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PRIE ALIASKOS SULAIKĖ 2 SOVIETU
ITALIJA IEŠKO NAUJO PREMJERO

ROMA. — Pasitraukus Italijos premjerui Emilio Colombo, 
prezidentas Leone, pradėjo nelengvą derybų su partijų vadais, se
natoriais darbą, ieškodamas naujo premjero, šis procesas gali 
trukti kelias savaites. Tuo metu valstybės vadelės paliekamos 
biurokratijos rankose. Galimas daiktas, kad prezidentas vėl pa
kvies vyriausybę sudaryti tą patį Colombo, kuris per 17 mėnesių 
valstybės valdyme parodė daug sugebėjimų.

Vyriausybę vėl teks sudaryti 
koaliciniu pagrindu iš: krikš
čionių demokratų, socialistų, so
cialdemokratų ir respublikonų 
partijų. Pastarieji gali ir ne
būti pakviesti j vyriausybę, nes 
jie sukėlė paskutinę krizę, rei
kalaudami skubių ekonominių 
reformų.

Jei'nepavyks sudaryti koalici
nės valdžios, krikščionys demo
kratai gali valdžią laikinai su
daryti vieni, tačiau tas reikštų 
naujo parlamento rinkimus. 
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Apie kultūrą 
ir darbo jėgą

Praėj. metų gruodžio mėn. 9- 
10 d. Vilniuje’įvykusioje va
dinamos Aukščiausios Tarybos 
aštuntojo šaukimo antrojoje se
sijoje deputatai diskusijų me
tu palietė visą eilę opiųjų klau
simų kultūros, sveikatos ir kt. 
srityse, čia kelios nuotrupos: 

‘ (“Tiesa”, nr. 287):
Deputatas, kultūros “minis

tras” L. šepetys pasakojo, kad 
šiais (1972) metais lietuviai, dai
lininkai Maskvoje rodyte ; savo 
kūrybą, teatrai dalyvausią festi
valyje. Naujieji operos ir bale
to rūmai Vilniuje būsią atidary
ti 1973 m. pabaigoje,, bet, anot 
šepečio, teatruose vis dar trūks
ta vietų. Didesniuose Lietuvos 
miestuose dar trūksta net 30 
masiniu bibliotekų. įvairiose 
Lietuvos vietovėse trūksta tin
kamų kultūros namų.

Deputatas H. Zabulis (aukš
tojo ir spec, vidurinio mokslo

* “ministras”) pripažino, kad Lie
tuvoje vis dar labai trūksta kva-’ 
lifikuptų specialistų su aukštuo
ju mokslu. Esą, reikia daugiau

• rūpintis specialistų ruošimo ko
kybe. Zabulis dar nurodė, kad 
aukštosioms mokykloms ir tech
nikumams Lietuvoje vis dar la
bai trūksta ibendrabučių. Tai 
ypač liečia Vilniaus universi
tetą, Šiaulių pedagogini insti
tutą ir visą eilę technikumų.

Deputatas V. šumakaris, Nau
josios Vilnios apygardą atsto
vavęs pareiškė, jog Vilniuje vis 
dar trūksta darbo jėgos. Jo žo
džiais, Į Vilnių kasmet atvyks
ta apie 8,000 gyventojų, be to, 
natūralus gyventojų prieauglis 
per metus siekia daugiau kaip 
4,000 žmonių. Visus juos anks
čiau ar vėliau teks aprūpinti 
gyvenamuoju plotu (deputatas 
nepažymėjo, kad to ploto Vil
niuje ir nuo seniau labai trūksta 
— Red.). (E)

Rusu veikalai £
1971 m. gruodžio mėn. Vil

niaus ir Kauno dramos teatruose 
vyravo rusų dramaturgų veika
lų pastatymai. Kauno dramos 
teatras gruodžio 11 d. pastatė 
M. RošČino pjesę “Valentinas ir 
Valentina” (vaizduojamos rusų 
karių pažiūros j gyvenimą). Re
žisavo L. Lurje, viename vaid
menų (senelės) pasirodė A. Vai- 
niūnaitė-Kubertąvičienė, atžy
mint 75 m. jos gimimo sukaktį. 
Vilniaus akad. dramos teatre 
taip pat įvyko premjera — A. 
Volodino pjesė “Dulcinėja iš To- 
boso”. Režisavo I. Bučienė. (E)

Planavo nuodyti 
Čikagos gyventojus. 

ČIKAGA. — Vakar WGN radi
jas paskelbė žinią, kad Čikago
je policija suėmusi 6 asmenis, 
kurie planavę užnuodyti Čikagos 
geriamą vandenį. Policija spau
dai atsisakė šią žinią komen
tuoti. šeši asmenys, jų tarpe 
vienas chemikas ir viena mo
teris yra suimti ir prokuroro 
įstaiga juos kaltina ketinimu 
įvykdyti žmogžudystes.

Radijo žiniomis, sąmokslinin
kai planavę nusisamdyti lėktu
vą ir nuodus numesti į ežerą, ša
lia. Centralinės Filtravimo įmo
nės, 1000 E. Ohio st. Skelbiama, 
kad sekmadienį buvo sustiprin
ta šios filtravimo įmonės sar
gyba.

Sovietai stato 
pirmą lėktuvnešį

WASHINGTONAS. — Penta
gono sluoksniai spėlioja, jog So
vietų Sąjunga pradėjo statyti sa
vo pirmą lėktuvnešį, žvalgybos 
žiniomis, Nikolajevo laivų dirb
tuvėse prie Juodosios jūros yra 
statomas didelis laivas, kuris 
galėtų būti tanklaivis, bet grei
čiausia bus lėktuvnešis, kurių 
sovietai iki šiol neturėjo. Tose 
dirbtuvėse buvo statomi du rusų 
helikopterių laivai “Moskva” ir 
“Leningrad”.

Lėktuvnešio statybą patvir
tina sovietų bandymai su Ja
kovlev lėktuvais, kurie tiktų lai
vams. Tuos lėktuvus sovietai 
bando jau nuo 1967 m. Lėktuv
nešiams reikalingi trumpų įsi
bėgėjimų lėktuvai, o Jakovlev 
tipo kaip tik tokie ir esą.

Koncertai Lenkijoj
Liaudies šokių ansamblis “Ra

sa”, Romo Galinio vadovauja
mas, praėj. metų gruodžio mėn. 
įvykdė 10 dienų koncertinę išvy
ką Lenkijos miestuose. Ansam
blis, priklausęs žemės ūkio sta
tybos projektavimo institutui, 
pirmiausia koncertavo Liublino 
mieste, kus centrinė aikštė pa
vadinta Lietuvos vardu. Dar 
koncertavo Tomašove, Chelme, 
Zamosce, Krasnike, pagaliau, 
Varšuvoje ir Gdanske.

Koncertą Varšuvoje sekė ir 
Lenkijos sostinėje gyveną lie
tuviai. Išvykoje dalyvavo prie 
liaudies instrumentų grupės su
darytas “Armonikos” ansamb- 
liukas. Buvo ir keli solistai. (E)

Kiek mokinių?
Visų rūšių bendrojo lavinimo 

mokyklos ir mokiniai okupuo
toje Lietuvoje: 1960-61 m. buvo 
4257 mokyklos ir jose buvo 435 
tūkstančiai mokinių; 1965-66 
m. buvo 4404 mokyklos ir 556 
tūkstančiai mokinių; 1970-71 m. 
buvo 3778 mokyklos ir 575 tūks
tančiai mokinių. (Viestnik sta- 
tistiki, Maskva, 1971.V.9, 75 
psl.). (E)

Prezidentas Nixonas dažnai, tariasi su svarbiausiu savo patarėju dr. Henry Kissingeriu.

PALEIDO RAŠYTOJĄ SINIJAVSKį
MASKVA. — Rašytojai Andrei Sinijavski ir Juli Daniel abu, 

‘ kaip praneša NYT Maskvos korespondentas, buvo paleisti iš darbo 
Stovyklų. Rašytojas ir kritikas Sinijavskis net gavęs leidimą ap
sigyventi Maskvoje. Jis tyliai gyvena, jo žmonai leista sugrįžti 
į meno institutą, kur ji yra lektorė. Pats Sinijavskis dirbąs įvai
rius literatūrinius darbus. Darbo stovykloje jis parašęs knygą 
apie Puškiną, naudodamas kalinių kalbos būdą ir jų žvilgsnį į 
Puškiną.

Galima tik spėlioti, kodėl Si
nijavskis paleistas 15 mėnesių 
prieš bausmėš atlikimą. Nurodo
ma, kad Danielius paleistas-,tik 
atlikęs bansnię ir yra 'ištrem
tas į Kalugos miestą. Spėjama, 
kad Sinijavskis apgailėjo savo 
“nusikaltimus” — pogrindžio li
teratūrą. Jis stovykloje tapęs 
labai religingu, nes toje Molda
vijos darbo stovykloje buvę 
daug labai religingų “staravie- 
rų”, kurie jam padėdavę dirbti 
sunkius stovyklos darbus ir ki
tais būdais jam padėdavę. Be to, 
Sinijavskis buvo paklusnus ka
linys, neorganizavęs, kaip Da
nielius, bado streikų, nerašęs 
skundų. Danieliaus ir žmona, 
laisvėje būdama, visą laiką ko
vojo prieš režimą, kol pati buvo 
trejiems metams ištremta už de
monstraciją prieš Čekoslovaki
jos okupavimą.

Klimato įtaka 
širdies atakoms

NEW ORLEANS. — Ameri
kos širdies draugijos žurnalas 
įspėjo skaitytojus, ypač senes
nio amžiaus, kad staigus klima
to pakeitimas iš šalto į karštą 
ar atvirkščiai yra labai pavo
jingos žmonėms su silpnomis šir
dimis. šaltuose klimatuose žie
mą padažnėja širdies atakos. 
Tas rišama su kvėpavimu takų 
infekcijomis, kurios širdies li
goninis labai' pavojingos. Karš
tuose klimatuose širdininkams 
daugiau pavojingos karštos va
saros dienos.

Jau 1926 m. dr. Paul Dudley 
White nustatė, kad Naujoje An
glijoje daugiausia širdies ata
kų įvyksta žiemą. Nuo to laiko 
įvairių šiaurinių JAV miestų 
studijos patvirtino, kad daugiau
sia mirimų nuo širdies smūgių 
įvyksta žiemą. Gydytojai sako, 
kad teks dar daug studijuoti, 
kol bus galima atsakyti pilnai, 
kaip klimatas paveikia širdies 
ligonius. Nustatyta, kad karš
tyje širdis sunkiau dirba. Strap- 
snyje pabrėžiama, kad vyresnio 
amžiaus asmenims reikia vengti 
staigių klimato pakeitimų.

vEnausros ŽINIOS

♦ čikagojėdu jaunuoliai, 19 
ir 18 metų, buvo apkaltinti ke
tinę užteršti Čikagos geriamą 
vandenį šiltinės bacilomis. Vie
nas jaunuolis siūlėse dirbti labo
ratorijoj be atlyginimo, kad tik 
galėtų prieiti prie įvairių chemi
kalų. Meras Daley spaudai pri
minė, kad įvairių planų ir pasi
kėsinimų prieš Čikagos vandenį 
jau buvo anksčiau, ypač 1968 
metais per jipių neramumus. Me
ras pabrėžė, kad Čikagos vanduo 
yra saugus.

♦ Du šiaurės Vietnamo karo 
lėktuvai puolė JAV lėktuvus La
ose, tačiau, paleidę raketas, ku
rios nepataikė, komunistų lėktu
vai pabėgo.

♦ Briuselyje buvo baigtos de
rybos dėl Britanijos įstojimo į 
Europos rinką sąlygų. Sutartį 
pasirašys šeštadienį premjeras 
Heath ir Britanija nuo ateinan
čių metų pradžios taps rinkos 
narė.

♦ Dvidešimt JAV mokslinin
kų, jų tarpe keturi Nobelio pre* 
mijos laureatai, parėmė sen. 
George McGovern kandidatūrą 
į prezidentus.

♦ Iš Austrijos į Tel Avivą 
atskrido lėktuvas su 326 sovie
tų žydais. Tai didžiausias emi
grantų skaičius, vienu kartu at
vykęs.

♦ žymiausia praėjusių metų 
australe išrinkta Evonne Goo- 
lagong, pernai laimėjusi Wimble- 
dono lauko teniso varžybas.

♦ švietimo taryba Čikagoje 
sutiko pakelti mokytojų algas 
ir tuo streiko grėsmė atpuolė, 
tačiau mokytojų unija prieš nu
matomą mokyklų uždarymą 11 
dienų anksčiau. Unija kreipsis 
j teismą, siekdama sustabdyti 
tą uždarymą, kuris duosiąs mo
kytojams nuostolį.

♦ Egiptas pakeitė užsienio 
reikalų minister} Riadą. Jo vie
ton paskirtas Ghaleb, 10 metų 
buvęs Egipto ambasadorium 
Maskvoje. Egipto ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų tapo in
formacijos ministeriu.

Dėl valdžios klaidų 
kalti ekonomistai
MASKVA---- Sovietų valdžios

ekonominių reikalų planuotojai, 
ieškodami kaltininkų dėl įvai
riausių trūkumų, rado atpirki
mo ožį Mokslų Akademijos Eko
nomikos institute, kurio vado
vai Lev Gatovski buvo atleistas 
iš pareigų pernai rudenį. Pasku
tinis komunistų partijos centro 
komiteto į žurnalo “Komunist” 
numeris ’kritilčuoja'7 institutą, 
kad jis' apleido planavimo sri
tį, neatliko tyrinėjimų apie so
vietų gyventojų reikalavimus. 
Panašią kritiką institutui pa
skelbė .ir partijos centro komi
tetas.

Ekonomikos instituto parinki
mas partijos kritikos objektu 
pabrėžia ir partijos kontrolę 
mokslininkams. Gruodžio mėne
sį Amerikon buvo žadėjęš atvyk
ti vienas svarbiausių sovietų 
Mokslo Akademijos ekonomis
tų Tigran Chačaturin. Jis buvo 
atsiuntęs ir savo paskaitos, ku
rią turėjo skaityti tarptautinia
me ekonomistu suvažiavime, tu
rinį, tačiau vėliau jis neatvyko. 
Spėjama, kad ir jis bus pakeis
tas. Iki šiol jis redagavo insti
tuto leidžiamą žurnalą.

Nauju ekonomikos instituto 
direktoriumi paskirtas Jevgeny 
Kapustin.

Kiek Amerika 
išleidžia sveikatai?
WASHINGTONAS. — Praė

jusiais metais, kaip skelbia so
cialinio draudimo įstaiga, ame
rikiečiai sveikatai išleido 75 bi
lijonus dol. Kiekvienam ameri
kiečiui sveikata kainavo 358 
dol., kas yra 10 kartų daugiau, 
negu buvo išleidžiama II-jo Pa
saulinio karo pabaigoje.

Privačios draudimo bendrovės 
sumokėjo 16.6 bil. dol., pasiimda- 
mos sau dar 10% pelno ir admi
nistravimo išlaidų reikalams. Li
goninės pasiėmė iš viso apie 30 
bil. dol., daktarai — 14.2 bil. 
dol., vaistams išleista 7.5 bil. dol., 
dantistams — 4.7 bil. dol., slau
gymo namams — 3.4 bil. dol. 
Pusketvirto bilijono išleista nau
joms ligoninėms ir klinikoms 
statyti ir du bil. — moksliniams 
tyrinėjimams.

Sveikatos reikalams amerikie
čiai išleido 1A% daugiau negu 
užpernai, o visos pragyvenimo 
kainos pakilo tik 4.5%.

PAKRANČIŲ SARGYBA PAGAVO RUSŲ 
LAIVUS AMERIKOS VANDENYSE
WASHINGTONAS. — Amerikos Pakrančių Sargybos laivas 

“Storis” sulaikė du sovietų žvejų laivus Beringo jūroje, prie Alias
kos, kur žvejai buvo Amerikos teritoriniuose vandenyse. Vie
nas sovietų laivų, 362 pėdų “Lamut”, kuris yra komandinis laivas 
viso sovietų žvejų 80 laivų laivyne, mėgino pabėgti lydymas į 
Adak uostą Aleutų salose, tačiau jis buvo sustabdytas. Ameri
kos laivas jau buvo gavęs štabo leidimą iššauti įspėjantį pa- 
trankėlės šūvį. Bėgančiame sovietų laive jau buvo Į kelti Pakran
čių Sargybos pareigūnai. Sovietų laive “Lamut” buvo ir viso 
žvejų laivyno komendantas Vladimir Artemov.

įsakė bengalams 
atiduoti ginklus

DACCA. — Bengalijos prem
jeras paskelbė atsišaukimą į vi
sus Mukti Bahini kovėtoj us, 
įsakydamas jiems sunešti į nu
rodytas vietas visus ginklus. Po 
10 dienų už ginklų turėjimą žmo
nės bus baudžiami. Manoma, 
kad buvusiame Rytų Pakistane 
dar yra apie 70,000 ginkluotų 
bivilių, kurie padėjo indų ka
riuomenei nugalėti Pakistano 
kariuomenę.

Premjeras Rahmanas pakvietė 
visus bengalų partizanus stoti 
į kariuomenę ar policiją. Jis 
kvietė buvusius studentus grįž
ti į mokyklas, nes Bengalijai rei
kės daug mokytojų, gydytojų, 
ekonomistų ir inžinierių.

Pakistano prezidentas Bhutto, 
siekdamas šiokio tokio ryšio 
tarp Bengalijos ir Pakistano, pa- 
'siūlė.-šeikui Rahmanui Pakista
no Prezidento titulą.

Sprendžia mirties
bausmės klausimą
WASHINGTONAS. — Aukš

čiausias Teismas pradėjo svar
styti ilgai atidėliotą klausimą: 
ar derinasi su konstitucija mir
ties bausmė. Amerikoje jau nuo 
1967 m. birželio mėn. mirties 
bausmė nėra vykdomos, nors 
teismai 613 asmenų yra nubau
dę mirti, jų tarpe 306 baltus 
nusikaltėlius ir 340 juodų.

New Jersey Aukščiausias Teis
mas pirmadienį panaikino savo 
valstijoje mirties bausmę. Iš 
septynių teisėjų tik vienas bal
savo už-ją. Valstijos kalėjimuo
se 20 kalinių dabar turės sėdėti 
kalėjime iki gyvos galvos, nors 
jie buvo pasmerkti r~'

New Jersey iki M.M “>*’• ies 
bausmė buvo įvykdyta 160 ka
linių. Garsiausias jų buvo Bru
no Richard Hauptman, žuvęs 
elektros kėdėje už lakūno Char
les Lindbergo vaiko pagrobimą.

Rodezijos negrai 
sukėlė riaušes

SALISBURIS. — Rodezijoje 
britų komisija pradėjo apklau
sinėti gyventojus apie Rodezijos 
nepriklausomybės planus, dėl 
kurių susitarė Rodezijos ir Bri- 
tanijos vyriausybės. Ta proga 
Rodezijos negrai Gwelo mieste 
sukėlė riaušes, kurias išardyti
reikėjo iššaukti kariuomenės 
dalinius.

Britų planas numato Rodezi
jos valdžią perleisti daugumai 
— negrams už daug metų. Tuo 
tarpu juodieji gaus daugiau at
stovų šalis seime, kur šiuo metu 
iš 66 atstovų negrai turi 16 vie
tų, nors gyventojų negrai turi 
5 milijonus, o baltieji tik 250,- 
000.

Kitas sulaikytas sovietų lai
vas yra 278 pėdų “Kolyvan”. 
Abu laivai yra lydimi gerai gin
kluoto “Storis” ledlaužio, kuris 
turi patrankas, du mirtų svaidy
tos us ir du helikopterius. Pa
skutini karta rusu laivas Ame
rikos vandenyse buvo sulaikytas 
pernai rugsėjo mėn. Tada rusų 
kapitonas turėjo sumokėti teis
mo nustatyta baudą — 100,000 
dol.

Maskvoje “Iz vesti ja” puola 
tris JAV kongreso narius, ku
rie Sovietų Sąjungoje kurstę 
žmones prieš vyriausybę. Kaip 
žinoma, vienas atstovas Scneu?r 
buvo paprašytas išvažiuoti. Ki
tas — Alphonzo Bell — susiti
kęs su sionistų veikėjais Mask
voje ir raginęs juos atvykti i pa
saulinį žydų kongresą. Jis susi
tikinėjo su sovietų piliečiais, 
bandydamas gauti Sov. Sąjun
gą šmeižiančios medžiagos. At
stovas Landgrebe, iš Indianos, 
dalinęs viešose vietose religinius 
raštus. Amerikoj .A’yrįąusybė, 
sako “Izvestija”, turi žiūrėti, kad 
tokios politikų grupės neįsiveltų 
į mūsų valstybei priešiškus dar
bus.

Atstovas Landgrebe pareiškė 
nuvežęs 10 šv. Mato evangeli
jos knygelių rusų kalba ir 17 
religinių atsišaukimų. Jis juos 
viešai dalinęs Maskvos krautu
vėse. Jau išdalinus 10, viena 
mergina ėmusi šaukti: “Milici
ja”. Ji jau anksčiau atstovą se
kiojusi. Kai kurie rusai verkda
mi dėkoję atstovui už knygeles. 
Milicijoje kongresmanas buvo 
tardomas dvi valandas. Viešbu
tyje iš jo buvo atimtos dvi Bi
blijos ir septynios knygelės.

“Aš jums galiu pasakyti, kad 
aš labai džiaugiuosi sugrįžęs į 
Indianą”, pareiškė atst. Land
grebe, labai religingas liutero
nas.

Valstybės departamentas pa
taria turistams nesivežti Į So
vietų Sąjungą jokių priešsovie- 
tinių leidinių, religinių knygų 
ar pornografijos.

Izraelis įspėjo 
Libano valdžia 

C

BEIRUTAS. — Libano spau
da paskelbė, kad vyriausybė ga
vo įspėjimą iš Izraelio, kad jei 
toliau arabų partizanai iš Liba
no puldinės Izraelio kaimus pa
sienyje, Izraelis bus priverstas 
okupuoti kai kurias Libano vie- 
to ves.

Libanas apie šį įspėjimą pra
nešė keturioms didžiosioms vals
tybėms. Savo įspėjime Izraelis 
pabrėžia, kad jis pats nenori 
griebtis tokių radikalių veiksmų, 
kaip okupacija.

Palestiniečių šaltiniai tvirti
na , kad Libano valdžia reika
lauja april>oti partizanų veiklą 
Izraelyje.

•<>• Washingtone susirinko po 
atostogų 92-tras Kongresas.
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V. Gruzdžio nuotr.

LEIDŽ1A LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

IX-JI METAI NR. 3 (354)

1972-įi metai — jury skautu ----- —- ------ ------ ---- -------- - -—xAUKSINIO JUBILIEJAUS METAI
Didysis Įvykis vasara, liepos 15-23: 

Kanados "Romuvoje" sukaktuvinė stovykla

Prieš -50 metų, 1922' m. kovo 12 d., Kaune buvo suformuota 
pirmoji vandens skautu L. K. Algimanto draugovė, kurią sudarė 
dvi skiltys. Vieneto jaunas draugininkas Julius Jurgelevičius, 
padedamas vyresniųjų brolių Petro ir Kosto, atvertė naują lapą 
lietuviško jaunimo ugdyme, skautybę sujungiant su jūreivybe, 
Įprastą skautavimo būdą miškų plotuose perkeliant į vandenų 
plotus.

Nauja sčkla prigijo mūsų 
skautiško jaunimo tarpe, kurio

akis viliojo išlaisvinto Bal
tijos pajūrio kopos, Į dangų 
atsirėmusi mėlynoji jūra ir 
čia pat šnarančios Nemuno 

bangos.

Nauja jūrinio skautavimo sė
kla palengva augo Į tvirtą me
dį, nuolat laistomą ir ugdomą 
eilės sodininkų, — pasišventu
sių, nepavargstančių jūrų skau
tų vadovų. Per 50 metų jūrų 
skautų medis aukštai išaugo, 
plačiai išsišakojo, daug gerų 
vaisių atnešė, skleidžiant Dievo, 
Tėvynės ir artimo tarnybos idė
ją, nešant Lietuvos, kaip jūri
nės valstybės, vėliavą.

NAUJASIS CHICAGOS LITUANICOS TUNTO TUNTININKAS 
ps. SIGITAS MIKNAITIS, 

gruodžio 1 d. perėmęs pareigas ii baigusio kadenciją tuntininko 
s. Zigmo Jauniaus.

Gimtadienio minėjimas
Kiekviena pradžia yra tiek 

verta, kiek ji turi pasekėjų, kiek 
ji turi ištvermingų pradėto dar
bo vykdytojų, kiek ilgai pradė
tas darbas tęsiamas per kartų 
kartas. Prieš 50 metų pradė
tą jūrų skautų veiklą šiandien 
tęsia jau trečioji kartu. Pir
mųjų jūrų skautų vienetų na
rių vaikaičiai šiandien sudaro 
valtis ir laivus. Į lietuviškos 
skautybės dirvą prieš 50 metų 
sodinta sėkla nesunyko ir augi
namas medis nenudžiūvo. Pusė 
šimtmečio yra ilgas laikotarpis, 
pareikalavęs daugelio vadovų 
rankų, daug pasišventimo ir 
daug ištvermės. Daugelį darbš-

P Vitkaus nuotr. 

čių rankų per 50 metų pakei
tė jaunesnioji karta, mokiniai 
perėmė mokytojų laikytą vairą 
ir dabar, švenčiant penkiasde
šimtąjį jūrų skautų gimtadie
nį, kiekvienam buvusiam jūrų 
skautui bei jūrų skautų vado
vui belieka džiaugtis ana 1922 
m. kovo 12 d. pradžia, belieka 
gėrėtis jūrų skautų nuplauktu 
50 metų keliu.

Visi dabar veikią jūrų skau
tų vienetai kovo mėn. iškilmin
gomis sueigomis minės auksini 
jūrų skautų jubiliejų. Minėda
mi šį 50 m. gimtadienį ir jūrų 
skautų pirmūnus, prisiminkime 
ir visus jūrų skautų vadovus, 
kvieskime juos Į šią šventę,-ku
rie praeityje per eilę metų vai
ravo jūrų skautų vienetus, ■ šian
dien gal jau “pensijoje”, tačiau 
jų ir tik jų darbai mus atvedė 
prie auksinio jubiliejaus šventės.

Jubiliejinis “Skautų Aidas”
Per 50 metų jūrų skautų vei

kla sudarė gražų, spalvingą įvy
kių vitražą. Be' abejo, ne visos 
dienos buvo saulėtos, ir pasitai
kiusios audros ar audrelės la
biau užgrūdino, išryškino ran
kų pajėgumą, kurso tikslumą ir 
ištvermę. Nuplauktas jūrų skau
tų 50 m. kelias yra pilnas įspū
dingų nuotykių, ryžtingų vei
dų ir daug daug malonių prisi
minimų.

Jubiliejaus ženklu beplanuo- 
jant ateitį, visada naudinga 
žvilgterėti Į praeitį, į šviesų jū
rų skautų veiklos spektrą, į mar
gaspalvį, darbų vitražą, šių 
metų kovo mėn. “Skautų Aidas” 
stengsis parodyti, nors ir kon
densuotai, jūrų skautų veiklos 
veidą arba jo ryškiuosius bruo
žus iš įvairių laikotarpių 50 
metų apimtyje, kad su juo susi
pažintų jaunesnioji karta, kad 
atjaunėtų vyresnioji karta. Ju
biliejinę medžiagą betvarkąs j. 
v. s. Br. Juodelis, 120 So. Grove. 
Oak Park, Hl. 60302 labai lau
kia įvaisiaspalvių rašinių bei 
nuotraukų, kuriuos reikia pri
siųsti iki š. m. sausio mėn. pa
baigos. Būtų gera, kad visi jū-APIE UODĄ IR APIE KARALIŲ

Išgirsime literatūros 
vakarais

Akademiniai skautai Chica- 
goje rengia sausio 21 (penkta
dienį) ir sausio 22 (šeštadienį) 
8:30 v. v. Menės patalpose, 2515 
69th Str., Marquette Parke, li
teratūros vakarus. Aktoriai Le
onas Barauskas ir Jonas Kele- 
čius suvaidins klasiškąją rašy
tojo Antano Vaičiulaičio pasaką 
“Uodą” ir ištraukas iš Justino 
Marcinkevičiaus poemos — dra
mos “Mindaugas”. ,

Kaip žinome, karaliaus Min
daugo tragedijos tema literatų 
ir muzikų yra jau nuo seno pa
mėgta. Apie Mindaugą scenai 
veikalus kūrė jau 19 amž. lenkų 
romantikai, vėliau tai temai

IR
DARBAI

t *i * -• !

Kur dingo Lituanicos. tun- 
; to tėvai? Lituanicos tunto va
dovybė prašo visus tėvus prisi
dėti prie Kaziuko mugės darbų,! 
kurie vyksta v. s. Vlado Vijei- Į 
kio spaustuvės patalpose, 4346 
So. Western Ave., kiekvieno tre- Į 
čiadienio ir penktadienio vaka
rais. Renkamasi 7 ;30 vai. va
karo. Jokie ypatingi sugebėji
mai nereikalingi. Mes išmoky
sime medžio, metalo ir kt. dar
bų. Maloniai praleisite vakarą 
atlikdami gerą darbelį tuntui, 
kuriam priklauso jūsų sūnūs ir 
išmoksite įdomių ir meniškų dar
bų.

Kaziuko mugė nebetoli, o dar
bų daug. Nuo pagamintų ekspo
natų skaičiaus priklauso tunto 
pajamos, kuriomis įgalinama Li- 
tuahicos tunto veikla. Skaudu, 
kad kai kurie tėvai visiškai ne
reaguoja į pakartotinus kvieti
mus talkon, tarsi visi darbai 
(net ir lėšos tunto veiklai) tėra 
vien tik vadovų ir tėvų komi-
teto pareiga. Vadovai ir taip be 
jokio atlyginimo kiekvieną sek
madienį dirba su jūsų vaikais, 
atostogas aukoja stovykloms, o 
laisvalaikius įvairiems tunto dar
bams. Daug darbo ir laiko pa

rų skautų vadovai, kurie dar 
tebegirdi Baltijos bangų oši
mą. Nemuno gluosnių šnarėji
mą ir jūrų skautų vimpilo plaz
dėjimą savuose ir svetimuose, 
vandenyse, ateitų su savo min
timis, prisiminimais ar vaiz
dais, kad jūrų skautų praeities 
vitražas jubiliejiniame ‘^kau
tų Aide” būtų spalvingesnis.
Auksinio Jubiliejaus Stovykla

Auksinis jubiliejus yra dauge
lio metų veiklos išdava, organi- ■ 
zaciniame gyvenime, reikalau- į 
jantis dėmesio ir atitinkamo pa- ' 
minėjimo. LSB Jūrų Skautų 
Skyriaus vadovybė — .vadovų 
suvažiavimas nusprendė auksinį 
veiklos jubiliejų atžymėti 50 m. 
Jubiliejine Stovykla 1972 m. lie
pos 15-23 dienomis Kanados ra
jono Romuvos stovyklavietėje. 
Tikimasi, kad čia susirinks per 
50 metų jūrų skautų' vienetuose . 
plaukusios kelios generacijos. 
Tikimasi, kad ši jubiliejinė jū
rų skautų stovykla, kurioje da
lyvaus ir visos Seserijos jūrų 
skautės, dar darniau sujungs vi
sus mus Į vieną šeimą, į vieną 
didelę laivų eskadrą svetimuo
se evandenyse plaukiančią po 
Lietuvos trispalve.

Iš anksto jau reikia ruoštis 
jūrų skautų auksinio jubiliejaus 
stovyklai vienetuose ir individua
liai. Svarbu, kad joje galėtų da
lyvauti visi jūrų jauniai, jūrų 
skautai, budžiai bei vadovai ir 
jūrų skautininkai. Svarbu, kad 
joje viešniomis dalyvautų vi
sos Seserijos jūrų skautės, gin- 
tarės ir vadovės, neš tik,

visiems vieningai susikibus 
rankomis, visiems vieningai 
laikant vairus, bus sėkmin
gas mūsų plaukimas Lietu

vos švyturio link.
Jūrų Skautų Skyrius

duoklę atidavė Vincas Krėvė ir 
kiti mūsų poetai bei rašytojai. 
Jau išeivijoje buvo sukurta ir 
atlikta kompoz. Dariaus Lapins
ko kantata “Karalius Mindau
gas”. O pastaraisiais metais Lie
tuvoje vientas iš kūrybingiau
sių tenykščių, jau pokario me
tais subrendusiu rašytojų — 
Justinas Marcinkevičius sukū
rė ir savąjį “Mindaugą”, turė
jusį didelį pasisekimą Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos teatruose. 
Ano veikalo bent, ištraukas, in
terpretuojamas spalvingųjų mū
sų aktorių — Kelečiaus ir Ba
rausko, dabar turėsime progos 
išgirsti ir Chicagoje.

Jiems, kaip pasakotoja, tal
kins dar Laima Rastenytė ir 
Darius Lapinskas, sukūręs min- 
dauginiam fonui pritaikytą mu
ziką. Vakarai žada būti gana pla
čių dimensijų: išsidriekę nuo 
didybės iki mažybės — nuo ka
raliaus iki uodo.

švenčia ir tėvų komiteto nariai. 
Visų tėvų pareiga būtų bent ke
liolika valandų per metus pa
švęsti tunto paramai — įsijun
giant į Kaziuko mugės darbus. 
Tad visi į talką!

Malvina Jonikienė laukia 
svarbių atsakymų. LS Sąjungos 
Skautinio-Tuntinio Ugdymo ko
misija į 1971-mų metų spalio 
mėn. pradžioje išsiuntinėtas vi
sų šakų skautų-skaučių progra
mų reikalais anketas gavo įdo
mių pasisakymų.

Komisija yra dėkinga visiems 
į anketas atsakiusiems. Ypač pa
minėtini savo pareigingumu An
glijos ir Australijos rajonai, ku
rių atsakymų skaičius pralenkė 
kitus žymiai gausesnius rajonus. 
Australijos Džiugo tunto tunti- 
ninkas ps. VI. Stasiūnas kuris 
atsiuntė ne tik labai išsamų sa
vo pasisakymą, bet pasirūpino, 
kad šiuo svarbiu reikalu pasi
sakytų kiekvienas jo tunte dir
bąs vadovas.

Mielos Sesės ir Broliai, tebe
laukiame Jūsų atsakymo LSS 
skautiškų programų klausimais. 
Siųskite v. s. M. Jonikienei, 6346 
So. Washtenaw Ave., Chicago, 
Bl., 60629, iki šių metų vasario 
10 d. Jūsų mintys ir pasiūlymai 
yra labai svarbūs ir laukiami.

Budžiu
v. s. M. Jonikienė, 

Komisijos Pirmininkė
★ Jaū nebetoli chicagiečių 

Kūrybos Dienai Akademinio 

VAIŠĖS PO SUEIGOS PAS CLEVELANDO "ŽIOINIETES* r-
pagerbiant svečią (buvusį clevelandietį) kun. G. Kijauską, (antras iška i rėš). Gruo

džio 21 sueigoje svečias vedė pašnekesį ši y dien? temomis.
V. Bacevičiaus nuotr.

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

things about buying U3. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

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

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

First of all, if you think 
they’re a get-Hch-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
hauL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck

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

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5 % 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the sdtffsh 
seasons for buying Banda-

Good, but selfish.
There’s one other very in> 

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

If s called pride.
It just so happens that most 

Americans still cbooee to think 
this is die best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who think* 
there’s something to this couatry 
of ours, why not buy into it

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75.
Please.

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

Take stock in America 
Buy ULS. Savings Bon 3s & Freedom Share*

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608

Skautų Sąjūdžio CSiicagos sky
rius ir šiemet rengia Kūrybos 
Dieną ir kviečia joje dalyvauti 
jaun. skautus-tes, skautus-tes, 
skautus vyčius ir vyr. skautes 
su savo dailės darbais, rankdar
biais, fotografijomis, literatū
rine kūryba, deklamacijomis, 
grožiniu skaitymu ir kt. Kūry
bos Diena įvyks vasario 6 d., 
Jaunimo Centro mažojoje salėje 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į draugininkus.

Plinta lietuviškos kalėdinės 
puošmenos. Chicagoje veikiąs 
International Patrol, kuriam pri
klauso įvairių tautybių skauti- 
ninkės, susidomėjęs lietuviškų 
kalėdinių papuošalų autentišku
mu, kreipėsi į lietuves skauti- 
ninkes supažindinti su jų kūri
mu. Mūsų sesėms pakvietimą 
priėmus, į prieškalėdinę Inter
national ‘ Patrol sueigą nuvyko 
s. Sofija Kunstmanienė ir s. Ja
nina Mikutaitienė su jaunomis 
lietuviškų puošmenų instrukto
rėmis, Aušros Vartų tunto skau
tėmis, Sigutė Mikutaitytė ir Ži
vilė Brakauskaitė. Abi jauno
sios sesės vyko sueigon gerai pa
siruošusios — nusivežė ne tik 
jau pagamintus papuošalų pa
vyzdžius, dėžes šiaudelių ir ki
tų reikmenų, bet ir nemažą 
pluoštą instrukcijų, kurias pa
čios paruošė ir mašinėle atspaus
dino.

Sueigoje dalyvavo4arti dvide

šimt skautininkių, baugiausiai 
amerikiečių, kurių nemaža dalis 
mokytojų, pasiryžusių ne tik iš
mokti, bet vėliau lietuviškų ka
lėdinių puošmenų pamokyti sa
vo mokyklų mokines. Jaunosios 
instruktorės labai vykusiai su
eigai vadovavo, ir visų susirin
kusių buvo nuoširdžiai priim
tos ir. įvertintos.

Kas naujo pas Nerijos tunto 
gintares? Nerijos tunto abi jau
nesniųjų gintarių įgulos susi
jungė sudarydamos vieną “Jū
ratės” įgulą. Įgulos vadė šiems 
metams lieka g. v. v. Daina Ru- 
daitienė, jos pavaduotoja g. valt. 
Jūratė Mickevičiūtė. Regulia
rios įgulos sueigos vyks kiek
vieno mėnesio pirmą pirmadie
nį, sutartoje vietoje, žiemos 
mėnesiais numatyta daryti ir 
specialių sueigų, kuriose bus at
liekami Kaziuko mugės darbai.

Jūratės” įgulos gintarės 
gruodžio 39 d. sesės g. Ramunės 
Kazėnaitės namuose turėjo ben
drą kalėdinę vakaronę su prez. 
A. Smetonos įgulos jaunesniais 
jūrų budžiais ir kankidatais. Su
eiga buvo smagi. Numatoma 
daugiau bendrų sueigų ateityje.

Pirmoji šių metų sueiga įvy
ko sausio 3 d. sesės g. v. v. Dai
nos Rudaitienės namuose. Vieš
nia j. ps. B. Stravinskienė su
pažindino seses su egzotiškų gė
lių darymu. Dalyvės viešniai dė
kingos už įdomias instrukcijas.

Gintarė
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Viena upė dviem vardais
Perbėgusi Vakarų Žemaičių žasčių Danės-Akmenos dešinės 

ir Baltijos pakrantės lygumą, pusės intakų maža.
pakeliui, staigiais vingiais ap-Į Kai kurie specialistai mano, 
lenkusi kliūtis, Klaipėdoje į Kur- j kad Danė-Akmena yra nesena 
šių marių sąsiaurį įsilieja Da- ( upė, nes akmenuotas jos aukšt- 
nė — Akmena, ši upė kartu su upys mažai Įsigraužęs į klonį, 
intakais surenka vandenis beveik (Tuo tarpu jos intako — Tenžės 
600 kvadratinių kilometrų plote, .vaga kur kas gilesnė ir ja, ma
ls dešinės pusės į ją įteka Ąžuo- 
lupis, šlaveita, Juodupis, Tenžė, 
Dūmesis ir tiek pat antros eilės 
intakų, o iš kairės pusės — Va- 
rupis, Vinkšupis, Vaineikupis, 
Šukupis; Sroblupis, Pilsupis, že- 
mupis, Dupultis, Jaurykla, De
galas, Babrūnė, Bone, Eketis, 
Ringelis ir 19 antros eilės inta
kų. Būdinga, kad dešinieji inta
kai eina beveik lygiagrečiai pa
grindinei upei, o kairieji įteka 
vos ne statmenai. Toks baseinas 
specialistų vadinamas asimetri
niu.

Intakai taip pasiskirstę todėl, 
kad Danė-Akmena, tekėdama 
Žemaičiu aukštumos vakarinės r *
pašlaitės papėde, surenka kritu
lių vandenis, kurie pakalnėn 
prasigraužė statmenai Į pagrin
dinę upę ir sudarė gana tankų 
upelių tinklą. Dęšiniosios Danės-
Akmenos pusės žemės paviršius 
leidžiasi Baltijos jūros link, to
dėl ir vandenys krypo tolyn nuo 
pagrindinės upės. Dėl šių prie-apylinkėse,

tyt, tekėta dar ledyninio van
dens.

Kodėl upė turi du vardus! 
Nuo ištakų iki Bajorų (Kretin
gos pietinio priemiesčio) — va- 

‘ dinama Akmena, o nuo Bajorų 
i iki žiočių — Danės vardu. Vi- 
I sai natūralu, kad jos aukštupys 
gavo Akmenos vardą, nes čia 
upės teka eroziniu slėniu, gau
siu riedulingu rėvų, ir vagoje 
kūpso daugybė akmenų. “Dan
gė” tai vokiška vardo forma, bet 
labai paplitusi gyvoje kalboje 
ir daugelyje, rašytinių šaltinių. 
Senojoje vokiečių kalboje raida 
“g’r buvo tariama kaip “j”, to
dėl ir upės vardas buvo rašomas 
“Dangė”, tačiau tardavosi “Dan- 
je”, bet žmonės, nepaisydami tos 
taisyklės, skaitydavo paraidžiui. 
Šiandieniniai kalbų specialistai 
siūlo ją ’ vadinti “Dane” arba 
“Danija”.

Danė-Akmena savo 64.5 kilo
metro kelionę pradeda Salantų 

pelkėtame Grušlau-

Ispanas skulptorius Pedro De Iso su
kūrė paveiksle matomą aštuoniy pėdy 
aukščio Don Kichoto skulptūrą. 
Skulptūrai naudotos seny automobi

liu dalys.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.: (

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Pailgumą šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Lietuviams; reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriai^ rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą, 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose. .

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasiškų stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalia. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos' Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. ,

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. ’

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaime, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., SI,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

• čekį ar piniginę perlaidą.

kės- miške, prie Mažųjų Žalinių 
kaimo. Vaga nuo versmių iki Ak- 
menalės kaimo sureguliuota ir 
sausrų metu dažnai išdžiūsta. 
Prasiskverbęs per miško paunks- 
mę, upelis teka tiesiai Į pietus, 
o, čiurlendamas per Akmenalės 
kaimo laukus, jau priima į ben
drą kelionę iš kairės pusės Vink- 
šnupj ir iš dešinės — Ąžuolupį. 
Praplatėjusios upės vandenys 
atsimuša Į krantą ir pasuka į 
vakarus, o paskui, prasiskver
bę pro Vaineikius, skuba tolyn, 
kai susitinka su dešiniuoju inta
ku šlaveita. čia, tekėdama pla
čiu stačiakrančių, vietomis net 
nuslinkusiais krantais slėniu. 
Akmena "gražiai suvingiuoja ir 
tartum Įlenda į Naujokų-šlavei 
tų mišką. Nuo santakos su šla
veita, Akmena pasuka beveik 
tiesiai į pietus, ir išlindusi per 
Darbėnų-Kalupėnų kelio patiltę, 
skuba Kretingos link, čia upės 
slėnis siauras, tačiau statoki 
šlaitai. Ji tartum gyvačiukė nu
vingiuoja Genčių kaimo laukais, 
palikdama užpakaly gražius pu
siasalius. Vėl už kokio kilome
tro padaro staigią kilpą ir ties 
Tūbausiais įsispraudžia Į stačia- 
šlaičius 'krantus. Taip Akmena 
pričiurlena iki Kurmaičių kaimo. 
Čia Į upę įteka PMsupio upelis, 
kurio santakoje yra išlikęs gar
sus Kurmaičių piliakalnis, o tarp 
Akmenos upės ir Kretingos-Dar- 
bėnų kelio yra 1 tūkstantmečio 
prieš mūsų erą vidurio ir mūsų 
eros pirmųjų amžių senkapiai. 
Archeologai aptiko, kad čia mi
rusieji buvo deginami ir laido
jami urnose. Be to, Kurmaičiai 
gali didžiuotis architektūriniu 
požiūriu vertinga sodyba, Įkurta 
XIX amžiaus pradžioje, ir svir
nu, pastatytu 1797 metais. Šis 
kompleksas laikomas architektū
riniu paminklu ir saugomas vals
tybės.

Akmena, atsisveikinusi su is
toriniais Kurmaičiais, atvingiuo
ja Į seną žemaičių gyvenvietę — 
Kretingą.

Kretingos praeitis siekia net 
XI amžių. Ten, kur Į Akmenę 
Įteka Dupulties upelis, dešinia
jame jos krante yra kapinynas. 
Čia irgi randama XI-XU am
žių degintinių kapų. Be to, Kre- 
tingsodžio kaimo laukuose yra 
piliakalnio liekanos. Mokslinin
kai mano, kad ten yra stovėjusi 
Kretingos pilis, kuri 1263 me
tais Livonijos ordino plėšikų bu
vo sudeginta ir daugiau nebeat- 
statyta.

'Nuo 1572 metų Kretinga pri
klausė Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštytės politiniams veikė

jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
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:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608 \

jams Chodkevičiams. .Tų valdy- 
ino metais Kretinga buvo vadi
nama Karolštatu, nuo Karolio 
Chodkevičiaus vardo. 1607 me
tais miestui buvo suteiktos Mag
deburgo teisės ir duotas herbas, 
vaizduojantis išdidžiai stovintį 
liūtą.

Vėliau Kretingos šeimininkai 
buvo Sapiegos, Masalskiai, Po- 
tockiai, Zubovai ir pagaliau 
Tiškevičiai.

Miesto šiaurinėje dalyje yra 
taisyklingai išplanuotas parkas. 
Įkurtas XVIII amžiaus antroje 
pusėje. Parke tyvuliuoja trys 
tvenkiniai, per kuriuos teka Du
pulties upelis su užtvanka, regu
liuojančia tvenkiniuose vandens 
lygą. Prie tvenkinio stovi buvę 
dvaro rūmai, dabar žemės ūkio 
technikumas. Vertingas archi
tektūriniu požiūriu yra XIX am
žiaus pabaigoje statytas, van
dens malūnas, esantis Dupulties 
upelio žemupyje.- ,

Vienas caro valdininkas, XIX 
amžiaus pabaigoje lankęsis K re
tingoje, labai gerai Įvertino par
ką ir rūmus. Savo prisiminimuo
se jis rašė, kad parkas labai 
gražus, išpuoštas rožėmis ir kar
pomų krūmų alėjomis, vėsiais 
liepų tuneliais. Čia taip pat bu
vo oranžerija, Įrengta pietinėje 
pusapvalėje rūmų dalyje.

Kretingoje yra XVII amžiaus 
bažnyčia ir buvę^vienuolyno rū
mai, kurie laikomi vietinės reik
šmės paminklu.

Kretingos kapinėse palaidotas 
XIX amžiaus pirmoje pusėje gy
venęs botanikas J. Pabrėža.

Kretingoje Akmena, padariu
si vingį, išbėga Į 400-500 metrų 
pločio senslėnį. čia vagos plo
tis siekia 7-10 metrų. Pakrantė
je šlama tuopos ir žilvičių kerai. 
Prie Bajorų prasideda skardingi 
upės krantai, šlaitai pasiekia 10 
metrų aukšti, vietomis net nu
slinko. Upės Vaga labai vingiuo
ta, daro daug kilpų. Nuo čia upė 
jau' vadinama Danės vardu.

žemiau Bajorų Danė daro stai
gų posūkį Į rytus ir, labai vin
giuodama, pasuka prie Kretin
galės.

i >4 .
Kretingalė — senas kaimas. 

Jis minimas rašytiniuose šalti
niuose jau XIV amžiuje, tačiau 
žmonių šiose apylinkėse gyven
ta dar seniau — I tūkstantmety
je prieš mūsų erą. To fakto liu
dininkas — tai šio amžiaus pra
džioje rastas pailgas iš akme
nų padarytas kapas su žmogaus 
kaulais. Nuo Kretingalės 
krantai darosi dar statesni ir 
daugelyje vietų griūna. Prie 
Eketies upelio yra nuoslankos, 
labai Įdomios žemės paviršiaus 
sandaros tyrinėtojams. Nuo čia 
iki pat Klaipėdos Danės krantai 
labai gražūs. Prie Purmalės upe
lio yra garsi Purmalių atodanga. 
Jau seniai čia buvo pastebėtos 
Į smėlį Įsiterpusios kietos dur
pės. 1869 metais tas durpes 
aprašinėjo G. Berentas, o 1910 
metais .H. Vichorfas bandė nu
matyti jų amžių. Manoma, kad 
jos turi apie 400 tūkstančių me
tų. Be to, Danės žemupyje ties 
Kretingos-Palangos kryžkele yra 
dar viena aukšta atodanga, čia 
taip pat po rausvo priemolio 
sluoksniu juoduoja suskeldėjusi 
durpė, geologų vadinama kvar
terine anglimi. Tai labai vertingi 
gyvi geologiniai paminklai.
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t ėja tki Iv metrų. J« i upės gy
lis iki LketiėvS žiočių yra tik apie 
2 metrus, tai žemiau nuo čia jau 
siekia 3-5 metrus. Prieš ant
rąjį pasaulinį karą, kada Klai
pėdoje per Danę buvo judami til
tai, upe iki Tauralaukio plaukio
jo 200 tonų laivai, o iki Megalių 
kaimo — 50 tonų.

Netoli Klaipėdos, kairiame 
Danės krante, yra Tauralaukio 
kaimas. Kadaise čia buvo dva
ras, todėl, kaip paprastai apie 
dvarus, žmonėse yra užsilikusių 
Įdomių pasakojimų. Sakoma, 
kad pirmasis šio dvaro savinin
kas yra buvęs kryžiuočių ka

reivis Klausas Turlakas. Jis mė
gęs lošti kortomis. Vienas šv.

■ Jono naktį Turlakas lošęs su vel-
■ niu ant akmens, kuris gulėjęs 
Danės krante, po plačiašakiu

: ąžuolu. Turlakas velnią aplošęs.
Iš pykčio nelabasis kirtęs kumš- 

j čiu į akmeni, kad net žiežirbos 
' pasipylė. Taip akmenyje atsi- 
i radusi duobelė, panaši i rankų 
pirštų atspaudą. Žinomas Lie
tuvos archeologas P. Tarasenka

dina-' labai nusiauk ši kraštą. 
Danės žiotyse pasistatė pili ir 
pavadino ją Memelburgu. Dar 
ir šiandieną yra žymės Klaipėdos 
pilies, tačiau ji yra nebe Uvoni- 
jos ordino statinys, o XVI11 am- 

ižiaus citadelė gintis nuo švedų. 
!Čia buvo supilti pylimai, iškasti Į 
kanalai. Viename tų kanalų, iš-1 
likusių iki šių dienų, yra Įreng
tas tvenkinys sporto reikalams.

Šiandieną Danės vandenys 
Klaipėdoje teka dirbtine vaga.. 
Tikroji vaga XVIII amžiaus pa
baigoje buvo užpilta ir jos vieto
je atsirado Didžioji Vandens gat
vė. , -

1

Tiltų statyba Danės žemupyje 
turi senas tradicijas. Dar 'XIII 
amžiuje Klaipėdą užėmus Livo
nijos ordinui, buvo išleistas pi
lies Įsakas, leidžiantis statyti 
per Danę tiltus, tik su sąlyga, 
kad jie netrukdytų upe laivybos.

XIX amžiuje čia jau stovėjo 
gana modernūs tiltai. Dabarti
nę Mor.tės gatvę jungė pakelia
mas, o prie pačios prieplaukos — 
sukamas tiltas. Pirmasis tiltas

iki antrojo pasaulinio karo buvo 
vadinamas Fridricho Karolio 
vardu, šiuo pavadinimu buvo 
siekiama įamžinti Fridricho Ka
rolio apsilankymą Klaipėdoje 
1854 metais,

Danės-Akmenos aukštupio ir 
žiočių aukščio skirtumai nedide
li — apie 57 metrų, todėl ir van
dens greitis mažas — 10-20 cen
timetrų per sekundę. Senovi
niai, primityvūs hidrotechniniai 
Įrenginiai išnyko. Jei iki antro
jo pasaulinio karo buvo 6 van
dens malūnai (ties Vaineikiais, 
Genčiais, Pajuodupiais, Kurmai
čiais, Kretinga. Penkininkais), 
tai iki.šių dienų beliko tik' du: 
Kretingos ir Penkininkų. Be to, 
prie Danės-Akmenos yra Tūbau
sių ir Kretingos vandens mata
vimo punktai.

Danės-Akmenos pakrantes nuo 
seno mėgo žmonės. Dar prieš 
mūsų erą čia jau gyventa žmo
nių. Vėliau prie Danės-Akme
nos kūrėsi didesnės gyvenvietės, 
kurios išliko iki šių dienų ir tu
ri tendenciją plėstis.

ŠĮ akmeni yra Įtraukęs i Lietu
vos istoriniu akmenų saraša ir 
laikė jį senovės lietuvių kulto
paminklu.

Dešinėje Danės pusėje prie 
Palangos plento yra nedidelis 
dekoratyvinių medžių gojelis — 
“Karalienės daržas”, čia buvo 
Įrengtas parkas, skirtas 1802 

metais birželio 10 dieną Įvyku
siam Prūsijos karaliaus Frideri- 
cho Vilhelmo II su Rusijos ca
ru Aleksandru I susitikimui pa
žymėti. šis parkas dabar apleis
tas, tačiau, ji sutvarkius, galėtų 
būti gera poilsio vieta klaipėdie^ 
čiams.

Bene gražiausios ir romantiš
kiausios Danės pakrantės Tau
ralaukio ruože. Danė vingiuoda
ma prasiskvedbia pro tarpukal- 
ves, čia išnyra, čia vėl pasisle
pia žilvičių ir pakrantės krūmų 
šešėliuose, o žalios lankos vilio
ja aki. Net ir Prūsijos karalius 
Fridrichas Vilhelmas III, gyven
damas Klaipėdoje (Prūsiją už
kariavus Napoleonui, čia mėg
davo lankytis su savo žmona 
Luiza.

, ’ 'S. i!

Nuo Tauralaukio Danė nuteka 
kiek Į pietryčius, o paskui pa
suka Į Klaipėdą ir Įsilieja Į Kur
šiu marias.

Nuo .senų laikų Danės žioty
se stovėjo maža baltų gyvenvie
tė Klaipėda (Caloypeda). XIII 
amžiaus viduryje Livonijos or- 

žemupyje Danės vaga prapla-

UPTO
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Savings and Loan
2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Pe;er Kazanauskas, President Phone 847-7747

Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

i ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE

9 2 YEAR MATURITY

REGULAR 
eJ/D passbook 

ACCOUNT Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame' atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

apylinkę

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

h -J*. . . ■” 7ERSAL

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

-jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

b?
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Chicagoje ir priemiesčiuose
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$7.00
$3.00
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$2.00
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pusei metų $11.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted Sx.. Chicago, 
Ui. 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Tebeprievartauja Lietuvos mokytojus 
f v

Okupantas prievartauja visą lietuvių tautą, bet ypa
tingas to prievartautojo dėmesys yra kreipiamas j Lie
tuvos mokytojus. Patys komunistai daugumoje buvo ir 
tebėra nemokšos. Jiems patiems būtų buvę naudinga 
ne tik pradžios, bet ir aukštesnes mokyklas lankyti. Jie 
yra lankę įvairius partinius kursus, ruošiamus komunis
tams fanatikams gaminti, bet ne mokslo žinių siekti. Mo
kyklos ir mokyto žmogaus komunistai bijo. Mokytojo 
jie ne tiktai bijo, bet jo nekenčia. Nuo pirmos okupacijos 
dienos komunistai stengiasi palaužti lietuvį mokytoją, 
bet jiems nesiseka. Jie dantis sukando, kai Kaunan su
vežtiems mokytojams įsakė giedoti Internacionalą-, o šie, 
nesitarę ir nesusitarę, vieningai užtraukė “Lietuva, tė
vynė mūsų”.

Mokytojams jie leidžia įvairiausią literatūrą ir ruo
šia plačiausias instrukcijas. Prieš mokytojus yra nukreip 
tas labai griežtas policijos teroras ir gąsdinimai. Ne 
vienas mokytojas buvo komunistų nužudytas, šimtai iš
vežti į Sibirą. Dar ir šiandien taikomos labai griežtos 
sankcijos prieš tuos mokytojus, kurie neskuba “įsitrauk
ti į komunistinę statybą”. Žmoniškų algų ir pensijų mo
kytojams neskiria, darbo ir gyvenimo sąlygų jiems ne
sudaro, bet užtat kas du mėnesiai parašomas Tiesos 
įžanginis, ką mokytojas turi darytį, kad įtiktų okupan
tui ir komunistų partijon įstojusiems kvislingams.

Praeitą rudenį Tiesos redaktorius reikalavo, kad 
mokytojas, be kasdieninio drabo ir ilgų valandų klasėųe, 
“partijos žodį neštų į kiekvieną žemdirbių šeimą”. Par
tijos propagandistai ir net įvairūs sekretoriai prie žemės 
netekusių “žemdirbių” negalėdavo prieiti. Jie neturėjo 
ką apiplėštam ir apnuogintam lietuviškam žemdirbiui 
pasakyti. Jie žinojo, kad kiekvienas jų žodis atsimuš
davo nuo žemdirbių, kaip žirnis nuo sienos, • nes tas žodis

Lietuvos žydaitės nesėkmė...

Vis dar tebsikaitindamas dy
kumų saulės atokaitoje skaitau 
visokius laikraščius, net senes
nius. štai viename tokių, “The 
Desert Sun”, (jau praėjusių me-

tų laidoje) matau “.liekaninę” 
antraštę: “Nazi Survivors Still 
Suffering Here”. Atrodo gana 
keistokai, nes išeina, kad išsi
gelbėję nuo nacių teroro dar te- 
bekenčia čia, Amerikoje, dargi

rių partinių renginių prižiūrėtojas. Jis nekalba apie at
lyginimą už pridedamą darbą, bet jis reikalauja, kad ne 
tiktai mokytų, bet ir auklėtų. Auklėti ne vien vaikus bet net 
ir tėvus. Savo straipsnio pradžioje Tiesos redaktorius rašo:

“Svarbiausias vaidmuo mokykloje tenka mokyto
jui. Mokytojas atlieka garbingą ir atsakingą valsty
binę užduotį — mokyti ir komunistiškai auklėti jauną
ją kartą” — toks yra vienas pagrindinių vidurinės ben
drojo lavinimo mokyklos statuto straipsnių. Auklėti 
mokinius komunistinės moralės dvasia, ugdyti ma
terialistinę pasaulėžiūrą*— svarbiausias pedagogų 
uždavinys”. (Tiesa, 1972 m., sausio 8 d., 1 psl.).
Iki šio meto komunistinę filosofiją -skelbė patys ko

munistai, “komunistinės moralės” jie mokė “krištoli
niais savo gyvenimo pavyzdžiais”, bet dabar Lietuvoj šis 
darbas yra pavestas mokytojams. Komunistais Lietuvos 

1 gyventojų daugumas nebetiki. Jie skelbėsi proletariato, 
darbininkų ir darbo žmonių užtarėjais, tuo tarpu šian
dien darbo žmogus daug vargingiau gyvena, negu bet 
kada praeityje jis yra gyvenęs. “Tarybinėje” santvarko
je geriau gyvena tiktai įtakingesnieji partijos nariai, 
kurie maistą ir drabužius iš anksto išsikombinuoja. Ko 
nepajėgė padaryti komunistas, tą darbą dabar verčiamas 
daryti mokytojas. Kiek toliau tame pačiame įžanginiame 
redaktorius šitaip rašo: J

“Labai svarbu mokyti bei auklėti taip, kad mo
kinys suvoktų mūsų santvarkos esmę, mokėtų pilie
tiškai žvelgti į rytdieną, būti aktyviu komunizmo 
statytoju. O tai nelengva. Gražios frazės, žodžiai — 

, ne visada pasieks jaunuolių širdis. Reikia įsigilinti į 
‘kiekvieno charakterį, parinkti pokalbio formą. Čia 
ir iškyla mokytojo asmenybės vaidmuo. Plikas, ne
turįs pedagoginės ugnelės, vargu ar sugebės ugdyti

darbiais, nenori vadintis žarna- rą: 
listais, prabilo buvusios Lietu
vių žurnalistų S-gos Centro val
dybos (rodos) sekretorius: to
kius išvadino snobais... Niekas 
prieš tokią Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos Centro V-bos nario ter-

piliečius. Juk tėvams labai rūpi, kas ir kaip auklėja tuoliai, bet ir eiliniausi piliečiai 
jų vaikus”. (Ten pat).
Ko patys komunistai nepajėgė padalyti rusų pa-;

ten 
kur ieškoma ramios ir sveikos 
aplinkos, ypačiai senesnio am
žiaus žmonėms. Skaitau. Rašo
ma apie jauną žydų porelę, įsi
kūrusią milijonierių kurorto 
Palm Springs pašonėje, Palm
Springs Panorama. Kalbama minologiją neprotestavo, pati 
apie Abraomą ir Zeldą Baharier, j C-ro V-ba nepadarė dėl to jo- 
kurie čia nusipirko brangius na- į kių pastabų. Išeitų — kitiems 
mus dykumose, ir tai buvo jų 
nelaimė: vėjai užpustė smėliu, 
kuris jų kieme siekė net iki 6 
pėdų aukštumo... To priemies
čio likimas neaiškus iki šiol, nes 
daug, kas buvo žadėta ir planuo
ta, nėra padaryta net ir dabar. 
Skundai miesto “tėvams” tada 
nebuvo davę jokių rezultatų...

Kas tame straipsnyje mano 
dėmesį atkreipė — tai buvo pa
staba, kad Zelda Baharier yra iš 
Lietuvos. Abiejų — tokia klai
ki biografija: Abraomas buvo i būti labai pajėgiu ir skaitlingu 
nacių suimtas Lenkijoje, Zelda] Los Angeles skyrių? Buvusioji 
— Lietuvoje. Jie buvo tada 
14 metų amžiaus. Abu kentėjo 
Bergenbelseno kacete, kur Ab
raomas išbuvo 6, o Zelda 4 me
tus. Abiejų tėvai kacete buvo 
nužudyti. Ten juodu susipažino, 
ten buvo karo pabaigoje išlais
vinti ir “atsigaivinimui” pasių
sti specialion stovyklon į Švedi
ją. Ten apsivedė ir 1953 m. emi
gravo Amerikon (via Kanada). 
Emigracinės kelionės proga juos 
ištiko kitas skaudus smūgis: jų 
laivas (prie Kanadds krantų) 
susprogo, ko pasėkoje jaunoji 
žydų pora nustojo visko, ką ve
žėsi, kad turėjo užsidirbę Šve
dijoje. Kadangi abu, ypač Zel
da, vokiečių kacete buvo nusto
jusi sveikatos ir ją kamavo ar- 
tritis — jie atvykę Amerikon 
nedvejodami įsikūrė pačioje ge
riausioje vietoje, kur tokių ligų 
galima nusikratyti. Bet... kai 
tave lydi nesėkmė, net nuo na
cių kaceto, tai ir Lietuvos Zel- 
dos likimas nebuvo dėkingas net 
čia, kur labai netolimoje aplin
koje, puikiausiomis klimato są
lygomis džiaugiasi ne tik tur-

— kaip kad ir aš. Gal būt, kiek 
pagerėjo jų artritis, bet kaip iš 
jų pareiškimo atrodo, — ekono
minė liga tebėra rimta...

Jau tik “žumalistėliai”...
Pervertu senesnes “Dirvos” 

laidas, kurių vienoje, “šis bei 
Tas” “kolumnoje”, lietuviai žur-

vergtoje Lietuvoje, tai nori, kad vargšai mokytojai jiems 
padarytų. Kiekvienam aišku, kad nelengva būti “komu
nizmo statytoji”, nes iki šio meto tos “komunstinės sta
tybos” niekas nemato. Kiekvienas statytojas nori paro
dyti pastatytą namą, dirbtuvę, tiltą, pravestą kelią. O 
komunistai stato jau 54 metus, bet nepastatė tokios krau- nalistai pavadinti jau tik “žur-
tuvės, kurioje butų pakankamai maisto kiekvienam už- nalistėliais”... Sveikinu... Kai 
ėjusiam pirkėjui. Lietuvoje jie nepastatė tokios plytinės, Pnes keletą metų “pakėliau” bal- 
kurioje galėtų pagaminti statybai reikalingų plytų. Svlų^ud^^n-

Į c-ro v-bos nariams buvo priim
tina tai, ką tuo reikalu pasakė 
sekretorius...

Dabar, žiūriu spaudoje, nau
joji L. ž. S-gos C. V-ba esanti 
susirūpinusi kaip atsidėkoti bu
vusiai c-ro v-bai už nuopelnus... 
Už kokius? Ar dėl to, kad jos 
vienas aktyviausių narių sukom
promitavo tuos, kurie nesutin
ka su jo pažiūromis (žurnalisto 
vardo atveju), ar dėl to, kad 
c-ro v-ba “numarino” galėjusiu

Centro V-ba eliminavo ne tik 
daugelį to skyriaus narių, bet 
net daugumą skyriaus valdybos 
rinktų pareigūnų, kuriems per 
eilę metų nesiteikė atsiųsti net 
nei vieno savo “Pranešimų”. Su 
kuo čia c-ro v-ba per tiek me
tų bendradarbiavo? Siūlyčiau — 
kai sielojamasi kuo senajai c-ro 
v-bai atsidėkoti — už jos nuo
pelnus paskirti pensiją, kad ji 
daugiau j tas pareigas nebegrįž
tų... “Token” grašį pridėsiu ir 
aš iš savo skurdžios kišenės... 
buvusios C-ro V-bos “žurnalis- 
tėliams”...

“Užmokėjo honorarą”...
Stengiuosi mintimis perbėgti 

Los Angeles lietuvių kolonijos 
gyvenimo apimtį 1971 metais 
ir išryškint bent daugiau ar ma
žiau “žymesnius” jo momentus. 
Aplenkiant kitus stambius ar kul 
tūrinius pasireiškimus ar įvy
kius, vienu reikšmingiausių rei
kia laikyti mūsoje lietuviškos gy
venimo scenoje (lietuviškos pa
rapijos kieme) nutikimą — smū
gį abejotina kryptimi... Taip 
kalbama... Moteriškė davė sniū- 
gį vyriškiui. Sakoma, pataikė 
ir nieku dėtai jo žmonai, būk tai 
už aprašymą laikraštyje... To
kių atsilyginimų iki šiol čia nė
ra buvę... Gal būt,.. Bet da
bar jau įvykęs faktas. Besitei
raujant išsamesnių informaci
jų, — gauta labai skirtingų pa
reiškimų, kad “užpuolė nekaltą 
žmogų”, iki “užmokėjo hono-

,** (tik nežinia ar tikrajam 
straipsnio autoriui?). Taip ir 
man iš toli atrodo: koks parašy
mas — toks ir honoraras...

Pagaliau pagavo tempą...
Kai žvelgi atgal į 1971-muo- 

sius metus, tai Los Angeles ko
lonijoje žymiųjų įvykių eilėje, 
tur būt, vienu pirmųjų reikė
tų laikyti labai kūrybingo lau
reato rašytojo Jurgio Gliaudos 
nuverstą darbų kalną—parašant 
Simo Kudirkos tragedijai įam
žinti knygą “Simas”. Ta knyga 
jau spėta (irgi to paties auto
riaus pastangomis ir rūpesčiu) 
taip pat praėjusiais metais iš
leisti ir anglų kalba. Stebiuosi 
tokiu sparčiu kūrybos tempu — 
tikrai “amerikietišku”... Man at
rodo, kad su tos knygos (net ir 
anglų kalba) išleidimu dar buvo 
galima gerokai palaukti, juo la
biau, kai į ją žiūri kritiko akimis 
ir galvojimu. Betz atrodo, kad 
autorius bus jau galutinai “su- 
amerikonėjęs” ir labai laiku su
spėjo pagauti laiko tempą. Į<įo- 
mu — kaip su pinigu? Niekas juk 
negali norėti, kad ir patriotin- 
giausias rašytojas (kokiu lai
kau “Simo” autorių)' tokį kūrj> 
bos darbų kalną nuverstų nieko 
neuždirbdamas...

Antroji Simo Kudirkos 
medalio pusė

Simas Kudirka, nepavykus jo 
šuoliui į laisvę, pasidarė mūsų 
tautiniu herojum. Daug apie tai 
prirašyta — net knygomis. Bet 
niekas nedrįso pažvelgti į ant
rąją Simo Kudirkos medalio pu
sę, būtent — sąlygas, kurias su
darė Simo šuolis lietuviui jūri
ninkui, tarnaujančiam sovieti
niame laivyne. Apie tai čia jau 
turim šiek tiek žinių ir pakanka, 
kad turėtum vaizdą, kur po to 
atsidūrė lietuvis jūrininkas, iki 
tol daugiau ar mažiau buvęs 
traktuojamas lygiomis su ki
tais sovietiniais jūrininkais. Ne
svarstant už ar prieš, mane nu
stebino pernai paskelbta (rodos, 
Bostono lietuvių iniciatyva) ži
nia, kad, esą, nusamdytas greit- 
laivis, kuris tam tikru laiku tu
rėjo sukinėtis apie Amerikos 
pakrantėse'^ vej o j ančius sovietų 
laibus, kurių jūrininkai (be abe
jo, pirmoje eilėje lietuviai iš 
greitlaivio per garsiakalbį tu
rėjo būti raginami šokti į jūrą 
ir... į laisvę... Tą “misiją” su-

buvo melagingas. Lietuvos žemdirbys niekad netikėjo
“būsimu rojum” ir nesuprato, kuriais sumetimais dėl
“būsimo rojaus” buvo reikalinga nuleisti jį į “šiandieni
nę peklą . Komunistų partijos pareigūnai negali nesti lio Lietuvoje yra pakankamai, trūksta tiktai “komunistų I dradarbiui nederėtu vadintis žur- 
“partijos žodžio” buvusiems ūkininkams, užtat į šį dar-! plytininkų”. Jie moka tiktai gražiais žodžiais pasišvaistyti, ’ nalistu, susilaukiau gana aštrios 
bą jie bando įkinkyti mokytojus . j bet jie nepajėgia kūrybingo darbo dirbti. Komunistai kritikos iš tų, kurie žūt-būt (da-

Okupantas yra paruošęs mokytojams labai griežtą reikalauja, kad mokytojai atliktų komunistų darbus. Jie bar būtų kriaučiais ar šiau- 
— ’ čiais...) nori tituluotis žurnalis

tais... 
“Storiausiu” ir... vulgariausiu;

rara” arba net, kad kas nors kam 
nors “davė į snukį”... ir-t. t. Kal
bama, kad . smūgis krito visai 
niekuo dėtam žurnalistui, o kas 
dar blogiau—teko ir jo žmonai. 
Šita lietuviško gyvenimo drama 
atsidūrė teisme ir bus įdomu pa
tirti bylos pasekmes, kurios ne
abejotinai įneš ir daugiau švie
sos į tos dramos užkulisius.

Stebint įvykį iš labai toli.
’statutą. Jis taip pat nustatė mokytojams darbo valandų prievartauja mokytojus, kad kraštas iš tarybinio pra-
skaičių. Bet Tiesos redaktorius reikalauja, kad moky- garo būtų greičiau nukeltas į “komunistinį rojų”. Jeigu OMjriauBlu ^..vulgariausiu,- is lavai

tojas tęstų savo darbą ir po pamokų. Jis nori, kad moky- neskaityti žemdirbio, “tarybinėje” Lietuvoje mokytojas balsu prieš tuos, kurie būdami man geriausiai patiko jo apibū- 
tojas būtų ir būrelio vadovas, ir klasės auklėtojas ir įvai- yra labiausiai prievartaujamas. tik atsitiktinais spaudos bendra- dinimas, kad “sumokėjo honora-

trukdė jūroje siautusi audra. 
Taip ir turėjo būti. Nes mano 
išmone, nieko neišmintingesnio 
ir žalingesnio lietuviui jūrinin
kui sovietiniame laivyne sugal
voti nebuvo galima. Jei sovieti
niame laivyne, plaukiančiame į 
tarptautinius vandenis, dar liko 
(po Simo Kudirkos įvykio) koks 
lietuvis jūrininkas, tai jis dabar 
yra kalinys plaukiojančiame ka- 

į Įėjime... Jis niekada nebūtų ma-
(Nukelta I 5 psl.)

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS 
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Jiems atrodė, kad naujieji ateiviai nesirū
pina darbo gavimu, nedirba, o jų įsikur- 
dinimas čia ir jiems gali sudaryti rūpesčių. 
Negalėjo ar nenorėjo suprasti, ko jie taip 
gausiai renkasi ir posėdžiauja per dienų 
dienas, tarsi nenorėdami ne tik prisidėti 
prie Amerikoš lietuvių tautinės kultūrinės 
veiklos, bet turi noro paimti į savo rankas 
organizacijų vadovavimą ir sugriauti visa, 
ką jieper ilgus dešimtmečius buvo sukūrę. 
Dėl jaunimo pramogų, dainų ir šokių jie 
jaudinosi tiesiog liguistai. Rodos, buvo 
jau pamiršę, kaip jie patys jauni, stiprūs, 
raumeningi, pilni energijos, atvykę čia tuo 
se pačiuose Meldažio namuose pramogau
dami, dainuodami ir pasišokdami jau taip 
sumušdavo kojomis i grindis, kad tikrai 
drebėdavo ne tik langai, bet siūbuodavo 
ir visas pastatas. Bet dabar po to jaunat
viško atvėsio atrodė viskas kitaip. Atrodė, 
kad čia vyksta toks triukšmas, neduodąs 
ne lik visai kolonijai ramybės, bet galėjo 
neišlaikyti jau tų namų grindys, nei lubos, 
ir jie patys pasilaidos po tinko griuvėsiais.

Žinoma, kas be ko. Jaunimas lieka 
jaunimu. Kartais lyg atspėdami, kas čia 
šiuose namuose vykdavo seniau, treptelė
davo įsismaginę šokyje ir kojomis. Juk 
jauni vyrai, Čia jau spėję atsiganyti, norėjo

išlieti energijos perteklių, bet triukšmas 
niekados nebuvo perdidelis, kad griūtų 
patys namai, kaip buvo pasakojama pa
šnabždomis net ir į policijos ausis. Bet ir 
šie žmonių angelai sargai nieko nerasdavo, 
kas būtų pavojinga žmonių gyvybei, ar 
ramiems gyventojams jau drumstų taip jų 
ramybę, jog ir akių nebegalima sumerkti.

Tas Tremtinių namų epizodas tik pa
ryškina, kaip vienaip manančių, kalban
čių ir tų pačių tikslų siekiančių žmonių 
tarpe dėl laiko ir skirtingų sąlygų susidaro 
ir pačiame bendrame darbe nepagrįstų ne
sutarimų. Žinoma, bendrai dirbant tą pa
tį lietuvišką darbą, kartu gyvenant vieno
dose sąlygose, visi tie buvę skirtumai pa
mažu išblunka, išnyksta ir susilieja į vieną 
tautinį junginį.

Tas baimės, nepasitenkinimo, o kai- 
kam ir pavydo, kartumo jausmų visų vė
jų ir skersvėjų sukėlėjas Anatolijus Kairys 
yra gimęs 1914 mtais, rugpjūčio 28 dieną 
Petrapilyje. Jis, baigęs 1938 metais gim
naziją Kaune, studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete pedagogiką. Parašęs baigia
mąjį diplomini darbą SL Šalkauskio tau
tinis auklėjimas, 1912 metais gžvo univer
siteto baigimo diplomą ir greit buvo pa
skirtas Šiaulių vidurinės suaugusių mo
kyklos direktoriumi. Tose pareigose iš
buvo iki pat pasitraukimo į Vakarus 1911 
metais. Savo gyva veikla, ypač jaunimo 
tarpe, jis aktyviai pasireiškė dar savo 
mokymosi laikais. Buvo L. K. “Pavasario” 
jaunimo sporto vadas ir Centro valdybos

reikalų vedėjas. Jis organizavo sporto va
dovams kursus ir surengė 1939 metais pir
mąją sporto stovyklą vyrams Karmėlavoje.

Nesnaudė Anatolijus Kairys ir Vokieti
joje stovykliniu laikotarpiu. Jis buvo Niur- 
tingeno lietuvių gimnazijos vicedirekto
rius ir istorijos mokytojas, o Kempteno 
stovykloje, kaip švietimo vadovas, orga
nizavo Maironio vardo gimnaziją. Tuo pa-- 
čiu metu jis redagavo žurnalą Tremtinių 
mokyklą. Tas pedagoginiais straipsniais 
turiningas žurnalas spausdindavo ir kny
gų recenzijas, kartais aštroka kritika pa
sisakydamas ir apie senesniųjų rašytojų 
raštus. Buvo skaitytojų tarpe tokių, kurie, 
pamilę senuosius iškilusius rašytojus, ir 
visą jų kūrybą vertino be kritiško žvilgs
nio. Jiems net atrodė, jog tos recenzijos 
siekia pačių tų rašytojų nevertinimo, norint 
iškelti jaunuosius, kurie savo poezija ar 
proza nesiekė dar tų nuvertinamų kūrinių 
lygio.

Ir Amerikos krantus sugebėjęs pasiekti 
gan anksti. 1917 metais, Anatolijus Kai
rys su jaunatvišku užsidegimu skubinosi 
pasinerti ir į tautinę kultūrinę veiklą. Jie 
jau tų pat metų gale pradėjo leisti kultū
ros žurnalą Naująją Aušrą, šis žurnalas 
sustojęs 1919 melais, buvo patrauklus sa
vo apipavidalinimu ir savo turiniu vertas 
dėmesio. Bet nežiūrint savo turinio svorio, 
jis buvo dar per ankstyva kregždė. Ameri
kos lietuviai turėjo gausią savo spAudą ir 
didelius rūpesčius dėl jos išlaikymo. Nau
jagimiui be gero atsiliepimo neparodė

materialiniu atžvilgiu tiek dėmesio, kad 
jis būtų galėjęs čia tarpti ir atlikti sayo už
sibrėžtus kultūriniame ' bare uždavinius. 
Materialiniu atžvilgiu jis buvo atsidūręs 
skurdžiose sąlygose. Jo pagal esamą turi
nį galimi prenumeratoriai tebebuvo dar už 
vandenų Vokietijos stovyklose.

Sprendžiant iš pačio žurnalo pavadini
mo, Naujoji Aušra, atrodo, ji turėjo ir sa
vo rūšies misiją, kaip Basanavičiaus Auš
ra, pradėjusi tautinio atgimimo sąjūdį 
Lietuvoje, žvelgiant į jį amerikietiškų są
lygų akimis, žinoma, pavadinimas nebu
vo tikslus, teigiamų rezultatų negalėjo 
pasiekti. Pirmiausia tie, kurie gyvai rū
pinosi lietuvybės išlaikymu, jos kultūros 
kėlimu, dirbo Lietuvos laisvės atgavimo 
reikalui bei pačių stovyklose esančių lietu
vių atkvietimui bei jų įkurdinimui, buvo 
ir sąmoningi lietuviai, tad ir Naujoji Auš
ra jiems negalėjo būti svarbi. O tų kuriuos 
ištautėjimas buvo palietęs, tai Naujosios 
Aušros skelbtas prisikėlimo ir atgimimo 
šūkis nebegalėjo pasiekti.

Pirmiausia nutautėjimas Amerikoje 
yra neatskiriamas nuo kraujomaišos. Ta 
kraujomaiša, imant per kelias kartas, taip 
susipina, jog kartais ir savo kilmę besie
kiąs sužinoti žmogus, jos jau nebegali su
vokti. Kai dar antroje kartoje toks iš miš
rių vedybų gimęs asmuo gali kalbėdamas 
su lietuviais, sakyti esąs lietuvių kilmės, 
o pagal kitą tėvų pusę save pristatyti tos 
etninės grupės lenkų, vokiečių ar kokios 
kitos tautybės asmeniu, tai jau trečioje ar

ketvirtoje kartoje ta kraujomaiša gali at
siremti net iki pietiečių kraujo. ' Kai tai 
įvyksta prie šių Amerikos gyvenimo sąly
gų, tai jie jau yra susilydę Į tokį lydinį, 
kur jau ir kilmės prisiminimas ne tik ne
beturi svarbos, ’ bet nebeįmanomas. Tai 
yra atsitikę ne tik su dalimi mūsų išeivi
jos, bet ir su visomis kitomis tautomis 
Amerikos žemyne. Jei iš tokių kas ir pri
simena savo tautybės kilmę,-tai ne dėl tau
tinio sentimento, o dėl savd asmeninės 
karjeros, kaip tai atsitinka politinėje plot
mėje, kai asmuo kandidatuoja į svarbų 
valstybės postą. x

Bet yra ir mūsų tautoje nemaža-tokių, 
kurie vedybiniais ryšiais jungiasi su savo 
tautos partneriais net jau ir penktoje kar
toje. Tokių tarpe yra neretas ne tik dau
giau ar mažiau suprantąs lietuviškai ir net 
ryškiai dar pasireiškiąs lietuviškame gy
venime.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U J T E N A S

Jos visad rašo
TEISYBE
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9R. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIS5

IR G^RKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto

ALGIRDAS GUSTAITIS

R«. t»l. 239-4483

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski RcL (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telofu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Su vienu velniu susidėti jau 
gali būti velniška, tai kaip 
vandravoti apsitačius šimtais 
velnių? Ir ne šiaip sau nudai
lintų velniukų, bet tikrai tikrų 
velnių, velniškiausių pasau-

(Atkelta iŠ 4 psl.)
tęs to greitlaivio ir niekada ne
būtų išgirdęs jo garsiakalbio 
balsą. Jis nei iš tolo tuo atve
ju nebūtų buvęs prileistas prie

laivo borto.
Nežinau kam tokia praga-š- 

tinga mintis galėjo ateiti galvon, 
neapsvarsčius visų tokio žygio

nuotojai būtų turėję prisiminti 
pasekmes tokių “padrąsinimų**

if -Yfitinimu* 1M5—1950
kai partizanams “pagalba” bu
vo siunčiama tik radijo bango
mis ir dėl to be prasmės žuvo 
tūkstančiai geriausių mūsų tau
tos šūdų. Iš to, atrodo, nepasi
mokyta nieko.

Ufik3mumo arba liūdesio valanda** 
gražiausios gėles ir vainikai xsnxib- 

pių papuoSimni ir

ROY R. PETRO (PUTRJAM E NT/1)
5525 Harkm Avė. — 584-1220

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 45849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL. 
antrad., penktadieni nuo 1-—5. treč 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tai.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

■ nr ■—i i ii um ■■

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., antrad., ket 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
CPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

Ir netgi šv. Mykolui Arkan- 
gelui tik blauzdigalius ant vel
nio paliko, visą šventąjį nupjo
vė ne kas kitas, bet kun. Tu
mas — Vaižgantas, 1906 m. 
birželio 13 d. (antaninės) do
vanodamas pirmąjį velnią, šven 1 
tojo sutryptą, palinkėjęs: “Kad 
Tau, Antanai, visą gyvenimą 
velnius rinkti tektų”.

Kai savo vaikystės laikais 
gyvenau Kaune, Kalnų gt. 36a, 
antrame nuo mūsų name gyve
no dail. Antanas Žmuidzinavi
čius. Mūsų šeima buvo stipriai 
.katalikiška, gyvenome nedi
deliame name, gi Žmuidzina- 
vičiai netrukus jau VI. Put
vinskio gatve pavadintoje pa
sistatė moderniškiausius trijų 
ar keturių aukštų mūrinius 
namus. Prisimenu, mano ma
mytė .dažnokai nueidavo pas 
juos, visad pasitikdavo, paly
dėdavo, šypsodamas sveikin
davo su barzdele dailininkas. 
Ji visad matydavau geroje nuo 
taikoje, linksmą, .smagų, gy
vą, patenkintą. O kad jis ren
ka velnius, sužinojau kur kas 
vėliau, kada jo nebuvo kaip 
sueiti.

Ant. Žmuidzinavičius gimė 
1876. X. 31 d. Seinų apskr., mi
rė 1966. VIII. 9 d. Kaune. Jis 
yra pagarbus, garsus, vertin
gas lietuvių tautos dailininkas, 
kultūrininkas. Gausūs jo pa
veikslai lietuviškai nuteikė 
daugelį tūkstančių lankytojų 
įvairiose parodose. Dar gyvam 
tebesant (1966. III. 22 d.) prie 
M. K. Čiurlionio muziejaus 
įsteigtas dail. A. Žmuidzinavi
čiaus skyrius. Jo nuoširdus ir 
tyras lietuviškumas labai jau
tėsi kūryboje. A. Žmuidzinavi
čius yra giliai įaugęs lietuvių 
meno pasaulyje ir jame pasi
liks.

Be kitko, jis mėgo rinkti šį 
bei tą, gi kaip minėjome, kun. 
Tumo - Vaižganto sugundytas 
pradėjo saugoti velnius. Ir jų 
susidarė tiek, kad 1971 m. 
Vilniuje jau antra laida išleis
ta spalvotai ir juoda - balta 
iliustruota knygutė VELNIAI. 
Dailininko Antano Žmuidzi
navičiaus kolekcija. Vagos lei-

DR. IEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai • antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

GRADFNSKAS

(Ant. Žmuidzinavičiaus velnių rinkinys)
dinys, 114 psl., 100 iliustraci 
jų. Nedidelio formato.

Kokių tenai tvelnių nėra:
Žemaičių velnias, velnias tei-L 
sęjas, velnias pensininkas, vel
nias kaminkrėtys, raisto vel
nias, estų velnias girtuoklis, 
velnias tempia ožį, ąžuolyno 
velnias, velnias — meno mece
natas, velnias kalėjime, vel
nias sargyboje, velnias nešą 
Puntuką, velnias su vandeni
line bomba, velnias skaičiuo
ja kapeikas, velnias rūkorius, 
velnias neša Hitlerį, velnias 
davatka, velnias su Jonu eina 
obuoliauti, ir t. t

Jie padaryti iš įvairios me
džiagos: iš medžio, odos, me
talo, siūlų, keramikos, rago, 
porcelano, bronzos ir kt At
nešė pavieniai asmenys, daili
ninkai, mokiniai, studentai ir 
kt

Tikrai yra įdomių, susirū
pinusių, piktų, linksmų, baisių
— kokių tiktai gali būti velnių. 
Dovanotų, gautų iš įvairių Lie
tuvos vietovių, iš Gudijos, Če
koslovakijos, Anglijos, Kini
jos, Japonijos, Prancūzijos (No
tre Dam Katedros Chimera), 
Ganos, Vengrijos, Latvijos, Ru
sijos ir kt. Paaiškinimai lietu
vių, rusų, anglų, vokiečių kal
bomis.

Parengėjas Pranas Porutis 
davė malonų įvadą. Pasiskai- 
tykime gabalėlį:

“Kaip pasakojo pats daili
ninkas Žmuidzinavičius, prie 
tos istorijos prisidėjo ir senas 
žemaičių velnias — kolekcijos 
pradininkas. Jis, pasukinėjęs 
savo puošnią kanapinę uode
gą, pasiūlė dailininkui ilgą am- 

. žiu, gerą sveikatą ir lobius, 
kad tik velniai gautų kur prisi
glausti, o svarbiausia, kad ga
lėtų kur žmonėms pasirodyti. 
Velnio “suviliotas”, dailinin
kas ketines surinkti 13 velniu
— velnio tuziną. Bet, matyk 
žemaičių velnio' būta užsispy
rusio. Jis ir taręs : “Rink, An
tanai, dvidešimt velnio tuzinų
— būsi pats laimingiausias žmo 
gus Gintaro krašte”. Vėliau, 
jau sulaukęs garbingo amžiaus, 
dailininkas juokais 
vo: “štai surinkau 
velnio tuzinų, visą 
nesirgau — sveikas
gas buvau, — velnias savo pa
žadą tesėjo!” Taigi, turbūt nė 
viena kolekcija- nėra apipinta 
tokia daugybe pasakojimų, 
kaip ši. Įdomu, kad visi kolek 
cijos velniai yra dovanoti. Kas 
ūk norėdavo suteikti dailinin
kui džiaugsmo, arba jį pagerb 
ti, nešdavo dovanų velnią”.

pasakoda- 
dvidešimt 
gyvenimą 
ir laimin-

NET 150 DOL.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndr< praktika ir chirurgiįa 

Ofisą* 2750 West 71 st St. 
T«L: 925-8296

raUndos- 2—8 vai. vak. Penktadierr 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
R»t t»t_- WA 5-3099

MOKŽSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1W 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV|I

°ERKRAUSTYMAI

—----- ------------- -  ——J

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. r E R r N A S 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•andra praktika, spec. MOTERŲ ligo' 
©fieae: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šestadie 
aiadj 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal ausitarima

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiŲ atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piece 

Tek: Frontier 6-1 M2

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71tf STREET 
Ofiso !•!•<.• HEmlock 4-2123 

R«xld. Glbton 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
rilandos skambinti telef. HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef- GT 8-6195

, _ p. Šileikis, o. p.
<2 OHTHOPEOAS.PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Spaciali pagalba kojomt

' (Arch Support*) ir L t
- p_4 ir 5—8 Šeštadieniais 9—i

U50 Wa«t 63rd St., Chicago, 111. 40429 
T,l.f.t PRotpacf 6-5084

i RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 
i 1
j Visos programos is WOPA^
i 1490 kil. A. M.
j Lietuviv kalta: kasdien nuo pirma | 

dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL t

TeL: HEmlock 4-2413 
7Ii? So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

Po dailininko mirties jo vel
nių rinkinys auga. Juos pama
tę žmonės stengiasi surasti toki 
velnią, kokio rinkiny dar nėra. 
Ir knygelėje sužymėtos dova
notojų pavardės.

Kaip su velniais skaitosi Lie
tuvių Encižklopedija, galime 
įsitikinti paskaitę XXXIII t 
penkias skiltis, netgi pasinau
dojant šventraščiais: “Viešojo 
gyvenimo pradžioje pats Kris
tus buvo velnio gundomas su 
trejopu pasiūlymu. Buvo pa
siūlyta už velnio pagarbinimą 
gauti visą pasaulio politinę vai 
džią (Mat 4, 1 - 11). Velnio su
gundytas Judas Lskariotas pa
galiau išdavė Mesiją (Jon. 
13,2)“. (331 psl.).

Velnias labai įvairus mūsų 
tautosakoje. Ar kai kas velniui 
lenkiasi ar ne, kas gali pasa
kyti, bet Žmuidzinavičiaus 
velnių rinkinyje yra bent 300 
Įvairių velnių. Dabar tik pra
sideda .pasakojimai apie vel
nius. Palaukite, kai tie šimtai 
ifiknj velnių ir velnifikšciy pra
dės savo monus bei gudrybes 
rodvti...
1972 nt. sausio 13 d. vakare.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-N A C J IENOSE”

. A. + A.
, Liet Kar. Kapitonui
ANTANUI BALEIŠIUI

mirus, jo žmoną Antaniną, dukrą Alę su šei
ma giliai užjaučiame ir kartu liūdime

x VL ir 0. Karpuška
J. ir V. Maleiška *

Mirus garbingo atminimo
Inžinieriui Pulkininkui

ANTANUI NOVICKIUI,
Jo šeimai didelio skausmo valandoje — žmo
nai Birutei, dukrai Živilei, sūnui Sigitui ir jų 
artimiesiems — reiškiu nuoširdžiausią užuo
jautą.

Balys Matulionis

AGOTA SHADBARAS - KALNIKAITE 
Pagal pirmą vyrą Janušauskienė 

Daug metu buvo plaukų kirpėja 
Gyv. 2437 West?69 Street

Mirė 1972 metų sausio 18 dieną, 2:30 vai. ryto, sulaukusi 77 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tverų parapijoj.

Paliko nuliūdę: vyras Theodore, 3 pusseserės — Sophie Jagmen, 
Antoinette Silius ir Josephine Mitkus su šeimomis, bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje Ūko brolis ir 2 seserys su šeimomis.
Priklausė Tretininkų Draugijai, Tėvų Marijonų, Tėvų Jėzuitų ir 

šv. Kazimiero Seselių rėmėjams.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Penktadienį, sausio 21 dieną 10:00 vaL ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos ’bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

•Visi a. a. Agotos Shadbaras giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
... -£ giminės. -
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. • Tel. RE 7-8600.

SOPHIE GALMINAS (Wilkas)
Pagal tėvus Dobkevičius

Mirė 1972 m. sausio 17 dieną, 3:20 vai. popiet. Gimusi Lietuvoje, 
Telšių apskr., Viešvėnų parapijoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 3 sunūs — Joseph, marti Florence, John, marti 

Marcella ir Antanas, marti Dorothy Galminai, 3 dukterys — Anriė 
Simon, žentas William, Sophie Montalto, žentas Joseph ir Bernice 
Romanek, žentas — John, 16 anūkų, 19 proanūkų ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Priklausė Liet. Moterų Draugijai Apšvieta ir Liet. Moterų Pilie
čių Lygai.

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

Penktadienį, sausio 21 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Sophie Galminas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, dukterys, žentai, marčios, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1972 m. 
sausio mėn. 17 dieną, 12:10 vai. ryto, po ilgos ir sunkios ligos, su
laukęs 71 m. amžiaus, užbaigė šią vargingą žemės kelionę mūsų my
limas vyras, tėvas, uošvis ir senelis, buv. Lietuvos kariuomenės ka
pitonas.

ANTANAS BALEIŠIS
Mimė Lietuvoje, Rokiškio apskr., Būtėnų kaime. Amerikoje iš

gyveno 23 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (Ėringytė), duktė 

Alė Kėželienė. žentas Algimantas, anūkai Žibutė ir Robertas. Brazili
joje liko brolis Albinas ir jo šeima, Lietuvoje liko seserys Karolina 
Karanauskienė ir jos vyras, Zosė Gaigalienė ir jos šeima, Ona Pilkaus
kienė ir jos sūnus Stasys, Amerikoje, Baltimorėje — pusbrolio duktė 
dr. Marytė Ankudas ir jos šeima.

Priklausė L. V. S. “Ramovė" Chicagos skyriui, Panevėžiečių klu
bui, Liėtuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Balfui ir Marquette 
Parko Namų savininkų draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Atsisveikinimas su velioniu įvyks trečiadienį, 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 20 d. iš koplyčios 9 vaL 

ryto bus nulydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Giliai nuliūdę:
Žmona,

Laidotuvių Direktorius

visus gimines, draugus ir pažįstamus da-

duktė, žentas ir anūkai.

Donald Petkus. Tel. 476-2345.

MOKYTOJA NEPAŽĮSTA
Mamyt, mūsų mokytoja nėra 

mačiusi kiškio.

— Aš nupiešiau, o ji klausi* 
kas čia toks?

GUŽAUSKŲ 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR į^833 Ir PR 8-0*34 

----- *

tėvas ir sūnus

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GtRALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArdi 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Chicagos
Lietuviu 
Laidotu vių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
" DALYSE

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

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

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

. GEORGE F. RUDMINAS
3319r So. LITUANICA AVĖ.' Tel.: YAras 7-lLkJ-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2'314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

S — NAUJIENOS, CRCA46 MX.— VHflMOX, JAMTAXt », 19ft .



BAKTERIJŲ GAJUMAS
Bakterijos parodo stebėtiną 

gajumą ir pajėgumą išsilaiky
ti neįmanomai sunkiose sąlygo
se neapsakomai ilgą laiką.

Labai įdomų ekperimentą 
naujausiai atliko Egipte Kairo 
universiteto tyrinėtojai, ku
riems pavyko atgaivinti dar 
ketvirtame šimtmetyje prieš 
Kristų "užkonservuotas’’ bak
terijas, taigi prieš daugiau kaip 
2tMM) metu.

Bakterijos buvo išimtos iš 
saulėje džiovintų plytų vidaus, 
o tos plytos buvo paimtos iš 
Lukšom šventovės mūrų sie
nos, išsilaikiusios gerame sto
vyje tokioje dykumos vietoje, 
kur niekados lietaus nėra bu
vę., ir dėlto nebuvo galimybės 
toms bakterijoms į plytų vidu
rį įsiskverbti kada nors vėliau.

Pradėjus tų bakterių atgai
vinimo procesą, jau trečiąją 
dieną pasirodė gyvi mikro-or- 
ganizmai. Tiksliai ištyrus nu
statyta, kad tai buvo vadina
mų azoto bakterijų kolonija.

Tas patyrimas stiprinąs prie 
laidą, kad gali būti įmanoma 

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ]
I

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią i 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi..............— $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. .__ _____ _____ ______________  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ___ ______________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.— $5.50
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pust ____________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _______________ ________ ______ ______ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ________ ___ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik \_________________________ _. $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

- ■—1 1

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ 1
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UL 80629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pisi rinki mes Įvairi v prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

1 f—......  ii ................. ....... ■■...................

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS
_---------- ------------------------------ ■ .<

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 

L

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

gyvybe mikro-ūreanizmu tur- 
moję porkcldinh i kilimas 
erdves.

Vokiečių kancleris 
apie amerikiečius

Praeitą savaitgalį .grįžęs iš 
konferencijos su prezidentu 
Xixonu Vokietijos kancleris 
Willy Brandt pasakė, nors 
anksčiau keletu kartu biznio 
reikalais buvęs Jungtinėse Vals 
lybėse, bet JAV žmones ar- 

Iciau gavęs pažinti lik dabar, 
pabūdamas keletu dienu tarp 

!žmonių Sarasotoj, Fla. ir kitur. 
Į “Aš pajutau, kiek daug vidi- 
į nės jėgos yra tose Jungtinėse 
Valstybėse, stebėjosi Brandt, 
kaip daug draugiškumo ir sa
vanoriškos pagalbos jie teikia 
saviškiams amerikiečiams ir 
svetimiems”. Tai buvęs visiš
kai kitoks įspūdis, negu apie 
Ameriką yra susidariusi nuo
monė Europoje. Jis ir jo žmo
na patyrę, kiek daug žmonių 
savanoriškai dirba Amerikos 
1 i go n i n use, vaikų d a r že 1 i u ose 
ir įvairiose socialinėse institu
cijose, ir kaip jautrūs yra ame

Japonijos miestas Sapporo, kur vyksta 1972 metu Olimpiados žiemos 
žaidynės, yra išdekoruotas vėliavomis ir iliuminuotas žaidynių sim

boliais papuoštomis lempomis.

rikieėiai pagelbėti žmogui tra- 
fiko nelaimėje.

Kanclerį Brandtą ypač pa
veikė tokie smulkūs draugiš
kumo parodymai, kaip antai 
viename viešbutyje jo kamba
rio kaimynas grįžęs iš meške
riojimo atnešęs pustuzinį alaus- 
sakydamas “čia, atsigaivink, 
juk perkaltai per dieną toje 
saulėje”.

Emfizemos lengviau 
išvengti negu gydyti

Emfizemos yra lengviau iš
vengti negu ją gydyti, rašo l)r. 
Van Dellen, primindamas, kad 
tai plaučių ligai išvengti dvi 
tikriausios priemonės yra ne- 
rūkymas ir švarus oras. Kas 
jau pažengusią emfizemą tu
rėjo, praeina eilė metu kol pa
gijimas pastebimas, kadangi 
sužaloti plaučiai negreit pasi
taiso.

Emfizema yra tokia plaučiu 
ir kvėpavimo takų liga, kur 
oro maišeliai išsitempia, o bron
chai susiaurėja ir dėlto įtrau
kus orą daug jo pasilieka plau
čiuose, kur jungiasi su anglies 
dvidegiu ir pagenda; negana 
to, tas oras iš plaučių neišeina 
ir šviežaus oro neįleidžia, ir 
žmogus pajunta oro trūkumą. 
Dr. Van Dellen toliau aptaria 
keletą būdų, kaip tokiais atve
jais kvėpuoti ir plaučiams pa
dėti sunaudotą orą lauk išva
ryti. čia reikalinga daktaro 
priežiūra ir nurodymai.

Pakistanas išžudęs
3 milijonus gyventojų

Nepriklausoma pasiskelbu
sios Bengalijos — Bangia Deš 
ministeris pirmininkas šeikas 
Mujibur Rahman pasakė, kad 
pakistaniečiai “negailestingai” 
išžudė 3 milijonus jo tautiečių 
ir pareiškė, kad Jungi. Tautos 
turi teisti Pakistano lyderius 
kaip karo kriminalistus”. Tai 
buvusi didžiausia žmonių sker 
dynė istorijoje. Pats Rahman 
buvo areštuotas praeitais me
tais kovo mėnesį ir nuteistas 
pakarti, tik dabartinis Pakis
tano prezidentas Ali RJiutto jį 
paleido iš kalėjimo.

“ŽMONIJAI IšCtELBėTI” 
REIKIA 30 BILIJONŲ
Chicagos juodukų kunigas 

Jesse Jackson, kurs neatsiskai- 
tęs pasitraukė iš “Duonos Krep 
šio” direktoriaus pareigi} ir 
įsteigė savo nepriklausomą or
ganizaciją, pavadintą “PUSH” 
(People United to Save Huma
nity) jau spėjo paskelbti savo

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

planą, kaip jis tą “pus” įvyk
dys.

Praeitą sekmadieni jis 57 
puslapių plane išdėstė savo 

-“Ekonominių Teisių Bilių” pa 
pasakodamas, kad 30 bilijonų 
dolerių “pastatys juoduosius 
beturčius žmones an( kojų ir 
išvaduos iš getų, bet tuos 30 
bilijonų turi duoti federalinė 
valdžia, garantuojant visiems 
beturčiams metinių pajamų 
mažiausiai po $4,000 ir tuo bū
du pakeičiant visokias šalpas 
ir labdaros, programas. Kun.- 
Jacksono planas turi galvoje 
dešimtį ateinančių metų.

Dabar Amerikos ekonomija 
esanti turčių rankose, iš kurių 
beturčiams nieko žemyn nenu
byra ir beturčiai darosi dar 
neturtingesni, o turčiai dar 
turtingesni. Dėlto pinigus rei
kią perduoti beturčiams į ran
kas, iš kurių jie galėtų “nuby- 
’rėti aukštyn”.

Kun. Jackson, tikrino, kad jo 
planas būtų patikęs ir kun. 
Martin Luther Kingui, kurio 
mirties sukaktuvės buvo mi
nimos praeitą sekmadienį.

Pranašas Mahometas 
statosi rezidencijas

Elijah Muhammad, Ameri
kos “juodųjų muslimų” dva
sios vadas, stato sau pusės mi
lijono dolerių rezidenciją ir 
keturias rezidencijas po 150,000 
dviem savo vaikams ir 2 savo 
artimiesiems padėjėjams, pra
neša Chicago Daily News.

Statyba vyksta prie 49 St. ir 
Woodlawn Ave., kur yra Isla
mo universitetas, muslimų pri
vati mokykla ir muslimų krau
tuvės, bet Daily News repor
teris Phillip O’Connor nebuvo 
prileistas, nes statybą saugojo 
visas būrys muslimų kūnsar-

Pats pranašas Muhammad 
niekur neina be stiprios paly
dos, kurią sudaro karate eks
pertai kūnsargiai. Pranašas" 
Mumammad. šiandien jau 74 
metų amžiaus, savo pasekėjų 
imperiją sukūręs “iš nieko”, 
esą prisibijo dėl savo saugumo, 
kadangi jo tikinčiųjų tarpe yra 
susidaHusi karinga jaunųjų 
muslimų atskala ir vien Chica 
goję praeitais metais muslimų 
tarpusavio kovose žuvo jau ina 
žiausiai 10 žmonių. ^’Naujau
sias susišaudymas įvyko šio
mis dienomis Baton Rouge, 
Alabamoj. kur 4 žmonės buvo 
nušauti ir 31 sužeisti.

| TRUMPAI H 
»» _____________

— Vasario 16 minėjime kal
bėtojais rūpinasi ALTos p-kas 
Dr. Kazys Bobelis. I mus pra
bils mūsų naujoji Lietuvos 
gen. konsule p. Juzė Daužvar-

HELP WANTED — MALE, 
Darbininky Reikia

FAR SOUTH SIDE
MFG. PLANT

Wants hard working bondable 
porter night watchman.

If qualified phone 
WILLIAM KNAPP 

785-2272

PUNCH PRESS SET-UP
I| Southwest suburban manufacturer 
needs set-up man. 3 shifts available 
Excellent wages, overtime and bene

fits. English speaking preferred.

DU PAGE MFG. CO.
2250 CURTIS STREET 

DOWNERS GROVE, ILL. 
968-6900

I

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkię Reikia

BARMAIDS 
DAYS OR EVENINGS. 
Ask for Mr. J. Boulo.

HI HAT LOUNGE 
2246 So. CICERO 

652-5115

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis lie
tuviu rajone. Cicero: geromis sąlygo

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA.
Teirautis tel. 652-5121.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš 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.

dienė. Malonėkite į šį minėji
mą atsilankyti.

Čikagos Liet. Taryba 
(Pr.)

-— Rožė Didžgalvienė pirmo
ji atsiuntė Naujienoms 1972 
metų klubų ir draugijų valdy
bas, kurioms ji priklauso. Ją 
pasekė Antanas Jusas, kelių 
klubų veiklus narvs. Draugi- 
jos ir klubai, kurie sausio mė
nesį neatsiųs naujos valdybos 
narių, nebus dedamos Į draugi
jų sąrašą. Valdybas su adre
sais privalo atsiųsti sausio mė
nesį.

— Ponia Patlabienė pranešė, 
kad Marquette Parko Namų 
Savininkų susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 21 d., 7:30 
vai. vak. parapijos salėje.

— Chicagos skaitytojams 
Naujienų kalendorius išsiųstas 
praeitą penktadieni. Skaityto
jai turės jį gauti šios savaitės 
pradžioje. Kiekvienam skaity
tojui išsiųstas kalendorius.

— JI. Nagys, Mažosios Lietu
vos Lietuvių D-jos sekretorius 
ir ilgametis spaudos bendra
darbis, kartu su visa valdyba 
ir komisijos nariais rūpinasi 
draugijos rengiamu tradiciniu 
Užgavėnių šiupinio baliumi 
su skaniais Rytprūsių ir Klai
pėdos krašto lietuvių valgiais, 
menine programa, šokiais ir 
nepaprastu šeimininkių vaišin
gumu bei dėmesiu kiekvienam 
atsilankiusiam. Balius ivyks 
vasario 5 d. Lietuviu Tauti
niuose namuose.

— Dail. Petras Aleksa išsiun 
tč spaudai pranešimus apie 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
dailininkų tradicinę parodą 
Čiurlionio galerijoje vasario 
12 — 20 d.

— Jaunimo Kongreso Progra 
mos komisija parinko Studijų 
dienoms Kent State Universi
tetą, Ohio valstijoje. Univer
siteto vadovybė suteikė rengė
jams geriausias gyvenimo ir 
darbo sąlygas laike studijų. 
Manoma,, kad studijose bus 
virš 300 Jaunimo Kongreso at
stovų ir dalyvių. Pats Kongre
sas- bus Chicagoje. Tuo pat 
laiku čia yra ruošiama Ameri
kos ir Kanados lietuvių Tauti
nių šokių šventė.

— Marytė Buivydaitė, Gied
rė Čepaitytė. Rasa Degutytė ir 
Ramona Kaveckaitė papildo-

WVatv]

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 7RMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Frezident**

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

B U T Ų N U O M A V I M A S , 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | ,

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Federaliniy ir valstijos pelamy 
mokesciy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
. ir kitus kraštus

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

mai išrinktos Jaunimo Kongre 
so Nakvynių komiteto proto
kolų ir technikinėmis sekreto
rėmis.

—■ Veteranų Administracija 
praneša, kad karo veteranų ir 
jų šeimų pašalpos čekiai vasa
rio mėnesiui bus 10% padidin
ti sulig priimtu įstatymu, kuris 
galioja nuo šių metų pradžios. 
Tokias pašalpas gauna 2.2 mi
lijonų darbingumo nustojusių 
veteranų, jų našlių ir vaikų.

— Jonas Valaitis praves Krep 
šinio teisėjų kursus, kurie pra
sidės šį ketvirtadienį, sausio 
20 d. 7:15 v. v. Jaunimo centre. 
Informacijas teikia A. Laurai
tis, tel. 523 — 8775 iki 6 v. v. ir 
839 ■— 8610 po 6 v. v. Kursus 
ruošia šALFas.

♦ Chicagos Medžiotųjų Klubo 
Žvėrienos balius įvyks šeštadienį, 
sausio 22 d., Jaunimo centre. 
Rezervacijoms tel. 776-8688.

(Pr)-

♦ Cicero Lietuvių Medžiotojų 
ir žuvautojų tradicinis Užgavė
nių Medžioklės balius įvyks va
sario mėn. 12 d. Richards Ball 
Room, 3253 So. Harlem Ave. 
Šokiams gros specialaus sąstato 
Markausko orkestras. Svečiai 
bus vaišinami naminiais ir lau
kiniais skanumynais. Baras, 
įvairios dovanos, Fazanų valsas 
ir kiti įvairumai. Visos vietos 
turi būti rezervuotos. Dėl in
formacijų ir bilietų prašoma 
skambinti: V. Mičiuliui — dieną 
527-5700, Ext. 320, vakare — 
414 - 889-4622 (collect), J. Ar
dickui YA 7-3283 arba R. Gri
galiūnui TO 3-6718. (Pr).

LAIMINGI NAMAI
12 METŲ 2 butų geriausias mūro 

namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu- 

i vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus Įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai. 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą. ■ .

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas' $29,000.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400. x

4 BUTŲ gražus mūras ir _4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^. 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500

6’KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr„ alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. :

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Pąrke. $52.000. r--

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis, sklypas. 2-jų butų namui.’ Oak- 
1rwh Teirsukif^s.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88-000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- 

z nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street Chicago, 111.

TEL. — 77^5388
Anketa* Girbačlauikai, ta?
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