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NIKITA CHRUŠČIOVAS RAŠO APIE 
KUBOS KRIZf, KENNEDŽIŲPAŽADUS

NEW YORKAS, — “Life” žurnalas baigė spausdinti Nikitos 
Chruščiovo atsiminimus. Paskutinėje dalyje jis rašo apie savo 
valdymo laikotarpį. Nurodoma, kad jis buvo pašalintas daugiausia 
dėl Amerikos žvalgybos lėktuvų skraidymo virš Sovietų Sąjungos. 
Karininkai ir karingai nusiteikę politbiuro nariai jį išmetę dėl 
U-2 lėktuvo incidento. Chruščiovas, kalbėdamas apie Kubos krizę, 
sako, kad tai buvęs sovietų laimėjimas, nes prezidentas Kennedy 
ir jo brolis Robertas davę jam žodį, kad Amerika niekad nebandys 
pulti Kubos. Robertas Kennedy verkdamas prašęs ambasadoriaus 
Dobrynino, kad sovietai išvežtų raketas iš Kubos, nes kitaip, Ame
rikos kariškiai nuversiu jo brolį prezidentą John F. Kennedy.

Kol Amerika per savo žvalgy
bą patyrė, kad sovietai turi Ku
boje raketų, jų jau buvo tiek, 
kad sovietai galėjo sunaikinti 
New Yorką, Čikagą ir kitus 
pramonės miestus, nekalbant 
jau apie mažą kaimą —• Wa
shington, rašo Chruščiovas. 
Amerika niekad nematė tokio re
alaus pavojaus, kaip tuo momen
tu.

Chruščiovas sako, kad sovie
tų intencijos įtaisyti Kuboje ra
ketas buvo paremtos tik baime, 
kad Amerika pakeis Castro re
žimą. Kai Kennedy pažadėjo 
Kubos neliesti, jis įsakęs ati
traukti raketas.

Kubos klausimu Amerikos 
pažiūra yrau kitokia, negu Chru
ščiovas tvirtina. Roberto Ken- 
nędžio atsiminimuose sako, kad 
Amerikos karo laivai privertę 
20 sovietų laivų, plaukiančių į 
Kubą su raketomis, sustoti. Trys 
buvo sulaikyti, jų tarpe vienas 
povandeninis laivasi Visi buvo 
žvalgomi, sekami, o viename bu- 
^b 'Amėrikoš 'karininkai patik- 
rihti/ ką laivas veža. Robertas 
Kennedy Dobryninui pasakęs, 
kad'įtakinga. Ahierikoš karinin- 
kiiiį't>olrtikų grupė reikalauja 
prezidentė nėhiisileisti rusams ir 
griebtis *'grie£tėšnių ; veiksmų. 
Prezidentas jų paklausysiąs, jei 
sovietai; nenusįleią. -' ■

CKrušciovas paliecia-1954 -me
tų Ženevos kpnferepdiją, (kur 
Praneūzijbs: pasiūlymas išdalin
ti Vietnamą į dvi dalis JMaskvai 
buvęs netikėtas^ malonumas. 
Tai buvo maksimumas, ko mes 
patys galėjome' reikalauti, sa
ko Chruščiovas.

Baigdamas savo atsiminimus, 
Chruščiovas kalba apie Sovietų 
Sąjungos “atvirų sienų” politiką, 
kuri leistų žmonėms pamatyti, 
koks yra pasaulis. Jam mintį 
davęs Jugoslavijos Tito, kuris 
leidžia savo valdiniams laisvai 
išvykti. Jis siūlo Kremliaus va
dams pasekti Tito politika. Tuo 
valstybė atsikratytų nereika
lingo, prieš valdžią nusistačiu- 
sio elemento. Jis siūlo nežiūrė
ti į kiekvieną kaip į galimą pa
bėgėlį. Jis pataria nevaržyti taip 
griežtai ir meno bei literatūros, 
nes kontroliuojama spauda pa
sidaro nuobodi vienoda ir ne
naudinga.

Komunistai numušė 
svarbų lėktuvą

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė paskelbė, kad Laose buvo 
numuštas Amerikos bombonešis 
su slaptais žvalgybos instrumen
tais. Karo aviacijos B-57 yra 
aprūpintas įvairiais elektroni
niais instrumentais, sensoriniais, 
nauja ginklų sistema, kuri bu
vo lėktuve įtaisyta tik spalio mė
nesį. Amerika turėjo 20 tokių 
lėktuvų.

Aviacijos vadovybė reiškia 
viltį, kad lėktuvas krisdamas su-

IŠ VISO PASAULIO

DETROITAS. — Plačiai skai
tomas kolumnistaš John Cham
berlain, kurio straipsniai spaus
dinami įvairiuose laikraščiuose, 
gruodžio 11 d. “Detroit Free 
Press” iškelia įdomių minčių 
apie Simo Kudirkos atidavimą. 
Jis nurodo, kad laivas, į kurį 
Kudirka buvo atiduotas, vadina
mas “Sovietskaja Litva”, kas 
reiškia “Sovietų Lietuva”, ta
čiau Amerika niekad nepripaži
no, kad Lietuva priklauso Rusi
jai. Pažymėjęs, kad Amerikoje 
veikia Lietuvos atstovybė ir ke
turi konsulatai, Chamberlain ra
šo, kad lietuvio jūreivio atida
vimas, nors Amerikos akimis jis 
nėra sovietų pilietis, reiškia, kad 
mes atidavėme laisvą, nepriklau
somos valstybės pilietį trečiai jė
gai, kuri niekada neturėjo lega
laus ieškinio tam žmogui. Le- 

lain, Kudirkos (jis dar vadina 
jį Grūzde) mes net negalime va
dinti pabėgėliu. Jis buvo žmo
gus^ išsiveržęs iš vergijos ir da
bar prievarta vėl j on sugrąžin
tas. Blogiausia, kad dabar so
vietai galės kalbėti pavergtų 
tautų žmonėms, kad Vakarai juos 
tikrai apleido.

ROMA. — Popiežius sekma
dienio kalboje įspėjo tikinčiuo
sius ,per Kalėdas, nemėtyti lėšų, 
bet skirti jas vargšams, našlai
čiams, kaliniams, bedarbiams 
šelpti.

WASHINGTONAS. — Ame
rika pareiškė protestą Sovietų 
Sąjungai dėl JAV konsulato pa
reigų trukdymo. Sovietų mili
cija neleidžia sovietų žydui, ku
ris esąs Amerikos pilietis, at
vykti į kbnsulatą pasikalbėti.

JAKARTA — Potvyniuose 
Indonezijoje žuvo 81 asmuo ir 
virš 30 buvo sužeistų. Nukentė
jo 22 kaimai, kur 26,000 žmonių 
neteko pastogės.

FORT LAUDERDALE. — 
Floridoje vienas jaunas meške
riotojas netoli Everglades paga
vo Brazilijoje gyvenančių žuvį 
piraną? Ji ėda mėsą, turi labai 
aštrius dantis. Floridos žuvinin
kystės valdyba nutarė chemika
lais išnaikinti visas to kanalo 
žuvis, norima patirti, ar ten nė
ra daugiau piranų. Jei Florido
je tos žuvys pasklistų, jos su
naikintų visas kitas žuvis.

dužo ir jo slapti įrengimai nepa
teko į komunistų rankas. Vie
nas išgelbėtų pilotų pasakoja, 
kad lėktuvui atsitrenkiant j Že
mę, įvyko didelis sprogimas ir 
prasidėjo gaisras.

Kartu, skelbiama, kad Laoso 
teritorijoje Amerika nuo 1964 
metų prarado jau apie 400 lėk
tuvų, o virš Kambodijos buvo nu
muštas jau 51 Amerikos lėktu
vas. *

kagoje.

Šveicariįos gamybos nedidelė, trijy svary, raketa gali sunaikinti didelį tanką dviejų myliy atstume. Iš raketos, 
skridimo į taikinį metu, išsivynioja dvi plonos vielos, kuriomis siunčiamos instrukcijos nuveda raketą tiesiai 

į taikinį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

NYT KORESPONDENTAS IŠ VILNIAUS
NEW YORKAS. — NYT korespondentas James Clarity, 

kuris neseniai rašė apie Okupuotos Latvijos sostįnę Rygą, dabar 
atsiuntė laikraščiui įspūdžius iš Vilniaus. Savo štraipsni jis pa
vadino “Lietuviai atgauna daugumą savo sostinėje”. Jis rašo, 
kad po paskutinio gyventojų surašymo Vilniuje kalbama, kad lie
tuviai sudaro didžiausią nuošimtį mieste, kuris turi 372,000 gy
ventojų. Per paskutini surašymą 1959 metais lietuvių Vilniuje 
buvo tik apie 40%-, kiti buvo rusai, lenkai, latviai ir žydai. Vienas 
jaunas vyras Vilniuje jam paaiškinęs, kad daug lietuvių paliko 
Vilnių karo metais. Po karo daug maišyto kraujo gyventojų iš
važinėjo į Vokietiją ar Lenkiją.

Toliau korespondentas, iš ku
rio sakinių galima suprasti, kad 
jam, Vilnius nelabai patiko, ra
šo apie katalikus '(Vilniuje, kur

nyčių, tačiau Jose jis matęs tik1 
senas moteris. Jis aplankė Auš-; 
ros Vartų koplyčių, Petro ir Po
vilo bažnyčių, kur rado 350 žmo
nių. Jis sako, kad ateinančiais 
metais Lietuva, ^Latvija ir Es
tija Vilniuje dalyvaus varžy-/ 
bose, nuspręsti, kuri respubli
ka yra daugiausia bedieviška.

Toliau CJarrty rašo apie va
karą Neringos viešbutyje, kur 
jauni vyrai ir moterys geria 
Šampaną ir konjaką ir valgo kie
tą jautieną, viščiuką bei sal
džius pyragaičius. Orkestras 
garsiai groja vakarietišką muzi
ką.

Miesto valdyba susirūpinusi 
vandens ir kanalizacijos vamz
džių tiesiniu, Vilijos upės už
teršimu. Tik pusė iš 442 van
dens pompų Vilniuje veikiančios, 
Vilniuje esančios 65 gatvės, kur 
vandenį gyventojai gauna iš 
vandens tankų.

Vilniaus vaikai turį savo pro
blemų, jie žaidžia sniege. Ko
respondentas pasakoja, kad pen
ki vaikai mėto sniego gniūžtes 
į šeštų, atsikusį nugarą. Tas 
šeštas, gavęs su sniegu, turi at
spėti, kas į jį pataikė. Jei neat- 

' spėja, toliau stovi prie sienos.

Išmetė buvusį V 
premjerą Čemiką
PRAGA. — Čekoslovakijos 

partijos centro komitetas paskel
bė, kad iš partijos yra pašalintas 
Oldrich černik, vienas svarbiau
sių buvusios Dubčeko vyriausy
bės narių, jos premjeras. Parti
ja neaiškina, kodėl jis išmetąs 
po 25 metų partijoje. Jo išmeti
mas dabar palieka vienintelį pre- 
zidentą Svobodą iš buvusios Dub- 
šeko valdžios pirmūnų.

Po rusų okupacijos Čekoslo
vakijoje čemikas buvo vis že
minamas. Dubčekas buvo iš 
partijos pašalintas birželio mė-

į-'-L

ŠIANDIEN BALSUOTOJAI NULEMS,

Č1KAGA___Po dviejų metų pasirengimų, ilgų debatų ir kieto
darbo šiandien Illinois balsuotojai pasisakys dėl naujos konsti
tucijos, kuri turi pakeisti senąją, jau 100 metų amžiaus konstitu
ciją. šalia paties konstitucijos keitimo klausimo, balsuotojai tu- 

Į rėš atsakyti į keturis klausimus. Jei pati konstitucija bus priimta, 
! tai tie keturi klausimai bus įrašyti į ją. Jei ji bus atmesta, tie 
j keturi klausimai irgi neturės jokio efekto. Balsavimas vyks nuo 
I 6 r^° iki 6 vakaro 10,749 balsavimo vietovėse, iš jų 3,456 či-

.♦ Gynybos d^artamentas pa
skelbė, kad sausio .mėnesį į kari
nę tarnybą bus pašaukti 17,000 
jaunų vyrų. . -i ««:

♦ Senato užsienio reikalų ko
mitetas ■ .paskyrė Kambodijai 
remti .papildomų lėšų, tačiau su
varžė vyriausybės rankas, už
drausdamas siųsti karines jėgas 
ar netpatarėjus į. Kambodiją.

♦ Sirijos valdžia įspėjo Jor
daną nepersekioti palestiniečių 
partizanų, nes Sirija galinti įsi
kišti. Sirija pasirašė sutartį su 
Libiją, Sudanu ir Egiptu su
jungti karines jėgas vienoje va
dovybėje.

♦ Iždo sekretorius David Ken
nedy pasitraukė iš vyriausybės. 
Jis liks nepaprastu ambasado
rium valstybės departamente. 
Jo vieton prezidentas pakvietė 
gubernatorių John Connally.

♦ Brazilijoje “mirties koman
da”, kuri sudaryta iš laisvalai
kio policininkų, vėl nužudė vie
ną kriminalistą, ši komanda vei
kia slaptai jau 12 metų.

♦ Keturios jaunos amerikie
tės pabėgo iš Saigono miesto vi
los, kur jos buvo 10 dienų už
darytos. Jos pateko į Vietnamą 
kaip “artistės" bet buvo užda
rytos prostitucijos namuose, kur 
visos merginos baltos. Tuos na
mus lanko aukštesni karininkai 
— amerikiečiai. Pabėgusios ke
turios merginos buvo iš Čikagos.

nesį, o čemikas tuo pačiu metu 
prarado savo vietų ministerių ka
binete, kaip Technikos ir Inves
tavimų Išvystimo ministeris.

Oldrich černikas buvo visose 
Čekoslovakijos vyriausybėse nuo 
1960 m. Po rusų invazijos jis su 
Dubčeku ir Svoboda buvo išvež 
ti į Maskvą priimti ultimatumo. 
Su černiko išmetimu partija bai
gė savo “reformos komunistų” 
valymą. Visi tie, kurie neprisi
pažino prie savo “klaidų” ir ne
pritarė sovietų okupacijai, bu
vo jau pašalinti.

Ragina prekiauti 
su komunistais

WASHINGTONAS. — Ame
rikiečiai, kuriems rūpi daugiau 
prekiauti su komunistiniais 
kraštais vėl pradėjo kongrese 
spaudimą, kad būtų atleisti eks
porto suvaržymai. Atstovų Rū
mų užsienio reikalų pakomitetis 
išklausė visos eilės pareiškimų, 
kurie siūlo daugiau eksportuoti 
į komunistinius kraštus.

Liudininkų tarpe buvo spe
cialiai šiam apklausinėjimui iš 
Šveicarijos atvežtas Ota Sik, pa
bėgęs iš Čekoslovakijos ekono-, 
mistas, Dubčeko vyriausybės 
narys. Jis pareiškė, kad preky
bos suvaržymai padeda “stalinis- 
tų jėgoms” komunistinėse šaly
se. Vakarų konservatyvios jė
gos bando eksporto suvaržymais 
išlaikyti “status quo”, bando su
laikyti Sovietų Sąjungos karinės 
jėgos augimą, tačiau tie suvąę- 
žyrnai priverčia sovietus ieškoti 

verčia pačiai ga- 
...... mintis reikalingus gaminius- ;menes nepasitenkinimas ir spau-j. . .■ ... j Vienos inžinerijos- įmones Aidimas darbininkams. Vis dau- , . . T . ,rm .„„ +;i,_ .^-'rektorius Irvmg Mnler pareiškė,

kad prekių, “kurių komunistai 
negauna Amerikoje,' jie gauna 
kitur, sdėl to nukenčia Amerikos 
biznis, darbininkai ir- užsienio 
prekybos balansas, t. v

Britų elektrikai 
sutiko derėtis

LONDONAS. — Britanijos 
elektros jėgainių darbininkai su
tiko su vyriausybės pasiūlyta 
faktus tiriančia komisija, tačiau 
reikalauja, kad ji nesvarstytų 
nieko daugiau, tik darbininkų 
algų reikalavimus. Vyriausybė 
siūlo komisijai ištirti kylančių 
algų ir infliacijos ryšį, su kuo 
darbininkai nesutinka. Komisi
jai dirbant, darbininkai sutiko 
nutraukti savo “go slow” takti-' 

-ką. ’ ■
Prie šios darbininkų nuolai

dos daugiausia prisidėjo visuo-

dimas darbininkams. Vis daa 
giąu pasisakoma ne . tjk prieš J 
elektros, bet prieš visas unijas. 
Pastarosios bijo prarasti visuo
menės paramą prieš valdžios nu
matytus darbo santykių refor
mų įstatymus.

Darbo partijai yra sunku ko
voti parlamente prieš valdžios 
pasiūlytas reformas, kol vyksta 
tokie trukdymai kaip elektros 
jėgainių neoficialus streikas.

Britų spauda nurodo, kad dar
bininkų produktingumas per me
tus pakyla tik 1 ar 2 nuošim
čiais,, tuo tarpu, jų algos kelia
mos 13 nuošimčių. Čia esanti di
džiausia infliacijos priežastis.

problemos Brandtui
BONA. — Valdančioji V. Vo

kietijos partija, socialdemokra
tai yra susirūpinę savo prieaug
liu, kuris vis daugiau krypsta 
nuo partijos linijos. Jaunųjų so
cialistų suvažiavimas Bremene 
vėl išsirinko savo pirmininku ra
dikalių pažiūrų Karsten Voigt, 
29 metų amžiaus. Nors partijos 
vadas Willy Brandt buvo šiltai 
sutiktas, jo patarimu jaunieji 
socialistai neklausė, pasisa
kydami už kapitalizmo naikini
mą Vokietijos visuomenėje.

Socialdemokratams rūpi, kad 
jaunųjų radikalizmas neatstum
tų gyventojų nuo visos partijos. 
Vokiečiai bijo griežtų pakeitimų 
ir sutinka tik su nuosaikiomis 
reformomis. Pats jaunųjų so
cialistų vadas buvo nugalėtas 
Hessės seimo rinkimuose mažai 
girdėtos politikoje namų šeimi
ninkės, kuri pasisakė prieš 
Voigto skleidžiamas mintis. Jau
nieji socialistai vadina save 
“1980 metų socialdemokratais” 
ir kritikuoja vyresnius savo par
tijos draugus už neryžtingumų.

Primena žydus 
ryšium su Kudirka
NEW YORKAS. — Vienas 

skaitytojas savo laiške New 
York Times redaktoriui vėl pri
simena Simo Kudirkos išdavimą 
rusams ir pagiria laikraštį už 
tuo klausimu įdėtus vedamuo
sius. Kartu skaitytojas Ernst 
Poll primena panašų įvykį 1939 
metais, kada Amerika atmetė 
936 žydų politinės globos prašy
mą.

Laiške sakoma, kad 1939 m. 
gegužės mėn. laivas “St. Louis” 
su 936 žydų pabėgėliais (iš Hit
lerio Vokietijos plaukiojo Ame
rikos pakraščiais ieškodamas 
politinės globos, kurią tiems pa
bėgėliams atsisakė duoti tuome
tinė Kubos vyriausybė. Ameri
ka irgi atsisakė pripažinti tiems 
žydams pabėgėlių teises ir jie 
buvo priversti sugrįžti j Euro
pą, tikrą mirtį.

Tuo metu NYT savo 1939 m. 
birželio 9 d. vedamajame pasmer
kė Amerikos laikyseną ir rašė: 
“St. Louis plaukiojimas šaukia
si dangaus žmogaus nežmonišku
mo žmogui”. Tik tuo metu, pa
stebi skaitytojas, visai nebuvo 
keliamas klausimas apie “tarp
tautinės teisės laužymą” kaip 
dabar, Kudirkos atveju. Tada 
tačiau irgi buvo kalbama apie 
sulaužytą Amerikos garbę ir tra
dicijas.

Britanijoje 15 unijų labai 
sulėtino aerodromų judėjimą. 
Darbininkai reikalauja didesnių 
algų.

Pati konstitucija turi daug 
gerų pakeitimų, tačiau daug kas 
nepritaria numatytam mokesčių 
rinkimo būdui ir dėl to ragina 
balsuoti prieš visą konstituciją. 
Darbo unijos pasisakė prieš mo
kesčių skyrių naujoje konstitu
cijoje ir reikalavo jį pastatyti 
atskiram gyventojų balsavi
mui, šalia keturių kitų klausi
mų. To nepadaryta.

Daug ginčų tarp tų keturių 
klausimų sukėlė teisėjų skyri
mo būdas. Dabar juos išstato 
politinės partijos ir žmonės už 
juos balsuoja. Nauja konstituci
ja numato, kad teisėjus — kan
didatus pasiūlytų ne partijos, 
bet 21 asmens komisija, kurioje 
pusę sudarytu teisininkai. Di
džiausią galią šiame metode tu
rėtų valstijos gubernatorius. De
mokratų partija ragina balsuo
ti prieš šį naują metodą? Ji pri
pažįsta, kad teisėjų paskyrimas 
dabar buvo partijų rankose, ta
čiau nurodo, kad ateityje tą dar
bą vykdytų Teisininkų draugi
ja, kas, rezultate, yra ta pati 
blogybė. .■

Kiti atskiri, klausimai liečia 
•balsayiiųo aįm^įų^jųj^ties baug
inę. šiais klausimais balsuoto
jai pasisakys; pagal savo .sąžinę. 
Visi turį balsavimo tęlsęjfr^ ra- 
ginami atliktįi' fsavo/paijeig^ą .'ir 
dalyvauti šios., dienps ,baisavjĮnė.'

fiu

Lenkija pakeitėz 
prekių kainas

VARŠUVA. ‘21 Lenkijos vy
riausybė paskelbė svarbius kai
nų pakeitimus, kurie turės prisi
dėti prie valstybės ūkio pakėli
mo ir pakeis visuomenės pirki
mo įpročius. Valdžia siekią, kad 
gyventojai daugiau pirktų pra
monės gaminių ir mažiau su
vartotų kai kurių žemės ūkio 
gamin ių.

Mėsa ir mėsos produktai pa
branginami nuo 11 iki 33 nuo
šimčių. Didžiausi pakilimai yra 
iš javų gaminamai kavai, kurios 
kaina pakilo 92%. Rūbai, batai, 
kilimai, virtuvės įrenkiai ir bal
dai bus brangesni nuo 10 iki 25%. 
žiemai ateinant, gyventojus pri
trenkė žinia, kad akmens anglys 
bus 20% brangesnės.

Vyriausybė, paskelbdama šią 
žinią, nuotaikas pagerino pa
skelbdama, kad radijo aparatai, 
skalbimo . mašinos, šaldytuvai, 
lempos, televizijos aparatai bus 
pigesni nuo 10 iki 19%.

Lenkijos darbininkas uždirba 
nuo 83 iki 100 dol. per mėnesį 
Televizijos priimtuvai kainavo 
415 dol., o dabar kainuos 364 
dol.

Iš viso valdžia pakeitė 86 kai
nų kategorijas ir sako, kad Len
kijos vartotojai laimėjo 4.8 bi
lijonus šiais pakeitimais. Vis 
tik, lenkai, kurie nesvajoja pirk
ti televizijų ar skalbimo mašinų, 
susirūpinę, kad pabrango mais
tas ir kuras.



ALVUDO VAKARONĖ
Prasidėjus šio rudens — žie

mos sezono kultūrinei veikiai 
salėse ir auditorijose, ir Bosto
no šviesuoliams lietuviams su
rengus sovo pirmąjį rudeninį 
kultūrinį “subatvakari”, ši 
renginį aprašydamas kores
pondentas, (berods Drauge) 
pažymėjo, jog tik vieni Bosto
no lietuviai Amerikoje suruo
šia kultūrinius subatvakarius:

Toks pasisakymas kelia nuo
stabą: ar tai yra paviršutiniš
kas naudojimasis lietuviška 
spauda ar ignoravimas, kai Al
vydas (Amerikos Lietuvių Vai
ko Ugdymo Draugija) čakago 
je jau. prieš dvejus metus at
šventė savo veiklos dešimtmetį 
su kultūriniais šeštadienių va
karojimais, kurie, vengiant 
barbarizmų, nevadinami su- 
batvakariais.

Kiekvienais metais Alvudo 
kultūriniai vakarojimai vyks
ta mėnesio pirmą šeštadieni, 
pradedant spaliu ir baigiant 
balandžiu. Tik šis ruduo suda- 

;Aė^išįųiiį,-: ,nes nebuvo gauta sa- 
'16; per tai du mėnesiai iškri
kto. Pirmasis vakarojimas įvy- 
■■ 'ko jgruodžio 5 d. įprastoje vie
ptoje — Marquette parko kata- 

tiku parapijos salėje.
s";. Pradėdama vakaronę, pįr- 
.^mininkė Zuzana Girdvainyfė 
'^pasakė, jog žvilgsnis nejučio- 

mis krypsta atgal į vasarą, Į AJ- 
jFvudo rengtas kultūrines popie- 
l|’tes po atviru dangum, kas sa-

rie joms suruošti paaukoja, 
daug darbo ir brangaus laiko, 
kad pasižinonėjinias būtų jau-l 
kus ir linksmas su sveikais lie
tuviškais užkandžiais bei gėri
mais ir sju vokaline — literatu 
rine programa. Jiems visiems! 
šiandien aš noriu valdybos vai
du padėkoti, nes jų triūsu Ai-I ^ 
vudo piniginis fondas pratur-Į 
tėjo 3000 dol. senelių įkūrimo 
naudai.

Dėkodama pirmininkė pa
minėjo vyr. šeimininkę Mariją 
Bosienę, Elzbietą Kleizienę, 
Mariją Gotceitienę ir Mariją 
Lukoševičienę bei jų iškiles
niais atvejais talkininkes: Oną 
Paukštienę, Oną Vitkauskienę, 
Varnaitienę, Antaną Kleizą, 
Stasi Terminą (transportaci- 
ja), Joną Narukyną, Vincą Ku
liešių ir Joną Kauną bei rūpes
tingą koordinatorių dr. J. Ado
mavičių. Padėka buyo palydė
ta plojimu.

Vykdant vakaro programą, 
pirmininkė pirmuoju pakvietė 
Povilą Djrkį paskaitai. Jis vi
sus čia esančius pasveikino 
kaip Kristaus bažnyčios narius, 
kadangi, anot jo, kas švenčia 
Kalėdas, tas yra Kr. bažnyčios 
narys. Tad ir visa jo paskaitos 
temą sudarė Kristaus gimimo 
šventė bei su ja surišti papro
čiai gruodžio mėnesyje.

Po paskaitos buvo rodomas 
juokingo turinio filmas “Billy 

./ v . .“ -j - the Kid” Prieš tai pirmininkė H.vaite sestadiemais nuo vidurio; . ... ., .s ‘ ---- - pranese, jog likvidavosi pensi
ninkų draugija ir pinigų liku
čius (22 dol.) prisiuntė Alvu- 
dui.

Tolimesnėje programos ei
goje dr. J. Adomavičius pra- 

bet mes negalime pa- nešė, kad nuo šio karto jis pra 
-.Įdeda kursą paskaitų apie nar-

pi.r-

^'gegužės mėn. iki rugpjūčio pa- 
T.baigos.
T — Tokios popietės žaliame
Į, parke nusitęsiančios iki saulė-

ilydžio. sutraukia po kelis šim- 
įtus lietuvių, — kalbėjo pirmi- 
,ninkė,c—J . .. .
’mfršti tų Alvudo ideologų, ku-;
i T A it*

Į>Now. at GLASER? S

BALTAS KELIAS?

Pries Kalėdas pagausėja vagystės. Policijos e* 
tobusuese. Kairėje detektyvas lengvai išima i 

švarko skverną dėt

au-
laikračiu pakėlęs

11 :1
-i

narkomanus ir tęsjjog dr. Kastytis lankys Alvudą 
su paskaitom ir ateityje.

Padėkos ženklas susirinku
sieji gausiai paplojo.

Po to prie mikrofono atėjo 
montesorinio auklėjimo peda
gogė Dome Petrutytė. Kaip ir 
tinka vaikų ugdymo Draugi
jai. ji buvo pakviesta nušvies
ti vaikų auklėjimo dirvonus 
mokslo šviesoje.

Įsisavinusi montesorinio auk. medžiaga, turinti 40% gra-

korikus ir
jas per visas kitas vakarones. 
Gana plačios skalės paskaitoje 
jis palietė neurozės ir psicho
zės reiškinius, juos komentuo
damas mokslo duomenimis.

Paskaitą užbaigęs dr. J. Ado 
njavįčius pristatė publikai jau
ną daktarą Kastytį Jučą - Juce
vičių, odos skyriaus vedėjų 
Cook County ligoninėje. Dr. 
Jučas kalbėjo apie veido spuo
gų atsiradimą ir jų gydymą.

Čia užaugęs Ir mokslus bai
gęs,, dr .Kastytis Jučas be ak
cento švaria lietuviu kalba su
pažindino klausytojus su veido 
spuogų atsiradimo priežastim, 
ypatingai pas jaunuolius. Su
sidomėjusios klausytojos davė 
jam klausimų, i kuriuos dr. 
Jučas išsamiai ir suprantamai 
atsakinėjo. Paskaitai pasibai
gus, dr. J. Adomavičius, pa
dėkojęs už paskaitą, praneši',

Užsienio spaudos pranešimais, 
pagaminta kelio danga iš dirbti
nio akmens — sinopalas. Tokia 
danga padengtuose keliuose re
čiau užmetami automobiliai ir 
geriau išsisklaido šviesa. Sino
palas gaunamas lydant smėlio ir 
kreidos arba balkakmenio su ne
didele dolomito priemaiša miši
nį. Gaunama baltutėlė, kaip snie-
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Frank Zogas, President
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nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimąf Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000 AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470
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Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
.NSU«tO

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

I

ftymouth YoBeitf 
Dustur 2-Do©f

Coupe

nito tvirtumo. j
Nauja kelio danga gerai at

spindi šviesą ir esant drėgnam 
orui, žinoma, kad šlapias natū
ralus akmuo atspindi šviesą 60% 
blogiau, negu sausas. Bandymai 
parodė, kad keliui, padengtam 
sinopalu, reikia dvigubai mažes
nio apšvietimo negu asfaltuo
tam. Tai reiškia, kad nauja dan
ga apsimoka per dvejus metus.

Sinopalas jau gaminamas vie
name stiklo fabrike Danijoje.

Įėjimo metodus ir žinias, pa
pildžiusi šių dienų vaikų auk
lėjime psichologoijos mokslo 
duomenis, D. Petrulytė savo 
paskaitoje pabrėžė, jog tiktai 
išauklėti tėvai tegali tinkamai 
išauklėti savo vaikus. Prelegen
tės teigimu, pirmučiausia pa
tys tėvai turi išsiauklėti, nes 
išsiauklėjimo daugeliui trūks
ta. Kaip gerai vaikai bebūtų 
auklėjami kitų, neturėdami 
sveiko pagrindo .iš gimtosios 
gūžtos, neišsivystys iki reikia
mos žmoniškumo aukštumos, 
nes vaikas turi .būti auklėja
mas jau nuo pati gimimo ir, 
svarbiausia, su meile. Paskai
tininke su liūdesiu iš savo pajy" 
rimo paminėjo,kaip žiauriai 
elgiasi kai kurios, motinos su: 
vaikučiais, ė- ;- -

- ? -t

Paskaita buvo įdomi ir nau
dinga, tik gaila — nebuvo 
tų klasytojų/ kuriems ją' būtų, 
reikalinga išgirsti. D. Petruly
tei skubant1 atsisveikinti, <ji 
buvo palydėta dėkingomis ka
tutėmis.

Toliau sekė trumpa pertrau
ka, užkandžiams, o po to bu
vo rodomaš'!fįlmas pavadintas 
“Music”. Vakaronės baigmėje 
pirmininkė !Z. Girdvainytė pra 
nešė apie Alvudo ruošiamas 
bendras Kūčias, kurioms ji čia 
pat jau platino -bilietus. Kū
čios Įvyks šioje pat salėje gruo
džio 20 d. šękmadięnį, nuo 3 
vai. dienos ?u šilta vakariene, 
plotkelių laužymu ir atitiukan 
čia šiai šventei menine progra
ma. Kvietė .visus atsilankyti ir 
atsivesti draugus.

Kadangi Kalėdos yra surištos 
su dovanų pasidalinimu, pir
mininkė prašė įsigyti vertingų 
dovanu — Alvudo išleistų kny
gų ir brošiūrų.

Tenka pažymėti, kad šis va
karojimas nesusilaukė' daug 
dalyvių. Tačiau, kas atsilankė, 
nežiūrint šalto oro ir smarkaus 
vėjo, nesigailėjo atvykęs.

Pirmininkei.. padėkojus už 
atsilankymą visi patenkinti iš
siskirstė O. Algminienė

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, £OĄD BUNNER, 
GT X, FURY-DUSTER. ‘’’’ ‘

4030 Archer Avenue Phone VI 7-3545 ' \ . J S r .<■ ■ ■■ - z .
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Christmas stocking
MODEL CSF24E

&

After they open, the toys and the ties and

IBs nestled at the bottom of the Christ-

today's FUNNY

š y

t 2

A U.S. Savings Bond. For Christmas, 
It will help fill ąstocking this year. And 

a wallet in the years .to come. .

EXTRA-CAPACITY
NO-FROST 

FOOD CENTER

Bonds are įaU If lo«t ttoletųor deeroyrd, 
we replace them. When needed^ they can be A
cubed at your bank. Tax may be deferred f *
until redemption. And nhray* remember į.
Bonds ire a proud wty to >ave.

lake stock in America.

....... ........
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ToWy's FUNHY $1.00 for
cock oriaiW'<■"«" S«"4 9O<SS
h>: Today', FIMMY, 1200 Third

ClevelaoA Ohio 441IX

-MODEL CSF24E

MODEL CSF24E

LOW LOW PRICE

5115-5123 SO. KEDZIE AVE.
OPEN MONDAY AND THURSDAY

3 35%M wide, 24.0 cu. ft hig 

f 8.92 cu. ft freezer fields
up to 312.2 pounds of food 

f JL5.1G cn. ft refrigerator 

> No-Frost throughout 

t RoII-outwheels

JI Automatic ice .maker 
accessory (optional at extra 
cost) can be installed in this 
refrigerator now when you 
buy it.. ..or it can be added 
anytime later.

t Four adjustable cantilevei 
shelves in refrigerator

t Convertible 
meat conditioner

♦ Twin slide-out crispers 

Slide-out freezer basket 

Ten door shelves

Five fylhwidth 
refrigerator door shelves 

Covered cheese 
compartment

Covered butter.bin 

Juice-can rack

Two portable egg racks 

Three Easy-Release ice-cube 
trays .and bucket

Automatic interior lights

NO MONEY DOWN

PRospert 6-1790
EVENINGS

-nr

Probably the easiest gift you can give. 
Just stop at the bank and pick it up.

And, it’s one of the nicest gifts anyone 
could hope to receive.

It even comes with, its own special gift 
envelopes Choose from four different

Whafs more, now there’s a bonus inter
est rate on all U.S. Savings Bands—far E 
Bonds, 5į>^% when held to maturity of 5 
years 10 months (4% the first year). That 
«-g»ra.£4%, payable as a bonus at matur
ity, applies to all Bonds issued since June 
I, 1970 ... with a comparable improve
ment fat all cider Bonds.

j
j
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PIENO ŪKININKAI TRAUKIA J TEISMĄ 
AMERIKOS ŠIRDIES DRAUGIJĄ

Pieno ūkininkų organizacijos
PMPC (Pure -Milk Produktą Co
operative) delegatai, suvažiavę 
iš penkių steitų į savo 41-mą 
metinę konvenciją, vienbalsiai 
nutarė traukti į teismą Ameri
can Heart Association gydyto
jus. \ ,

Per paskutinį dešimtmetį šir
dies Draugijos gydytojų vedama 
propaganda pęieš pieno ir jo pro
duktų vartojimą, kad menamai 
pienas kenkia sveikatai ir suke
lia arterijų sukalkėjimus — šir
dies ligas ir mirtis, labai suma
žino pieno vartojimą ir pakenkė 
ūkininkams. Kiek pieno ūkių 
per tą laiką bankrutavo ir išėjo 
iš biznio, aš neturiu tikslių ži
nių, bet tikrai tūkstančiai. Ir 
didžiausia priežastis — krintąs 
pieno vartojimas ir tuo pačiu 
kainos. Dėl pieno vartojimo kri
timo kaltinami gydytojai, ku
rie skelbia, jog pienas kenkia 
sveikatai. Tam tikra dalis gy
dytojų per spaudą, televiziją ir 
visom kitom priemonėm kiek
vieną dieną įrodinėjo, kad gyvu
liniai riebalai (ypatingai pieno) 
sukelia širdies ligas ir mirtis nuo 
jų.

Savo narių ir visų Amerikos 
pieno ūkininkų apsaugojimai nuo 
niekuo nepagrįstos propagandos, 
’PMPC delegatai-ūkininkai pri-r 
ėmė rezoliuciją;

Įgalioja direktorius ir valdy
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APLANKYS KASDIENA...

B
 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, t' " i .

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovana metams (puseįmetų $11.00).

VARDAS, PAVARDE

NR. IR GATVĖ L .................................................... . ............... .
MIESTAS _____ |__ ...__ ................... . VALST..................................

ZIP CODE......_____ _ <

Siuntėjo Pavardė, vardas __ ............ ....... .............................

Adresas: _______ _____________...______ _________________
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽM
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 psU 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

bą traukti į teismą Amerikos 
Širdies Draugiją ir daryti vi
sas, kokias tik ras reikalinga, 
finansines išlaidas, surištas su 
šia byla

Bylą dalinti į dvi dalis:
1. Prašo teismą tuojau sustab

dyti minėtos draugijos pagamin
to filmo “Eat to Your Heart’s 
Content” rodymą ir visos kitos 
propagandos vedimą prieš pie
ną ir jo produktus, kaipo jokiais 
tyrimais neparemtos, neturin
čios nė mažiausio pagrindo.

2. Prašo teismą priteisti iš 
American Heart Association 
500 milijonų dolerių civilinį ieš
kinį apmokėjimui nors dalies 
Amerikos pieno ūkininkų turė
tų nuostolių dėl minėtos nepa
grįstos propagandos (Kiekvie
nam ūkininkui po 1,000 dolerių).

Gal svarbiausias šios bylos 
tikslas yra teisiniai įrodyti są
mokslą (conspiracy) tarp gydy
tojų, vedančių propagandą prieš 
pieną ir už aliejaus-margarino 
kompanijas. Jeigu tas pavyks, 
tai pasekmės bus ne šios bylos 
rėmuose. Konspiracija yra kri
minalinis nusikaltimas.

Konvencijoje kalbėjęs Wis- 
consino Universiteto agrikultū
ros fakulteto dekanas, prof. dr. 
Glenn Pound, pareiškė: “PMPC 
ir pieno industrija pilnai apgins 
savo tezę, nes niekur jokie mok- 

alininkai tyrimai neįrodė, kad 
pienas ir bendrai gyvuliniai rie
balai padidintų cholesterolio kie
kį ir sukeltų širdies ligas. Mes, 
neįgnoruodami širdies draugi
jos, turim pripažinti, kad jų 
skelbiamoj prieš pieną ir jo pro
duktus informacijoj yra kiti fak
tai, negu jie nurodo. Pateisini
mui, kad Amerikos žmonės tu
ri naudoti mažiau pieno ir jo pro
duktų, jie savo informacijai ne
turi nė mažiausio pagrindo. Pa
vyzdžiui: Anglijos žmonės su
vartoja keturis kartus daugiau 
informacijai neturi nė mažiausio 
pagrindo. ^Pavyzdžiui: Angli
jos žmonės suvartoja keturis 
kartus daugiau sviesto asmeniui, 
negu kad mes Amerikoje. Betgi 
jų miršta 11% mažiau nuo “co
ronary” širdies ligų negu mūsų. 
Per paskutinius tris dešimtme
čius kai arteriosklerozė pasida
rė viena iš didžiausių mirties 
priežasčių, čia pas mus per tą 
patį laiką sviesto vartojimas 
krito per pusę”, baigė savo kal
bą prof. dr. Pound.

Visa cholesterolio propaganda 
prieš pieną ir jo pjroduktus pra
sidėjo maždaug prieš dešimtme
tį, kai vienas širdies Draugijos 
gydytojas iš Minnesotos, paly
dėtas 100,000 dolerių čekio, pa
sivažinėjo po pasaulį, ieškoda
mas priežasčių dėl ko tiek daug 
žmonių miršta širdies ligomis. 
Grįždamas namo parjojo ant ja
poniško žirgo: “Žiūrėkit, japo
nai mažai suvartoja pieno ir jo 
gaminių bei gyvulinių riebalų 
ir dėl to mažai serga ir miršta 
nuo širdies ligų”.

širdies Draugijoj įvyko ski
limas, nes dalis gydytojų nesu
tiko su minėtu teigimu ir iš drau
gijos pasitraukė. Nuo to laiko 
minimos draugijos gydytojai, 
prisidėjus mažam skaičiui kitų 
gydytojų, o išvystė tokią ak
ciją prieš pieną ir jo produk
tus ir tiek pakenkė pienui, kaip 
niekad Amerikos istorijoj nė vie
nam kitam maisto produktui ne
buvo pakenkta. < '

Daktarai - mokslininkai ■. prie 
minėtos gydytojų grupė neprisi
dėjo ir sakė, kad jie neturi iki 
šioL .jokių Įrodymų prieš pieną 
ir bendrai gyvulinius riebalus,' 
kol nebaigs .sava, pradėtų tyri
mų.

Anglijos, Austrijos ir Vokie
tijos mokslininkai jau prieš ke
lis metus skelbė savo atliktus 
studijų duomenis ir teigė, KSd 
nieko nėra bendra tarp pieno 
produktų vartojimo ir arterio- 
sklerozės. Vokiečių mokslininkai 
sako, kad čia yra kova tik tarp 
aliejaus-margarino kompanijų 
ir sviesto.

Viena iš rimčiausių Amerikoje 
tyrimo institucijų yra Bostono 
priemiesty Framingham širdies 
ir Plaučių Ligų Institutas. Pra
sidėjus akcijai prieš pieną ir 
gyvulinius riebalus, minėtas In
stitutas pradėjo ilgus ir pagrin
dinius tyrimus, kad galėtų tik
rai nustatyti ar pienas ir jo rie
balai padidina cholesterolio kie
kį ir sukelia širdies ligas.

Per dešimt metų trukusius 
tyrimus su daugiau kaip 52,000 
žmonių (vyrų ir moterų) Fra
mingham Institutas baigė ir pa
skelbė davinius: “No discernible 
association between reported 
diet intake and serum choleste
rol level in the Framingham 
Diet Study Group”.

Taigi, matom, kad jie nerado 
jokio skirtumo ir pasikeitimo 
kraujo cholesterolio kiekio tarp 
tų, kas valgė sviestą ar marga
riną. Taipgi nerado jokio ryšio

Filmy aktorė Anne Baxter praeityje 
turėdavo nelaimingos, nekaltos, geros 
merginos vaidmenis. Dabar ji suka 
filmą, kur ji bus viešujy namy pri

žiūrėtoja.

tarp maisto (nežiūrint kokį nau
dojo) ir arterijų sukalkėjimų.

Medical World News, praneš
damas Framingham Studijos 
tyrimų davinius, sako: “may 
prove shocking to many doctors 
— and certainly to the public”.

Stebėtinai švelniai, kaip nie
kada iki šiol, atsiliepė American 
Heart Association dr. Campbell 
Moses: girdi, Studijos panaudo
ti žmonės gavo labai mažą 
(LOW) cholesterolio kiekį į die
ną — tik 704 miligramus.

Bet tik prieš du metus ta pati 
širdies Draugija nustatė ir pa
skelbė, kad vidurkiu (average) 
Amerikos žmogus sunaudoja į 
dieną 600 miligramų choleste
rolio. Taigi, daktaras užmiršo 
net savo paties skelbtus davi
nius. Jis, tur būt, manė, kad 
dvigubai daugiau normaliai yra 
sunaudojama.

Aš pilnai suprantu padėtį dr. 
Moses ir jo pasekėjų, kurie, dė
damiesi viską žinančiais, iki ka
klo nuskendo prieš pieną veda
mo j propagandoj ir dabar ne
drįsta prisipažinti, kad klydo ir 
klaidino žmones.

Japonų Vėžio Ligų Institutas, 
atlikęs tyrimus su 250,000 žmo- 
nhj per penkis metus, skelbia, 
kad iš to pat skaičiaus žmonių, 
kurie visai nevartojo pieno, su
sirgo vėžiu 28; kurie kaip kada 
vartojo — 23, ir tie, kurie pa
stoviai kasdien vartojo pieną, su
sirgo tik 13! Panašius tyrimus 
daro ir Amerikos Vėžio Ligų 
Institutas. Kai baigs, pamaty
sim davinius. Bet dabar jau 
galima tvirtinti, kad bus vėl 
krūptelėjimas (shocking) gydy
tojams, kovojantiems prieš pie
ną.

Įdomu, kad yra gydytojų, ku
rie turėdami ir žinodami skel
biamus mokslininkų faktus, ne
gali prisipažinti prie klaidos, bet 
ir toliau joja ant japoniško kui
no (mat, žirgas, per tiek metų 
maitinamas tik margarinu ir 
negaudamas natūralaus maisto, 
virto tikru kojų nebepavelkančiu 
kuinu) kaip Don Kichotas ko
voti su vėjo malūnais.

Ateityje pieno ūkininkai ir 
jų organizacijos nemano tylė
ti ir leisti skleisti aliejaus indu
strijos remiamą prieš pieną nu
kreiptą propagandą. Jie yra pa
siryžę griežtai pasipriešinti. Kur 
reikės, kels ir daugiau bylu. Bus 
bylų ir prieš pavienius gydyto
jus, kurie nesustos skelbę, kad 
“jau yra įrodyta, jog pienas su
kelia arteriosklerozę”.

Milžiniška žala padaryta ne 
tik pieno ūkininkams, bet ir 
žmonėms. Kas ją padarė, tas ir 
nuostolius turi atlyginti.

Juozas K., Pieno ūkininkas, 
Marinette, Wisconsin

Redakcijos prierašas. Wis
consino pieno ūkio farmerių ke
liama byla širdies ligų daktarų 
draugijai yra labai būdinga Ji 
būdinga tuo, kad parodo nepa
prastą pienininkyste besiverčian
čių farmerių jautrumą, susijusį 
su nepalankiais gydytojų pasisa
kymais apie pieną ir jo produk
tus (labiausiai sviestą). Daly

kas tokia, kad daugelis gydyto
jų, kurie tyrinėja širdies ne
galavimus ir jų priežastis, skel
bia, jog sviestas ir bendrai gy
vuliniai riebalai kenkia sveika
tai. Esą, geriau vartoti augme
nim us riebalus, sakysime, svies
tą pakėisti margarinu.

Tas gydytojų raginimas ma
žiau vartoti pieno produktų (la
biausiai sviesto) skaudžiai pa
lietė Wisconsin© pieno ūkio fer
merius. Ir palietė juos ekono
miškai, kai žmonės pradėjo m'a- 
žiau bevartoti pieno produktų.

Pravartu pažymėti, kad Wis
consin© valstija pieno ūkyje pir
mauja. Jokia kita valstija nega
li su ja susilyginti. Faktiškai 
ir keliolika kitų valstijų nepaga
mina tiek pieno ir jo produktų 
kaip Wisconsinas. Visai tad su
prantamas nepaprastas reagavi
mas (kėlimas bylos) ryšium su 
gydytojų draugijos menama pro
paganda, kurios tikslas esąs pa
kenkti pieno ūkiui.

Įdomu yra ir tai, kad farme- 
rių organizacija jau yra sutelku
si visą eilę autoritetų, kurie 
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griežtai nuneigia, kad sviestas 
ir kiti pieno produktai sukelia 
širdies negalavimus (pavyzdžiui, 
arteriosklerozę). Pasiremdama 
tais autoritetais ir kai kurių 
mokslo įstaigų paskelbtais duo
menimis apie tai, jog “nėra tik
rų įrodymų”, kad, sakysime, 
sviestas prisideda prie širdies 
negalavimų sukėlimo, farmerių 
draugija tikisi bylą laimėti ir 
sviesto kritikams burnas už
čiaupti. Labiausiai tiems kriti
kams, kurie yra įtariami “par
sidavimu” aliejaus ir margari
no gamintojams. Tai, greičiau
siai, ir bus bandoma teisme įro
dyti. Vadinasi, įrodyti “piktą 
valia”, o ne tai, kas sveikiau var
toti : sviestas ar margarinas.

Baigiant bus pravartu pažy
mėti, jog Wisconsino valstija 
turėjo įstatymą (jis atšauktas 
prieš kokius ketverius ar penke
rius metus), kuris draudė parda
vinėti margariną. “Kontraban
dininkai”, kurie gabendavo per 
sieną margariną, buvo baudžia
mi. Galima tikrai pasakyti, jog 
tas Įstatymas veikė ne tam, kad

apsaugotų gyventojus nuo mar
garino kenksmingumo sveikatai, 
o tam, kad apsaugotų pieno ūkiu 
besiverčiančių farmerių kišenes. 
Vadinasi, įstatymo keliu buvo 
bandoma apsisaugoti nuo kon
kurento. Tai ir viskas.

today’s FUNNY
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Patariame konstitucijos nekeisti
Šiandien Illinois valstijos balsuotojai turės progos 

pasisakyti dėl naujai paruoštos ir valstijos piliečiams pa
siūlytos moderniškesnės Illinois valstijos konstitucijos. 
Dabartinę valstijos konstituciją jau kelis kartus bandė 
taisyti, papildyti, bet vis nepasisekdavo. Didelė gyven
tojų dauguma nenorėdavo keisti 1870 metais priimto pa
grindinio Illinois valstijos įstatymo.

Dabar Į darbą yra įkinkyta didžioji spauda, kelios 
' didelės organizacijos ir abi didžiosios politinės partijos. 

Gyventojai dar neturėjo progos tuo reikalu pasisakyti, 
bet jau iš anksto tvirtinama, kad antradienį bus priimta- 
moderniška sprausminės gadynės konstitucija, ir kad jau 
nereikės naudoti prieš šimtą metų priimto paprastą ve
žimėlį velkančio arkliuko gadynės įstatymo. Tvirtinama, 
kad naujiems laikams reikalingi ir nauji pagrindiniai 
įstatymai. Galimas daiktas, kad didelė balsuotojų, dau
guma pasisakys už naują konstituciją...

Bet mes norime, kai dar yra laiko, atkreipti skaity
tojų dėmesį į porą pagrindinių dalykų. Illinois respubli- 

fkonų ir demokratų partijų vadai pataria? balsuoti už'kon
stituciją, bet Chicagos meras Daley patarė atkreipti dė

mesį į labai jau nevykusiai formuluotą mokesčių rinkimo 
nuostatą. Ilgiau kalbėjomės su senatorium Frank J. Sa
vicku, kuris visą laiką atidžiai sekė konstitucinio seimo 
debatus, aptartus paragrafus ir nesutartas problemas. 
Sen. Savickas dar griežčiau, negu meras Daley kiekvie
nam pataria kreipti ypatingą dėmesį į mokesčių apkro- 
vimo ir rinkimo būdą ir į švietimo reikalų tvarkymą;

Mokesčiai turėtų būti paskirstyti’ pagal veikiančius 
Įstatymus. Niekas neturėtų būti skriaudžiamas, bet nie
kam neturėtų būti suteikta ypatinga apsauga. Tu o tarpu 
naujai paruošta konstitucija apsaugo dideles korporaci
jas. Konstitucijos projekte pasakyta, kad mokesčių^ rin
kimas turi būti 8 : 5 santykiu. Jeigu kyla specialus reika
las, tai dabartinė konstitucija leidžia atstovams uždėti 
didesnius mokesčius korporacijoms, tuo tarpu nauja kon- 
stituieja nustatytų korporacijų mokesčių ribas. Aukščiau 
nustatytos proporcijos korporacijų negalės mokesčiais 
apdėti. Paprastiems valstijos gyventojams mokesčius ga
lės kelti be jokių varžtų, tuo tarpu korporacijas gins pati 
konstitucija. Kokiu būdu šitas korporacijas ginantis 
nuostatas pateko į konstitucijos projektą, tuo tarpu ne
išaiškinta, bet projekte jis įrašytas.

Dr. Kazio Karvelio Vliko
Šiai temai skirtasis penkioli

kos minučių laikas rodo, kad čia 
nebus išsamaus nagrinėjimo, o 
tik žiupsnys minčių ir pasiūly
mų šiuo gyvybiniu lietuvių tau
tai klausimu.

šis klausimas tikrai yra gy
vybinis, nes nesugebėdami su
telkti naujų jėgų Lietuvos lais
vei siekti mes stovime prieš tau
tinę mirtį. Tačiąu yra posakis, 
kad Maskva ašaromis netiki. 
Tad neverkšlenkime ir mes, bet 
ieškokime Maskvą įtikinančių 
argumentų. Ji tiki tik vienu ar
gumentu — jėga, kuri gali bū
ti arba fizinė arba dvasinė.

Fizinė jėga šių dienų psicho
loginiame ideologijų kare betu
ri tik bauginančio argumento 
vertę, kuriuo efektyviausiai ope
ruoja Sovietų Sąjunga. Mums 
tenka šio argumento atsisaky-

imi h , i Mm.............

seime skaitytas referatas 
ti ir visas jėgas koncentruoti 
dvasinių jėgų organizavimui. 
Šiuo atveju dvasinėmis jėgomis 
skaitytina visa tai, kas atsklei
džia Sovietų Sąjungos ir komu
nizmo tikruosius planus ir Lie
tuvos tragediją^ Sovietų Sąjun
ga ne taip bijo vakariečių atomi
nės bombos kaip tiesos atsklei
dimo apie vakarus saviems gy
ventojams. O dar labiau bijo, 
kad vakariečiai nesužinotų “kaip 
laisvai kvėpuoja” žmonės Sovie
tų Sąjungoje. Tik todėl sovie
tai turistus iš vakarų vežioja di
desnėje apsaugoje kaip vakarie
čiai savo kalinius, ir tik todėl 
jie buvo įėję į tokią paniką dėl 
Bražinskų pabėgimo į laisvę. 
Dviejų gyvybių netekimas ne
sužlugdys Sovietų Sąjungos, bet 
kas žino kiek ateity paseks Bra
žinskų pavyzdžiu, kai sužinos,

Naujos konstitucijos projektas kitaip pertvarkys ir 
švietimo reikalus. Dabar dalį švietimo reikalų tvarko 
pačių žmonių rinkti švietimo atstovai, tuo tarpu atei
tyje visus švietimo reikalus tvarkys Springfielde sėdinti 
valstybinė komisija. Valstybinė komisija ne tik progra-
mas nustatinės, bet nustatys taisykles tvarkai pačiose 
mokyklose. Tėvų galia ir Įtaka visai sumažės,. Žmonių 
rinktos švietimo komisijos nustos galios.

Naujai paruoštoje Illinois konstitucijoje yra keli 
nauji dalykai, pirmon vieton pabrėžtas pilietinių teisių 
apsaugojimas, bet paskirų asmenų mokesčių klausimas 
yra pavojingai- suformuluotas. Jeigu konstitucija bus 
priimta,, tai nebus kam skųstis. 0 mokesčiai yra ne tik 
svarbūs, bet kasdien darosi vis svarbesni, nes jie nuolat
auga, todėl mums atrodo, kad nėra jokio reikalo skubėti 
su nauja konstitucija. Panašiai buvo bandyta pravaryti 
naujas konstitucijas New Yorko,- Marylando, New Mexi
co ir Oregon valstijose, bet gyventojai tokius projektus 
atmetė. Mums taip pat nėra ko skubėti.

Prieš dabartinės konstitucijos keitimą, pasisakė dide
lė organizuotų darbininkų dauguma.- CIO- ir AFL unijos 
atidžiai sekė kampaniją konstitucijai keisti;, išnagrinėjo 
visus- naujus nuostatus ir patarė savo nariams už naują 
konstituciją nebalsuoti. Pavojingiausias, sako unijos, 
yra pelnas valstijos mokesčius krauti pavieniams asme-
nims. Pri'eš konstitucines pakaitas pasisakė ir Marquet 
te Parko namų savininkai. Jie tvirtina, kad veikianti 
konstitucija ne tokia jau bloga. Be to, jų galima keisti. 
Galima keisti pasenusius paragrafus, jeigu tokių būtų.

Be pačios konstitucijos, rytoj balsuotojai dar turės
išspręsti- kelis' kitus klausimus. Mirties bausmės panaiki
nimas ir leidimas 18 metų berniukams ir mergaitėms 
balsuoti nėra esminiai, nes šie reikalai bus- išrišti pagal 
federalinius įstatymus. Jei federalinė valdžia leis 18-me- 
čiams balsuoti, tai ir Illinois valstija turės jiems leisti.
Daug svarbesnis yra teisėjų rinkimų klausimas. Guber
natorius norėtų atimti gyventojams teisę rinkti teisėjus. 
Jis norėtų sudaryti komisiją ir paskirti, tos komisijos, re
komenduotus žmones. Jeigu toks-projektas būtų, priim
tas, tai lietuvis teisėju niekad nebūtų. Patariame pasi
sakyti už teisėjų rinkimą, o ne paskyrimą:.

kad aniems pasisekė. Jau dabar 
žinom, kad kitas lietuvis bandė 
pabėgti į Amerikos žvejų laivą-, 
nors ir nesėkmingai. Jie, kaip 
psichologinio karo specialistai, 
gerai supranta reikšmę pasaulio 
lietuvių akcijos, kuri buvo iš
vystyta Bražinskų gelbėjime. 
Tūkstančių tūkstančiai žuvusių
jų Lietuvos partizanų neišgar
sino tiek Lietuvos tragedijos pa
saulyje, kiek šie 3 lietuviai! štai 
kur yra Sovietų Sąjungos Achilo 
kulnys! 1 čia mes ir taikykime.

Dvasinis arba psichologinis 
karas su Sovietų Sąjunga irgi 
nėra lengvas, nes čia yra ski
riamos jų geriausios iš geriau
sių jėgų su neribotomis priemo
nėmis. Geriausios jėgos duoda 
geriausius rezultatus. Jei So
vietų Sąjunga po Antro Pasau
linio Karo neiššovusi šūvio .su
gebėjo įsitvirtinti Viduržemio 
jūroje, prie Sueso kanalo bei Ku
boje, tai tik dėka sėkmingos psi
chologinio karo taktikos. Ne ma
žiau sėkmingu šios taktikos lai
mėjimu tenka laikyti ir kultū-

Rusijos imperialistams. Nora ir 
labai kruopščiai jie tam ruošia
si ir paskutiniu metu į sąjungi
ninkų sąrašą prisitraukė' ir Vo
kietiją, tačiau Izraelis irgi ne
snaudžia. Mūsų padėtis šiose 
rungtynėse yra visai aiški: mes 
su kiekvienu, kas prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunizmą.

Lietuvos laisvei lyg ir matosi 
nauji horizontai, naujos galimy
bės. Jei anksčiau mūsų nenorė
jo net klausyti niekas, tai šian
dien Bražinskų bylos reikalu sa
vo skiltis atidarė ir įtakingiau
si milijoninio tiražo New Yorke 
dienraščiai ir per dienų dienas 
reikalą komentavo per žinias net 
NBC televizija. Kai pabėgusį 
nuo “Sovietskaja Litva” laivo 
lietuvį amerikiečiai išdavė, tai 
mes radom vietos tai parodyti 
pasauliui ir per spaudą ir per 
televiziją, Ir tai yra tik todėl j 
kad minėtus informacijos šalti
nius kontroliuojančios instituci
jos ar asmenys pasidarė Sovie
tų Sąjungos priešais ir jiems rei
kalinga kuo daugiau priešą dis-

rinio bendradarbiavimo sutar
tis, pagal kurias ir okupuotos 
Lietuvos oficialūs pareigūnei 
dažnai aplanko išeivius Ameri
koje ir kitose valstybėse. Jų vi
zitų tikslai .kelia daug rūpesčio
ir nesantaikos išeivių tarpe. Vis
ką vainikuoja laisvėmis perte
kusioje Amerikoje ir kitose de
mokratinėse valstybės suorgani
zuota laisvių praplėtimo akcija, 
kurios rezultate sprogdinami 
valstybiniai pastatai, žudomi po
licininkai ir deginamos universi
tetų bibliotekos. Iki šiol tik vie
na institucija tesugebėjo trupu
tį efektingesnę reakciją parody-
ti, tai New Yorko darbininkų 
unija.

Abejoju, kad kam nors iš čia 
esančių reikėtų aiškinti kieno 
ir kokie yra šios akcijos tikslai. 
Deja, kitur daugiausia yra ne
suprantančių, negu suprantan
čių ir todėl mes turime telkti jė
gas šiai kovai, ši kova yra in
tegraline dalimi ir kovos dėl 
lietuvio laisvės ir Lietuvos ne
priklausomybės, kurios negali- 
ma- tikėtis atgauti kol Sovietų
Sąjunga egzistuos.

Laiko ir taktiniu požiūriu ši 
ideologinė kova yra pasiekusi 
kulminacinį punktą. Rusiškasis 
imperializmas prisidengęs komu
nizmo2 skraiste savo ekspansi
jos kliūtimi rado Izraelį, kurį 
pasiruošęs nušluoti nuo to stra
tegiškai svarbaus geografinio 
punkto, kuris kontroliuoja, sa
kyčiau, dviejų pasaulių vartus. 
Niekam nėra paslaptimi, kad Iz-
raelį gins Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Tuo pačiu- susidaro
panaši situacija, kuri buvo 1940 
metais Europoje, kurią Hitleris 
buvo nutaręs išvalyti nuo Iz
raelitų. Jam planas nepasisekė.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
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 kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo
I Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
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Gustavas Gerulis, užaugęs Užnugarių kaime Gili
jos paupy, tarpukely tarp Naujųjų Lapynų dvaro ir 
sulaukęs virš 80 metųj amžiaus, yra trumpai aprašęs 
savo gimtąją apylinkę ir gyvenimą ten praėjusio šimt
mečio paskutiniame dešimtmety, čia norėtųsi su skai
tytojais pasidalinti jo pateiktų atsiminimų turiniu. 
Apie savo gyvenimą jis rašo: “Mano tėvų sodyba buvo 
Užnugarių kaime tarp Didžiųjų Lapynų dvaro ir Nau
jųjų Lapynų kaimo. Man jau esant dešimties metų, 
mano tėvai persikėlė gyventi i Didžiųjų Lapynų dvarą, 
priklausiusi grafams Waldburgams, esanti tarp Gilijos 
pylimo ir miško. Tada aš lankiau Didžiųjų Lapynų 
(ivere esančią:pradžios mokyklą.

Mano tėvai buvo neturtingi ir skaitėsi tikrais bied- 
niokais. Buvo dienų, kad mes namuose beveik nieko 
neturėjome ką valgyti. Mano patėvis buvo lentų pjo
vėjas. .Jo darbas buvo labai sunkus, nes lentas iš storų 
sienojų reikėjo piauti rankinėmis pietomis. Ilgi, stori 
sienojai iš pradžių būdavo aptašomi kirviu, tada de
dami ant aukštų ožių. Vienas pjovėjas stovėdavo ant 
rąsto, gi kitas atsistodavo ant žemės rąsto apačioje ir 
taip jie traukydavo piūklą aukštyn ir žemyn, kol nu-

Skaisgiriy bainyčia

pjaudavo vieną lentą iŠ to rąsto, paskui kitą, kol pa
galiau visas sienojus supjaunamas i lentas. Tai buvo 
sunkus ir varginantis darbas, o atlyginimas buvo tie
siog ašaros, nes žiemos- metu visuomet būdavo bega
les bedarbių, kurie kuo pigiausiai siūlydavusi bet ko
kiam darbui ir tokiu budtl* darbininkų atlyginimas 
būdavo labai žemas.

Vieną žiemos'dieną-aš dar labai gerai prisimenu.
Mano patėvis grižo’ iš'darbo į namus pietų, bet na

muose nebuvo nei kąsnelio duonos. Tadh jis prisikirto- 
šo pypkę tabako ir. traukdamas dūmą; grižo atgal 
prie darbo. Vakare jam pasisekė išprašyti dvi markes
avanso ir su jomis mes skubėjome į kitą Gilijos upės 
pusę, pirkti maisto Kryžionų miestelyje.

į mokyklą eidamas, aš dažnai neturėdavau nei 
kąsnelio duonos įsidėti užkandžiams, bet mokyklos

kredituojančios medžiagos. Tą 
mes ir mūsų veiksniai turėtų 
suprasti ir susidariusias galimy
bes išnaudoti Lietuvos ir lietu
vių laisvių siekimui. Reikia pa
sidžiaugti, kad taip sėkmingai 
Vlikui vadovaujant pravestas 
pirmasis Bražinskų vadavimo 
laipsnis, kuris daug prisidėjo 
prie lietuvių vienybės ir tauti
nės savigarbos sužadinimo ne 
tik išeivijoje, bet ir okupuoto
je Lietuvoje,. Būtų jau dabar 
labai išmintinga Vliko vadovy
bei ieškoti būdų, pagaminti fil
mą ar magnetinę juostelę, kurio
je gyvu žodžiu jaunasis Bražins
kas Vasario 16 d. proga kreiptų
si į mūsų išeivijos jaunimą tau
tinę ambiciją žadinančiais žo
džiais. O šių dienų jaunimas 
Bražinskų žygį tikrai įvertino, 
nes tai yra tas tikrasis laisvės' 
siekimas; kuriuo mūsų jaunimas 
žavisi. O be to; ir- priemonės bu
vo moderniausios, kokios tik 
šiandieną beįmanoma pasiekti. 
O koks būtų entuziazmas jei iki 
Lietuvos Nepriklausomybės šven 
tės minėjimo pavyktų Bražins
kus išlaisvinti, atsikviesti į di
džiuosius minėjimus ir prista
tyti dalyviams!

Su besiformuojančiomis nau
jomis viltimis' ir galimybėmis 
.Lietuvos -laisvei siekti reikalin
ga ir daugiau jėgų. Jei anks
čiau galima buvo- pasiteisinti,- 
kad mūsų visvien nieks neklau
so ir pastangos Lietuvos bylą ir 
tragediją' kelti yra beprasmės, 
tai šiandien tos problemos nėra.
Šiandien ir per pietų pertraukų 
■darbovietėje atsiranda- besiinte-
resuojančių apie lietuvius “high- 
jakerius” bei diskutuojančių 
Black Panther smurto veiksmus. 
Jau yra kam klauso; tik'reik ži-

draugai pasidalydavo savo sumuštiniais su manim. 
Kartais aš galėdavau dali jų duodamos duonos dar ir 
.į-namus parsinešti. Nekartą būdavo taip, kad motina 
Jaukdavo manęs pareinančio iš mokyklos ir tuoj klaus
davo,’ ar aš parsinešiau kiek duonos.

Vėlesniais laikais gyventojų- gerbūvis Pakalnės 
apkrities Nemuno deltos’ žemumose tiek pagerėjo, kad' 
vėlesnėms jaunesnių žmonių kartoms net nelengva pa
tikėti, kad tokia sunki gyvenimo padėtis čia iš viso ka
da nors galėjo būti. Bet taip yra buvę ir iš dalies dėl to 
buvo kalti ir nederliaus metai; kurie sunkiai vargino 
žmones praėjusio šimtmečio paskutiniame dešimtme
ty. Kraštą čia arba vargino didelės sausros, arba per 
lietingos vasaros. Vienu ir kitu atveju pasėliai sunyk- 
davo, o maisto trūkumas keldavo produktų kainas, ir 
neturtingiesiems sunku būdavo Įpirkti. Šia proga man 
malonu prisiminti mano turtingesniųjų1 ir laiminges
niųjų moksladraugių duosnumą, taip* charakteringą-

litvinusi Uosos upė prie Endriejp kaimo 1941 mėty pavasarį 
(Skaisgirię valsčiuje)
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h problema susiduria ne tik pstal- 
gų tarnautbjai, fabrikų darbi
ninkai lietuviai, bet ir mokykli
nio amžiaus vaikai Daugiau ir 
daugiau atsiranda- lietuvių kil
mėm amerikiečių mat jau tokia 
yra žmogaus prigimtis, kad su 
.laimėtojais visi nori indentifi- 
kuotis, o su pralaimėtojais nie
kas. Sąlygos Lietuvos tragedi
jai iškelti yra sėkmingesnės ne
gu kada nors yra buvę, šian
dieną laikas tą padaryti, o ne 
rytoj. Dabar turime sutelkti vi- 
;sas jėgas Lietuvos laisvei siekti 
ir sovietinį komunizmą ir kėslus 
atidengti, nes rytoj' gali vėl pa
sikeisti sąlygos.

Mano akys krypsta į tą moks
lo darbuotojų suvažiavimą per
nai rudenį Čikagoje. Tai pati tin
kamiausia lietuviškoji grupė, ku
ri gali akademiškai Lietuvos lais
vės problemą, sujungti su sovie
tinio komunizmo pavojais demo
kratijai ir pristatyti kaip bendrą 
vakarų pasaulio laisvės neteki
me grėsmę. Jie kaip tik ir bend
rauja daugumoje su tokiais as
menimis, kurie yra įtakingiausi, 
bet kartu ir daugiausia suklai
dinti Sovietų Sąjungos vedamo
jo psicohloginio karo prieš va- 
'karus;

Ypatingai svarbu mums šian
dieną surasti kontaktus su Rau
donosios Kinijos intelektualais. 
Labai neužilgo Raudonoji Kini
ja atvers Kinų sieną vakarams 
ir ji pati pradės dalyvauti pa
saulinėse konferencijose, specia
listų suvažiavimuose ir kitose 
tarptautinėse institucijosee. Jie 

’ieškojo ir ieškos medžiagos prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri diskredi
tuotų sovietus, pasaulio akyse. 

■Gi jos mes nestokojame. Jei įvy
kiai vystysis taip kaip dabar, tos 
dvi, tos pačios ideologijos valsty
bės jėga turės išspręsti klausi- 
mąį- kuri iš jų didesnė komunis
tė ar imperialiste. Nors ideolo
giniu požiūriu tarp jų: ir nėra 
.skirtumo, bet mes visvien Rau
donosios Kinijos pusėje, nes ji 
šiandien yra realiausia jėga pa
sauly, kuri Sovietų Sąjungai 
grėsminga,-

(Bus daugiau)
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SKAITYK IR KITAM PATARK

Aš labai abejoju ar tai pasiseks .noti ką ir kaip atsakyti. Su šia-

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
:DIENRAŠTĮ. »NAUJIENAS8

vestuvės didžiųjų Lapynų dvare
Praėjusio šimtmečio paskutiniame dešimtmety 

5vyko jaunojo grafo Keyserlingk vestuvės Didžiųjų La- 
pynų dvare. Grafų- šeimą apylinkės* gyventojai laikė 
didelėje pagarboje, todėl visa apylinkė labai gyvai do
mėjosi vestuvių iškilmėmis. Svečių karietoms- atrodė 
nebus galo-— jos plaukė ir plaukė'į dvarą nenutrūks
tamai. Vestuvių iškilmių metu vakarais ant abiejų Gi
tuos upės krantų degė laužai ir aplinkinių kaimų žmo
nės- plaukė link dvaro ir į- paupius nesuskaitomomis 
miniomis, nes kiekvienas norėjo pasižiūrėti tokių iš
kilmių spektaklio.

Dvaro rūmai buvo didelis barokinio stiliaus pasta
tas. Jų fasado viduryje buvo laiptai, vedą aukštyn’ Į 
verandą. Iš čia buvo galima pasigėrėti gražia Gilijos 
upės slėnio panorama ir matyti vakare upės-krantuose 
degančius laužus. Dvaro kairėje buvo šiltnamio — 
oranžerijos pastatas, gi iš dešinės buvo karietų pri
važiavimo prie rūmų aikštė. Toje pat'pusėje buvo ir 
vartai vedą; į-dvaro parką.

Aš,—tęsia savo pasakojimą Geiulis, — tų iškilmių 
metu susiradau sau vielelę šalia tų fasadinės verandos 
laipto ir iš ten galėjau matyti visų vestuvėsna sukviestų 
svečių atvykimą, liepsnojančius laužus’ Gilijos pau
piuose ir vesttivinį' judėjimą dvaro kieme ir apie rū
mus. Kai Begalinės ugnys ailt upės' krantų išdegė, iš 
rūmų išvyko visa vestuvininkų procesija; kurios prie
šakyje ėjo muzikantų* kepela. Procesija, pajudėjusi 
parko link, praėjo - pro* parito* vartus, o po to pačiame 
parite liuvo pradėti vestuviniai’šokiai ir pasilinksmi
nimai.

V’esftjviy- proga prie atskirai sustatytų stalų buvo 
vaišinami ir kaimiečiai, ypatingai žmonės, priklausą 
dvarui, ar jame besidarbuojantys.

. (Bus daugiau) t



DR. ANNA BAU UNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso talefu PRospoct 8-3229

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12“ vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta. Į

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS |
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 3748012 '
‘ I ' Į

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—1 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 
_____ ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUtiD E. CiARA 
z/uy vv. Oist biKEeT 

TeL: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkinių—4, ir 

seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST ©3rd STREET ' 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir4 6—8 vai. 
Tree, ir šestad. uždaryta.

. Ofiso tel.: Portsmouth. 7-6000 
Rezid. telef.: G Arden ,3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

* Valandos: - ' pirmai!.,1 ketvirtas!. 5—8, 
antrad. 2—4.

Ofise tel.: HE 4-1818; arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR.'J.4 MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

V at,and OS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta- 

. dieni nuo - 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.______

L DR. FRANS PLECKAS 
' OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

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

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

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. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASOHIS 
CHIRURGAS

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

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

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

[ G U Ž A U S K Ų 1 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

ĮTelefonai: PR 8-0833 ir PR 8-08341

TĖVAS IR SŪNUS
MOVING 1iii W f 1 ii w _ 

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

TeL: F Rentier 6-1882
rirwrnw. į in . ui" S

1      '         ■ %
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063V 1

tr- .......  " - ==:=^
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
1490 kil. A. M<

\ I
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.:

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 nebūtu 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtu 
pigesne. 'r:-

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis. organizuoją net 3 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, Ulinois 60643

- TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

s - '

A. T V E R A S ’ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-194] 
- V

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
Namų, automobi- 

f \lių, gyvybės, svei-
l j katos ir biznio.

Patogios išsimokė-’ 
i’,mo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

IV

The iron Curtsin 
l&H scuiioprcot

She cenl come to you for the 
truth, but you can reach her. 
R«4«o Free Europe does get the 
*ruth through.
Wn to Ramo Free Eoroce
Box w«6. Mt VorooKlLr.

m 4 pubf< w**<e4 be 
•MMMMVtlO* The Cw4cl.

P ŠILEIKIS 0 P
SV ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
1 dažai. Sp*c<i4 || 4 i L kojOfUS
v (Arch Supports) ir L L

Vai.: B- -4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63 rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRos pect 6-5084

Istorinė St. Mary bažnyčia stovėjo Aldermanbury, Londone. Ji buvo sudegusi 1966 mėty gaisre, buvo sužalota 
l-mame ir ll-rame Pasauliniame kare — paveikslas dešinėje. Dabar jos dalys buvo pervežtos ir sustatytos West

minster Kolegijoj, Fulton, Mo. Čia bus muziejus ir biblioteka.

Mirė agr. P. Variakojis
Iš okupuotos Lietuvos gauta 

liūdna žinia, kad š. m. lapkri
čio mėn. 17 d. Alytuje buvo pa
laidotas agi*. Petras Variakojis. 
Jis ėjo gatve ir pravažiuojantis 
motociklas, ant jo užvažiavęs, 
jį užmušė. Taip tragiškai žu
vo šis visai Lietuvai, o ypač 
Biržų kraštui žinomas vyras.

P. Variakojis buvo gimęs 
1892 m. Kvietkelių vsd., Biržų 
valse, ir {apskrity. Lankė jis 
Dotnuvos žemės ūkio akade
mija ir vėliau Tartu veterina
rijos institutą. Dirbo Lietuvių 
Centro Komitete nukentėju- 
siems nuo karo šelpti.

Grįžęs Lietuvon, nuo 1919 m. 
dirbo Žemės Ūkio ministerijo-- 
je ūkio inspektorium. Pasi
traukęs iš tarnybos išsinuoma
vo grafo Tiškevičiaus Astravo 
(prie Biržų) dvaro centrą, pir
ko alaus bravorą Biržuose. As
trave įrengė vilnakaršę ir pra
plėtė vandens malūną. Su H. 
Jansonu ir M. iPakščiu įrengė 
Astrave linų verpimo ir audi
mo Įmonę--- Siūlą, kurioje
dirbo ligi 1000 darbininku. Lie 
tuvos mastu tai buvo didelė 
įmonė. Tame pačiame Astrave 

"Radikalams" Kanadoje 
pradeda kaisti padai

Kanados RCMP (raitoji ka
rališkoji policija) ir imigracijos 
valdininkai staiga padarė kra
tas dešimtyje kūtvėlų (hipių) 
kolonijų ir “komunų” Britų. Ko
lumbijoje, Vancduverio apylin
kėse, Buvo norima sučiupti Ame 
rikos radikalus, kurie yrą paieš
komi ryšium su bombardavimais 
ir kitokiais nusikaltimais. Leš- 
•koma 14 tokių bombininkų.

Hipiai pasirodė ne žiopliai. Po
licijai nepavyko nė vieno užklup
ti, kadangi, kaip patirta, jie tu
ri savo “žvalgybą”: pakelėj pa
sislėpę arba į medžius įsilipę jų 
žvalgai pastebėję policiją duo
da susitartą signalą visiems bėg
ti į krūmus. Hipių komunos taip 
Įrengtos, kad į jas veda tik vie
nas keliukas, taigi apsupti ir pri
važiuoti iš kelių pusių nėra įma
noma.

Daug Kanados ir Amerikos ko
munistu ir radikalų pateko į po
licijos spąstus, kai Kanada prieš 
porą mėnesių Įvedė karo stovį. 
Šiandien jų stambesnės “komu
nos” dar yra likusios Britu Ko
lumbijoje. bet jų susisiekimas 
per JAV ir Kanados sieną žy
miai sumažėjo. Amerikos “Juo
dųjų panterų” partijos “infor
macijos ministerjs” Raymond 
(Masai) Hewitt net atsisakė 
vykti į Manitobos. universitetą 

į Winnipeg e prakalbos sakyti, nors 
j jam ir honoraras ir lėktuvo tikė- 
i tas iš anksto buvo nusiųsti. Da- 
: bar universitetas susirūpinęs, 
i kaip iš ‘tpanterų” beatgauti pi
nigus.

1 A
-------------- ’—

Trys pnpazunti nekaltais
(ibieagos kriinmal. teismo 

jury iš 7 vyrų ir 5 moferų ,pri-

tis išlaikė mergaičių žemės ūkio 
mokyklų.

P. Variakojis buvo vienas iš 
steigėjų Astravo pieno perdir
bimo bendrovės. Biržų žemės 
ūkio draugijos ir žemės ūkio 
smulkaus kredito banko. Buvo 
šiij ekonominių Įstaigų valdy
bose;

Veikdamas taip plačiai vie
toje, kartu buvo Prekybos ir 
Pramonės Rūmų, Prekybos ir 
Pramonės Amatų Rūmų narys 
ir žemės Banko bei Lietūkio 
tarybos narys.

Yra parašęs keletą knygučių 
iš agronomijos srities. Bendra 
darbiavo įvairiuose laikraš
čiuose: Lietuvių Balse, Santa
roje, Lietuvos Aide, anksčiau 
Lietuvos Ūkininke, kurį laiką 
buvo “Mūsų Ūkis” antruoju re
daktoriumi.

Aktyviai reiškėsi Evang. Re
formatų Bažnyčios veikime. 
Buvo išrinktas šios Bažnyčios 
kuratoriumi Jigi gyvos galvos, 
kelis kartus buvo Sinodo direk 
tori ūmi.

Alytuje liko jo žmona, liū
dinti taip staiga ir tragiškai žu
vusio savo vyro. J. Ktr.

pažino 16-metį Jesse McCoy 
nekalta nužudžius balandžio 
21 dieną Charles Hampton. 38. 
Nebuvo rasta kulka perėjusi 
kiaurai Hamtoną, nei revolve- \.ns.

McCoy jau buvo jury teismo I 
rastas kaltu ir nuteistas rug
pjūčio 13 dieną, bet teisėjas 
leido bylą persvarstyti, kadan
gi jury sprendimas nebuvęs 
tinkamai pasirašytas. Kaltina-“ 
mąjį gynė moteris advokatė 
Mrs. Jo-A line Wolfson.

Prieš porą dienų tame pa
čiame teisme 7 moterų ir 5 vv- C w
rų jury išteisino Donaldą Al
len, 16, kurs buvo kaltinamas 
nužudęs 3”) metų Evanstono 
moterį.

Taip pat panaikinta byla 
prieš 20-meti Harold Diezel. 
kaltinamą rugsėjo 27 d. peršo
vus per galvą 16-metį Demet- 
rijų Petty, kadangi visi liudi
ninkai paliudiję, kad jis tuo 
metu ten nebuvo. Tebekalti- 
uami du kiti paaugliai, kurių 
teismas biu gruodžio 31 d.

Chicagos švietimo Taryboje
Chicagos Švietimo Taryba 

šiomis dienomis buvo sušau
kusi viešu'- pasisakymus dėl 
ateinančių 1971 metų sąmatos.

Viena kalbėtoja Miss Diana 
Monaco. 13 melų amžiaus 
Locke elenientarinZ's mokyklos 
8 skyriaus mokinė, pasakė, kad 
apie seksą geriau galima pasi
mokyti gatvėje negu mokyklo
je.

“Aš noriu pasisakyti dėl sek
so edukacijos’’, pradėjo ji. 
“Mums ji nereikalinga! Mes 
jau dabar žinome viską, kas 
mums reikalinga. Mūsų tėvai 
ir motinos mums nesakė, tad 
mes patys atradome”.

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MARQUETTE FUNERAL HOME

Apsčiai pylos iš publikos ga
vo pati švietimo taryba ir jos 
superintendentas James Red
mond, gaunantis po $56,000 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

metinės algos! “Tamstos alga 
toli pralenkia tamstos vertę”, į 
akis pasakė Mrs. Virginia Stru 
galski. Kita moteris Mrs. Mails 
puolė ginti, pareikšdama, esą 
Mr. Redmon'd vra “vertas kiek
vieno cento”.

Gavo naują širdies vožtuvą
Dr. John Kirklin, Alabamos 

universiteto Birmingame chi
rurgijos departamento pirmi
ninkas, padarė pusšeštos va
landos trukusią širdies opera
ciją kongresmanui Mendel Ri
vers, 65 metų amžiaus, iš Pie
tų D ako tos, kurio mi tralinis 
vožtuvas buvęs susidėvėjęs ii^ 
prakiuręs. Jam įdėtas plastiki
nė vožtuvo dalis. !

“Kongresmanas Rivers pra
deda pasveikimo procesą”, 
praneša ligoninė. r ,

iUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LA’DO TU V! U DIREKTORIAI:

I
I 
i

žmonės apserga nuo 
ankštumo

■ ■; • i.’v; ■ ’*!> -'i
Žmonės kenčia panašius fi- \ 

zinius ir protinius •efektus nuo 
ankštumo kaip ir gyvuliai, ką 
parodė ankstyvesni tyrinėji
mai, pasakė Massachusetts pro 
to sveikatos komisionierius Dr. 
Milton Greenblatt. “Per dide
lis žmonių tirštumas. darosi 
nuodingas. Individas žmonių 
ankštybėje nuodijasi.”

Tyrimai su gyvuliais parodę, 
kad per ankštai su kitais savo 
veislės nariais verčiamos būti 
gyvulių pataitės gimdo dau
giau negyvų ir nebesugeba suk 
ti lizdų. Patinukai pasidaro 
patalogiškai agresyvūs ir ne
beskiria savo lytinio partnerio.

Vis aiškiau nustatoma. kad| 
per ankštai žmonių per tirštai 
gyvenamoje aplinkoje labiau 
plečiasi alkoholizmas, psicho
zės. ir įvairūs iškrypimai, ne
kalbant apie didesnį kūdikių 
mirtingumą, ligomis apsikrėti 

DOVYDAS P. GAIDAS GĖRALDAS 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

i

.1.

B
I

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

7

%
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

__ _____ ___ —- , ____

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

I

BUTKUS - VASAITIS
mą ir kultūrinį nuosmukį.

Susirinkimo ii parengimą 
PRANEŠIM A 1 |

♦

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu; 
Draugijos priešmelinis narių susirin-j 
Kūnas Įvyks antradienį, gruodžio 15 į 
d. Hollywood Inn svetainėj. 2417 W. Į 
43rd St., 8 vaL vak. Nariai prašomi | 
atsilankyti, bus valdybos rinkimai ir 
šiaip svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.!

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
priešmetinis narių susirinkimas įvyks I 
gruodžio mėn. 16 dieną, trečiadieni 
1:00 vai. po pietų, Almera Simons 
svetainėje. 1640 N. Drake Ave., 103 
kamb. pirmam aukšte, ši kartą kvie-^ 
timu nesiunčiame. Nariai ir narės 
prašomi skaitlingai dalyvauti, nes bus 
vaidybos rinkimai 1971 metams ir ko
misijos knygoms patikrinti. Malonė
kite atsivesti naujų kandidatų Į narius. 
Po susirinkimo bus vaišės.

W. Menkus, rast.
.. ...

— Žemaičiu Kultūros Klubo prieš-, 
metinis narių susirinkimas ivyks tre-1 
čiadieni, gruodžio 16 dieną ’7:30 vai. 
vak. Hollywood svetainėj. 2417 W. 43 
Street. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug reikalų aptarti ir bus Į 
valdybos rinkimai 1971 metams. Na-i 
rių dalyvavimas būtinas. I

Rožė Didžgalvienė, rast.

1446 So. 56th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003
- ... .. . I

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 Į

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 I
South Holland, Illinois
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Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago 8, Illinois

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
———
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$5,000 minimum 
2 year certificate

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

Call: Frank lapelis 
3208’A W. 95,th St. 

GA 4-8654

— Jadvyga ir Antanas Janu- 
šaičiai iš Chicagos taip pat Elz 
bieta ir Balys Barauskai iš Ci
cero persikėlė gyventi j Los 
Angeles, Calif.

artėjame i 
Metus, 

enuosius 
i tenka 

pastarieji 
palankūs 
tapo dar 
Apgailes-

praradusi vagims 75,000 dolerių 
vertės prekių.

Sprendžiama, kad per visas 
JAV-bes kiekvieną dieną pava
giama už $8 milijonus vertės pre
kių. Vienas Cook apskritis per 
metus dėl vagisčių turįs po $400 
milijonų nuostolių. Biznio vedė
jai susirūpinę, kad krautuves 
apiplėšia ne tik kumpanagiai 
“kostiumeriai”, bet ir patys par
davėjai, ypač laikinieji, kai prieš 
šventes tenka padidinti parda
vėjų skaičius. . <

Kalėdos vagims šienapiūtė
Viena detektyvų organizacija 

skelbia, kad esą apskaičiuota, 
jog didesnio biznio metu, kai 
krautuvės yra pirkėjų pilnos, 
kiekvienas dešimtasis pirkėjas' 
yra vagišius! Viena Chicagos 
departamentinė krautuvė per 
dvi prieššventinio biznio dienas

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

— Sol. Stasė Klimaitė - Pau- 
tienienė, Los Angeles, Calif., 
vadovauja lietuvių radijo pro
gramai, kuri girdima šeštadie
niais 12 vai. iš stoties KTYM — 
AM 1460 kc. šios kultūrinės 
programos išlaikymui yra su
organizuotas Radijo klubas ir 
programos komitetas.

PAINT MAKER 
(BATCH MAKER) 

Shader — experienced 
Full or part time. 

Permanent.
Call 721-9800

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
. IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur 
Parūpiname paskola; visokeriopą ap- 
drau^ąį veikia-notariataSįs-- -r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

DEPENDABLE WOMAN
For working mother. 5 day week. 
Steady. Care of two school age boys. 
8:30 A. M. til 5:30 P. M. Good salary 

for right person. References. 
Excellent transportation near.

642-2273

SECRETARY
EXPERIENCED IN SHORTHAND 

TYPING AND FILING 
One girl office.
35 hour week.

35 E. WACKER
641-3164

$1,000 minimum 
1 year certificate

- Highest reserves.

LOAN ASSOCIATION
CHICAGO, ILL. 60632

■-? ŠE- Ppktar.ai.Ė^ Dxuktenis,- 
Degesys, A. Čepulis, R. Girie- 
tis ir J. Skrinska sudaro ■ Ohio 
lietuvių /gydytojų draugijos 
valdybą. Draugija turi apie 60 
narių ir kasmet paskiria ■ tūks
tančio dolerių premiją įvertin
dama. Įvairius lietuviškos kul
tūros pasireiškimus.

judri vieta — labai geras

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Pirmajame tome yra- 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
^Abu’ tdmar minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už. $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA-5-2787 -
Didelis'pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai,

* " ! maistas, pinigai.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas .atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

, 2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

— Sol. Irena Stankūnaitė 
koncertuodama įvairiuose ry
tinės Amerikos lietuviii paren
gimuose bei pobūviuose, išryš
kėjo kaip lietuviškos dainos 
puiki interpretatorė ir taip pat 
kaip staiga kylanti žvaigždė 
išpildant pasaulinių kompozi
torių kūrinius. Ji išaugo savo 
tėvo kompoz. Juozo Stankūno 
globoje, kuris jai akompanuo-

KUR KIEK SNIEGO '
Naciohal. Oro biuras per 10 

metų surinko 269 miestų pa
tyrimus, kiek kuris mieštas ga
li laukti Baltų kalėdų. Tikriau 
šiai baltos Kalėdos šfaųręs Ro
ckies kalnuose, Dakotųse, 
Minnesotoj, Micjiigane, Wis- 
consine ir Aliaskoje. Florida, 
Georgia, Louisiana ir Mississi
ppi išviso sniego nemato. Illi- 
nojus, Chicaga turi 43 nuošim
čius vilties, kad Kalėdos bus 
su sniegu, bet pietiniame Illi- 
nojaus gale tokios vilties tėra 
vos 6%, South Bend, Ind. 56%, 
Detroitas 40%, New Yorkas 
23%, Washingtonas 17%, Phi
ladelphia 23%, St. Louis 13%, 
Los Angeles ir San Francisco 0.

YOUNG LADY WANTED
FOR GENERAL OFFICE WORK 

Salary commensurate with ability 
and experience. Apply: 
RUBIN BROTHERS

1127 W. DIVISION — 5th Floor 
337-3530

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PR

Pasislėpęs "pantera" 
beverdqs samocjonq

Policija užklupusi Chicagos 
priemiestyje Maywood samogo- 
no varyklą surado 4 statines po 
100 galionų su užraugta broga 
ir 37 galionus jau išdistiiiūojo 
ir suėmė savininką juoduką, kurs 
pasisakė esąs Dennis Smith. Tei
sėjas iki teismo paleido už S3,000 
užstato, bet po to iš pirštų nuo
spaudų atpažino, kad 'paleistas 
“samogončikas” yra ’' juodųjų 
panterų partijos “sąyisaųgosĮmi- 
nisteris” Merrill Harvey, 23, 
kurs dar 1969 m. birželio mėne
sį buvo kartu su 16 kitų suimtas 
ir kaltinamas dėl žmogaus. pa
grobimo ir mušime, bet slapstė
si Harvey vėl suareštuotas ir 
užstatas jam nustatytas $150<

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų- is apar- 

tamentinio mūro, kuris ir15-metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton. Parke. Duoda virs-$16^000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500. > -

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 pajamų,. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.t t j 7 - -

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

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazu šildvmas ” platus sklvpaš, mūro 
garažas arti ofiso.rv $29,500. <

2 BUTU. 14 mehvmodemus mūras, 
3 auto mūro garažas,: Marquette Par
ke: S3ROOO. -n •

9 K AMR. MŪRAS, grąžus:^kaip 
naujas. . Geros pajamos- ;artl onūsų. 
$19,600.?P; S

Valdis Real Estate ^ ’•4 ; g?
7051 So. Washtenaw Ave. -RE- 7-7200

Kun. PETRAS M. URBAITIS; 
6800 So. Campbell Avenue 

Chicago, Illinois 60629 
Tel.: PR 8-2126

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY

Centro valdyba:
Pirmininkas Jonas švedas, 

vicepirmininkas Leonas Balza- 
ras, sekretorius Matas Klinka 
kasininkas Juozas Vilutis ii 
valdvbos narvs Kostas Karoblis

- TAURAGĖS KLUBAS ren
gia Naujų Metų sutikimą gruo
džio 31 d. 7:30 vai. vakaro Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Avenue. Dėl informacijų sta
liukams rezervuoti prašoma 
skambinti telef. GR 6-8417 arba 
476-4228. (Pr).

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

17,000 šaukiami karo
, > tarnybon

Pentagono šaltinių praneša
ma, kad šią savaitę bus paskel 
btas šaukiamųjų -kariškon tar
nybon sąrašas, apie 17,000 nau
jokų. Tai didžiausias šauki
mas vieno mėnesio bėgyje.

Dar prieš; 4 mėnesius, rug
sėjo mėn. buvo paskelbtas sau 
kimas 39 tūkstančių vyrų, bet 
tas skaičius buvo išdėstytas pa 
mėnesiui — rugsėjo; mėn; 12,000 
spalio mėn;' 12,000' lapkričio — 
18,000 ir-.kitųs gruodžio- mėn.

z as 
4as.
j»iai gj’vųjy draugų tarpe ilgą 
Jaiką bus su pagarba minimi, 
o jų šeimoms ir artimiesiems 
■šiuo reiškiame gilią ir nuošir
džią užuojautą.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga Centro Valdyba 
siunčia visiems sąjungas na- 
raims ir jų šeimoms nuoširdų 
pasveikinimą ir geriausius lin
kėjimus asmeniškos laimės.

5 ;KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu. moderni- virtuvė ir vonia, >2; auto
mobiliu earažas. S20.506. - -
į'4 KAMBARIU EXPANDABLE (yir- 
šns neužbaigtas), abvnaujis' mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaug langai, 2,- au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklrpas. $25.000. “ r

5 KAMBARIU mūrinė rezidenęiia; 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. ’ SIR9<M). 1 ?• 7-

2 PO 6 MARINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas, Mar
quette Parke. $32.000.' '''>

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šill- 
ma gazu. alumin. langai, platus siely? 
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43.000 -
“ 4 PO 5 TR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymą* cazu, 
garažas. Marquette Parke. $52.000.

NURIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*

Automobilis su visais patogumais pavadintas "Miilės mašina". Užpakalyje yra baras, patogi sofa, 
įvairiaspalvės lempos. Viengungiai su tokiu automobiliu galėtu važiuoti į pasimatymus. Kaina 

nemaža ■— 100,000 dol.

2 Lietuvos Kariuomenės 
j Kūrėjų - Savanorių žodis 
' Laiko tekini j 
Naujuosius 1971-sius 
praeičiai palikdami 
1970-us. Su širdgė J* - 
konstatuoti, kad ir 
metai mums nebuvo 
įr mūsų retos gretos 
labiau praretintos.
taudami prisimename tuos Lie 
tuvos laisvės kovų draugus, ku
riuos praeituose metuose Pra
amžius išrovė iš gyvųjų tarpo. 
Tai amžinos atminties kūrėjai 
savanoriai, mūsų Sąjungos 
.nariai: Vaclovas Alksninis, 
Petras Asauskas, Simas Naru- 

Juozas Sabaliauskas, Juo- 
Šarūnas ir Sergėjus Reu-

Jų atliktieji garbingi žy-

šunies neišgelbėjo, 
o pati žuvo

Richmond, Mich, šiame vals
čiuje, kur anksčiau gy veno di
dokas lietuvių skaičius, visus 
sukrėtė jaunos mergaitės ne
reikalinga mirtis. ,

Sudegė Bruce ir Margaret 
Sands namai, šeimininkai ne
laimės metu apdegė ir buvo nu 
gabenti i McHenry County li
gonine. Ten buvo ir 12 metų 
Arietta Sands, josios broliai 
Timothy ir Bruce, ir 15 metų 
kaimynas Michael Kidder.

Užsidegė Sands namas, bu
vęs 5514 Broadway St. Jau
niausioji duktė Arietta, prisi
minusi, kad name liko labiau
siai mėgiamas jos šunytis. Jai 
labai pagailo to šunyčio. Ji nie
ko kitiems nesakė^ šoko ir iš
bėgo šunelio gelbėti. Niekas 
jos nesivijo, nes nežinojo, ką 
ji rengiasi daryti. \

Pribėgusi prie liepsnojančio 
namo, ji tuojau ' šoko i vidų, 
kad galėtų surasti ten paliktą 
šunytį. Deja, šunelio ji neiš
gelbėjo, bet pati buvo lieps
nos apsupta ir Sunaikinta. Ji 
nepajėgė ištrūkti.’ Žuvo ne tik 
jos mylimas šunytis, bet ir ji

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

M ir primena, kad jis rūpinasi Lietuvių Saleziečių naujo 
lt tro Romoje reikalais, renka aukas jaunimo bendrabučiui 
~ ir spaustuvei ir per Balfą pardavinėja knygas. Stambesnę 
g- -sumą aukojusieji gaus Balfo pakvitavimą pajamų mokes- 
S čiu’hūsk'aitvmui. w •

stiprios sveikatos ir ilgą amžių 
sveikiems sulaukti tekančios 
aušros prisikėlimui, iš sunkios 
rusų okupacinės priespaudos, 
laisvam ir nepriklausomam gy 
venimui, mūsų Tėvynei Lietu
vai.

— Helm, Liauba ^.ąkiy\’iąi 
reiškiasi Marquette ,Parko., apy 
bųkės " H,klubų, jaunimo ųy7 
ganizaęįjęųe, ’ įųriojjepĄaisyąląii 
kis yra užiiųtą^ jvąiyiąisį^prąį- 
tiškafs’ darbais ir užsiėmimais 
be jokio skirtumo, tai^.geneęą- 
cij ų. ’ Ap^iįnljęs. įįųbo,,, nares 

s^^P^tisicis , įiaubos
namuose .kalėdinėms ..yaišėiųs. 
Klubų veiklos plitimas ir ži
nios apiė jų darbuotojus yra 
pageidaująnios^ visuomenėje, ir 
spaudoje.Policijai pavyko nustatyti, 

kad gaisras kilo dėl jaunuolių 
neatsargumo. Jaunuoliai ban
dė pasikepti skanumynų. Kep
tuvė buvo kaitinama skystu 
kuru. Vienas jaunuolis, deg
damas cigaretę, per neatsar
gumą uždegė keptuvę. Tuojau 
užsidegė kuras ir įvyko didelis 
sprogimas, kuris padegė na
rna.

Gaisras paguldė ligoninėn 
veik visą šeimą ir atėmė gyvy
bę jauniausiai mergaitei, no
rėjusiai išgelbėti mylimą šu
neli.

Niekad nereikia eiti į degan
ti narna. Atrodo, kad degan
čios liepsnos nepasieks. Jos 
pradžioje nepasiekia, bet ap
nuodija dujos, o vėliau priar
tėja ir liepsnos, šis pavojus 
turi būti išaiškintas kiekvie
nam vaikui.

Stasys Patlaba

Passbooks

5’/2% M®
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 ARCHER AVE.,

Komunistai verbuoja 
jauniklius

čikagiškis Gerald Wayne 
Kirk, 22, buvęs 4 metus komu
nistu jaunųjų organizacijų vei
kėjas ir FBI informuotojas, 
liudydamas Senato investigįa- 
cijų komisijai Washingtone 
pareiškė, kad komunistai daug 
daugiau yro suinteresuoti “Nau 
jąja Kaire” negu buvo mano
ma. Kirk, būdamas Chicagos 
universiteto studentu, buvo 
1965 metais Įtrauktas į SDS 
(Students for Democratic So
ciety)). greit po to į komjau
nuoliškąjį Du Bois Klubą ir 
pagaliau i pačią kompartiją.

Kirk tvirtina, kad komunis
tai jau seniai yra gyvai suinte
resuoti kaip prisiauginti jauni
mo ir kad visi tie būriai Ame
rikos jaunuoliu kurie keliavo 
i Kubą “cukriniu nendrių piau 
ti”. buvo komunistų visą laiką 
Kuboje “šviečiami”. Kirk skai
čiuoja, kad Illinojuj yra tarp 
300 ir 400 kompartijos narių.

; JUOZAS (JOE) ' JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nuSr/.Wolvus,- .Mercedes, Jtorschus, ir 
kitas užs. įr vietinės gamybos.maži 
nasJ Elektroninis tikrinimas; patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Vajau kilimus ir baldus.
‘ * Pilna apdrauda.

L RUDIS: Tek CL-4-1050

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

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REAL ESTATE AND.BUILDERS. 
' >2658 WEST 59th STREET T 

; /. ‘ PRospect S

| LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR j
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HOME INSURANCE
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help your HEART


