os. reklamos. Apskaičiuota^ 
kad cigarečių reklamos sustab 
dymas atėmė televizijai dešim
ti nuošimčių arba apie -8225 mi
lijonus metinių pajamų.

Visa ta ypač jaunimą rūkyti 
skatinanti propaganda buvo 
baigta- piliečių sveikata susirū
pinimui didėjant.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel: YAr<« 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

LOS ANGLES, CALIF.
KLAIPĖDOS KRAŠTO

. ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS

LOS ANGELES, Cal. — Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
ja 1971 m. sausio- mėn. 10 d., 
sekmadieni, Los Angeles Lie
tuvių Tautinių' Namų salėje, 2 
vai. p. p. rengia Klaipėdos 
Krašto atvadavimo ir išviso 
Mažosios Lietuvos minėjimą.

Minėjimo programa: drau
gijos pirmininko Algirdo Gla- 
žt’S Įvadinis žodis, Lietuvos ge
neralinio garbės konsulo dr. 
J. Bielskio pagrindinė kalba ir 
meninė dalis, kurioje dalyvaus 
solistė Stasė Pautienienė (jai 
akompanuos muz. Metrikienė)

McCormick Place jau 
atidaryta madų paroda
Prieš 4 metus sudegusi apie 

40 milijonų kaštavusi didžiau
sioji salė Chicagos paežerėje 
jau tiek atstatyta, kad praeitą 
sekmadieni joje buvo atidary
ta pirmoji paroda, kurią su
ruošė daugiau kaip 700 mote
rų ir vaikų madų drabužiu krau 
tuvių savininkai. Paroda truks 
tik 4 dienas ir atidaryta tik pro 
fesiniams pirkėjams.

Naujasis McCormick Place 
pastatas Cermak Road gale 
prie ežero Chicagos miestui 
kaštavo $106,000.000...

Kiek mokesčių mokėtojams 
kaštuoja “panterų” bylos
Federaliniam grand jury nu

sprendus ir praeito gruodžio 7 
dieną vėl atnaujinus dviejų 
“juodųjų panterų” vadų nušo
vimo bylą naujoji bylos sąs
kaita jau sudaro $92,816; iš vi
sos tos sumos vien penkiems 
specialiems prokurorams už 
spalio ir lapkričio mėnesius 
8-10,845; papildoma sąskaita 
yra 851,971.

Byla tebesitęsia dėl prieš 13

Hamburgas — Vokietijos 
Chicaga

Hamburgas, dviejų milijonų 
gyventojų miestas prie’ Elbės 
upės su išėjimu i- šiaurės jurą, 
daugeliu atvejų skaitomas- Vo
kietijos Chicaga. Į Hamburgą 
metai iš ,/mėtų atplaukia' .po 
20,000 laivų iš viso* pasaulio 
uostų; Hamburge yra 71 kon
sulatai ir generalkoiisulatai ir 
gyvena 116 tautybių žmonių — 
14,000 turkų, 13,500 jugoslavų, 
8,000 italų, 7,500graikų, 4.800 
ispanų. 4.600 austrų, 4,200 por
tugalų. 1000 britų ir naujazelan- 
diečių; po 2,000 olandų ir per-- 
sų. 2,000 japonų, virš 2,000 šiau 
rėš amerikiečių ir po mažiau 
kitu.

Susirinkimų ir parengimu

— SLA 134-tos Motery Kuopos susi
rinkimas. turėjęs įvykti ketvirtadieni, 
sausio 7 d., dėl blogo oro ir kitų prie
žasčių, neįvyks.

Christine Austin, fin. sekr.

— Lietuviu Brighton Parko Motery 
Klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, sausio- 7 dieną 
Talman svetainėje, 4500 So. Talman 
Avė. Pradžia 8 vai. vak. Narės pra
šomos atsilankyti. Knygų revizijos 
komisija padarys pranešimą. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Nutarimu ralt.

— Eržvilko Draugiško Klubo meti
nis nariu susirinkimas jvyks trečiadie
nį, sausio 6 dieną Talman svetainėj, 
4500 So. Talman Avė. Pradžia 8 vaL 
vak. Nariai prašomi atsilankyti Lai
ku. nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Knygų rezivijos komisija padarys pra
nešimą. Po susirinkimo bus vaišės.

Nutarimų rašt.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS- DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
049 EAST 162hrf ST. Phone COmmodore 4-2228
Sooth Holland, Illinois
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“LITUANUS” LAUKIA PARAMOS
Gruodžio 27 d. lietuviu s 

"’Margučio ru

Praėjusių metų gruodžio mė.prendė veikiami žurnalo 
nesi Amerikos spaudoje buvoituanus”. 
daug straipsnių apie lietuvi Si
mą Kudirką ir jo išdaviu):., ‘los atstovai
Džiaugėmės, kad tiek daug at-[patalpose dar kartą turėto 
«irado svetimtaučių, kurie šiuo [gos išgirsti apie ‘“Lituai 

fondacijos vargus ir rūpesčius. 
.1. Kueėnas ir V. Kasniūnas Jr. 
supažindino su ateities planais 
ir su žurnalo leidėjų galvosū
kiais. Tarp kitų rūpesčių, ““Li
tuanus” leitlėjus neramina 
mintis, kad iš studentų tarpo 
pasitraukę tautiečiai Besijun
gia aktyviau i studentų darbus. 
“Lituanus” žurnali 

C 

remia 
kai, negu filisteriai, 
profesionalai. Apie pusę 
tuanus” skaityto 
tailčiai, Įvairios 
gos, bibliotekos, 
rėmėjai lietuviai. P 
nalo leidimo laikotarpį, jau su
sidarė 3,500 puslapių lietuviš
kos medžiagos anglų kalba. 
Žurnalas eina i 97 valstybes, 
tiražas per 1.200 egz. Tris nu
merius prenumeruoja okupuo
tos Lietuvos Įstaigos, po du 
— Latvijos ir Estijos.

Žurnalo leidėjai reikalingi 
materialinės ir moralinės lie
tuvių paramos. Jo leidimui 
reikia daug savęs išsižadančio 
darbo, pasiaukojimo, kurio 
daug parodė ligšioliniai jo re
daktoriai ir leidėjai, čikagie
čiai daugiausia žurnalą remia 
ir sudaro apie 7% visų skaity
tojų. Daug kas dar visai neži
no, kad toks žurnalas eina. Iš
eivijoje tik vieni ukrainiečiai 
turi panašaus lygio žurnalą, 
leidžiamą Kanadoje. Latviai ir 
estai savo tokio neturi ir mie
lai glaudžiasi prie lietuvių žur
nalo. kurio puslapiai yra atvi
ri ir jų rašiniams, žurnalą mie

Įiįveju stojo į lietuviu eiles 
kartu protestavo ir minėjo an- 
įlų kalba leidžiamoje spaudo
je lietuvių tautą ir pačią Lietu
vą. Toje svetimųjų spaudoje 
buvo nemažai laišku ir pačiu 
lietuvių, jų organizacijų ar pa 
vienių asmenų. Džiaugėmės, 
kad mums pavyko pralaužti ty
los uždangą, pavyko Įsibrauti
su savo problemomis i svetima bene daugiau 
kalba leidžiamus leidinius.

Tokiomis mintimis tenka 
prisiminti ir lietuvių akademi
kų ir studentų leidžiamą žur
nalą “Lituanus”. kuris jau 16 
metų anglų kalba kelia svetim
taučių tarpe Lietuvos proble
mas, supažindina anglosaksus 
su Lietuva ir lietuviais, šis dar 
bas yra vykdomas kukliai, kan 
triai ir ištvermingai. Pusę ‘“Li
tuanus” fondacijos tarybos su
daro lietuviškoji studentija -- 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
CV. Visi tie, kurie gruodžio 
mėnesį džiaugėsi mūsų jauni
mo aktyvumu dalyvaujant pro
testuose 
davimo, 
to ilgo, 
darbo, 
tu anus”,
nepertraukiamas darbas pla
čioje lietuvių visuomenėje daž 
nai lieka lyg nepastebėtas ar 
neįvertintas, nors galima spė
lioti, kad nemažai tų, kurie 
Kudirkos išdavimo proga sto
jo viešai ginti lietuviškų reika
lų ir savanoriškai parėmė šio 
krašto lietuvių protestus, už 
draugiškumą lietuviams apsis-

dėl Simo Kudirkos iš
turėtu neužmiršti ir 

pastovaus, nuolatinio 
leidžiant žurnalą “Li- 

Deja, šis sunkus ir

i

PERSONAL 
Asmenų laiko

HELP WANTED — Mj 
Darbininku Reikia

COIjOR matcher
Responsible salaried position with fast 

Į growing Company. — Producing uni
que product.

CAREER QUEST
Div. Of Flynn Consultants Inc.

372-0896

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

šiandien 
pensinin- 
jaunieji

"Lituanus" žurnalo sukviestame informaciniame pasitarime, gruo
džio 27 d. "Margutyje", iš kairės J. Kueėnas, V. Kasniūnas Jr. ir 

A. Pužauskas. 
Nuotrauka: Mariaus Kasniūno

iu \ ra svetini-'lai remia Advancement of Bal- c
mokslo istai- tic Studies organizacija, kurios 
kita pusė j biuleteniuose 
cr vis i žur- namas.

žurnalas garsi- 
Apie 100 tos organiza

cijos narių “Lituanus” prenu
meruoja.

Žurnalo administratorius J. 
Kueėnas papasakojo, kad po 
Įvairių neįprastų bandymų, po 
šampano, šokolado vajaus, po 
automobilių “liptukų” platini
mo, prenumeratorių skaičius 
pakilo ir žurnalas dabar be
veik padengia leidimo išlaidas. 
Kanadoje atsirado 100 naujų 

' prenumeratorių, žurnalą spe
cialiu parengimu parėmė Čika
gos lietuvių Golfo klubas, ta
čiau nors padėtis nėra beviltiš
ka, kiekviena parama mielai 
laukiama ir ateityje.

Lituanus Fondacija sausio 
21 d. rengia savo leidžiamo žur 
nalo naudai koncertą Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont 
Ave. Koncertas įvyks 4 vai po 
pietų, jo programą išpildys 
solistė Dalia Kučėnienė, akom
panuojama kompozitoriaus Da

mu aptarti svarbūs reikalai.
Vajaus užbaigimas įvyks 

1971 m. sausio mėn. 24 d. 3 vai. 
p. p. Marquette Parko parapi-

Posėdis yra' svarbus,' malo
niai prašoma .apskrities .valdy
bos nariai ir skyrių atstovai po 
sėdyje dalyvauti,

Balfo Apskrities Valdyba

Po 
kaulį 
pūga

ANTON ROSSMAN yra prašomas at
siliepti, sumokėti nuomą ir pasiimti 
savo asmenišką nuosavybę, esančią 
2024 So. Peoria St., laike dviejų savai
čių. Daiktai po to bus tuojau paša
linti. Prašomas kreiptis i Anna, ta

me pastate. JOHN DUNDEE.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE - -

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

So
ne tik darbšti 

pažengusi dainininkė, 
malonaus tembro 

gerai pažįstama 
poezijos,

kritikos darbuotoja, 
kultūrininkių pirmi- 

ivairiu stovvklu meno 
konservatoriją pradė-

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5’4% 
$1,000 minimum 
1 year certificate

Passbooks

5%%
Investment 
bonus plan 

$lz000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

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

Abu koncerto dalyviai Čika
gos lietuviams jau nebereika
lingi išsamaus pristatymo, 
listė Kučėnienė 
ir toli
išlavinto, 
balso, bet 
spaudos, literatūros, 
meno 
Giedros 
ninkė, 
vadovė,
jusi lankyti Argentinoje, solis
tė Dalia Kučėnienė Čikagoje 
baigė studijas ir jau spėjo tvir
tai pasirodyti keliuose koncer
tuose, operoje “La Servą Pad- 
rona”, Miko ir Kipro Petraus
kų minėjime. Ruošiasi daly
vauti D. Lapinsko statomoje 
operoje “Amadar”.

“Lituanus” 
Dalia dainuos 
zarto, Bellini, 
Jakubėno, 
rinius.

Visi čikagiečiai, kuriems 
pi paremti mūsų jaunimo 
džiama žurnala 
kartu praleisti kultūrinę, mu
zikinio meno pilną popietę, 
nepasigailės sausio 21 d. 4 vai. 
atvvkdami i solistės Kučėnic- 
nės koncertą. A. P.

koncerte solistė 
Randelio, Mo- 
Faure, Verdi, 

Gruodžio ir kt. kū-

rū- 
lei- 

“Lituanus” ir

ŽIEMA
gražaus sekmadienio še
ry tą su vėjais, sniegu ir 
staiga iš šiaurvakariti

parėjo žiema. Pirmadienį va
karą prie sniego prisidėjo šaltis 
ir antradienio, rytą termomet
ras Chicagoje berodo 1, o kur 
2 laipsnius, o daug kur ir 0. 
Sniego audra parėjo iš pieti- 
tinių Rocky kalnų ir plačiu 
ruožu sniegu užpylė iki ir už 
Didžiųjų ežerų. Nuo Naujosios 
Meksikos iki Minnesotos ir Auk 
štutinio Michigano audra su
pustė iki 10 ir 12 pėdų pusnis, 
bet daugiausiai sniego gavo Mi 
nnesola ir Wisconsinas, vieto
mis iki 16 colių.

Dėl sniego audros susisieki 
mą suparaližavus, daugybė 
žmonių buvo įstrigę pakelėje, 
aerodromų, geležinkelių ir a u 
tobusų stotyse. Iowa per 30 me 
tų tokios sniego audros nebetu
rėjusi.

UPI žiniomis per visas JAV 
dėl šio sniego mirė 44 žmonės: 
15 Iowa, 12 Iltinojuj, 7 Wiscon 
sine, 6 Nebraskoj ir t t. Chica- 
goj, daugiausiai sniegą, be- 
kasdami, 5 žmonės gavo šir
dies priepuolius. -

Dėl to 2000 metaiss televizi- 
Ijos priimtuvas kaštuos $2,871; 
paprastas automobilis $17,230; 
maistas, už kurį 1970 metais 
mokėta $20, kaštuos $114. Na
mai šiemet perkami už $25,000 
kaštuos $147,000.

Darbininkas 1970 metais už
dirbęs metams $10,000, 2000 me
tais gaus $57,435.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

šv. Kazimiero

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — judri vieta — labai geras 
hiznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000. 
. 11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
•sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus, Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ S 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina' greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš S16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS LOTAS. Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mefu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. $36000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

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

susi-

Infliacijos ateitis
Richmond News Leader edi- 

toriale Inflation’s .Future pa
teikia Arizonos kongresmano 
Sam Steigerio apskaičiavimą, 
kokia bus dolerio vertė 2000 
metais, jei infliacija toliau pro 
gresuos kaip iki šiol.

Steigerio nuo 1900 metų su
dalyta lentelė rodo, kad 1970 
metų dolerio vertė bėra 20 cen
tų buvusio 1900 metų dolerio; 
52 centai 1920 metų dolerio: 
36 centai 1940 metų dolerio; 62 
centai 1950 metų dol. ir 76 cen
tai 1960 metų) dolerio.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

11 ' " ■

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSDIINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDNESDAY, JANUARY 6, 1871

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608 Britg filmy artistė Frankie Darling 
dalyvauja filme apie senovės romėny 

gyvenimą.

Balfo bendras posėdis
1971 m. sausio mėn. 10 d. 

(sekmadienį) 12 vai. Laisvo
sios Lietuvos patalpose kviečia 
mas Balfo Chicagos apskrities 
valdybos ir skyriii atstovų ben
dras posėdis.

Posėdyje bus aptarta rudeni
nio piniginio vajaus užbaigi
mas ir kiti su vajaus užbaigi-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

— Chicago Savings & Loan 
Ass'n interesantams priimti, sa
lėje turi laimės šulinį. Pereitais 
metais į jį taupytojai ir tarnau 
tojai sumetė nemažai pinigų, 
švenčių proga bendrovės direk 
torių tarybos pirm. John Pake 
ir prez. Philomena Pakel šiuos 
pinigus išdalino paliegusių vai 
kų mokyklai,
vienuolių ir kitų vienuolynų 
neturtingiems šelpti fondui, 
Lietuvių Montessori draugijai 
bei kitoms apylinkės švietimo 
ir šalpos organizacijoms. Lai
mės šulinio pinigai, daugelio 
suaukoti, daugeliui atnešė lai
mę.

— Kun. Francis X. Lawlor 
yra pakviestas suorganizuoti 
kvartalų ir blokų klubus Gar
field Ridge apylinkėje, žinovų 
nuomone, Chicagos pietvaka
rių apylinkės gyventojai yra 
vieni tarpe geriausiai organi
zuotų visoje Amerikoje ir atei
tyje turės įtakos valdžios de- 
centratizacijai. Marquette Par 
ko Lietuvių Namų Savininkų 
oragnizacija yra apylinkėje lai
koma geru pavyzdžiu. Kun: F. 
X. Lawlor kandidatuoja į mies
to tarybos narius — alderma- 
nus 16-je apylinkėje.

— Juozas Bacevičius, Donąld 
J. Janulis ir Kazimieras Oksas 
kandidatuoja į Chicagos mies
to tarybos narius — alderma- 
nus savo gyv. vietų apylinkė
se. Tuo tarpu nežinoma, ar 
jiems remti bus sudarytas ben
dras lietuvių komitetas. J. Ba
cevičiui remti komiteto būstinė 
vra <6455 So. Kedzie Avė., tel. 
PR 8 - 2233.

State Farm Eire and Casualty Company.

| HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis
320816 W. 95th St. AGA 4-8654 INfURANCt L

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4- KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), anvnauiis mūrinis. 
Šilima gązu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000. ,

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija. 
Šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvpas. $18.900.

2 PO 6 MūRINTS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY. Šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

/

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI

— Šv. Kryžiaus ligoninė pri
stato pietus, pagamintus savo
je virtuvėje, sergantiems na
muose, kurie patys negali pa
sigaminti ir neturi artimųjų. 
Švenčių proga lietuvaičių skau 
čių grupė, vadovaujama Dia
nos Gelažius, vietinis 4-H klu
bas ir kitos apylinkės organi
zacijos bei paskiri asmenys pa
dėjo ligoninės socialiniam sky
riui sudaryti maisto bei dova
nų paketėlius tokiems ligo
niams. Ligoninei vadovauja 
sesuo M. Almarita.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas (vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327
♦ Chicagos Medžiotojų ir Meš

keriotojų Klubo dešimtmečio 
žvėrienos banketas įvyks šių 
metų sausio 23 d. 7 vai. vakaro, 
Jaunimo Centre. Gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas ir vakarienė 
$5.00. Rezervacijas telefonu 
776-8688. (Pr).

— Petronėlė Jankauskienė, 
gyv. Brighton Parko apylinkė
je, sausio 7 d. Švenčia 93 metų 
amžiaus sukaktį. Jos duktė 
Patricia Guzikas aplankys ją 
su vaišėmis.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI

i




