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NIKITA CHRUŠČIOVAS RAŠO APIE UNIJOS ŽADA NEKLAUSYTI KONGRESO
STALINO VALYMUS IR SAVO KALBĄ Prezidentas prašo kongreso uždrausti streikų

WASHINGTONAS. — Ketvirtadienį turi prasidėti geležin
kelių darbininkų streikas. Prezidentas Nixonas kreipėsi į kon
gresą, reikalaudamas, kad jis skubiai įsikištų ir priimtų įstatymą 
draudžiantį šį streiką, duodant dar 45 dienas deryboms tęsti. Uni
jų vadai sako, kad jie jau visi metai sutinka su įvairiais atidė
liojimais, o jų nariai vis-negauna algų pakėlimo, šį kartą streikas 
įvyksiąs, nors kongresas ir teismai pasodintų streikuotojus į 
kalėjimą ar apdėtų juos didžiausiomis baudomis. Prezidento įsi
kišimą geležinkelio tarnautojų unijos BRC prezidentas C. L. 
Dennis pavadino aiškiu parodymu, kad vyriausybė yra pelną da
rančių geležinkelių bendrovių pusėje.

NEW YORKAS. — Trečioji Chruščiovo atsiminimu dalis, 
spausdinama “Life” žurnale, kalba apie laikotarpį po Stalino ir 
apie garsiąją Chruščiovo kalbą apie Stalino nusikaltimus. Ta kal
ba, pasakyta 1956 m. partijos 20-tame kongrese, atidengė dalį 
Stalino nusikaltimų. Chruščiovas rašo, kad po. Stalino mirties 
politbiuras pavedė partijos sekretoriui Piotrui Pospelovui pa
ruošti raportą apie Stalino įvykdytus valymus, kuriuose žuvo 
daug žymių partijos veikėjų. Kai kurie politbiuro nariai bijoję 
tokius dalykus skelbti, nes prie Stalino nusikaltimų buvo ir jie 
patys prisidėję. Pats Oiruščiovas rašo, kad Stalinas mėgdavęs 
atsinešti užbaigtas kvotas apie atskirų asmenų “nusikaltimus” į 
politbiuro posėdį, jis pats pasirašydavo mirties sprendimą ir tada 
paleisdavo tą parašą per visą politbiuro stalą, kad ir kiti pasi
rašytų. Pats Chruščiovas yra padėjęs savo parašą po didesnių 
partijos vadų mirties sprendimu.

Prieš Stalino apkaltinimą dau
giausia kalbėjęs Vorošilovas ir 
Kaganovičius, tačiau dauguma 
politbiure pavedė Chruščiovui 
perskaityti Pospelovo surašytus 
kaltinimus Stalinui. Nors tie 
kaltinimai ir visa kalba turėjo 
būti slapta ir likti tik kongrese, 
apie ją buvo pranešta “broliš
koms” partijoms Rytų Europo
je. Lenkijos “draugai” tuos kal
tinimus pardavę vakarams.

Vadų kankinimai
Chruščiovas prieš 20-tą kon

gresą iškvietęs valstybės proku
rorą Rudenko ir klausęs jį, kiek 
teisingi pagrįsti buvo kaltini
mai 1930 metų bylose prieš Bu- 
chąriną, Rykovą, Lominadzę ir 
kitus komunistų vadus. Ruden
ko atsakęs, kad žiūrint iš teisi
mo taško, tų žmonių pasmerki- 
mas-buv<rvfsai nepagrįstas. Vi
si “pripažinimai” buvę iš kalti
namųjų “išmušti, išgauti fizi
niais ir psichologiniais kankini
mais”.

Nors Stalino darbai buvo pa- 
smerljttį, ,tačiau kaltinimai jo au
koms nebuvo atšaukti. Chruščio
vo nuomone, čia buvusi padary
ta klaida.

Kalbėdamas apie Beri jos pa
šalinimą ir sušaudymą, Chruš
čiovas pasakoja, kad Berija sti
priai rėmė Malenkova, kurį jis 
anksčiau ar vėliau pats tikėjo
si pakeisti, kaip naujas diktato
rius. Chruščiovas ir kiti įtiki
nę Malenkova, kad Berija pla
nuoja jį pašalinti. Tada tas iš
kvietęs tris sovietų karininkus, 
jų tarpe maršalą-Žukovą ir mar
šalą Moskalenko į politbiuro po
sėdį. Kariai buvę kitam kamba
ryje. .Kada Chruščiovas ėmė 
kaitinėk Beriją, jis posėdyje pa
šokęs it bandęs protestuoti, ta
čiau • Malenkovas paspaudęs 
skambutį, atėjęs maršalas Žuko
vas ir; pareikalavęs Berijos iš
kelti rankas. Po pusės metų Be
rija buvo' sušaudytas.

Kosyginas vos išsisuko

Chruščiovas atidengia, kad 
Stalino valymai tik per nesusi
pratimą aplenkė Leningrade pa
garsėjusį tuo metu Kosyginą. Jo 
bendradarbiai Kuznecovas ir 
Vožnesenskis abu žuvę kalėjime. 
Vienas jų buvęs net Kosygino 
giminaitis. Pats Chruščiovas ne
žinąs, kaip Kosyginas išvengė 
galo.

Vakaruose Chruščiovo atsi
minimai yra sekami su dėmesiu. 
Manoma, kad jie pateko į va
karus vienu iš trijų kelių. Arba 
juos išleido sovietų policijoje 
esanti opozicija dabartinei val
džiai, arba pats Kremlius siekia 
dar daugiau diskredituoti Chru
ščiovą, arba KGB, sovietų slap
toje policijoje yra dvigubų agen
tų, dirbančių taip pat ir Ame
rikos ČIA.

IŠ VISO PASAULIO
♦

WASHINGTONAS. — Penta
gonas paskelbė, kad iš Sovietų 
Sąjungos į Kubą atskrido du to
limosios žvalgybos TU-95 lėk
tuvai. Amerikos lėktuvai pa
stebėjo sovietų povandeninį lai
vą, plaukiantį pro Haitį į Kubą. 
Apie šio laivo atvykimą Maskva 
buvo anksčiau paskelbusi.

LISABONA. — Portugalijos 
vyriausybė atmetė Jungtinių 
Tautų komisijos atradimus Gi- 

LONDONAS. — Britų elektros' nė jo j e, kuri skundėsi, kad por- 
jėgainių darbininkai atsisakė tugalai ją puolė. Portugalija sa- 
dirbti viršvalandžius, reikalau-’ ko, kad sunku tikėti, kad Gi- 
dami didesnių atlyginimų. Dėl to' nėjos vandenyse, stovėjo karo 
ėmė pritrūkti elektros srovės laivai, o Ginėjos aviacija ir lai- 
traukiniams. Gatvių eismą re-; vynas nesikišo ir leido jiems ten 
gulino j ančios šviesos užgeso, ki-' stovėti. Per dideles kovas, apie 
lo netvarka. Keliuose miestuose (kurias praneša Ginėja, Conakry 
visai užgeso šviesos.

MADRIDAS. - Isnanu vai- maliį- ;Xo!s Ginėja praneša
džia pertraukė -16 baskų teismą 
dėl vieno advokato ligos. Ma
noma, kad ta liga yra tik pasitei
sinimas. Teismas.sukėlė didelį 
susidomėjimą visame pasaulyje. 
Teisnąo įkršiol paaiškėjo ispanų 
policijos žiaurumas -su kaliniais.
ANKARA. — Turkijos gyven
tojų skaičius per 5 metus-padi
dėjo keturiais milijonais.

JERUZALĖ. — žymus arabų 
veikėjas užimtose Jordano žemė
se, buvęs Nablus miesto meras, 
pareiškė norą nebegrįžti į Jor
dano valstybę, bet ragina steig
ti autonominę Palestinos vals
tybę vakariniame Jordano upės 
krante.

Nuo audros Pakistane daugiausia nu
kentėjo vaikai, netekę savo tėvu ir na- 
my. Grupė našlaičių laukia Ameri
kos helikopterio su maistu. Iki šiol 
amerikiečiai nukentėjusioms atvežė 

140 tonų maisto.

auto-iau nodeų moon rover , kuriuo astronautai vazines po menuų. 
mobilis bus bandomas Houston e ištisus metus.

Portugalai atmeta

aerodromas visą laiką veikė nor- 

apie šimtus žuvusių, jų nė vieno 
nematė Jungtinių Tautii komi
sija.

Penkios Afrikos valstybės 
reikalauja, kad Saugumo Tary
ba pasmerktų Portugaliją už Gi
nėjos invaziją; Portugalija tu
rinti sumokėti kompensaciją. 
Portugalijos vyriausybė panei
gia savo dalyvavimą Ginėjos 
puolime ir tvirtina, kad puolimą 
vyktė patys Ginėjos žmonės, ne
patenkinti savo valdžia.

Pakistaniečiai

RAWALPINDI. — Pakistano 
gyventojai po karinės diktatū
ros laikotarpio pirmą kartą nuo 
1958 metų vėl balsavo, rinkdami 
konstitucinę asamblėją. Išrink
tieji atstovai turės paruošti nau
ją konstituciją, jau trečią po 
1956 metų. Atstovai turi pada
ryti darbą per 120 dienų.

Rytiniame Pakistane į asam
blėją buvo išrinkti žinomi atsi
skyrimo nuo Vakarinio Pakista
no šalininkai. Vyriausybė, reng
dama šiuos rinkimus nustatė, 
kad natijoji konstitucija negali 
pažeisti Pakistano vienybės, ne
gali jo skaldyti. Todėl mano
ma, kad kariuomenė neleis ry
tams atsiskirti, nors konstitu
cija gali numatyti didesnę au
tonomiją rytinei daliai, kuri nuo 
vakarinės yra atskirta Indijos 
valstybės.

QUI NOHN. — Pietų Vietna
me amerikietis nušovė j*auną 
vietnamietį studentą, buvusį ne
toli grupės, kuri plėšė karinį 
sandėlį. Dėl studento nušovimo 
vietiniai gyventojai sukėlė riau
šes, langų daužymą ir automo
bilių deginimą. Apie 4,000 viet
namiečių reikalavo, kad Ameri
kos kareivis būtų atiduotas viet
namiečių teismui.

Sprogimai sovietų 
laive Australijoje 
PERTH. — Australijoj, Perth 

uoste du sprogimai padarė žalos 
sovietų prekiniam laivui “Nov
gorod”. Laivas buvo pakrauna
mas Australijos vilna. Liudinin
kai pasakoje matę du jaunus vy
rūs prieš sprogimą bėgančius nuo 
laivo ir įšokusius į automobilį. 
Sprogimą sukėlė dvi gelinito laz
delės., su -padegamais užtaisais.

Iš’Maskvos pranešama, kad so
vietų vyriausybė įteikė protes- 
.tą Anjęrjkąi, kurios pareigūnai 
Panamos kanale sulaikė sovie-j 
tų keleivinį laivą su 750 keleivių, j 
Sovietų notoje sakoma, kad lai
vas sulaikytas ir keleiviai laiko
mi įkaitais dėl nesvarbių, biuro
kratinių, priežasčių. .,

Maskva nustatė 
kongreso datą

MASKVA. —- Sovietų Sąjun
gos kbmuništų partijos kongre
sas įvyks kovo 130 dieną, prane
šė komunistų centro komitetas, 
kuris ta pačia proga priėmė nau
ją ekonominį planą ateinantiems 
penkeriems metams ir 1971 me
tų biudžetą. Kongresas bus jau 
24-tas. Jis buvo atidėliojamas 
ir pagal partijos taisykles turė
jo įvykti šių metų kovo mėnesį.

Aukščiausias sovietas šiandien 
ėmė svarstyti biudžetą ir penk
mečio planą. Kaip paprastai, so
vieto nariai išgirs valstybinio 
planavimo komiteto pirmininko 
Nikalojaus Baibakovo ir finansų 
ministerio Vasyliaus Garbuzo- 
vo pranešimus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

o Valstybės departamentas 
paskelbė, kad kubietis jūreivis, 
pabėgęs iš savo laivo Japoni
joje, gavo egzilines teises Ame
rikos ambasadoje Tokijo ir bus 
atvežtas į Amerkią.

o Valst. sekr, Rogers atsa
kinėjo į klausimus senato užsie
nio reikalų komitete. Jis prašė 
patvirtinti 25!» mil. dot para
mą Kambodijai.-

♦ Senato daugumos vadas 
Mansfieldas pareiškė. kad dėl. 
geležinkelio streiko pats prezi
dentas turėtų Įsikišti, uždaryti 
derybų delegacijas į kambarį ir 
išmesti raktą, kol abi pusės su
sitars. Jis abejoja, ar kongre
sas kišis į geležinkelio unijų 
streiką.

'♦ Brazilijos komunistai, pa
grobę Šveicarijos ambasadorių, 
reikalauja paleisti iš kalėjimų 
70 politinių kalinių už. ambasa
doriaus paleidimą. Teroristų 
grupė jau yra išvadavusi pana
šiais pagrobimais virš 60 kali
niu*

♦ Adv. Charles P. Kai pra
neša, kad Marquette Parko na
mų savininkų organizacijos pir« 
mininkas Juozas Bacevičius kan
didatuoja į XIII wardo alder- 
manus. Trečiadienį miesto sa
vivaldybei bus įteikta Bacevi
čiaus peticija.

♦ Egiptas paskelbė, kad jo de
legacija gruodžio 17 d. važiuoja 
į Maskvą. Delegacijai vadovaus 
viceprezidentas Ali Sabry.

Renka aukas 
dezertyrams šelpti
ŽENEVA. — Pasaulio Bažny

čių Taryba, kuri nekartą pasižy
mėjo savo politiniais pareiški
mais, pradėjo dabar rinkti au
kas Amerikos dezertyrams Ka
nadoje šelpti. Jie vadinami “ka
rinės tarnybos amžiaus imigran
tais”.

Tos tarybos leidžiamas žur
nalas “Risk” viršelyje skelbia: 
“Teisingi žmonės dezertyruoja”. 
Visi dezertyrai sulyginami su 
žydais, kurie “bėgo iš Egipto”. 
Korespondentų klausiamas, baž
nyčių tarybos pareigūnas pa
reiškė, kad būtų gerai, kad jau
ni vyrai bėgtų ir iš kitų kariuo
menių. Taryba paremtų ir Da
nijoje besislapstančius apie 60 
vokiečių, kurie pabėgo iš Rytų 
Vokietijos karinės tarnybos, jei 
Danija tos paramos paprašytų.

Clark MicGovern penkis terminus ii- 
buvo Minn. atstovu kongrese, tačiau 
jam pabandžius patekti j senata, ii nu
galėjo buvęs viceprezidentas H. Hum- 
phrey. Dabar prezidentas pakvietė 
MacGovemą savo patarėju kongreso 

reikalams.

Kalčiausias buvo 
admirolas Ellis
New Bedforde žmonės 
boikotuoja laivo įgulą

WASHINGTONAS. — Baltų
jų paskelbtuose raportuose apie 
lietuvio jūrininko Simo Kudir
kos atidavimą iš Pakrančių Sar
gybos laivo rusams, nors netie
sioginiai, kaltė metama admiro
lui William B. Ellis, kuris davė 
įsakymą sugrąžinti pabėgėlį į 
sovietų laivą.

Dar nesą visiškai, aišku, ar 
valstybės departamento pareiš
kimas; kad “galimas pabėgėlis 
neturėtų būti drąsinamas pabėg
ti” buvo žinomas admirolui ar 
ne. Neaišku, kiek tas pareiški
mas prisidėjo prie admirolo 
sprendimo.

Vakar “Chicago Tribune” įsi
dėjo ilgą chronologinį aprašymą 
su atskirų, liudininkų pareiški
mais. Tas aprašymas bus Nau
jienose šiomis dienomis. Pradi
nis raportas jau nustatė, kad su
sižinojimas tarp Pakrančių Sar
gybos ir valstybės departamen
to buvo labai blogas.

Iš New Bedfordo pranešama, 
kad pikti laiškai plaukia iš visos 
Amerikos į kuterį “Vigilant”. 
Sekmadienį tas laivas buvo eva
kuotas, nes buvo grasinimų, kad 
jame padėta bomba. Laive su
stiprinta apsauga. Karinė sar
gyba stovi ir prie suspenduoto 
komanderio Ralph Eustis namo. 
New Bedford miesto tarybos na
rys Walter Hughes patvirtino 

l pranešimus, kad to laivo įgulos 
nariai buvo įvelti muštynėse ta
vernoje, kur civiliai juos įžeidi
nėjo dėl rusų-įsileidimo į.“Vigi- 
lant” ir lietuvio atidavimo ru
sams.

Vietinio banko tarnautojai at
sisakė iškeisti vieno Pakrančių 

j Sargybos kareivio čekį, o resto- 
i ranuose padavėjai arba neaptar
nauja laivo įgulos narių arba 
juos pirma gerai iškolidja. Mo
ralė tarp “Vigilant” įgulos esan
ti labai žema. Laivo kapitonas 
pareiškęs miesto tarybos na
riams, kad “visa istorija dar ne
paskelbta viešumai, laivas tik 
vykdęs įsakymus iš aukščiau”.

Siūlo prailginti 
Vietnamo paliaubas

WASHINGTONAS. — Valsty
bės departamentas rengiasi tar
tis su Pietų Vietnamo vyriau
sybe ir Šių metų Kalėdų šven
tėms pasiūlyti prailgintas Viet
namo karo paliaubas. Budistų 
nauji metai švenčiami sausio 26- 
36 dienomis. Norima paliaubas 
pratęsti nuo krikščionių Kalė
dų pradžios iki sausio 30 d.

Panašų projektą pasiūlė Wa
shington© sen. Henry Jackson, 
Per paliaubas būtų sustiprintos 
derybos Paryžiuje. Komunistai

Keurios geležinkelininkų uni
jos atmetė paskutinį darbdavių 
pasiūlymą, kuris duoda darbinin- 
kains 1.37 centus algos pakėli
mą į valandą. Unijos nurodo, 
kad darbdaviai už savo pakėli
mus numato panaikinti tūkstan
čių darbininkų darbus ir rengia
si užkrauti darbininkams naujų 
pareigų.

Per paskutinius 7 metus kon
gresas tris kart įsikišo ir sustab
dė geležinkelių streikus, šį kar
tą unijos grasina kongreso ne
klausyti.

Geležinkelių sustabdymas at
neštų Amerikai labai didelių nuo 
stolių. Vien Čikagoje prekybi
ninkai netektų apie 40 milijonų 
dolerių per dieną. Apie 40% 
visų į Čikagą ateinančių prekių, 
ateina geležinkeliais, jų tarpe 
daug maisto produktų. Įmonės 
gali pritrukti žaliavų ir pradė
ti atleisti darbininkus. Daug ke
leivių, kurie dabar kasdien nau
dojasi geležinkeliais, turėtų ieš- 
kotLkitų susisiekimo priemonių. 
Automobiliai dar daugiau už
kimštų miesto gatves. Krautu
vėse imtų trūkti jautienos ir 
kiaulienos, nes 35 % atv^ama 
traukiniais. . ' ‘ '

Jau nedraudžia 
pagerbti mirusius 
šiuo metu Lietuvoje jau vie

šai ■. skatinama pagerbti miru
sius Vėlinių, Visų šventųjų die
nomis. “Komj. Tiesoje”, lapkr. 
1 dieną, buvo pažymėta: “Mi- 
suose turi senas ir gilias tra
dicijas... jos ras atgarsį kiek-- 
vieno jaunuolio ir jaunuolės šir
dyj e”.-Ta proga nepamirštama- 
pridurti, jog tą tradiciją “ne kar
tą bandė savo tikslams pajung
ti religijos kulto tarnai”. , i

Tuo tarpu težinoma; kad tą 
“tarnų” tikslas tebuvo' ir tėra 
— gerbti mirusius. Taip pat 
prisimintina, kad prieš kelerius 
metus Kauno kapinėse kapų lan
kytojai ir jaunimas, giedoję 
himną, buvo suiminėjami bei 
vaikomi. Dabar, Eltos žiniomis, 
kauniečiai naujose Petrašiūnų 
ir vilniečiai ypač Rasų kapinė
se mirusius gerbė, atnešę tūks
tančius vazelių su gėlėmis ir de
ginę žvakutes. (E)

♦ šiandien Washingtone lan
kosi Jordano karalius Husseinas. 
Jordane vyksta naujos kovos 
tarp kariuomenės ir palestinie
čių.

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos keleivinis lėktuvas, skridęs 
iš Tel Avivo į Bukareštą, nukri
to ir sudužo netoli Konstantos 
miesto, žuvo 18 asmenų, devy
ni buvo sužeisti, žuvusią tarpe 
yra rumunų diplomatas Izrae
lyje su šeima.

Vietname jau paskelbė trijų die
nų paliaubas Kalėdų proga ir ke
turių dienų — budistų Naujų 
Metų proga.



Mūmu,
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
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Adresas: 7120 S. Rockwell St.. Chicago, Ill. 60029 Į
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Vienas iš daugelio siūlymy:

SIMO KUDIRKOS VARDU į

pavadinti draugovę, laivą ar stovyklavietę
I

Buvo šalta gruodžio 4-sios. naktis, kai, Simą Kudirką pagerb-1 
darni, Chicagos Down Town'o Civic Center aikštėje be pertraukos j 
budėjo jaunuoliai; išaušęs gruodžio 5-tosios rytas ne kiek teatšilo: j 
nuo netolimo Michigan ežero pūtė žvarbus žiemiškas vėjas, kai 
ankstyvą 10-tą valandą j aikštę pradėjo rinktis tūkstantinės orga
nizuotos ir neorganizuotos Įvairiaaamžių žmonių eilės.

Rako miške atsisveikina dėkingas viršininkas ps. Sigitas Miknaitis.
G. Plačo nuotr.

TRYS 
LIUDININKAI 

APIE 
NARKOTIKŲ 

ŽALĄ

kalbės Jaunimą Centre
Gruodžio 10 d. (ketvirtadie

nį), 7:30 vakaro, Chicagos Jau
nimo Centre įvyks viešas sim-

nėjamas narkotikų klausimas. 
Sutiko dalyvauti ir su paklau- 
sėjais kalbėti trys prelegentai: 
vaistininkas, psichologas ir, įdo
miausia, išsigydęs narkotikų 
vartotojas. Taip pat bus demon
struojamas atitinkamas filmas.

Šį simpoziumą rengia “Auš
ras Vartų” tunto vyr. skaučių 
Gražinos būrelis. Visi renkamės 
į didžiąją salę.

pasirinkimas
— Kai mūsų Bilis paųgės, bū

tų nebloga jį atiduoti į bokso 
klubą. Tuomet visi chuliganai 
jo bijos.

_ Ne. Džio, gėriai? tegu jis ei
na į šaudymo klubą. -Tuomet jo 
bijos net prezidentai. -------

Netektų kartoti įvykių atpa
sakojimo, nes jie spontaniškai 
skausmingai pasklido po visas 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kaip - palietę jaunosios ameri-

■ kiečių- tautos nacionalinę savi- 
’ garbą ir kartu amžinąjį žmoni

jos principą — laisvę, kuris čia
■ yra 'pĖrmuosiuose gėrio savybių 

. sąrašuose. Televizija, radijas,
didžioji ir mažoji spauda, per
duodami faktus ir komentarus 
dėl Simo Kudirkos nelemties, 
pasirodė ir parodė, kad visa JAV 
šimtų milijonų valstybė atsi
stojo neaprašomo atminimo lie
tuvio Simo Kudirkos pusėje.

' .. o

Ir visų didmiesčių eitynės ar 
..mažesniųjų vietovių renginiai 
Simui Kudirkai paminėti vyko 
ne protesto ženklu, o laidotuvių 
rimtimi. Visų miestų minių tel
kiniai, kaip ir Chicągoje, sim
bolizavo mylimo ir brangaus as- 
jųęns Ipidotųyes, kurios išjudino 

.į .visus, p jauniausioji karta ąt- 
.»-stovavo tokiu savo lietuviško žy

dėjimų stiprumu, kad stebino ge
riausius lituanistikos žinovus, 

^yęač pesimistus, kurie didžią 
t sąyojo jaunimo dalį biiyo nura

šę svetimiems vėjams.. Tragiš
ko likimo ištiktas Simas Kudir
ka ir jo vieniša kova dėl laisvės 
įėjo į didvyrių — herojų.— isto-

- riją, kuri jau ir legendomis eis
is kartų i busimąsias kartas.

■ *A--- ~-

- <:. • > ■

Nepažįstami ir pažįstamieji 
Chicagos Civicc Center sutelkti?- 
^lėje -minioje tarp tūkstančių 
jaunųju pastebėjo ir uniformuo
tų ir nėuhrformuotų skautų-čių, 
jūrų skaųtų^čių gretas bei gru
pes. . ■ • '

— Mid^, labai įpiela, kai ma? 
tai daugiau jaunimo nei senimo, 

■. — žnabždėjo kažin kas netolie
ji se. .

— Seniesiems per anksti ir 
per šalta, — gynė savąją kartą 

. gal 65 metų veteranas karys.
< —* Bet kur tas jaunimas bū- 

- na,-kai ir mes čia ką stambes-
nia.sųrengiame ? — stebėjosi ži- 
nomas paskaitininkas.

y, Sužinojęs, kad ir aš skautas, 
£ tik neuniformuotas, ketvirtasis 

kaimynas tiesiai pasakė: -
— Niekas kitas taip greit-ne- 

galė^. Jūs tupite tvarką, draus- 
.< -mę, hierarchiją. ■ Nieko nelau

kit: Simas Kudirka turi ateiti< - *

pas jus. Turite savo vienetų ar 
dalinių, įamžinkite jo vardą. Pa
vadinkite Simo Kudirkos vardu 
draugovę, ląivą ar... ar stovykla
vietę.

Pro šalį ėjo ir ėjo jaunųjų ei
lės, su plakatais, su palydovais, 
su liūdnomis širdimis.

— čia ir mano dukra (anoji 
iš kairės) neša lietuvišką vėlia
vą. Nesakyčiau, bet — vėliava 
atsivežtinė, iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų — kalbėjo ma
ma iš Kernavės tunto. I 

į . ■ Į

Grįžtant, autobuso kaimynas! 
padavė laikraštį, kuriame su 
džiaugsmu perskaičiau šią žine
lę:

“Inž. Liūtas Grinius, Akade
minio skautų sąjūdžio vadijos 
pirmininkas, pasiuntė JAV pre
zidentui R. Nixonui telegramą, Į 
kuria mokslus einančių ir juos 
baigusių tūkstančio lietuvių 
skautų vardu išreiškė griežtą 
protestą prieš brutalų lietuvio 
politinio pabėgėlio Simo Kudir
kos atidavimą Sovietams. Tele-j 

-grama prezidento prašoma iš-l 
leisti patvarkymą, kad tokie: 
reiškiniai daugiau nepasikarto-i 
-tų- ir kad azylio teisės davimo 
reikalu JAV-bės išleistų atitin
kamą. pareiškimą”. Koresp.

II. Pakelti į skautininkų 
laipsnius;

A. į skautininko laipsnį — ps. 
Gražina Aleksandravičienė Hart
ford, ps.. Laimutė Antanėlienė 
Omaha, pš. Aldona Avižienytė 
Los Angeles, ps. Larisa Jankū- 
nienė Chicago, ps. Jolanda Ke- 
relienė Chicągo, ps. Valė Kliknie- 
nė Chicago, ps. Irena Lileikienė 
Omaha, ps. Gilanda Matonienė 
Ashbury Park, N. J., ps. Liudas 
Ramanauskas Chicago, ps. Re
gina Vaitkevičienė Chicago, ps. 
Bronė Zdanienė Hartford.

B. į paskautininkio laipsnį — 
v. si. Danutė Bąlčienė Chicago, 
v. si. Zina Čerkienė Waterbury, 
Conn., v. si. Dana Dagienė Aus
tralijoje, v. si. f ii. Rimantas Dir
venis Chicago, v. si. Danutė Ei- 
kinienė Boston, v. si. Birutė Ęi- 
mantienė London. Kanadoje, v. 
si, Rita Fabijonienė Chicago, v. 
si, Aldona Gurgždytė-Petranto- 
nio Hamilton, Kan., v. si. Euge
nijus Jakulis Cleveland, v. si. Ge
diminas Janulis Worcester, 
Mass., -v.- vi. Jonas Jovarauskąs 
Chicago, v. si. Danutė Juodgu- 
dienė Chicago, v. si. Ona Jusie- 
nė Hamilton, Kanadoje, v. si. 
Aldona Kaminskienė Chicago, 
v. si. Dalia Kavaliūnaitė Cleve
land, v. si. fil. Algimantas Ka- 
ząkevičius Los Angeles, v. si. sės. 
Dalia Keblinskaitė Putnam, 
Cbnn., v. si. Giedrė Kijauskienė 
Cleveland, v. si. Aušra Klimie- 
nė Chicago, v. si. fil. Dalia Lu-

binskienė Chicago, v. si. Sigitas 
Miknaitis Chicago, v. si. Bronius 
Nemickąs New York, v. si. Jū
ratė Petraitytė Cleveland, v. si. 
Vladas Stasiliūnas Australijoje, 
v. si. Vytautas Staškus Cleve
land, v. si. Gražina Stripinienė 
Toronto, v. si. Vytas Špokevičius 
Australijoje, v. sL Marta šarkie- 
nė Omaha, v. si. Jurgis šenber- 
gas Detroit, v. sL Roma Tąta- 
rūnienė Cleveland, si. Leonida 
Žalienė Australijoje, v. si. Mari
ja žygienė Chicągoje.

Apdovanotieji ir pakeltieji la
bai maloniai sveikinami! Ilgiau
sių metų Jums’

Nuodirdžiausias ačiū ! už žy
gius, už ligi šiol atliktus dąrbus, 
už sėmingą vadovavimą bei svar
bią talką visai organizacijai.

Į skautininkų laipsnius pakel
tieji broliai ir sesės jaučia, kad 
su tuo pakėlimo aktu drauge ei
na ir gilus įpareigojųnas: nenu
traukiamai gera veiklą rūpintis 
mūsų skaųtijos gerove, budriai 
savo, asmens pavyzdžiu skatin? 
ti jaunesniuosius ir visu savo 
gyvenimu siekti mūsų skautybės 
idealų — tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui!'

Priimkite geriausius linkėji
mus artėjančių; šv. Kalėdų bei 
Naujųjų — 197,1: — Metų progą!-

Budžiu
V - ,Y. s. A., Saulaites, 

LSS Tarybęs Pirmininkąs

pozium&s, kuriame bus nagri-

CLEVELANDO "N E RINGOS" TUNTO SESĖS, 

iisir iki arusios sips vasaros stovykloje Wąsagpje, Kanadoje, kurioje 
stovyklavo jau treji metai iš eilės.

V. Bacevičiaus nuotr.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
tHIVllrU- AVIČIAUS 404 pųslapiy romanas

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, miųkšti $3.aQ. 404 pirslapiai. ;

1-, j- - - . ■ ' ' .. ,r

kpyįj°je.. ętmdąmę gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lieto- ! 
vos kraštas; niięstięčiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai. .. 
iB-kit

į * v -■ . ’L
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Hohianą galimaxįsigyti arba užsisakyti NAU.UENOE •

1
* - • * -* \ . i

Brašmue siųatb čekį arba Monėy Orderį lokiu adreštr: "

NAUJIENOS, 1739. So. Halstęd St., Chicago, Illinois 6060&

............. .. ...... i r 1, . w<aw

SKAITYKITE N A U J IE N A S

peteliškių migracija
Ne vien paukščiai žiemą iš

skrenda į šiltuosius kraštus. 
Amerikoje gyvena peteliškė, ku
ri žiemoja Australijoje ir N. Ze
landijoje. Drugys skrenda die
ną ir naktį 12 kilometrų per va
landą greičiu. Kai pavargsta, 
nutupia ant lygaus jūros pavir
šiaus, išskečia sparnus ir taip il
sisi. i ■* -

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
isnena mėgėjus Į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką- nuoiatiniaU mėgė
jais, Kuiie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį Artėjant 
teatro sezonui, jau <Jabar reikia pa
rinku veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatnii leidi
nius: ‘ .m •

Antanas Rūka^ VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psį knyga. Joje' du Vaidini
mai. — ‘‘Bubuhs ir Pundulis,\ 3, veiks
mų linksma^ nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis,’> 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui?'

Anatolijaus Kairio trys^knygos:
VIŠČIUKU ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komediją premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

IMAGNOZĖ, 3 vilkstinį komedija is 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl.,~ kaina 1.00- doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė<pje- 
se. 120 psL,t kaina 1.00 dol.
: Tegul šie ir kiti, scenos veikalai bū
na akstinų gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kąd lietuviškas-žodis,: pagar
biai ir diiiihgai ištartas scenose/ iš
liktų; gyvas Lįętųvos ainių kalboje ir 
širdyse. ■

■ N A . U J I E N O S,
1739 Scl HALŠTED STREET,

: CHICAGO^ ILL. 60608
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NAUJI'
SKAUTININKAI

Apdovanojimai ir pakėlimai 
lapkričio 1 šventės proga

- Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
rybos Pirmijos, lietuvių skaisty
bės metinių sukakčių progą, nuo 
1070 lapkričio 1 d.

I. Apdovanoti LSS ordinais:
A. Padėkos ordinu su rėmėjo 

kaspinu — p. Matas Baukys De
troit; B. Lelijos ordinu — s. Vla
das Pažiūra Los Angeles; C. Už ! 
Nuopelnus ordinu — kun. Ro-| 
mas Kasponis I-os Angeles; D. Į 
Gyvybės Gelbėjimo kryžiumi —; 
sk. Kęstutis Palukaitis Chicago 
ir ps. Vilija Baukytė Detroit.

ŽENGTI ANT NAUJOS PAKOPOS,
kad neapimtu sustingusios žiemos snaudulys 

t '.y/. - * • * • 

ir... senatvė f

Reiktų mėginti viską, atgaivinant pirmykštį idealizmą. 0 tai 
reiktų pradėti ne nuo pamokslavimo, bet nua skauto kąndidato 
paruošimo priesaikai. Jei skautas kąndjdątast iš šalies įvilktas į 
uniformą, duodamas įžodį, labai mažai tą prasmę išgyvena ar ne
supranta, tai labai gaila visų kitų pastangų. Ne skautų skaičius 
kelia įspūdį, bet kokybė. v

Pati jauniausioji kartame visada aktyvi, nes dažnai pamirš
tama, kad skautybė yra progresyvi auklėjimo saviveiklos mokyk
la. Kai tik nėra sistemoj ir metode kūrybos, žadinančių jaunystę 
akstinų, naujų pianų, o tik kartojimas tų pačių Įvykių, apima 
sustingusios žiemos snaudulys ir... senatvė. Taip pat, kol skautas, 
ruošdamasis tarnauti, neturi progos pats veikti, pajusti, kas yra. 
skausmas ir džiaugsmas, kas yra gera ir bloga — jis skautybei 
tik bereikšmis numeris. į*.

Today a single giri 
needs more than just d 
closet full of clothes
to call her own, -

STIPRIAUSI DRAUGOVĖS VYRAI STATYBOS DARBUOSE 

Rako ąžuolyną, ruošiantis stovyklauti.
G. Plačo nttotr.

Dažnai reikalaujama iš jaunimo, ko jis negali suprasti ir ne
sugeba pats nieko duoti kuo nors pasireikšti ar apreikšti save. O 
dažnąs vadovo oficialumas, biurokratiškumas, per aukštas tonas 
niekad nežadino jaunose širdyse vidaus šilumos, draugiškumo ir 
pagarbos autoritetui.

Savomis tradicijomis išsiskyrimas iš kitų-. Sakysim, pas mus 
ir kitur buvo: esu geresnis namuose, mokykloj^, bendruomenėje; 
paslaugus, mandagesnis, padedantis kitiems, linksmos nuotaikos, 
neš esu skautas — sukeldavo naujumą ir patrauklumą kituose. 
Skautą visad puošė ir puošia geri darbeliai, ąpt Kurių ir pagrįs
tas visas skautavimas. Skautiškas išsilavinimas yra tik pradžia.

★
Šių dienų skautas reikalingas ne vien įsakymo, bet ir draugiš

kos šilumos,, kad jis būtų taip pat paklaustas ir išklausytas ir su
prastas. Mūsų skautuose nėra kartos skirtumas TSIk mūsų skąu- 
tiškumo supratimas mus išskiria •-

★ .
šiais laikais nereiktų ieškoti principų pabaltos, bet mėginti 

naujoje šviesoje save pritaikyti skautybei.
šių metų sukaktuvių išvakarėse Clevelande buvo graži prar 

džia vadovų pokalbio kas mus skiria ir jungia, kas mūsų skau
tiškąjį gyvenimą ugdo ir aptemdo, koki nauji keliai ateitin, kaip 
mūsų sąjungą atnaujinti ir įjungti tėvus į kūrybinį darbą.

Sujungtomis rankomis ir mintimis ženkime-ant naujos pa
kopos ir gerai darbais įrodykime, kad mylime skąutybę.

Ua • dtaet cf gvifc laKhdoa

thfCkdr rx& 
those vatnen who doesn’t 

wot tn ęet earned, at least not right 
•wty, ye* kaow what we mean.

Ten want tt Eve a Et^e first. Ttfa want 
t» kick up year heels, see a Etde of the 
VorM hefcca yow «tde down.

Bat, beesnse yoa’re yoo, yoa st31 #aat 
•entity.

That’s wfeere ILS. Savings Bonds eocne 
feBtndtase a seente way to srre. And 
yew don*t have Ip be making a fortune to 
•Ft then. ’Em can get started with jute 
a few doflaa a payday when yon join the 
Payroll Savings Ptea where yoa wade.

And now Beads pay 5% interest whea 
held to SMsterity of 5 years, 10 xacoths 

the first year; thereafter 5.20% to 
•anrky). That’s the highest rate ever.

Who knows, the money yoa save mighc 
Jest cone • heady when yon fall m love 
and marry that goy who hasn’t made hit 
firn m&oa yet

NAUJIENOS
* A. Samušis, 

vyreaaysie skautininkas
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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IŠ MIESTO, KURIAME YRA VEIKIMAS
Lietuvio atidavimas rusams, - tai sąžinės 
graužimas liberalams ir konservatoriams

BERKELEY, Calif. — Dar ne
užmirštamas Bražinskų iš So
vietų Sąjungos į Turkiją pabė
gimas, kaip vėl diena iš dienos 
čia, turbūt kaip ir kitur Ame
rikoje, per radiją ir spaudoje 
minimas lietuvis jūrininkas, ban
dęs iš sovietų vergijos pabėgti.

San Francisco radijo stotys, 
kunos dieną ir naktį pranešinė
ja naujienas, kasdien pp keletą 
kartų pamini, kas naujo to ne
laimingo lietuvio išdavimo by
loje, kaip pasipiktino preziden
tas Nixonas ir kai kurie sena
toriai. Spaudoje beveik kasdien 
smulkmeniškai aprašinėjamas 
šis žiaurus įvykis, pabrėžiant, 
jog lietuvis ant kelių atsiklau
pęs maldavo neatiduoti rusams 
ir kaip jį ant amerikiečių laivo 
rusai iki be sąmonės primušę iš
vilko į savo laivą.

Beveik visą savaitę žiniose 
tas nelaimingas pabėgėlis buvo 
vadinamas tik lietuviu, nemi
nint nei jo vardo nei pavardės. 
Pirmosios žinios amerikiečių 
spaudoje, kai paminėtas pabė
gėlio vardas, buvo atpasakoji
mas bostoniškio “Keleivio” in
formacijos, sakant, jog tai bu
vo Simas Grūzde. Kai kurie laik
raščiai savo žiniose teminėj o 
tik vardą — Simas.

IIIIKIIIIIIIIIIIIIKHIIIHIKIIIIIIIKIIII

APLANKYS KASDIENĄ...
e”-

Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 
prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dine dovaną metams (pusei metų $11.00).

VARDAS, PAVARDĖ ................ ........... ..................... ....................

NR. IR GATVĖ ....... J........ . ................._................... ................. .

MIESTAS _______ 1_____ _______ VALST---------------- ----- .............

ZIP CODE..—..______ ......

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

Siuntėjo Pavardė, vardas

Adresas: —------- •---------

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
- .. - ---- „    ..------ -——--------

Gruodžio 4 d. “Berkeley Daily 
Gazette” pirmame puslapyje iš
spausdino UPI agentūros pateik
tą Lietuvos konsulo Aniceto Si
mučio pareiškimą, kuriame sa
koma, jog nuo sovietų laivo pa
bėgęs, bet grąžintas sovietams, 
lietuvis buvo Simas Kudirka. Jis, 
kaip laivo radijo operatorius, ga
lėjęs turėti slaptų žinių. Rašo
ma, jog sovietų žvejų laivai yra 
ir šnipinėjimo tarnyboje. Straip
snis pavadintas “Would-Be De
fector May Have Secret Infor
mation”.

“San Francisco Examiner” 
dienraštis neapsiribojo vien ži
nių agentūrų informacijos per
davimu, bet tai lietuvio trage
dijai skyrė atskirą straipsnį ėdi 
torialų puslapyje, gruodžio 3 d. 
numeryje. Kolumnistas John P. 
Roche, sakyčiau, labai taupiais 
žodžiais, bet vaizdingai vėl ap
rašo lietuvio jūreivio tragediją, 
keldamas keletą klausimų. Jo 
straipsnis pavadintas “Bungled 
Political Asylum”. Antorius pa
brėžia, jog dabar esą nemadoje 
liberalui jaudintis dėl lietuvio, 
tačiau dėl tokio lietuvio jūrinin
ko sovietų kerštui atidavimo 
kiekvienas amerikietis turėtų 
justi sąžinės graužimą, ar jis 
liberalas ar konservatorius būtų.

Kolumnistas John P. Roche 
daro sugretinimą ir dėsto, jei j 
taip amerikiečiai būtų sugrąžinę 
radikalą graiką, pabėgusį iš au- Į 
toritarinio režimo, tai senatoriai' 
Kennedy, McGovern, Church ir 
gal 9 ar 10 kitų jau būtų iš-, 
vykę po Amerikos miestus mi- 
tingauti, masiniuose susirinki
muose kalbėtu Laikraščiuose 
būtų puslapiniai skelbimai prieš 
tokį Amerikos elgesį, o univer
sitetų rajonuose vyktų protes- j 
to demonstracijos.

Ir tai būtų teisinga, sako ko
lumnistas, bet lietuvio išdavi
mo atveju reikia kelti klausi
mą, ką mano senatorius Kenne
dy, kurio valstyoėje ta tragedi
ja įvyko? “What Does Senator 
Kennedy think of this govern
ment — sponsored betrayal of 
the right of asylum? Even 
thought it occurred in his state, 
I have yet to hear his trumpet 
sound. Let us listen for it”, — 
kolumnistas John P. Roche ši
taip baigia straipsnį.

Nevisada “karingiesiems” 
pavyksta sušaukt demonstrantus

Kai į Berkeley Padėkos sa
vaitgaliui atvažiavau, tai čia dar 
buvo matyti netoli universiteto 
kai kurių prekyviečių išdaužyti 
langai. Mat, tam tikras būrys 
“karingųjų” jaunuolių demons
travo prieš Amerikos iš naujo 
pradėtą š. Vietnamo bombarda
vimą. Taikos mylėtojai mėgsta 
langų stiklų žvangėjimą.

Kita karinga demonstracija 
buvo agituojama gruodžio 2 d. 
Iš anksto buvo dalinami agitaci
niai lapeliai, kviečiant rinktis 
universiteto rajone, o iš ten bū
siąs “karingas žygis” per Ber
keley miestą į Oakland, kur yra 
teisiami du (vyras ir žmona) ka
ringai pasireiškę balandžio mė
nesio demonstracijose SDS na
riai.

Tačiau į “Students for Demo
cratic Society” kvietimą labai 
mažai kas teatsiliepė. Gal tik 
apie tuzinas šalininkų klausėsi 
prakalbų universiteto rajone 
prie Sproul Plaza. Tas pats bū
relis nuvyko į Oakland miestą 
ir prie teismo rūmų sukrovė pi
keto ir protesto plakatus, žadė
ta karinga demonstracija prasi
dėjo ir baigėsi blankiai. Gal lie
tingas oras atšaldė karinguosius 
veikėjus ir jų satelitus.

Universitetas turtėja

Lapkričio pradžioje Kalifor
nijos universitetas Berkeley mie
ste atidarė visuomenės labui 
naujose patalpose meno muzie
jų. Vieta labai graži, nuo cen
trinių universiteto mokslo įstai
gų tik skersai kelią, prie Bank- 
roft gatvės. Namas moderniš
kos konstrukcijos — gelžbetoni
nės sienos be jokių papuošimų, 
be išdažymo, tiek iš lauko, tiek 
viduje. Pastatas keletos aukštų, 
bet nėra nei laiptų, nei keltuvų. 
Publika takais, panašiai kaip 
automobilių daugiaaukščiuose 
parkinimo namuose, gali lengvai 
užeiti iš vieno aukšto į kitą, pa
keliui specialiose aikštėse išsta
tytus meno dalykus apžiūrinė
dami.

Muziejaus namo statyba rūpi 
nosi tam reikalui sudaryta ta
ryba (University Art Museum 
Council), rinkdama aukas ir telk
dama narius rėmėjus bei kitaip 
pavadintus sponsorius — auko
tojus.

Gruodžio pradžioje universi
tetas gavo kitą dovaną — tris 
akrus miesto žemės su trimis 
trobesiais. Tai brangus turtas.

Jaunuoliai mėgsta "karatę" — apsigynimo technikę. Jos mokyklose 
pasitaiko ir susižeidimu. Jaunas "karatės" mėgėjas Jay Parish, 15 

mėty, susilaužė koja ir negali dalyvauti pratimuose.

Dovanojo “Union Carbide Cor- 
poratiąn”. ši biznierių kompa
nija iki 1966 metų minėtame 
sklype savo fabrike gamindavo 
oxygena ir kitokias dujas.

Ir dabar tame sklype tebėra 
fabriko ir administracijos tro
besiai. Universitetui ši dovana 
duota be jokių sąlygų, be apri
bojimų ir tuo tarpu nežinia, ku
riam reikalui universitetas tai 
panaudos.

Taigi, nors universitetas nuo
lat gauna vertingų dovanų, ne
skaitant iš valstybės iždo gau
namų lėšų, bet vistiek šiuo tar
pu esą finansinių sunkumų, kaip 
tai pažymima tik ką neseniai 
“Carnegie Commission on Hig
her Education” išleistame pra
nešime. ši komisija rado, jog 
540 universitetų ir kolegijų esą 
finansiniuose sunkumuose, o ki
ta dalis, 1,000 kolegijų, einan
čios į finansinius sunkumus, gi 
tik 800 Amerikos aukštųjų mo
kyklų dirbančios be ekonominių 
sunkumų.

Iš universitetp. meno muzie
jaus eidamas, gruodžio 4 d., pa
sukau pažiūrėti, kaip atrodo uni-
versiteto žemė, kurioje buvo no
rima įsteigti “Liaudies parką”. 
Aiškus vaizdas, kad universite
tas laimėjo ir “karingieji” pail
so.' Prie’ įvažiavimo nebėra pi
ketų, aikštėje įtaisytoji auto
mobiliams parkuoti vieta pilnai 
automobilių pristatyta.

Studentai vėl balsuoja

Gruodžio pradžioje studentų 
sąjunga vėl vykdo atsiklausimą
— studentų balsavimą. Skirta 
kelios dienos tai studentų “pilie
tinei” pareigai atlikti. Be įvai
rių tik studentų ekonominį ir 
administracinį gyvenimą liečian
čių klausimų balsavimui yra 
duota platesnės apimties pro
blemų.

Pvz., studentai prašomi pasi
sakyti, ar jie pritaria projek
tui suskaldyti dabartinį Berke
ley policijos departamentą į tris 
atskirus vienetus, kurie būtų 
vietos žmonių išrinktų komisio- 
nierių tvarkomi. (Ta tema šio
se korespondencijose buvo pla
čiau rašyta. ‘Tašizmo” kovoto
jai surinko peticijai parašų ir 
balandžio mėnesį miesto gyven
tojai policijos klausimą turės nu
balsuoti: ar palikti seną tvar
ką, ar įsteigti naują, (policijos 
departamentą daugiausiai neg
rų apgyventame rajone, kitą
— hipių rajone ir trečia polici
jos nuovada būtų beveik vien 
baltųjų, švariai gyvenančių, 
žmonių rajone). Studentų bal
savimas neturės jokios teisinės 
reikšmės, tai tik savotiškas nuo
monių rinkimo būdas, kartu ir 
policijos pertvarkymo propagan
da. Susirinktomis tyrinėtojų ži
niomis, dabar miesto žmonių 
dauguma esanti už senąją tvar
ką. Balandžio rinkimuose refor
mų reikalautojai negalėsią lai
mėti.

Kitas studentų balsavimuose 
yra atsiklausimas: ar universi
tetas valgykloms gali laisvai 
pirkti daržoves, ar turi tik pirk
ti iš tų augintojų, kurių laukuo
se dirba unijos darbininkai ? At
rodo, kad bus nubalsuota unijos 
naudai, nes nuo anksčiau čia vyk
doma propaganda ir protestai, 

kad tik unijos darbininkų au
gintos ir jų nuskintos daržovės 
būtų perkamos.

Studentų balsavimuose papras
tai labai mažai kas tedalyvauja. 
Ypač šį kartą, dėl beveik visą 
savaitę esančio lietingo oro, ma
žai studentų tesustoja prie urnų. 
Kokių partijų narius jie išrinks 
atstovybėn, kaip balsuos poli
cijos ir daržovių reikalu, tuo 
tarpu neteks čia žinios sulauk
ti, nes laikas grįžti į Los An
geles.

VARDO VERTĖ
Kartą lenkų pianistas I. Pade- 

revskis (1860—1941) vaikščio
jo nedidelio Amerikos miestelio 
gatvėmis. Prie vieno įėjimo į 
namą jis pamatė kuklią iškabą: 
“Miss Johns, skambinimo mo
kytoja. Pamoka — vienas dole
ris”. Miss Johns kaip tik šiuo 
metu labai netaisyklingai skam
bino puikųjį Šopeno noktiurną. 
Paderevskis pasuko durų link. 
Mokytoja iškart pažino pianis
tą. Paderevskis, neprataręs nė 
žodžio, sėdo prie rojalio.

Kai kitą dieną pianistas ėjo 
vėl pro tą patį mokytojos namelį, 
jis pamatė didelę iškabą paauk
suotais rėmais. Joje buvo pa
rašyta: “Miss Johns. Didžiojo’Pa 
derevskio mokinė. Pamoka — 
penki doleriai”.

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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JAUNIMO LAIŠKAS SIMUI KUDIRKAI
Lietuvio išdavimas

Amerikos
Walter Trohan, savo skiltyje 

Washington Report Chicago Tri- 
bune gruodžio 7 d. rašo: “Kon
gresas teisingai padarė pradėda
mas tyrimą kaip atrodo gėdin
giausio akto naujoje Amerikos 
istorijoje — nesuteikimo politi
nės globos rusų laivo įgulos na
riui lietuviui”... Simas buvo su
vyniotas į blanketą, beabejo 
kruvinas, ir išgabentas į nelais
vę tolimesniam baudimui...” Mes 
vis dar girdėjome jo šauksmą 
“Gelbėkite, gelbėkite, gelbėkite 1” 
(Help! Help! Help!).

Neišgirdo ar ausis užsikim
šo, kad negirdėtų, Amerikos pa
reigūnai, kurių pareiga buvo tą 
pagalbą suteikti. Nelaimingojo 
šauksmą tačiau išgirdo tūkstan
čiai lietuviškojo, jau šioje šaly
je gimusio, jaunimo. Gaunamo
mis žiniomis, kur tik yra lietu
vių kolonija, jaunimas į mas
kolių mušamo jauno tautiečio 
desperatišką pagalbos šauksmą 
atsiliepė dideliu užsidegimu. Ir 
Čikagos lietuviai gali didžiuotis, 
matydami kaip jų vaikai per iš
tisą savaitgalį sudarė didžiąją 
dalį minių, demonstruojant Li- 
huanian Plaza aikštėje ketvir
tadienio vakarą ir Civic Center 
Plaza miesto centre šeštadienio 
demonstraci j o j e.

Jaunimas budėjo per ištisą 
naktį prie simbolinio karsto Ci
vic Center' aikštėje, kur buvo 
“palaidotos” žmogaus Teisės; 
jaunimas rinko šūkius šimtams 
plakatų, nešiojamų tose demon
stracijose, ir žygiavo eisenose 
choru šaukdami “Free the Baltic 
States Now! Free the Baltic 
States Now”! Ne vieno praži
lusio lietuvio akyse žvilgėjo 
džiaugsmo ašaros, matant savo 
priaugančiąją kartą ir šnibždant 
biblijinio Šimėno žodžius: “Da
bar, Viešpatie, atleidi, kaip esi 
pažadėjęs, tavo tarną ramybėje, 
nes mano akys matė tavo išga
nymą,, kurį tu prirengei visų 
tautų akivaizdoje”.

Tačiau bene jausmingiausias 
buvo jaunimo laiškas sovietų bu
delių kankinamam lietuviui. To 
laiško skubiai atspausdintus la
pelius jaunieji berniukai ir mer
gaitės dalino ne tik miniai de
monstracijos metu, bet ir mies
to gatvėse.

% 5 -

Brangus Simai, . *'■
Taikiai rami Martos Vynuo-

gėdingiausias aktas 
istorijoje
gyno (Martha’s Vinej^rd) jū
ra staiga buvo perverta šauks
mo “O, Dieve, gelbėkite mane, 
gelbėkite mane”, kai tu, Lietu
vos sūnau, maldavai pagalbos. 
Tavo išgąsdintos akys sekė gau
dytojus, kai jie tavęs ieškojo ir 
suradę žvėrišku žiaurumu susi
grąžino tave į tiranijos gelmes. 
Per vėlu, Simai. Mes nebegali
me tavęs pasiekti pagelbėti. Bet, 
jei tu dar tebesi gyvas, nenusi
mink... nenusimink, nes • tu pa
dėjai mums ryžtis ir dabar mes 
įtūžę keliame balsą ir imame į 
rankas plunksną, eidami į kovą 
prieš Galijotą, šiuos giliai jau
čiamus sentimentus išreiškia 
kiekvienas žmogus, kurs brangi
na gyvybę ir laisvę. Mes pasi
žadame dėti pastangas, kad ga
lėtume pagelbėti tavo broliams 
nelaisvėje ir skelbti tavo tėvy
nės kančią. Ir, galu gale, Si
mai, tavo pagalbos šauksmai ne
nukrito į nevaisingą žemę. Jie 
iššaukė Ameriką pakartoti savo 
ištikimybę principams, kuriais 
visa jos struktūra remiasi. Jie 
prižadino jos žmones prieš tą 
grėsmę, nuo kurios tu bėgai. Jie 
atnaujino istorinį ryšį tarp šio 
naujojo pasaulio ir pavergtos 
tautos, kurioje tu gimei, šis at
naujintas ryšys padės apšviesti 
kelią, kuriuo žygiuos laisvę my
lintieji žmonės. Galbūt, Simai, 
tu, esi Dovydo pirmatakas ir ta
vo širdį veriantis riksmas buvo 
tas šūvis, nuo kurio Galijotas 
apvirs...

Supuvęs elitas veda pasaulį 
į katastrofą

Tokia antraštė lenkų susivie
nijimo organas pavadino straip
snį, kurs pradedamas tokia pa
straipa:

Pasaulis eina iš proto. Idijotai 
uniformose įsileidžia į Jungti
nių Valstybių pakrančių sargy
bos laivą gaują rusiškų kaulų 
laužytojų, kad galėtų pasimti 
iš jų laivo pabėgusį lietuvį ir 
abejingai žiūri, kaip tie jį sker
džia. Patiki sovietų pasakai, kad 
pavogęs iš jų laivo 2,000 dolerių, 
norą patys paėmė jo. atsineštą 
voką... su sovietų šifru ir infor
macijomis apie sovietų žvejy
bos laivų šnipinėjimo veiklą. 
Niekšystės čiukuras ar žemiau
sios rūšies išdavimas.? O gal tik 
anglosaksiška panieka “forei- 
neriams?...” ~ •’ - J. Pr.A ~
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iNž. jurgis Valaitis

Vliko Valdybos atskaitomasis pranešimas
Vliko seimui 1970 metų gruodžio 5 — 6 dienomis

(Tęsinys)

Išskirtinai pažymėtini Vliko 
santykiai su Lietuvos Diplo
matine tarnyba. Praėjusio 
VLIKo seimo pavedimu ir savo 
iniciatyva VLIKo Vadyba dali
nosi mūsų diplomatų rūpesčiu 
išlaikyti šios tarnybos tęstinu
mą ir stengėsi, kiek sąlygos 
leido, padėti. Netenka beveik

t kalbėti apie gerus Valdybos 
santykius su Lietuvos Laisvė? 
Komitetu, kurio patalpomis 
VLIKas diena iš dienos nauda 
jasi.

Santykius su lietuviškąja vi
suomene Valdyba stengėsi pa
laikyti ir betarpiškai. Visi val
dybos, nariai sakė kalbas 16-tos 
Vasario ir kitomis progomis.

Vieninga protesto demonstracija
Kaip Vliko seime, taip Alto konferencijoje kiekvie

nam buvo aišku, kad keli pasiryžę lietuviai atkreipė lais
vojo pasaulio dėmesį į lietuvių tautos nelaimes daugiau, 
negu laisvame pasaulyje gyvenantieji tremtiniai arba jų 
organizacijos. Tai padarė Pranas Bražinskas, sėkmingai 
su sūnumi pabėgdamas į greta Sovietų Sąjungos esančią 
Turkiją, ir Simas Kudirka, net Amerikos karo laive ne
pajėgdamas ištrūkti iš sovietų policijos nagų.

Tautų gyvenime paskiriems žmonėms retai pavyks
ta būti naudingais gimtiniam savo kraštui - ir žmonėms, 
bet vis dėlto pasitaiko. Visi atsimename karo metu bri
tų premjero Winston Churchillib pareikštą visos britų 
tautos padėką mažai pasryžusių lakūnų, grupei. Prem
jeras dėkojo britų, čekų ir lenkų lakūnams, 'vykusiai ap
ginusiems Angliją nuo Goeringo aviacijos.

Turkų policija buvo pasišovusi grąžinti Praną Bra
žinską su sūnumi rusams, kartu su grįžtančiais rusų ke
leiviais, bet turkų teismas kitaip galvojo. Teisėjai išklau
sė Bražinsko skundą, patyrė okupuotos Lietuvos gyven
tojų likimą ir nutarė leisti, Bražinskams pasilikti Tur
kijoje. Sovietų valdžia buvo- įkinkiusi, visą propagandos- 
mašineriją Bražinskams niekinti, įteikė įvairiausius 
skundus, bet turkų teismas neleido rusams nukreipti by
los eigos kita linkme. Pagrindine nelaimė ir visų kitų ne
laimių priežastimi, yra Lietuvos okupacija. Jeigu sovie
tų karo jėgos Lietuvos nebūtų okupavusios, jeigu rusai: 
lietuvių tautos nebūtų apiplėšę, tai Bražinskams nebūtų 
reikėję būti kalėjimuose, tremtyje ir bėgti. Jeigu sovietų 
valdžia pavergei Lietuvą, tai lietuviai turi teisę bėgti iš 
sovietų kalėjimo, galvojo turkų teisėjai ir leido Bražins
kams pasilikti Turkijoje. Turkų teismo sprendimu ger
bia turkų vyriausybė. Sovietų valdžia, pralaimėjo visa
me fronte. Pasaulis dar karta turėjo progos pamatyti 
žiaurią rusų prievartą, taikomą-lietukų tautai.

Jūrininko Simo Kudirkos likimas buvo kitoks. Jis 
sugebėjo pabėgti nuo rusų, bet pateko į Amerikos--vals
tybės valdininkų rankas. Jeigu.. Kudirkos likimą, būtų ga
lėjęs svarstyti ir spręsti Amerikos teismas,, tai, aiškus 
daiktas, šiandien Kudirka būtų gyvas, o gal ir laisvas. 
Šiandien ir Vigilant kapitonas būtų neleidęs sovietų jūrų 
policininkams sauvaliauti Amerikos karo laive. Šian
dien ne tik JAV Pakraščių Sargybų ir Valstybės Depar
tamento aukšti pareigūnai būtų kitokias instrukcijas

davę galią turintiems, bet proto nevartojantiems ir žmo
niškumą užmiršusiems valstybės tarnautojams.

Lietuviai dar nežino visos tragedijos, lapkričio 23 
dieną vykusios Vigilant laive. Prezidentui Nixonui įsa
kius visą reikalą ištirti, kiekvieną dieną iškeliamas vie
šumon vis didesnis rusų žiaurumas ir aukštų JAV tar
nautojų atbukimas. Amerikos karo laivan prieglaudos 
ieškoti atbėgęs lietuvis ne tik rusų buvo sumuštas, bet 
pačių amerikiečių rusams nuvežtas. O pavergtos Lietu
vos reikalus atidžiai sekęs Chicago Tribune reporteris 
veteranas Walter Trohan kelia viešumon,, kad apie įvy
kius Vigilant laive gerai buvo informuoti aukšti Vals
tybės Departamento pareigūnai, nustatą Amerikos 
politiką.

Bražinskai atkreipė viso pasaulio dėmesį į sovietų 
okupaciją Lietuvoje, išjudino lietuvius ir jų organizaci
jas, o jūrininko Kudirkos likimas sukėlė lietuvius pro
testui. Protestavo visi įvykius sekusieji amerikiečiai. 
Amerikiečių protestą kėlė viešumon angliškoji spauda, 
radijas ir televizija. Įvykiais susidomėjo kongresas, o ko
mitetai jau pradėjo klausinėti atsakomingus pareigūnus. 
Pradžioje kelios lietuvių grupės buvo pasišokusios eiti 
“skirtingais keliais” bet sveikas protas ir geri patari
mai juos suvaldė. Protesto demonstracijas Amerikos 
lietuviai.ruošė vieningai.

Jeigu neskaityti kelių politikų, pastangų padidinti 
savo partijos kapitalo, Chicagos demonstracijos buvo vie
ningos ir pavyzdingos. Didelę demonstrantų daugumą 
sudarė pačios Chicagos ir iš kolonijų suvažiavusieji lie
tuviai; bet prie Picasso plieno struktūros buvo didokas 
skaičius ir nelietuvių. Daugelis kitataučių buvo su savo 
plakatais ir vėliavomis. Demonstracijoje dalyvavo ukrai
niečiai, baltgudžiai, kroatai, lenkai,, slovakai, vokiečiai, 
italai, rusai ir kiti. Visi buvo pasipiktinę jūrininko Kudir
kos- likimu ir pritarė lietuvių.reiškiamam protestui.

Atsakomingi miesto pareigūnai ir tvarkos dabotojai 
patenkinti kultūringai suruošta lietuvių demonstracija. 
Reikia manyti, kad Simo Kudirkas likimo nesulauks kiti 
lietuviai, bandantieji ištrūkti iš sovietų policijos. Reikia 
tikėtis, kad valstybės pareigūnai^ bus tinkamai instruk
tuoti, kad panaši gėda laisvam kraštui niekad daugiau 
nebūtų užtraukta. Kultūringu elgesiu lietuviai daugiau 
laimės, negu neapgalvotais protestais,. nepagrįstais kal
tinimais ir bereikalingais įtarinėjimais^. Būtų Jabai nau
dinga, jei lietuviai padėkotų amerikiečių spaudai ir ra^ 
dijo stotims už nelemto įvykio kėlimą: viešumon, para
šydami laiškus, įžanginius straipsnius ir naudingas in
formacijas skelbusiems laikraščiams. Ypatingai vertėtų 
parašyti Chicago Tribune, Sun Times, N. .Y Times ir ki
tiems dienraščiams už šiltus.rašinius apie, pavergtą Lie
tuvą ir nelemtą lietuvių likimą.

Pirmininkas kaip paprastai, 
daug keliavo. Aplankė lietu
vius Anglijoje, Vokietijoje, 
Italijoje ir net tolimoje Aus
tralijoje. Su lietuviais Lietu
voje palaikyti betarpišką ryšį, 
deja, sąlygų nebuvo. Kai jos 
atsiras, tuo pačiu pasibaigs 
greičiausia ir VLIKo darbai.

Su lietuviais ryšį VLlkas pa
laikė taip pat per spaudą ir 
radiją.

Lietuviškoji ELTA, naujo 
redaktoriaus Vytauto Alseikos 
redaguojama, skleidė žinias iš
eivijos lietuviams, pirma jas 
objektyviai ir rūpestingai su
rinkusi. Didžioji šių žinių da
lis liečia gyvenimą Lietuvoje. 
Mūsų laikraščiai gražiai šiam 
darbui talkininkavo. Už tai 
jiems ačiū. Deja, pačiai ELTAi 
kelio į Lietuvą nėra dėl geleži
nės uždangos. Pro ją tačiau 
pastoviai skverbėsi mūsų žir 
nios per Romos, Vatikano, ir 
Madrido radijo valandas, VLI- 
Ko išlaikomas ar remiamas. 
Su pastarąja VLIKo Valdyba 
turėjo daug rūpesčių ir darbo, 
svarbiausia vedėjo reikalu. 
Reikia džiaugtis, kad jau kuris 
laikas šis reikalas sutvarkytas. 
Dabar valandai gražiai vado
vauja kunigas Tamošaitis iš 
Čikagos.

Didžiuoju metų laimėjimu 
ryšio su lietuviais srityje rei
kia laikyti Radijo Valandą 
Lietuviams .Sibire. Nuo šių 
metų liepos pirmos dienos ji 
perduodama iš Manilos Filipi
nų salose kasdien. Gauta svar
biausia Valdybos pirmininko 
iniciatyva ir rūpesčiu, ši radi
jo valanda pareikalavo daug 
darbo ir lėšų. Ačiū mūsų radi
jo valandų Amerikoje vedė
jams, kurie paruošia progra
mų juostas.

Ryšys su visuomene aplamai 
turėjo abipusės informacijos 
pobūdį. Tačiau klausimuose 
susijusiuose su Lietuvos lais
vinimo pastangomis ir santy
kiais su kraštu, Valdyba sten
gėsi niūstj. visuomenę kreipti 
vieningumo keliu paskutinių 
Tarybos nutarimų šiuo klausi
mu ribose, šioje vietoje pažy
mėtinas, Valdybos organizuo
tas Jaunimo Studijų Semina
ras, įvykęs Čikagoje. Valdy
bos nariai dalyvavo Akademi
kų Skautų Sąjungos rengtose 
diskusijose New Yorke ir Či
kagoje.. Neaiškumai buvo aiš
kinamasi, nesklandumai lygi
nami. Valdyba mano, kad jos 
pastangos šioje srityje nebuvo 
bergždžios. Reikšmingų metų 
sukakčių bei , įvykių progomis 
Valdyba skelbė atsišaukimus, 
kad palaikyti lietuvių dvasią 
ir. viltį, tiek išeivijoj, tiek.oku-| 
puotoj Lietuvoj.

j Didelę savo dėmesio dalį 
Valdyba skyrė darbui už lietu
vių visuomenės ribų. Pirmiau
sia šios pastangos taip pat tu
rėjo abipusės informacijos po
būdį. Atvejais žalingais arba 
gresiančiais pakenkti Lietuvos 
Laisvė reikalui Valdyba rea
guodavo griežčiau. Nuolatos 
buvo, ieškoma Lietuvos bylai 
draugų.

Informacijai ir lodau buvo 
leidžiama ELTA penkiom sve
timom kalbom. Jų reikšmė 
neabejotina. Tai, matyt, pav,, 
iš fakto, kad itališkos ELTos 
Straipsnius nuolatos persispau 
sdina pagrindiniai italų laik
raščiai su milijoniniu tiražu. 
Šios Eltos redaktoriui Prelatui 
Mincevičiui priklauso mūsų 
visų išimtina padėka.

Svetimtaučių informacijai bu 
vo paruoštas, vėliau atspaus
dintas ii- plačiai platinamas 
Steigiamojo seimo narių pa
reiškimas.

Vliko lėšomis atspausdinta 
ii* platinama 400 egzempliorių 
Puzino - Vaitekūno redaguo
to leidinio apie padėtį Lietuvo
je-

J. A. į V-bių kongreso naT 
riams, vykstantiems į tarpparla- 
mentarinės unijos posėdžius 
Monako Valstybėje, parūpinta 
informacinė medžiaga apie 
Lietuvą. Posėdžius vietoje se
kė VLIKo įgaliotas Valteris Ba 
naitis.

Mažesniais kiekiais informa 
cine medžiaga buvo nuolatos 
platinama įvairiom progom.

Atskirais atvejais- Valdyba 
ėmėsi griežtesnės už informa
cinę veiklos: Buvo protestuo
ta dėl gudų išleistos brošiūros, 
kurioje savinaraasi. Vilnius ir 
klastojama Lietuvos istorija. 
Protestuota dėl UNESCO svm- 
poziumo Lenino sukakties pro 
ga. VLIKas dideliu dėmesiu 
sekė Europos politinių Įvykių 
eigą ryšium su vedamam dery
bom ir galimom sutartinu

Kartu su min. Lozoraičiu bu 
vo pasiųstas, memorandumas 
prezidentui Nixonui ryšium su 
strateginių ginklų apribojimo 
konferencija Vienoje š. m. ba
landžio mėn.

Pasiųstas, laiškas- prezidentui 
Nixonui dėl Pabaltijo nutylė
jimo prezidento jpadarytoje 
politikos apžvalgoje.' ’

Vliko pirmininkas pasiuntė 
memorandumą Vakaru Voki e- c

Senas pakistanietis, praradęs visą tur
tą potvyniuose, elgetauja,.prašydamas 

maisto.

b) Memorandumas galimos 
Europos taikos sutarties atve
jui-

VLIKas turėjo artimą ryšį 
su Estų ir-Laivių atitinkamom 
organizacijom. Vlikas buvo 
nuolatos informuojamas apie 
ir rėmė BATUNO veiklą, (jo 
atstovas čia padarys atskirą 
pranešimą).

Ir toliau buvo puoselėjami 
ryšiai bei geri santykiai Wa
shingtone* kur VLIK-o- pirmi
ninkas kelis- kartus lankėsi pa
prastai su Lietuvos Atstovu ir 
ALTOS pirmininku...

Atsirado draugų Kanadoje, 
kėlusių Lietuvos nepriklauso
mybės reikalą spaudoje. Jiems 
pasiųsta padėka.

VLIKo pirmininkas,., kuris 
svarbiausia, rūpinosi Lietuvos 
reikalu užsienyje, lankėsi 3 kart 
Europoj, o taip pat buvo pasie
kęs Filipinus ir Australiją.

Buvo tiriamos Lietuvos Gar
bės- Konsulato galimybės Mad
ride.

Su kiekviena kelione Lietu
vos draugų skaičius didėjo, o 
jųj mums nepaprastai reikia, 
nes su laiku ir Lietuvos okupa
cija-gali nubėgti užmarštin.

(Bus daugiau),

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAlMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.
Kada užgęsta, raudoni stogai žalių kaštonu vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes \per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika

22
15-tame šimtmety viena Gilijos upės rankovė, 

vadinama Normedija, vėliau žinoma Kaukės vardu ir 
pratekanti pro Kaukėnus, šiose apylinkėse įtekėda
ma į kitą Nemuno šaką Rusnės upę, staiga potvynių 
buvo praplėsta ir pradėjo nukreipti daug Gilijos van
dens atgal į Rusnę. To pasėkoje Gilija taip nuseko, 
kad net nedidelės plokščiadugnės valtys nebegalėjo ja 
praplaukti be pavojaus. Nemuno laivai, darydami 
vingį, drauge keleriopai padidėjant ir pavojams, tu
rėdavo sukti Rusnės vagon, iš kur tik prieš Ventės Ra
gą tegalėdavo patekti į Kuršių Marias. Mariose reikė
davo.sutrukti kelis karius ilgiau negu plaukiant Gilija 
iki jos žiočių, o be to, kaip jau buvo minėta, vytinėms 
buvo labai pavojinga plaukti per atvirus Kuršių Ma
rių vandenis. 1471 melais mariose paskendo Kauno 
pirklio prekių laivas, gi vien 1611 metais nuo audrų 
čia nukentėjo 40 vytinių. Plaukiant Gilija iki jos žio
čių, taip pat reikėdavo gabalą kelio praplaukti per 
marias, kol Pildzeno Įlankoje galėdavo Įsukti Į Dei
meną. Vytinės atvirose mariose turėdavo plaukti trijų 
mylių atstu nuo kranto, tokiame atstume išvengdamos 
lūžtančių pakrantės bangų, šis tarpas per marias tarp

Tovės žvejy valtis, šį kartą pakrauta šienu viename iš perkasu, įtekančiu į Toyės upę

Gilijos žiočių ir Deimenos vis lik buvo 3 kartus trum
pesnis, negu atstumas nuo. Rusnės prie Ventės Rago 
iki Gilijos žiočių.

Deimenos upė yra Priegliaus upės šaka, 37.1 km. 
ilgio. Ji prasideda ties Tepliuvos miestu, čia staigiu 
kampu atsiskirdama nuo Priegliaus. Tada ji teka Į šiau
rę, kol pasiekia Kuršių .Marias Pildzeno Įlankoje. Dei
menos upės plotis yra nuo .40 ligi 80 metrų. Marių tar
pą perplaukę ir pasiekę Deimenos žiotis, bei plaukda
mi ja pro Labguvą ir Vėluvą, laivai patekdavo Į Prieg
liaus upę, kuria tada pasiekdavo Karaliaučių, Aisina- 
res, per jas Vyslos šaką Nogatą ir taip atvykdavo Į 
Dancigą. Tuo pačiu keliu ir Dancigo pirkliai pasiek
davo Kauną ir net pačią Lietuvos sostinę Vilnių.

Bet kelionė Deimena irgi nebuvo per daug ideali. 
Sausais vasarvidžiais ir ji būdavo per sekli dides
niems laivams su kroviniais, tad reikdavo prekes daž
nai perkrauti į mažas paplokščio dugno valtis.

ii jos. kancleriui ryšium, su. Sor 
vietų Sąjungos ir V. Vokietijos 
sienų sutartimi. Akcijos tuo 
reikalu, imtis taip . pat. buvo .pa-, 
prašytos mūsų politinės gru
pės.

Paruošti memorandumai: 
a)-Visiems-V, Vokietijos par 

lament©nariams.

Lietimai taipgi perka a'-panfeoda- 
tr progas stž^o tktai per

NMUiCKAS

Kaip iš viso čia atpasakoto matyti, visas tas van
dens keliu tinklas reikalavo mažesnio ar didesnio su
tvarkymo, sureguliavimo. Pirmi reguliavimo darbai 
Įvyko 1395 - 1406 metų laikotarpy, kada Ordinas savo 
iniciatyva pagilino Deimenos upės vagą.

Troškimas išvengti kelionės per atviras ir pavojin
gas marias jau gana anksti pradėjo brandinti, minti 
apie kanalo kasimą iš Deimenos ties Labguva tiesiog Į 
Giliją. Tokio plano atsiradimas minimas jau 1408 me
tais, dar prieš Žalgirio mūšį. Tam planui likus neį
vykdytam ir dėl Normedijos prasiveržimo į Rusnę, te
ko susirūpinti Normedijos rankovės užtvenkimu, tuo 
būdu bandant vėl papildyti per daug nusekusius Gili
jos vandenis. 1472 metais tarp ordino ir Kauno pirk
lių buvo padarytas susitarimas, liečiąs NoYmedijos ran
kovės uždarymo darbus. Buvo surinkta nuo praplau
kiančių laivų didelė suma rinkliavų to.darbo finansa
vimui. bet darbai ėjo iš lėto ir tik 16-to šimtmečio an

troje pusėje Gilijos vaga buvo pagerinta.
Pats pagrindinis Gilijos tvarkymas prasidėjo-Lie

tuvos kunigaikščio įgaliotiniui J. S. Tiškevičiui 1612 
metais sudarius sutartį su Karaliaučium Gilijos vagos 
reguliavimo reikalu. Pagal tą susitarimą, 1613 _ 1616 
metų,laikotarpy, tarp Skiepų ir Senųjų Lapynų, taip 
pat vadinamų Lapėnais buvo iškasta, nauja ištiesinta 
Gilijos vaga 12 km. ilgio, 19.m. pločio ir 2.5 m. gylio. 
Iš iškastos žemės supilti apsaugos pylimai abiejuose 
krantuose. Tada nuo Nemuno buvo dirbtinai atskirta 
jo pirmoji pietinė atšaka Šalteikė, nuo Nemuno atsiski
rianti Kalvių kaimo apylinkėse, kiek žemiau Tilžės. 
Taip, atskirta Šalteikė su laiku virto nežymiu Neinuny- 
nd dešiniuoju intaku, 25 km. ilgio.

1689— 1697'metais buvo sutvarkytas Gilijos žemu
pys. Tą darbą atlikti 1669 metais buvo pavesta iš Olan
dijos kilusiam žymiam kanalų statytojui ir architektui 
Phillip von Chieze. Kurfiurstas jam Lapynų apvlin-- 
kėse davė 200 margų žemės, prie kurios vėliau dar pri
dėjo 150 margų. Pilypo von Ghieze žmona Luize Kot
ryna buvo stambių žemių Girdavos apskrity valdytojo 
Ludwig von.Rauter duktė. Pradėjęs Gilijos tvarkymo 
darbą Pilypas von-Chieze staiga pasimirė 1673 metais 
savo darbo neužbąigęs, todėl jo žmona apsiėmė rūpin
tis tolimesnio tų kanalų kasimo reikalais. Iš Labguvos 
teko į Giliją iškasti 60 pėdų pločio ir 12 pėdų gylio ka
nalą.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSy# NOSIES 

IR GERKLsS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso teistu P Rosptet 8-3729 

Rezid. elef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 

nuo 7 iki 9 vaL vak.
12 vai. ryto, 

Tree, uždaryta.

_ p. Šileikis, o. p.

I WT ORTHOPcDAS-PkQTEZISTAS 
tCt Aparatai • Protezai, Med. Ban- 

dažai, Speciali pagąlba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
j 2850 West 63 rd Sh, Chicago, Ilk $0629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rez. te L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, sKambimi 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradienioig jj; penktadieniais. 
Treciad. ir se^mad. ofisas uždarytas,

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OPISO VALANDOS:

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

ir sestad. tiktai susitarus,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND E. CIARA
z/u> yv. a«sr SiKEeT

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, t—J, ancraa., penkt. lu—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamoimi ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 
, i antrad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAT.ANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS 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.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

M 0 V i N G 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

JAV viešosios sveikatos gene
ral. gydytojo asistentas Dr. John 
Hanlon skelbia, kad apsirgimų 
vėžio liga ypač paskutiniais me
tais yra daug daugiau negu bu-' 
vo spėjama. Pavyzdžiui, kai 
žmogus per dieną surūko po 2 po-! 
kelius cigarečių, jam vėžį gauti' 
pavojus yra 10 kartų didesnis' 
negu nerūkančiam. Jei nerū-' 
kantis dirba prie asbesto darbų,! 
jam pavojus yra 25 kartus di
desnis, o jei toks dar rūko po 
2 pokelius cigarečių jam pavo-J 
jus gauti plaučių vėžį yra 80 kar
tų didesnis. O jei toks rūko-! 
rius dirbantis prie asbesto, dari 
gyvena miesto užterštame ore, 
važinėja automobilių pilnais 
greitkeliais kvėpuodamas moto
rų dūmus ir garus — jam vėžio 
pavojus yra dar didesnis. Ras
ta, kad asbesto dulkelės yra la
bai konksmingos.

Oro tarša labai didelį vaidme
nį turi plaučių emfizemai ir 
branchičio ligoms. New Yorke 
mirimai nuo emfizemos praei
tais 10 metų padaugėję 500 nuo
šimčiais, nuo bronchičio 200 nuo
šimčiais.

Vienas Wisconsin© ūkininkas prie savo kelio pastatė šitokią deko
ratyvinę pašto dėžutei laikyti figūrą.

f
SOPHIE BARČUS

i
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—U 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-! 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL I 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Kasparas Krikščiūnas, Nirs. 
Šiauštas ir L. Vaičiakauskas. Ko
misijos ir valdybos knygoms ti
krinti posėdis įvyks gruodžio 29 
d. pirmininkės namuose. Skai
tytas Naujienų dienraščio laiš
kas. vienbalsiai priimtas ir nu
tarta skirti po §25 Naujienoms, 
Sandarai, Daukams, Dariaus-Gi- 

1 rėno Veteranų postui $15 ir Mar-

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūti, 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būti: 
pigesnė.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

/ \
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

k

A. TVERAI
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941
< ___ _________

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

Kiek žydų pasaulyje
Žydų .1970 Metraštis paskel

bė, kad visame pasaulyje gyve
na 13,875,000 žydų, iš jų 5,870,- 
000 gyvena Jungt. Valstybėse. 1 

IPo AmeriKos su didesniu žy- gučiui $10. Taigi baigdamas sa- 
dų gyventojų skaičiumi seka So- vo darbą kaip korespondentas 
vietų Sąjunga, būtent 2,620,000.1 Joniškiečių klube linkiu valdy

bai ir visiems nariams linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1971 
Metų. A. Jusas

Izraelyje gyvena 2,497,000; 
Prancūzijoje 535,000, Argenti
noje 500,000, Didž. Britanijoje 
410,000; Kanadoje 280,000.

Europoje žydų yra 4,030,000, 
iš kurių 2,800,000 gyvena so
vietų bloke, būtent Rumunijoj 
100,000, Čekoslovakijoj 14,000, 
Lenkijoje 15,000. Toliau nuo so-, 
vietų bloko daugiau žydų turi 
Turkija — 39,000 ir Italija, Olan
dija bei Vokietija po 30,000.

Azijos kraštuose žydų yra: 
Irane 80,000, Indijoje 15,000: 
Australijoje 72,000, Naujoje Ze
landijoje 5,000. jroJe-

Centro ir Pietų Amerikoje Tamkevičius, 
bendrai priskaitoma apie 780,000 prieš pusanlrp mėnesio nukri- 
žydiškų gyventojų, iš kurių dau- to savame name ir nusilaužė 
giausiai tenka Argentinai — kojos kaulą. Gydytojams pa- 
500,000: toliau, Brazilijoje yra vyko kaulą sudėstyti dr vini- 
150,000 žydų, Urugvajuj 54,000, mis suspausti:' Ligonis taisosi, 
Meksikoj 36,000 ir Venecueloje_ valgo, bet stiprėjimo procesas 
12,000.

Skaitant miestais, tirščiau-'jis guli, o kitą pusę sėdi kėdėje 
šiai žydų gyvenamas miestas yra ant ratukų. 
Buenos Aires — 360,000; Pary
žius — 300,000; ■ Londonas — 
280,000, Maskva 285,000, Kle
vas 220,000, Leningradas 165,- 
000, Montrealis 110,000, Toron
to 83,Q00; Johannesburgas — 
58,000, Sao Paulo 65,000, Mel
bourne 35,000, Varšuvoj 5,000,' 
Vienoj 8,200. Izraelio miestuo
se: Tel Aviv-Jaffa 394,000, Hai
fa 207,500, Jeruzolimoj 195,000.

žinioje nepaskelbta, kiek jų 
gyvena Jungt. Valstybių did
miesčiuose.

Lie- 
ilga-

TAMKEVIČIUS LĖTAI 
STIPRĖJA

Antanas Tamkevičius, 
tuvių Tautinių Kapinių
metis pirmininkas ir iždinin- 
įkas, iš šv. Kryžiaus ligoninės 
perkeltas ji-Evergreen Rest 

’ Home, esantį 9125 S. Pulaski. 
’ Jis yra D r. Meškausko priežiū
roje.

kaip žinome.

eina labai lėtai. Puse dienos
V

Tamkevičius baigia 88-tus 
metus. Sausio 5 dieną jis pra
dės 8& metus. Jis norėtų savo

gimtadienį minėti savo namuo 
se, kartu su sūnumi. Operaci
jos ir ligos metu jis neteko svo 
rio, bet dabar pamažu taisosi 
ir stiprėja. Akys jam neduoda 
aiškaus vaizdo, ilgiau skaityti 
negali, bet klausa gera. Radi
jas ir Naujienos jį informuoja 
apie pasaulio įvykius.

— Dar norėčiau padirbėti, bet 
nežinau kaip greitai atsigąuąiu, 
— pareiškė Tamkevičius.
Korespondentas

359 netikę vaistai
Maisto ir vaistų administra

cija (FDA) Washingtone par 
darė sąrašą 359 vaistų, kurie 
pasirodė neefektingi. Dalis tų 
vaistų esą beverčiai, o dalis jų 
tai kombinacija iš vaistų, ku-

Susirinkimu ir parengimę

rie Ir be tos kombinacijos yra 
efektingi, tai yra tinkami

Sąraše yra tokie plačiai ži
nomi vaistai, kaip kai kurios 
penicilino ir sulfur kombi
nacijos, pavyzdžiui Aureomy- 
cin saldainiai, Neo-Cortef no- 
sięs lašai, įvairios tabletės su 
nuo kraujo spaudimo vartoja
mu Rauwolfia, Terramycin kai 
kurios formos, ir visa eilė dan
tų miltelių ir pastų k. a. I-Dent, 
Colgate, Gardo!, Pepsodent 
burnai plauti skiedinys ir k t.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR ^-0634V-—.........  - .___________  J

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir šėtoninės 
kapams gėlės.

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

PEIK
TĖVAS IR SŪNUS

E FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehilI 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SS3C3E3

— Lithuanian Natioonal Club of 
Chicago priešmetinis narių susirinki
mas įvyks gruodžio mėn. 9 dieną 7:30 
vai. vak. Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Nariai ir narės kviečiami .at
silankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. ? Bus renkama 1971 metams 
nauja klubo valdyba. Po susirinkimo 
bus vaišės. J. P.

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
liukių ir Pavienių klubo priešmetinis 
narių susirinkimas Įvyks gruodžio 11 
dieną, penktadienį, 8 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417. W. 43nį St. Šis su
sirinkimas yra svarbus. Bus renka
ma nauja valdyba 1970 m. Aptarsi
me Naujų Metų parengimą. Išrinksi
me komisiją knygų patikrinimui ir 
daug kitų reikalų. Po susirinkimo 
bus Vaišės ir šokiai; grojant G. Joniko 
orkestrui, M. UrbeĮi$z rast.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
k JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

The iron Curtsin 
isn’t soundproof.

She can't come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Red»o Free Europe does get the
truth through.
eve to Raw Free Eurooe^rN 
to im, m Yemen. KF.

•« 1 oufchc I* .

Brighton Parkas
Joniškiečių klubo susirinkimas

Joniškiečių labdarybės ir kul
tūros1 klubo priešmetinis susirin
kimas Įvyko gruodžio 1 d. Tal- 
man salėje. Pravedė pirmininkė 
Julija Sačauskas. Atlikti geri 
bei tikslūs darbai. Raštininkės 
Antoinette Kalys protokolas, 
valdybos ir lapkričio 8 parengi
mo komisijos raportai priimti. 
Pasirodė, kad parengimas gerai 
pavyko if padaryta virš poros 
Šimtų dolerių pelno.

Valdybą 1971. metams pasili
ko kaip buvusi, tik koresponden
tui atsisakius jo vieton išrinkta 
nutarimų raštininkė Antoinette 
KalySi. Manau, bus pagal tą po
sakį, kad nauja šluota geriau 
šluoja, ir aš Antoinette! linkiu 
geriausios sėkmės. Jau po susi
rinkimo prasidėjus vaišių pobū
viui pirmininkė papasakojo, jog 
senasis korespondetas dar su
tinka būti savo vietoj, bet ko
respondentas nepakeitė savo nu
sistatymo.

Revizijos komisijon išrinkti

■ Jll —~------------------------------------------------------------------------------------------------ -..^11 ■111

A. + A.
JOSEPHINE SHEPUTIS
Gyveno 7234 So. Maplewood Ave.

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 7 dieną, 1:30 vai. popiet, sulaukusi 
83 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Peter ir kiti giminės, draugai bei pažis- 

; tami. • < *
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 VY. 69 Street.
Ketvirtadienį, gruodžio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko- 

v plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Josephine Sheputis giminės, draugai ir. pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:

!
 Sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213. |

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
gruodžio mėn. 6 d., 8:40 vai. vak. šv. Kryžiaus ligoninėje mirė mūsų 

i mylimas vy ras ir švogeris

A.
ALBINAS RIBKEVTČIUS

Gyveno 4057 South Artesian Ave., Chicago, Illinois
Gimė Lietuvoje, Alvito parapijoje.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Kasulaitytė), švogeris 

Petras Kasulaitis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami Lietuvoje, 
Amerikoje ir Kanadoje.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st SL Įf
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 10 dieną iš koplyčios 8:45 t 

vak ryto bus atlydėtas i šv. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos I 
bažnyčią. Brighton Parke, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i Lietuvių šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: *
Žmona, švogeris ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR,NAKTĮ

TUR1ME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

i

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

Londono kačių parodoje žiūrovus suza/ejo si b

šiandien pagerbiamas 
buv. senatorius Douglas
Katalikų tarprasinė taryba 

Chicagoje šį trečiadienį, gruo
džio 9 d. 6:30 vai. vakaro ren
gia pietus pagerbti buvusį Illi
nois senatorių Paul H. Doug
las, kuriam bus įteiktas John 
F. Kennedy atžymėjimas

SECURITY (GUARDS
i Large Financial Company in the City 
is looking for several mature persons 
with good working records. From 

3.00 to 3,40 dol.
an hour to start. Paid uniforms. 

Superior benefits. No experience 
necessary.

(Award). Pietūs įvyks Colo
nial House restorane, 914 E. 
79th Street Paskelbdama apie 
Douglas pagerbimą taryba pa
reiškė, esą “joks kitas žmogus 
viešame gyvenime nėra paro-
dęs tiek susirūpinimo nuskriau 
stųjų ir mažumų pagrindiniais 
reikalais, viltimis ir aspiraci
jomis, kaip jis

: ČIKAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS VISUMOS

drašiūno, Bieliūno, Rities. Vardan
Pužausko. aus teisių mes

REAL ESTATE■ CL MM M * MM ĮMI MM ■ M MM

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

Call Mr. ZEE. 

PROFILE
140 No. STATE

641-0540

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

2212 W. Cermak Road' Chicago, Ill. Virginia 7-7747

SUSIRINKIMAS
r Penktadieni, gruodžio 4 d. 
Jaunimo Centre iwko CLT <r * 
susirinkimas, kuriame buvo 
apsvarstytos paskutinės ruošia
mos šeštadieni demonstracijos 
detalės. Pakalbėta ir apie atei
nančius darbus, Vasario 16
minėjimų ir ateities veiklą.

Susirinkimui vadovavo kuri. 
A. Stašys, sekretoriavo V. Man 

ikus. Pirmininkas papasakojo 
apie valdybos praeities dar
bus: Genocido parodą, kurios 
rėmuose buvo paminėti ir Bir
želio įvykiai. Neblogai praėjo 
Pavergtųjų Tautų paradas lie-
■pos mėn., dabar intensyviai 
ruošiamasi bendrai spaudos ir 
informacijos darbuotojų kon
ferencijai su latviais ir estais. 
Netikėtų darbų valdybai atne- 
ęė Bražinskų pabėgimas į Tur 
kiją. čia buvo glaudžiai ben
dradarbiauta su Altos centru. 
‘ Smulkiau aptarus protesto 
demonstracijos smulkmenas, 
buvo sudarytos kelios darbo 
komisijos, jų tarpe spaudai ir 
informacijai komisija iš: An-

Kun. Stašys apgiojame prieš 
kad Genocido paroddėl Jungtinės 
domėjo lituanistinės irino jo prašy- 
nors jos buvo kviestosJsvinti iš ko- 
kyklų nesidomi jimas IS? Jungtinės 
ryškintas tuo, kad liet.et suteikdavo 
tos genocido parodojens, kurie tu- 
net kelios Čikagos le'siekti laisvąjį 
kyklos ir gavo stipriAV šį kartą 
apie tikrąjį komunizijrOniškai, iš 
dą. es kovojame

Yra vilčių, kad ^imperializmą, 
Lietuvių Tarybai persukame nuga- 
naujas patalpas josejzmo bėgan- 
kambarėlį gaus ir čik: 
ryba savo archyvams __
susidėti, A

,  ieglaudos
KODĖL? Hš Addison 

~ T. T, , r -.ribune paste- C. K. Bobelis, I . , jV. . , ... . ai bandžiusilaiške Chicago. . ..ssigelbeti lie
ptais per klaidą 
j ir paaiškina: 
£tybės niekuo- 
. Estijos Latvi- 

> lėksi jos, ku-
I stalinistų or- 
. šių Pabaltie- 

šį kraštą ir 
a savo įnašu

Dr. 
Elgin 
klausia “Kodėl?” ir p 
Amerikos lietuvių vi?° 
yra giliai sukrėsta, kad[ 
čių Sargyba prie C; 
grąžino rusams lietuvį 
ką, maldavusi politini 
glaudos. Visas pasaul 
žino, kad jo skausmingi 
žinimaas gali privesti

Vaikas gavo naują inkstą
Kaip darniai sugeba bendra 

darbiauti medicina, aviacija, 
telefono įstaigos ir policija 
žmogaus gyvybei gelbėti, paro 
do -sekantis atsitikimas.

Portage, Ind-- gyvena 8 metų 
berniukas Scott Syren, kuriam 
prieš tris mėnesius buvo paša
linti kaip netikę abu ligos su
gadinti inkstai ir jo gyvybė bu
vo palaikoma du kart per sa
vaitę tam tikra inkstus, pava
duojančia mašina išvalant jo 
kraują ir jį maitinant tik skys
tu maistu.

Šiomis dienomis Milwaukee 
apskr. ligoninėj mirė jaunas 
asmuo palikdamas du sveikus 
inkstus reikalingiems. GreL 
či ausi ai, kompiuterių pagalba, 
ištyrus, kad tų inkstų kraujo 
rūšis ir didumas berniukui tin
ka, vienas inkstas buvo heli
kopteriu iš Milwaukee atga
bentas į Vaikų ligoninę (Child 
ren Memorial) Chicagoje ir 
tuo pačiu metu surastas ir po
licijos skubos priemonėmis į 
ligoninę atgabentas berniukas, 
kur tą vakarą padaryta sėk
minga operacija ir jaunasis 
Syren tikisi per Kalėdas- galė
siąs valgyti kalakutą su span
guolėmis ir bulvėmis, kurių 
sakosi ypač pasiilgęs. ‘.

BAKERY STORE 
CLERK

Good hourly wages to start. 
2 week vacation and many 

company benefits, 
4501 W. OAKTON ST.

SKOKIE

GENERAL OFFICE GIRL 
Good typing, file clerk, answering 
phones and record work. 9—5 P. M. 
5 days week. Good transportation. 
Vicinity Peterson and Lincoln Ave. 
Call 561-0156 between 9—4 P. M. for 

appointment.

REIKALINGA MOTERIS pabūti su 
vyresnio amžiaus ligone moterim, 
gyv. netoli Lemonto. Skambinti po 5 

vai. vak. tel, GA 4-4584

PART TIME 
ACOUNTING BOOKKEEPING 

Retired job cost accountant for small 
“ Manufacturing plant.

Flexible hours. 
Must speak English. 

MR. GULLIFORD 
737-3316 - - -rur • -.k - -- -

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

* » - - - -------u-ru— j-xn-i-unj-uf j—

SUTAUPYKITE 50%
Už puikaus dažymo darbus viduje ir 
iš lauko. Sienų plovimas ir jų iškli- 
javimas. Vandens nutekėjimo rynų 

valymas ir išsmalavimas.
. Turime apdraudas.

Skambinti GEORGE 349-2830

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SKUBIAI IR GALUTINAI parsiduoda 
Brighton Parke rera ir pelninga ta

verna-su mūriniu pastatu. 
... Teirautis tel. 247-4698.

. PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACUOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI —.INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas,/geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

HOMEINSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

ate*Farm Firę^ąnd Casualty Company.

■-—iii Kiti tūks-
Prof. Vaclovo Biržiškos prigerdami

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ aesperatiškai 
KNYGŲ ISTORIJA ir.,jar

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226s neįžeidinė- 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $os vadindami 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adres—

pensijas 
pranešė, 
sausio 1 

agrindinę se- 
j $80 mėne- 

imas 
ii. Antras pa

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737naS maksi- 
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320- pradės ga- 

'. Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobįio balandžio 
maistas, doleriniai Certifikatai. k™ t

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS lerlll bus tas
—— ---- ------------- ----- - ‘neskelbiama.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, niii;ja
-či o

COSMOS PARCELS EXPRESS CORE pakeli 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

QUARTERIawlor 
6% uoja 

$5,000 minimi • • t 2 year certifi^?5 ka^b- 

1S X Lawlor, 
0 A /c buvo išsiun- 

rib,, 
kandidatuo- 

, aldermanus, 
‘ ta apvlinkė 
, švietimo ta- 

.— .....mi ---------------- ^loriiniqmq

MOVING — Apdraustas perkraustym;Ta steiffėjas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas." Naujausi krausty'esJ 

... n siekiant iš-irankiai. Ilgu metu patyrimas. < ‘ venue rasine
AL NAUJOKAITIS ij, ir jUOdM- 

2022 W. 69 ST. CHICAGO, HL. 60636. Tel. WA 5-9 
'----------------—,— --------- -.....  -------------------------------..„....„.--ju praeitais

i —■n. .ii■!■■.■■■ i—ro Daley or-
Ugamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus floką smūgį 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLO"”“.^1"™“8 
c i iv i j d • 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. —
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00. an greitkelį 

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. G<^ oficialiai 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei i

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu: žiavimo lini- 

NAUJIENOS ™ nuo’Ha'i? 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 j]pa™ik ave-

— PAID

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

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

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASS0CIA1
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 6063!

-       I J. .UI.- L. . -J I. ... lį

Naujas McCormick Place
Jau visiškai baigiamas; milži 

niškasis pastatas, prie 23-gątvės 
ir Michigan. ežero — McCor
mick Place, pavadintas buvusio 
Chicago Tribune . leidėjo pulk. 
Roberto MčCorriūfięk yardji.;Pir
masis, kaštavęs apie 40 mil. dol. 
to vardo pastatas . sudegė:1967 
metais. Naujasis kaštuosiąs 
apie $95 milijoiiii$. . . •

Pastatas užima 18% J akrų 
plotą. Pastato-grindų -plotas 
užima 554,938 ketvirtainių pė
dų arba 50 akrų. Vien stogui 
sunaudota 10.500 )tonų plieno. 
Pastatas yra 1,360 pėdų ilgumo 
ir 610 pėdų platumo, beveik 
dvigubai didesnis už sudegusį
jį, kurs irgi buvo milžinas.

Naujame pastate yra 8 teat
rai nuo 350 iki 4,450 vietų; su
sirinkimams 21 kambarys dėl 
100 — 1500 žmonių ir 8 vieši 
restoranai.

Pirmoji paroda — moterų

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandat Jr-frengimal 

...j .—

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

Į paroda naujajame pa
state įvyks jau sausio 3 d. Sau
sio 11d. atsidarys namų ruošos 
dalykų paroda, Vasario mėne
sį automobilių paroda, o visi 
restoranai ir Arie Crown teat
ras atsidarys balandžio mėnesį.

I T RUMP A I |
___________________________ —

3
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

-i CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO .

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdraudė.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

ŽMONĖS PERKA NAMUS
2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh- 

ton Parke. -Duoda virš -SIS,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

21 NAMAI — gražūs 3 butai arti mū
sų ofiso. Savininkui tuojau reikia 
parduoti viliojančiai už $38,800. Ban
ko užtikrinta paskola virš $27,000.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų.. Tik .del ligos ati
duoda už $48,000. .

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500. —

2 BUTU. 14 metu'modernus mūras, 
3 auto mūro .garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražūs — kaip 
nauias. Geros pajamos^ arti musu. 
S1Q KOO

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25,000. \

Valdis Real Estate
. ' L - . * .j .- z • ' j

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200 '

PERKAME PARDUODAME, MAI- 
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą -ap- 
drauda, veikia notariatas.'

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET -

PRospect 8-5454, <

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. J šilima.’ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, .2:auję- 
mobilių garažas. $20.500.; . i

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apynauju ‘ mūriais, 
šilima gazu. aluminijaus langa£-24fu- 
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavinĮas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija.

New Orleans kabareto šokėja šokinėja 
iš džiaugsmo, jos miosto futbolo koman 
dai laimėjus svarbias rungtynes. Suk. 
netė nepaslepia gražių merginos kojų.

— Pauliaus Augiaus dešimties 
metų mirties, minėjimą ruošia 
Lietuvių Foto Archyvas 1970 
gruodžio 13 d., Sekmadienį, 3 
vai. po pietų Jautiimo Centre. 
Dail. Augiaus kūriniai bus de
monstruojami ekrane, bus pri
statytą naujai išleista knyga 
“Pupos Pasaka” ir skaidrių 
albumas “žemaičių vestuvės”. 
Paskaitą skaitys kun. V. Bag
donavičius, meninę dalį išpil
dys aktoriai Leonas Barauskas 
ir Elena Blandytė. Programą 
praves rašytojas Česlovas Grin- 
cevičius.

— Violeta Me&ukaitytė, To
ronto, Ont, Canada, priklau
santi Vyties ir LSK sporto klu
bams, yra Kanados stalo teniso 
meisterė.

— Viktoras Limbą yra Bue 
nos Aires, Argentinoje įvyku
sių dviračių lenktynių nugalė
tojas.

— Leonardas šimutis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos garbės 
pirmininkas ir ilgai vadovavęs 
šiai organizacijai , baigė rašy
ti istorinį veikalą apie Ameri
kos lietuvių pastangas kovoje 
už Lietuvos laisvę. Knygos kai-

u VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St 

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
WWW—fcaMWWWi I W > » rwi I

na 10 dol. Iki sausio 1 d. pri- 
siuntę ne mažiau kaip 25 dol. 
bus garbės prenumeratoriais ir 
jų pavardės bus atspausdintos 
knygoje. Dėl knygos užsaky
mo rašyti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 6818 South Western 
Ave., Chicago, Ill., 60636.

sklypas. $18.900. 5
2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 

vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas, Mar
quette Parke. $32.000.

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

4’ PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000. •

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j naujus ir senus Ba
rnus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti-mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ


