
M & U J 01M © §
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The First and Greatest Lithuanian D&ty in America

NAUJIKUOS
Th< Utkuaaiui D*Jy Neri

PukV^hed hy Th© Lithuanian Newj PuhEfhing Co-. Inc.
1729 So. Halsied Street, Chicago, HL 6C6C3

EAyznartet 1-6100
Over Ont Million Lithuanian In The United Stets*

Chicago, Ill. — Penktadienis, Gruodžio-December 17 d., 1971 m. Kaina 15c
----------------—    ^'odicaj n"^®3 <5* --------------------------------------- ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------------- ----------—----------------------------------------------------------------------------

^as/iino* Vision

YTU PAKISTANO VALDŽIA KAPITULOS
INKŲ DARBININKAI IŠSIKOVOJO 
RESNES DARBO SĄLYGAS, ALGAS

Metai nuo Lenkijos darbininkę sukilimo
D YNI A. — Antradienį suėjo metai nuo Lenkijos darbi- 
maišto Gdansko, Stetino laivų dirbtuvėse. Darbininkai su- 
zavo streiką ir pasileido į gatves degindami komunistų par- 
r valdžios įstaigas. Riaušėse žuvo 45 asmenys, 1,600 buvo 
;ų ir apie 3,OOOl suimtų. Darbininkai tačiau išsikovojo 
agerinimų ir nuvertė Gomulkos vyriausybę.- šiandien Gdans- 
npartijos rūmai jau atstatyti, krautuvės privežtos įvairių 
ir uosto darbininkai su pasitenkinimu kalba apie pagan

us sąlygas. -

15 VISO PASAULIO
: utini s lenkų kompartijos 
komiteto posėdis išmetė 

ibiurd ir buvusį premjerą 
ciewiez, kuris streikuo- 
s darbininkams pasakė 
labai griežtą, grasinan- 

bą. Centro komitete apie 
ra nauji žmonės, Giereko 
d, Gdynioje žmonės pri- 

kad laikai dabar geres- 
iau galėtų ir turėtų būti

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” kritikavo Ameriką ir Brita
niją, kad šios stato kliūtis Eu
ropos saugumo konferencijai, 
reikalaudamos derybų tarp kari
nių blokų, siekdamos sudaryti 
prieš sovietus vieningą bendrą I rėjais Azorų salose padarė netikėtą nuolaidą Prancūzijos prezi-

"tikGdansko kapinėse, kur 
apų turi užrašus “tragiš- 
ro gruodžio 17 d. 1970 m.” 
tįjoj po darbininkų sukili- 
džia darbininkų algas pa- 
5%, tačiau Stetine, Gdy- 
r Gdanske algos buvo pa- - 
50%. čia darbininkai gau- 
3,000 zlotų per mėnesį ir 
ana apie 400 zlotų bonusų. 
inkai neleido partijai nu

buvusio streiįp^.vadų. 
igai, jie dar išsikovojo sau 
ius darbus. Darbininkai 
irbtuvėse pastatė valdžiai 
,000 įvairių reikalavimų 
eik visi jie buvo paten- 
Kiti, kuriu išsprendimui 

i daugiau laiko, kaip nau- 
:ų statybai, irgi skubiai 
ni* -. ' - :
įsko darbininkai Visų 
jut dieną buvo susirinkę 
les pagerbti savo-žuvusių 
į. -Partija nieko darbinin- 
nesakė, kai jie degė žva- 
ir dėjo gėles.
rijos darbininkai yra pa
ti pasikeitimais centri- 
ildžioję. Naujasis partijos 
Gięrekas laikomas darbi- 
draugu, nes jis pats jau- 
e buvo angliakasys. Jis. 
isai kitą valdymo stilių, 
važinėja po kraštą ir kal- 

,u darbininkais fabrikuo- 
itose darbovietėse. Jis įve- 
; televizijoje piliečių au
dimų ar pageidavimų pro- 
s, kuriose valdžios žmo- 
sakinėja viešai į priekaiš-

'rašo išgelbėti 
Simą Kudirka

YORKAS. — Batunas 
si į Jungtinių Tautų Aukš- 
bmisarą Pabėgėlių reika- 
5U peticija, kurioje šako
simas Kudirka yra tikras 
ąžinės kalinys, nes jis ne

suderinti savo tautybės 
o žmoniškumo su sovietų 
os reikalavimais. Jo gy- 
kalba teisme yra puikus 

nas jo įsitikinimų stipru- 
Simas Kudirka, pabėgda- 
JAV laivą “Vigilant” 1970 
jkričio 23 d. pasiekė lega- 
jabėgėlio statusą ir nele- 
veiksmai, kuriais jis bu- 

igrąžintas Sovietų Sąjun- 
epakeitė to legalaus pabė- 
statuso.
imas prašo, kad JT Komi- 
Pabėgėlių reikalams aš

iai darytų žygių, kad Si- 
Kudirka būtų paleistas ir

liniją. Sovietai siūlo visus klau
simus ir blokų kariuomenės su
mažinimą, svarstyti'pačioje sau
gumo konferencijoje.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Robert Taft Jr. iš Ohio 
pasiūlė senate amnestijos įsta
tymą, kuris dovanotų visiems 
jauniems amerikiečiams, nėju
siems į kariuomenę ar išbėgu
siems į. svetimus kraštus, jų lau
kiančias bausmes, šis įstaty
mas neliečia dezertyrų, kurie pa
bėgo jau iš kariuomenės.

LONDONAS. —■ Britanijos 
parlamentas patvirtino ’naujas 
algas karalienei ir jos šeimos na
riams. Darbo partijos atstovas 
■Hamilton piktai kritikavo šiuos 
pakėlimus, sukeldamas skandalą 
parlamente, kai jis karalienę Mo
tiną pavadino pensininke, o prin
cesę Margaritą — išlaikoma mo 
terimi. “Tiesa, karalienė Mo
tina visada gražiai šypsosi, ta
čiau, jei mano žmona gautų to
kią algą, ji niekad nesustotų 
kvatojusi”, pareiškė darbietis 
atstovas. : 5..

NEW YORKAS. — Grupė gy
dytojų, "anestezijos -specialistų, 
stebėjo kinietį daktarą užmari
nantį pacientą senu kinų būdu 
— adatų smaigstymu į tam tik
ras kūno vietas. Nutarta to
liau studijuoti šį būdą, pasikvie
čiant specialistus iš Kinijos.

ČIKAGA. — Keli cigarečių 
pirkliai Čikagoje padavė į teis
mą miesto tarybą, kuri pakelia 
cigarečių mokesčius. Prie pirklių 
prisidėjo ir vienas rūkorius.

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė supirko Illinois, Iowa, 
Kansas ir Nebraska javų rinko
se 1.4 milijonus bušelių kuku
rūzų, norėdama padėti ūkinin
kams, kurie šiemet jų daug už
augino.

ČIKAGA. — Kojinio futbo
lo rungtynėse graikų komandos 
treneris revolveriu pagrasino ge
riausiam kroatų žaidėjui: “Jūs 
geriau šių rungtynių nelaimė
kite’1! Policija graikų trenerį 
Steve Pappas suėmė už nelegalų 
ginklo naudojimą.

LONDONAS. — Britanija pa
skelbė, kad Libija yra pašalina
ma iš" sterlingo svaro grupės, 
nes ji atsiėmė savo pinigus iš 
Londono bankų.

išsiųstas į jo pasirinktą šalį. Kol 
šitoks sprendimas bus pasiek
tas, Komisaras prašomas įsikiš
ti, kad jo kalinimo sąlygos būtų 
palengvintos. Paskutinėmis ži
niomis Simas Kudirka yra lai
stomas koncentradijos stovyk
loje Potmoje.

Karas Ryty Pakistane milijonus žmoniy išvarė i$ namy. Daug pabėgėliy atsidūrė kaimyninėje 
indi joje. Kiti ieško saugios vietos laukuose ir džiunglėse.

JAV SUTINKA NUVERTINTI DOLERI
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas su savo pata-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

dentui Pompidou, pažadėdamas nuvertinti dolerį. Dar antradie
nio rytą buvo kalbama, kad dolerio Amerika nenuvertins. Panašiai 
pasakė ir iždo sekretorius Connally. Paskutinį kartą Amerika 
nuvertino dolerį 1934 metais po deprasijos. šią žinia paskelbus 
bendrame pasitarimų komunikate, dolerio vertė tuoj nukrito lais
vojo pasaulio biržose: Tokijo, Ciuricho, Romos, Paryžiaus, Frank
furto, Londono ir Paryžiaus bankuose.'

Kongrese ši žinia buvo priim
ta su pasitenkinimu, nes prezi
dentas iš Prancūzijos išsiderėjo 
pažadą padėti suderinti dolerio 
verte su kitu valiutu vertė
mis. ■ . '■ '■ ■.

į /
. Dolerio nuvertinimas nepa

kenks 'Amerikos viduje dolerio 
perkamajafi galiai, tačiau' (do
leris galės mažiau pirkti užsie
niuose, todėl importuojamos pre
kės pabrangs. Nukentės ir ame
rikiečių turistai, kurie užsieniuo
se daugiau už viską mokės. Ki
tos valstybės turės pakelti savo 
valiutos. vertę, ypač Japonija ir 
Vokietija. Pasaulio svarbiosioms 
valiutoms iš naujo sutvarkius 
jų tarpusavio vertės klausimus, 
gali pagyvėti Amerikos ekspor
tai, prekių gamyba Amerikoje 
ir sumažėti bedarbių skaičius. 
Užsienio prekės: automobiliai, 
užsienio gėrimai Amerikoje gali 
pabrangti. Laukiama, kad visa 
eilė valstybių, sekdamos Ame
rikos pavyzdžiu irgi nuvertins 
savo valiutas;'

šis dolerio nuvertinimas laiko
mas “formaliu” nuvertinimu, nes 
praktiškai dolerio vertė visoje 
eilėje valstybių nukrito, kai tos 
valstybės paleido savo valiutą 
laivai “plakioti” rinkoje. Ypač 
pakilo japonų jena. Dolerio ver
tė po rugpjūčio 15 d. preziden
to naujos ekonominės politikos 
paskelbimo nukrito vidutiniškai 
5.5%. Santykyje su japonų je
na dolerio vertė nukrito 11%.

Dolerio nuvertinimas prak
tiškai pakels ir aukso vertę.. Bir
žose jau dabar už unciją aukso 
mokama apie 43.50 dol., nors 
“oficiali” aukso kaina yra 
dol. už unciją
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Rado naują 
žibalo šaltini

RIYADH. — Saudi Arabija 
paskelbė, kad buvo rasti nauji, 
labai dideli žibalo šaltiniai, ku
rie gali prilygti garsiam Ghawa- 
ro žibalo laukui, didžiausiam vi
same pasaulyje, dar turinčiam 
80 milijardų statinių žibalo.

Naujas šaltinis rastas Aram- 
co bendrovės apie 80 mylių piet
ryčius nuo Riyadho, Saudi Ara
bijos .sostinės.

Amerikietis, 19 metų išbu
vęs Kinijos kalėjimuose, papa
sakojo, kad jis sėdėjo vienas .ce
lėje pirmus trejis-lmetus ir pa
skutinius 6 metus. ■ ’ • -

Belfaste, šiaurės Airijoj, 
buvo sužeisti du britu kareiviai. 
Vienas 16 metu airis kareiviu 
nušautas.

< Londone nežinomi piktada
riai paleido šūvį ir sužeidė Jor
dano ambasadorių. Manoma, kad 
tai palestiniečių arabų atenta
tas.

JAV aukštas diplomatas 
lankosi Sudane, kur jis bando 
pagerinti ryšius tarp Sudano ir 
Amerikos.

Sibire įvyko stiprus žemės 
drebėjimas, 7.8 laipsnių stipru
mo.

Amerikos bombonešiai puo
lė karinius taikinius š. Vietna
me, 210 mylių nuo demilitari
zuotos zonos.

♦ Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris pareiškė, kad Izraelis 
turi priimti JT rezoliuciją, arba 
Egiptas turi pilną teisę pradėti 
karo veiksmus.

WASHINGTONAS. — Pran
cūzijos ir V. Vokietijos finansų 
ministerial jau susitarę dėl sa
vo valiutų santykio. Markės ver
tė būsianti pakelta 5%.

Sovietu generolai 4- O 
lanko arabus

BAGDADAS — Sovietų gy
nybos ministeris maršalas Greč- 
ko atvyko su didele karininkų 
delegacija į Iraką, o iš čia po 
keturių dienų vyks į Siriją, Egip
tą ir Somali ją. Tuo pačiu metu 
į Sirios uostą -Latakia atplaukė 
keturi sovietų karo laivai. Greč- 
kos delegacija stebės Irako avi
acijos manevrus ir apžiūrės Bas- 
ros karo uostą Persijos įlanko
je, kur dažnai lankosi sovietų 
laivai.

Irakas ir Sirija yra ginkluoti 
sovietų ginklais. Manoma, kad 
sovietų karinė delegacija patik
rins, kokių dar ginklų reikia
toms arabų šalims, besiruošian- lis visų ūkių. Privatūs ūkinin- 
čioms naujam karui prieš Izrae- kai turi mokėti už traktorius 
F. daug brangiau, negu moka vals-

Turkijos kariai 
įspėjo politikus

ISTANBULAS. — Turkijos 
kariuomenės vadai po dviejų vy
riausybės krizių parašė raštus 
visoms politinėms Turkijos par
tijoms. Raštus pasirašė prezi
dentas Sunay, buvęs kariuome
nės štabo viršininkas. Partijoms 
aiškiai pasakoma užmiršti visus 
skirtumus tarp partijų ir be jo
kių trukdymų pravesti nurody
tas reformas. •

Prezidento atsiustame refor
mų sąraše yra: 
įstatymas,. švietimo reformą, 
mokesčių, teisingumo įstatymų 
reformos. Nurodoma, kurias 
pramonės šakas reikėtų naciona
lizuoti ir kaip reikėtų pakeisti 
rinkimų, partijų, parlamento 
procedūros nuostatus.

Kariuomenės vadovybė iki šiol 
buvo kantri, tačiau nurodoma, 
kad ateityje Įvairūs politiniai 
manevrai ir trukdymai vyriausy
bei gali privesti prie karinės dik
tatūros.

ės reformos

knkų reformos 
žemės ūkyje

VARŠUVA Nauja Lenkijos 
vyriausybė pradėjo išduoti savo 
ūkininkams jų žemės nuosavy
bės dokumentus. Lenkijoje yra 
3.5 milijonai privačių ūkinin
kų, kurie dirba žemę savo tėvų 
ir senelių ūkiuose, tačiau iki šiol 
Lenkija, kaip ir kitos komunis
tinės valstybės, skelbė, kad “vi
sa žemė priklauso valstybei”. 
Praktiškai valdžia nesikišdavo į 
privačius ūkius. Jie turėdavo 
tik atiduoti valstybei duokles, 
už kurias gaudavo menkesnes 
kainas, negu mokamos laisvoje 
rinkoje.

Naujos žemės ūkio reformos 
numato panaikinti priverstinas 
duokles valdžiai. Ūkininkai ga
lės auginti, ką nori ir parduo
ti savo produktus už normalią 
kainą. Valdžia tačiau padidina 
ūkininkams žemės mokesčius. 
Vyriausybė apskaičiavo, kad pa
liktas savo nuožiūrai ūkininkas, 
nors ir nepristatydamas valdžiai 
produktų, pagamins daugiau, 
jei turės ekonominį motyvą — 
pelną, šiomis reformomis lenkų 
valdžią žengia dar vieną žingsnį 
į “pragmatišką socializmą”.

Lenkijos ūkininkų dalia nėra 
lengva. Jiems trūksta ūkio ma
šinų, todėl Lenkijoje dar yra 2.5 
milijonų arklių. Daug ūkių ne
turi šulinių — net ketvirtada-

INDIJOS DALINTAI DACCOS MIESTE
NEW DELHI. — Indijos premjerė Indira Gandhi parlamen

te paskelbė, kad Pakistano karinė valdžia Rytų Pakistane be sąly
gų pasidavė Indijos kariuomenei ir ši jau užėmė Daccos miestą. 
Pasidavimo ceremonijas atliko Pakistano 36-tos divizijos vadas, 
pasiduodamas pirmojo Indijos dalinio, įžengusio į Dacca, vadui. 
Premjerė Gandhi pabrėžė, kad Indijos kareiviai nepasiliks Ben
galijoje ilgiau, negu yra reikalinga. Indijos kariuomenės rytinio 
fronto štabo viršininkas gen. Jacob atskrido į Dacca prižiūrėti 
pakistąniečhi kareivių nuginklavimo.

Užvakar paskelbtas Indijos 
ultimatumas Pakistano vado bu
vo priimtas pusę valandos prieš 
jam pasibaigiant. Indija buvo 
sustabdžiusi miesto bombarda
vimą 16-kai valandų.

Tuo tarpu, Amerikos karo lai
vyno grupė su lėktuvnešiu “En
terprise” ir 2,000 marinų jau 
atplaukė į Bengalijos įlanką. In
dija protestuoja prieš laivyno at
siuntimą. Bijoma, kad ameri
kiečiai neimtu išsikelti i kranta 
ir nepradėtų išgabenti pakista
niečių kareivių. Daccoje dar 
yra 182 amerikiečiai, kuriuos 
galėtų į laivus perkelti Ameri
kos helikopteriai iš laivo “Tri
poli”. Amerikos vyriausybė nie
ko neskelbia apie laivyno tikslus.

Indijoje nuotaikos prieš Ame
riką vis blogėja. Taxi šoferiai 
atsisako amerikiečius pavežti. 
Buvęs Indijos ambasadorius Wa- 
sĮungtone pasitraukė iš Indijos- 
Amerikos draugijos. Parlamente 
atstovai siūlo nuskandinti Ame
rikos laivus Bengalijos įlankoje. 
Indijos miestuose kasdien degi
namos Amerikos vėliavos ir pre- 
židento Nixono iškamšos. .^,.7

Pasaulio sostinėse jau kalba
ma, kas šį karą ląimėjo ir. kas 
— pralaimėjo. Indija yra di
džiausia laimėtoja. Premjerė 
Gandhi iš anksto perspėjo pasau
lį, kaip ji darys ir tą padarė. Ji 
gerai apskaičiavo karinę ir po
litinę padėtį. Sovietų Sąjunga 
nuo pat karo pradžios rėmė In
diją ir todėl irgi- yra laimėju
sių skaičiuje. Pakistanas pra
lošė savo rytinę provinciją ir da
bar bus tik 55 milijonų netur
tinga valstybė, negalinti nė iš to
lo lygintis su Indijos milžinu. 
Kinija diplomatijoj pralaimėjo, 
parodžiusi, kad ji neremia laisvės 
trokštančių tautų kaip benga
lai, bet remia karinius Pakistano 
diktatorius. Amerika irgi rėmė 
pralaimėtojus — Pakistaną, iš 
kurio ji nieko negali laukti. Ame
rika neišgelbėjo Pakistano iš pa
niekinančio pralaimėjimo. Toje 
Azijos dalyje sovietų įtaka su
stiprėjo, o Amerikos — sumažė
jo. Nei Indija, nei Pakistanas ne
turi už ką būti Amerikai dė
kingi.

Po karo veiksmų ir skerdynių 
Amerikai vėl teks siųsti maistą 
ir kitą paramą nukentėjusiems 
Azijos gyventojams, ypaė-nau- 
jai Bengalijos valstybei.

Indu kariuomenė
gerai organizuota
NEW DELHI. — Užsienio ste

bėtojai prisipažįsta nesitikėję iš 
Indijos" kariuomenės tokių žy
gių kaip Rytų Pakistano užka
riavimas per tokį trumpą lai
ką. Karinė vadovybė parodžiusi 
gerai koordinuotą, aukšto lygio 
planavimą.

Nurodoma, kad Indijos ka
riuomenė yra sudaryta iš sava
norių, kurie stoja kariuomenėn, 
nes Čia gyvenimas lengvesnis už 
civilių. Kareivis gauna dides
nes algas už paprastų darbinin
ką. Per metus jis paleidžiamas 
dviem mėnesiam atostogų. Ka
rininkai Indijoje yra aukšto ly
gio, gerai apmokyti. Britų ka
riuomenės pavyzdžiu, pulkai ir 
brigados yra sudaromi iš atski
rų vietovių kareivių. Garsiausi 
yra Gurkha šauliai, Pundžiabo 
pulkas, Sikhų lengvieji pėstinin--’ 
kai, Madras pulkas, Rajputano 
šauliai ir pan."" ' .L':'

Skirtumas tarp karininkų ir 
kareivių, nors Indija save laiko 
socialistine šalimi, yra labai di
delis. Karininkai tarp savęs kal
ba angliškai, vadina vieni ki
tus “džentelmenais”, o kareivius 
vadina “mūsų vaikinai”. Karei
vis, kaip ir britų laikais, į ka
rininką, kreipiasi —■ “sahib”.

Pakistane irgi yra narsių ka
reivių, tačiau jų tarpe raštingų 
yra tik 8% Pakistano kareivis 
pasitiki daugiausia religija ir 
Alachu. Žuvę kareiviai eina tie
siog į rojų — moko musulmonų 
tikėjimas. Kareiviai irgi visi sa
vanoriai, tačiau kareiviai yra 
menkiau aprūpinti už Indijos ka
reivius.

Ir Filipinai keičia 
savo politiką

MANILA. — Filipinai "*ol 
nepalaikė ryšių su kom.„.lX. Į 
valdomom valstybėm, • tačiau 
dabar paskelbta, kad greit bus 
užmegzti diplomatiniai santy
kiai su Rytų Europos kai kurio
mis valstybėmis ir pradėta su 
jomis prekiauti. Filipinų pasiun
tiniai jau lankėsi Jugoslavijoje 
ir Čekoslovakijoje. Bandyta pre
kiauti su Rumunija, Lenkija ir 
Bulgarija.

Filipinai kol kas nesirengia 
keisti santykių su Kinija ar So
vietų Sąjunga. Komunistų par
tija Filipinuose yra uždrausta. 
Filipinams tačiau reikia rinkų 
ir biznio, todėl nutarta gerinti 
santykius ir su komunistinėms 
šalimis.

tybiniai ūkiai. Neįmanoma gau
ti mašinų dalių, padangų.

Nežiūrint sunkumų, Lenki
jos privatūs ūkiai proporcingai 
pagamina daug daugiau maisto 
produktų už valstybinius ūkius. 
Valdžia tikisi, kad gavę nuosa
vybės dokumentus ir atleisti nuo 
priverstinių duoklių, ūkininkai 
pagamins dar daugiau.

Pradės reguliuoti 
medicinos kainas' 
WASHINGTOXAS. — Kainų 

komisija nutarė reguliuoti ir 
medicinos patarnavimų kainas, 
kurios praeityje nemažai pri
sidėjo prie infliacijos Ameriko
je. Komisija pranešė, kad ligo
ninių kainų kilimas negalės bfi- 
ti didesnis kaip 6%, o gydytojų 
honorarai negalės kilti daugiau 
kaip 2.5%. šiuo metu medicinos 
kainos kyla po 12.9*7 kasmet.

Ligoninėms ir daktarams teks 
sudaryti patarnavimų kainoraš
tį, kuriame matytųsi bet kurie 
kainų pakeitimai. Medicinos kai
nų priežiūrą vykdys mokesčių 
inspekcijos įstaigos.



1 TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir jausmu damos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 

REIKIAMA GLOBA MIRŠTANTIEMS
Nekenkime net ir tada, kar padėti negalime, 

žmoniškas medicinos reikalavimas

Kalėdų laike daug kalbama Kiekvienas gimstam, gyvenam 
apie su žmogaus gimimu suriš
tus dalykus. Negerai, kad per 
daug užmirštama kita žmogaus 
gyvenimo dalis — jo atsiskyri
mas iš mūsų tarpo. Kaip gims
tant žmogui negalima jam kenk
ti, juo labiau jį žudyti, taip ne
valia žmogaus apleisti jo gy
venimo keliui siaurėjant iki vi
siško pranykimo. Nors ir ne
galima kartais pratęsti žmogaus 
gyvenimo, — vis »vien reikia 
visą laiką žmogui lengvinti vi
sais galimais būdais jo kančias.

žmogaus gyvenimo pabaiga 
apima ne tik jo merdėjimą lo
voje, bet ir visą eilę nekeičiamų 
Įvykių ligos eigoje, kada pats 
gyvenimas darosi nemalonus ir 
mirtis tampa neišvengiama. 
Tokiais laikotarpiais gydytojo 
uždavinys yra sumažinti liguis
tumo reiškinius — simptomus 
ir lengvinti kančias, įskaitant 
ir dvasinę Įtampą, Taip jis žmo
niškai elgiasi vietoj beprasmių 
žmogaus gyvenimo pratęsimui, 
pastangų dėjimo. 1

ir mirštam savitai
Anglijos gydytojas J. R. 

Caldwell, gyvenąs Newick, Sus
sex, peržiūrėjo ir sugrupavo mir
tis šimto savo praktikos paci
entų, kreipdamas dėmesį į sa
vitą jų iš šio pasaulio atsisky
rimą. Jis atkreipė dėmesį į se
kančius su žmogaus mirtimi su
rištus dalykus. Minėtoj gru
pėj žmonės mirė, sulaukę vi
dutiniai imant 77 metų amžiaus. 
Vyrų mirties amžiaus vidurkis 
— 72, moterų — 79. Du seniau
sieji — vienas vyras ir viena 
moteris — buvo sulaukę po 96 
metus. Jauniausia mirus buvo 
41 metų moteriškė.

Moterys stipriau laikosi už gy
venimo siūlo negu vyrai. Taip 
tvirtina minėtas gydytojas. Jos 
senesnio amžiaus sulaukia ne
gu vyrai. Tai viena. Antra, jų 
paskutinioji liga — ar tai na
mie, ar ligoninėje, vidutiniai tę
siasi septynis metus, gi pas vy
rą — tik penkis. Paskutinioji 

• gyvenimo scena moterims už-

Vakary Vokietijos konstruktoriai bando nauję masinio transporto vagoną, kuris skrieja virš ge
ležiniu bėgi y, varomas stipriy elektro-magnetiniy sroviy.

trunka 70 dienų, vyrams — tik 
pusę tiek: 26 dienas.

Ii-

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu Tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose, viršeliuose už §6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresą:

Gyvostingumu moterys 
pralenkia vyrus

Vienos seniems žmonėms 
galaikiam gulėjimui skirtos
goninės daviniais remiantis su
sekta sekantis moteriškų gyvas
tingumo pranašumas prieš vy
rus. Minėto pobūdžio ligoninėj 
1948 metais gulėjo 48 vyrai ir 
52 moteriškės. Taigi abiejų ly
čių ten buvo beveik lygus skai
čius pradžioje. Po ketvirčio šimt
mečio — po 24 metų — 1971 me
tais ten vyrų buvo tik 12, o mo
terų 85. Ar tai rodytų, kad di
desnis moterų skaičius sulau
kia gilesnės senatvės? Minėtas 
gydytojas tvirtina, kad tų vy
rų, kurie buvo vedę jaunesnes 
žmonas, pastarosios turi dar gy
vus ir jas prižiūrinčius asmenis. 
Pirmiems vyrams mirus — anos 
ištekančios net po kelis kartus, 
kol jos pirmojo vyro likimo su
silaukia.
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;; 154-pust knyga. _ -Kaina $1.50 ?<
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« Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
ft Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
» ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tt tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
ft laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
« šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
« 'J. 'Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis, 
ft Kas negali užeiti i “Naujienas”, tai ’ prašomas persiųsti SI.50 čekį 
« arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:
3 -T. N A U JIEN OS
!j 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiųsime.

KIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi.................

■Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai
Įrištas, 431 pust ...___ ____ -—-------- - --------------

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJV LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORUA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — S2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ________________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p—
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 pusi. —.....-------------------
P. Lrūdžiuvienė, ATSIMINIMAI A*PIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., --------- ----------------------------------------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ___________
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik __ _______________________

kokią

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$550
$3.00

$1.00

$4.00

$10.00

1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. •— Telef. HA 1-6100

Ne visi vengia staigios mirties

Pagyvenusieji žmonės geriau 
velija numirt staiga, negu ilgas 
kančias kentėti juos baigiančios 
ligos susilaukus. Ilgas sunkus 
sirgimas, intensyvi priežiūra ir 
įvairios mirtinos ligos kompli
kacijos labai išvargina žmogų. 
"Seniau .suplikacijose žmonės 
meldė Dievą apsaugot juos nuo 
staigios ir netikėtos mirties. Tai 
buvo dvasiškių nuteiktieji, kad 
galėtų pasirengti mirčiai — dan
gaus karalystei. Šiandien žmo
gus raginamas taip savo asme
nybę, savus jausmus sutvarky
ti, kad jis pajėgtų žmoniškai gy
venti, staigios mirties senatvė
je nebijoti. Dirbti reikia taip, 
kad tarsi gyventum du šimtus 
metų, o gyventi — žmoniškai 
elgtis-— reikia taip, tarsi šioj 
valandoj mirtum, štai ir yra 
kiekvienam iš mūsų gyvenimo 
rodiklis. Pats žmogaus gyve
nimas turi būti bet kokiam neti
kėtumui pasirengimas. Tai pro
filaktika — tai geriausias už
tikrinimas sau čionykščio ir te
nykščio, jei norit, gyvenimo, 
tokio jo, kaip Tvėrėjas ir žmo
gus pageidauja. Dabartiniam 
žmogui ikšiolinis veidmainišku
mas tampa vis daugiau svetimu: 
žmogus gyvendavo kitus skriaus
damas, nuolat šventus ir kito
kius karus palaikydamas, o tik 
paskutinėje valandėlėje prieš 
akis amžiams užmerkdamas — 
dažnai nesąmoningas būdamas 
“sakramentus ■, priėmęs — su 
Dievu susitaikęs...’? buvo laiko
mas teisingu, doru, sugrįžusiu 
į dorą gyvenimą asmeniu. Rei-

Jau išėjo, seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
niūdidelio formato psl., daug paveikslu. Kaina $2.00. 

i’ersiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

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

čekį « r. M op pv ■ orderį tokiu adresu:

kia dabar visiems nusiteikti sa
vas asmenybes ir savų vaikų 
jausmus taip sutvarkyti, kad 
mes per visą savo gyvenimą pa
jėgtume liautis žaidę visokio 

laipsnio karais: tiek savyje, tiek 
šeimoje, tiek su kaimynais bei 
su visais kitais ant žemės žmo
nėmis. Dabar labiausiai pamėg
tas žmogaus žaidimas — karas 
tik tada liausis ant šios žemės, 
kai aš, tamsta ir kiekvienas ki
tas nusiteiksime tapti žmogaus 
vardo vertais asmenimis savais 
darbais, o ne žodžiais bei paža
dais ar kokiais ten dirbtinumais, 
ritualais, patepimais bei kitais 
kitokiais prietarais bei įpročiais.

Su šiomis Kristaus gimimo 
šventėmis kiekvienas iš mūsų 
turime nusiteikti atgimti į tikrą 
žmogų savais jausmais: turime 
stengtis, gydytojų talkinami, 
įžiebti savyje jausmų gerėjimo 
liespnelę — žarijėlę.

Mirtinos ligos komplikacijos

Priešmirtinis sąmonės -nusto- 
jimas tęsiasi vidutiniai tris va
landas. Atlikti stebėjimai Lon
dono Middlesex ligoninėj patvir
tina, kad 61% merdėjančių pa
cientų esti nesąmoningi virš še
šių valandų, 11% tokių paci
entų be sąmonės merdėja virš 
dviejų savaičių, kol akis am
žiams užmerkia. Gali būti, kad 
toks ilgas, merdėjimas tų pa
cientų priklausė nuo didelių pa
stangų pacientų gyvybės palai
kymui minėtoje ligoninėje.

Mirštančiajam kančių 
lengvinimas

Beveik neurime moksliškų pa
lyginimų mirštančiųjų kančių 
prieš 50 metų kentėtų su dabar
tinėmis tokių žmonių kančiomis. 
Skausmus, baiminimąsi ir nepa
togumus mirštantieejei lygiai 
kentė 1920 m., kaip ir dabar 
kad jie kenčia. Tiesa, šiais lai
kais nauji skausmą raminantie
ji vaistai, trankvilaizeriai, mie
gui vaistai ir narkotikai įgali
na gydytoją s:kmingiau leng
vinti mirštančiajam negeroves. 
Naujausi tyrimai tvirtina, kad 
net 58% visų mirštančiųjų ap
turi ramią ir neskausmingą mir
tį.

Buvo laikai, kada senesniųjų 
mirdavo plaučių uždegimu. Už
tai garsusis gydytojas William 
Osler tvirtindavo, kad plaučių 
uždegimas yra pagyvenusiojo 
draugas. Dabar daugiau senes
niųjų miršta vėžiu, skleroze ir 
jos komplikacijomis.

Senesniam vaistu įteikimas

Minėtas gyd. Caldwell tvir
tina, kad senesnieji pakelia vais
tus skystam pavidale negu tab
letes. Pastarosios gali jų bur
noje būti laikomos ar išspjau
namos. Patikimiausias ir veik
liausias vaistų senesniems Įda
vimas yra injekcijos po oda ar 
į raumenis — tikras esi, kad 
vaistas greičiau susigers į krau
ją. Nepamirštinos ir žvakutės 
— supozrtorijos. Tai labai ge
ras būdas vaistus teikti tam tik
rais atvejais, pvz, nuo dusulio 
ar skausmo.

ima vemti ir jiems ima skys
čiai sunktis iš mėšlinės. Nors 
viduriai esti mėšlo suktelėjusio
mis masėmis užkimšti, bet pro 
tarpus sujaudintų žarnų sekre
tas sunkiasi lauk. Čia atsakan
čių vaistų žvakutės (supposito
ry) yra veiksmingiausias gydy
mas, šalia su pirštais tokio su
kietėjimo prašalinimo.

Džiuvimas burnos ir liežuvio 
labai vargina ligonį-senelį. Ne- 
gailėtina tokiems pacientams 
skysčių. Juos galima duoti, į 
veną leisti bei klizmos pavidale 
teikti. Galima duoti gerti taip 
vadinamas kokteilis: jis turi sa
vo sudėtyje morfijaus, codeino, 
krupniko (gin) ir medaus. Vais
tų nuo skausmų teikimas ir daž
nas ligonio girdymas vandeniu 
bei vaisių sunka yra’didelio gai
lestingumo ženklas taip dažnai 
dabar neparodomas. Gailestin
goji sesuo ir gydytojas neturi 

■laukti, -kol.ligonis ims šaukti iš 
skausmo ar kol jis ims liežu
vio neapversti iš skysčių stokos. 
Geras slaugymas mirštančiajam 
yra didelė paguada.

I73STS Halsted St, Chicago, 111. 60608

Vienas dažniausių merdėjan
čiam negerumų atsiranda dėl vi
durių užsikimšimo kietu mėšlu 
(fecal impaction). Tokie žmo
nės gauna vidurių skausmus,

Phichologinė mirštančiam 
pagalba

Dabar dažniausiai psichologi
nė pagalba mirštančiajam su
prantama kaip religinis patarna
vimas. Tikinčiajam tai svarbus 
ir reikalingas dalykas. Bet reikia 
atsižvelgti ir į netikinčiojo mirš
tančiojo reikalus — reikia jam 
psichologinės pagalbos. Tai tas 
pats, kaip ir religė globa, tik ki
tokiu — dažnai veiksmingesnių 
būdu suteikiama. Turėtų liau
tis dabartinis mirštančiųjų se
nelių gąsdinimas artima mirti
mi ir1 iš jo išprašymas palikimo, 
pinigų... nuskriaudžiant mirštan
čiojo artimuosius. Žinomi atsi
tikimai, kada iš pusiau sąmonin
gos senutės buvo klebonui iš
gauti dviejų aukštų namai, o 
kamendoriui astuoni tūkstančiai 
žaliukų, paliekant mirštančiosios 
seserį varge. Tokia “dvasi-

nė pagalba” turi tučtaojM liau
tis. Visi, nė vieno neišskiriant 
mes turime savo darbu užsidirb-

Reikia visiems jausmais ka
lėdiškai subręsti, tik tada mes 
pajėgsime eiti laimės teikti ia-

įskaitant ir mirštančiuosius.
Išvada. Žmoniškėkime vi-

kad pajėgtume labiausiai reika
lingiems suteikti svarbią paguo
dą; dvasinį nusiraminimą be jo
kių išskaičiavimų bei sukčia
vimų.

Pasiskaityti: Medical World, 
News, Dezember 10, 1971.

SKAITYK PATS IR PARAGINAKITUS SKAITYTI
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APLANKYS KASDIENĄ...
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.

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

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ

MIESTAS VALST.

ZIP CODE ..

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

.ViWA'AVA'AViV.WAYAWA

A lot of

into yoor savings, you end up

You kncv, that’s Just rise

1739 So. Halsted Street

maturity of 5 years, 10 months (4%

payable as a bonus -at maturity, 
applies to all Bonds issued since 
June 1,1970 .... with a comparable 
improvement for all older Bonds.

vty to sxve a Gttle here, a. little there 
sad end tip vrith a banfaoIL

Chicago, HL 60608
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Shenandoah — skaisti dangaus duktė
Geriausia buvo, kai lietuviai valdė

s
Šenadoris (Shenandoah, Pa.) įvažiuojant keliu iš Mahanoy City.

Shenandoah, lietuviškai šena- 
doris, ne tik centrinis anglies ka
syklų srities to paties vardo upės 
slėnyje (Shenandoah Valley) įsi
kūręs 1910 metais 26,774 gy
ventojų miestas, bet ir visus 
konkurentus nugalėjusi pirmo
ji Amerikos lietuvių sostinė. Var
das Shenandoah originali shind- 
handaui vietos indėnų kalboje 
reiškia “skaisti dangaus arba 
žvaigždžių duktė”. Kaip Pra
nas Lavinskas savo Angliakasio 
atsiminimuose rašo, lietuviai 
Čia taip anksti ir tiek skaitlin
gai pradėjo kurtis, kad jau 1885 
metais turėjo nuosavą pučiamų
jų istrumentų 25 vyrų orkes
trą (beną). žodžiu, vienas iš 
pirmųjų lietuvių 1869 metais at
vykęs į Shenandoah P. Kenutis 
čia jau rado 8 lietuvius: Joną 
Bobiną, Vincą čižauską, P. Ka
zakevičių, P. Ražą, Juozą šmo
telį ir kt., o po 4 metų Čia jau bu
vo 100 lietuvių. Liet. Encikl. ži
niomis, pirmieji lietuviai (Už
nemunės dzūkai) čia atvykę

1866 metais, o apie 1899 me 
tus jau lietuvių buvę 7500, o 
1940 metais apie 10,000.

Pirmasis lietuvis 1872 metais 
čia atidaręs biznį — “grosernę” 
buvo Jonas Bobinas, jau spė
jęs kasyklose susitaupyti krau
tuvei lėšų; netrukus Vincas šu- 
manskis, 1875 metais, atidaręs 
pirmąją lietuvišką “bučernę” 
(mėsos parduotuvę). Jau 1898 
metais lietuviai Senadoryje tu
rėjo 17 krautuvių, 59 svetaines, 
5 mėsines, 4 siuvyklas, 3 kirpyk
las, 5 laidojimo biurus, 1 kalvę, 
o 1914 m. čia jau buvo virš 200 
lietuviškų biznio ir verslo įmo
nių, iš jų net 120 saliūnų!

žvmus lietuviu kultūros centras • *•
Kiek čia lietuviai turėjo drau

gijų irkt. organizacijų, daug vie
tos užimtų čia suskaičiuoti. Kaip 
kun. Jonas žilius-žilinskas dar 
1898 metais rašė: “Dėl daugumo 
lietuviško gaivalo Shenandoah 
tankiai yra vadinamas Ameri
kos lietuvių sostapile. Čion lie-

x
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tuviai turi puikiausią bažnyčią, me parade—eisenoje miesto gat- 
Čion yra daugiausia ir didžiau- vėmis buvo nešamos ir namai bu- 
sios lietuviu draugystės. Čion vo išpuošti gretimai Amerikos 
randasi dvi lietuviškos spaustu- Į ir Lietuvos vėliavomis. Tuo lai
vės”. |ku Šenadoryje ir apylinkėse bu

vo priskaitoma paie 65,000 lie
tuviu.

IŠ MANO ATSIMINIMU

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
L IT tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, UI.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprasvmo būdas ir stilius prilygsta Heriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dpi.;

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

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

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw> 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00. *

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

čekį ar piniginę perlaidą.

HIGH RATES
PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

Čia 1888 metais Dr. J. šliupas 
iš New Yorko atkėlė savo lei
džiamąjį “Lietuvišką Balsą”; tais 
metais vargonininkas Baškaus- Į ną gražiausių ir lietuviškiausių 
kas pradėjo leisti savo “Saulę”, 
1892-94 metais Tomas Astrams- 
kas (Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Istorijos autorius) 
čia redagavo “Garsą”, kurį iš 
Astramsko nusipirkęs ir pava
dinęs . “Garsu Amerikos Lietu
viu”, kunigos Milukas leido iki 
1899 metų. Be to, tas pats Mi
lukas čia leido “Dirvą”, vėliau 
“Dirvą - žinyną” ir “žvaigždę”. 
Dar 1894 m. iš Mt. Carmel čia 
atkelta “Tėvynė” ir “Naujoji 
Gadynė” ir iš Shamokino atkel
tas “Pensilvanijos darbininkas”, 
o nuo 1903 iki 1918 metų V. Šle
kys čia redagavo “Darbininkų 
Viltį”. Neatsiliko, o kartais net 
pirmavo lietuviai čia ir politiko
je, darbo organizacijoje ir mies
to administracijoje.
Miesto valdžia lietuvių rankose

Lietuviai turėjo savą atski
rą angliakasių unijos United 
Mine Workers skyrių su 4,000 
narių, iš savo tarpo išauklėjo 10 
medicinos daktarų, 8 dantų gy
dytojus, 3 profesorius, 8 inži
nierius, 7 vaistininkus, 28 mo
kytojus ir 3 dailininkus. Bet kas 
nemažiau įdomu tai, kad lietu
viai ilgoką laiką visą miesto val
džią turėjo savo rankose ir, kaip 
dar šiandien vietiniai tvirtina, 
kad po airišių netvarkingo ir 
palaido valdymo miesto galvomis 
pradėjus rinkti lietuvius, pilie
čiai buvo patenkinti ir gyrė lie
tuvių įvestą tvarką ir - admi
nistracijos pareigingumą.

Dar 1895 metais lietuvis ad
vokatas Adofas Taboras buvo 
išrinktas miesto meru ir Pijus 
Birštonas tais pačiais metais 
— miesto teisėju. Vėliau She- 
mandoah miesto merais buvo V. 
Strolia, J. Sarpalius, K. Maga- 
lenga ir jo sūnus M. Magalen- 
ga, o nuo 1958 metų Ad. Balke
vičius ir tais pačiais metais po
licijos viršininkų Pr. Alinskas. 
1908 metais Shenandoah mies
to įsikūrimo 40 metų sukakties 
šventėje, kuri truko ištisą sa
vaitę, lietuviai dalyvavo kaip 

viena skaitlingiausių ir pavyzdin
giausių etninių grupių su savo 
chorais, orkestru, uniformuoto
mis organizacijomis ir dekoruo
tais vežimais (flotais). Didžiaja-

Shenandoah lietuviai turi vie-

(ornamentikos atžvilgiu) kata
likų šv. Jurgio bažnyčią, kurios 
turėtas šiandien siekia mažiau 
šiai pusantro milijono dolerių, 
deja — tas turtas nebe lietuvių. 
Jis užrašytas airišių arkivysku
pui ir joje pamokslai jau sako
mi angliškai... (b. d.)

1918 m. rugpiūčio mėn. pra
džioje, drauge su kitais mokslei
viais, iŠ Voronežo grįžau į Lie
tuvą. Tuo metu vokiečių armi
jos daliniai iš rylų Rusijos per 
Įkietuvą kraustėsi atgal į Vokie
tiją. Alytaus geležinkelio sto
tyje, traukiniui sustojus neri
botam laikui, vokiečių kariai, pa
sklidę po apylinkę, pradėjo už
puldinėti gyventojus ir plėšikau
ti. Jokios lietuvių kariuomenės 
Alytuje tuo metu dar nebuvo. 
Tvarkai palaikyti buvo tik ma
žas būrelis milicininkų, kurių 
viršininku buvo Malinauskas 
(vardo nebeatsimenu). Apiplė- 

I šus Alytaus pakraštyje keletą 
namų, Malinauskas, pasitaręs su 
Alytuje gyvenusiu Dr. Simu Ja
navičium (būsimu Alytaus rink
tinės LŠS valdybos pirmininku), 
nutarė kovai su plėšikaujančiais 
vokiečiais suformuoti nedidelį 
būrį partizanų ir duoti jiems esa- 

Į mus molicijos žinioje ginklus. 
Į Eidamas jau 19-tuš metus am
žiaus, į partizanų būrį įstojau 
ir aš.

Gavę žinių apie vykdomą plė
šimą, partizanai drauge su mi
licininkais skubėdavo įvykio vie
ton. Tačiau pradėjus šaudyti, 
vokiečiai skubiai pasislėpdavo 
miške, nes po karo vykdami į na
mus, neturėjo jokio noro gauti 
iš partizano kulką paklydėlę. Į 
mūsų ugnį jie neatsakinėjo. Iš
vykdami iš Alytaus, paskutinieji 
vokiečiai telefonų centrinę sto
tį paliko be jokio aptarnavimo. 
Reikėjo suorganizuoti ryšį. Juo

turėjau galimybės grįžti į LŠS 
ir patekau 7-tos rinktinės valdy
bom Perkeltas- Kaunan, 1930 m. 
pradėjau lankyti prie Aero Klu
bo aviacijos mokyklą, kurią bai
giau 1932 m. Tuo laiku mano 
ryšis su YŠS-ga buvo nutrūkęs.

Baigęs aviacijos mokyklą 
Tarptautinės Aeronautikos Fe
deracijos įgaliojimu, gavau la
kūno piloto liudymą. Atsiradęs 
tremtyje, 1970 m. gruodžio mėn. 
6 d. buvau išrinktas Karininko 
Juozapavičiaus vardo šaulių kuo
pos valdybon Clevelande. Valdy
boje tebesu ir dabar.

J. Krygeris

TAMPA. FLA.
Lietuvių klubas išsirinko 

naują valdybą

Tampos Lietuvių Klubas pra
eitą gruodžio 4 d. turėjo savo na
rių susirinkimą. Tai buvo pas
kutinis šiais metais klubo su
sirinkimas, bet šiuo susirinkimu

PAID QUARTERLY AT PER ANNUM
$5000 or more 

certificates
2 year min.

w
BRIGHTON

HIGHEST RESERVES
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
SI 000 or more 

certificates 
1 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

ši kitos pusės nei

VASARIO 16-T0S 
MINĖJIMAS

Čikagos Lietuvių Tarybos šių 
metų pirmininkas papasakojo
savo bute sukviestiems laikraš labiau, kad lenkų raiteliai nuo- 
čių bendradarbiams apie pla- lat švaistėsi Alytaus apylinkėse 
nūs paminėti Nepriklausomy- ir kartą net buvo įjoję į Alytų, 
bės šventę, šiais metais Vasa- Tačiau nebuvo paleista nei iš 
rio 16 dienos minėjimas įvyks vienos, nei 
vasario 20 dieną pačiame mies- vieno šūvio.
to centre, puikioje Auditorium Pagaliau dr. Janavičius, susi- 
Theatre salėje, kurios akus- taręs su milicijos viršininku, 
tika yra viena geriausių visoje mane ir M. Bokšitskį uždarė cen- 
čikagoje. Tarybos pirminiu- trinėn, kur mudu pakaitomis 
kas Julius Pakalka organizuo-' turėjom palaikyti ryšį. Pasiro- 
ja iš visų lietuviški] kolonijų ’ dė, kad darbas nėra jau taip la- 
autobusus, kad visi, kurie no-įbai komplikuotas. Keikia tik di- 
rčtų minėjime dalyvauti, ga-'delio pastabumo ir orientacijos, 
lėtų salę pasiekti', be didelio Bet kokios specialios žinios nė- 
vargo ir laiko gaišinimo. z Mi
nėjimas įvyks sekmadieni, 2 
vai. po pietų. g.

Muzikas Aleksandras Ku- 
čiūnas, Čikagos Lietuvių Ta
rybos paprašytas, ‘sutiko ben
dradarbiauti suorganizuojant 
šiam minėjimui įdomią ir nau
ją programą. Jis pats papasa
kojo apie tuos planus. Juliaus 
Pakalkos užsakyta speciali kan ~~ 
tata, kurios muziką sukūrė 
kompozitorius J. Gaidelis, žo
džius — poetas J. Aistis, šiais; 
metais dar negalės pasirodyti 
scenoje, nes abu didieji chorai,' 
nebegalėjo šios kantatos pa
ruošti vasario 20-tai dienai. Či
kagos Lietuvių Opera visu( 
tempu rengiasi “Jūratės ir 
Kastyčio” premjerai, o “Dai
navos” ansamblis tik ką už
baigė savo 25-rių metų sukak
ties minėjimą su nauja operete 
“Sidabrinė diena”. Tų dviejų 
chorų negalėjimas dalyvauti 
minėtos kantatos pastatyme ir 
nulėmė jos atidėjimą ateičiai.

A. Kučiūnas vis tiek tikisi 
suorganizuoti įdomią koncer
tinę Vasario 16 minėjimo dali. 
Numatyta pakviesti solistę Gi
ną čapkauskienę iš Kanados. 
Dalyvaus ir pianistas Andrius 
Kuprevičius, jau senokai Či
kagoje nebuvęs. Jungtinis cho
ras sugiedos himnus ir giesmę 
žuvusių ir mirusių Laisvės ko
votojų pagerbimui. Šalia čia su
minėtų dalyvių dar svarstoma 
kviesti kurį nors mūsų dailiojo 
žodžio menininką.

Pasikalbėjimą 
vadovais baigę, 
kai buvo ponios 
pavaišinti. Visi 
kad Altos vadovams pavyks 
gauti numatytus minėjimo kal
bėtojus , kurių pavardžių dar 
esą negalima skelbti, pabrė
žiant tik, kad tai “stambios žu
vys’’ Amerikos politiniame 
gyvenime. Čikagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas tikisi su
kviesti į minėjimą apie 4,000 
dalyvių. A. P.

ra būtinos.
Taip pakaitomis su Bokšitskiu 

išdirbome centrinėje apie pus
antros savaitės, iki pagaliau iš 
Kauno atvyko specialistai ir per
ėmė iš manęs telefonų centrinę. 
Tuo ii* baigėsi mano partizaniš
ko pareigos, nes turėjau išvykti 
į Marijampolę baigtis gimnazi
ją. Tik 1925 m. gegužės mėn.

1

su tarybos 
laikraštinin- 
Pakalkienčs 

reiškė viltį,

klubas atlaikė savo gyvastį ir, 
atrodo, kad toliau gyvuos.

Išrinkta veik visai nauja val
dyba;
Pirmininku K. Ceknis;
Vicepirm. Pranas K. Kalpokas;
Sekretore S. Garadas;
Maršalka Parmalis.

Visa klubo valdyba dabar su
sideda iš vietinių Tampos gy
ventojų, išskiriant sekretorę.

Klubas nutarė pasiųsti Ka
lėdų sveikinimus dienraščiui 
Naujienos ir savaitraščiui San
darai, tam tikslui paskirdamas

' Kitas klubo posėdis nutarta 
turėti 1972 metų vasario 5 d. 
Buvo iškeltas sumanymas su
rengti Lietuvos Nepriklausomy
bės Vasario šešioliktos minėji
mą, tačiau nutarimas paliktas 
sekančiam susirinkimui. Pa- 
laksim— pamatysim.

Vienas laimėjimas jau yra tas, 
kad klubas išlaikė savo gyvybę 
ir, atrodo, yra pasiryžęs toliau 
gyvuoti. Būtų gražu, kad gy
vuotų ilgai, ilgaM Onutė

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
VedėlM J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

Nuo'.
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

op

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily— 

paid quarterly

2; Yearj Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M4 AICHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS

PHONE: 254-H7I

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

I

Tiupymo Indillil 
Apdrausti Iki 120,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000/ OR MORE, 
LYEAR MATURITY

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Jungtinės Tautos ieško sekretoriaus
Ateinančių savaičių bėgyje Jungtinės Tautos turės 

apsispręsti, kas bus jų generalinis sekretorius vietoje 
dabartinio U Thant, kurs po 10 metų tarnybos dar šio 
gruodžio 31 dieną iš savo pareigų pasitraukia. Vargu 
tarptautinėje politikoje yra kitas' toks postas, kuriam 
taip sunku parinkti kandidatą.

Nors J. T. Charta yra nustačiusi aiškias ribas, kurių 
neprivalo peržengti šios institucijos aukščiausiojo funk
cionieriaus asmeninės preferencijos, bet kur rasti tokį 
žmogų, kurs jų neturėtų ir visiems Įtiktų. Jungtinių Tau
tų nariai su savo generaliniais sekretoriais jau turi pa
tyrimą. Pavyzdžiui švedas Dag Hammarskjoeld atrodė 
būsiąs bespalvis biurokratas, be jokių asmeninių prefe
rencijų, -o tačiau ilgai netrukus išsivystė į labai aktingą, 
stiprų ir kai kurių didžiųjų valstybių interesams nevisuo- 
met patogų J. T. generalinį sekretorių.

Prieš U Thantą niekada nesigirdėjo užmetimų, kad 
jis būtų buvęs kur nors pasielgęs savo valia, šis švelnaus 
būdo Burmos diplomatas, kiekvieną dieną pradedantis 
meditacijomis prieš Budos paveikslą, jau 1966 metais, 
pirmiesiems penkeriems metams praėjus, jokiu būdu ne
benorėjo būti iš naujo perrenkamas, ir su dideliu vargu 
buvo prikalbėtas pasilikti sekančiam penkių metų ter
minui, įtikinus, kad jam atsisakius visa Jungtinių Tau
tų Organizacija patektų į labai rimtą ir ilgai trunkančią 
krizę. Mat, Sovietų Sąjunga jau po Hammarskjoeldo 
tragiškos mirties 1961 metais bandė pravesti, kad gene- 
ralsekretoriaiis postas būtų panaikintas ir jo vietoje pa
statyta “troika” iš trijų rinktų valdininkų, kurių vie
nas tai tikrai būtų sovietų agentas.

Tuomet pavyko sovietų “troikos” išvengti tik dėlto, 
kad kandidato U Thanto asmenyje Maskva įmatė būsiant 
pilnai neutralų, tai yra jos interesams nepriešingą parei
gūną - ir nekyldo... Ne tik laimingos buvo Jungtinės Vals
tybės turėjusios stebėti, kaip šis burmietis, pats būda
mas “Trečiojo Pasaulio” šalininkas, mieliau rikiavosi 
į priešamerikoninį afro-azijatų bloką...

U Thant savo neryžtumu, pasyvumu, stačiai sakant ’

(Tęsinys)
Antras didžiulis veikalas — 

tų pačių bolševikų ir nacių vyk
dytas ir Sovietų tebevykdomas 
genocidas Lietuvoje. Jei abie
jų agresorių sutartinė veikla su
žlugdė Lietuvos valstybinį funk
cionavimą, tai genocidas skau
džiai palietė žmones, kultūrą, 
ūkį, religiją ir t. t. Studija apie 
genocidą papildys pirmąjį leidi
nį ta prasme, kad Lietuvos oku
pantai nesitenkino tik teritori
jos užgrobimu, bet jie naikino 
ir mūsų tautos sukurtąsias ver
tybes ir pačius žmones (Sovietai 
išnaikino apie 400,000 gyvento
jų, o naciai — apie 300,000). Dėl 
genocido ir su juo susijusių ap
linkybių Lietuva neteko labai 
daug gyventojųz(bėgimas ir per
sikėlimas kitur). Dabartinis Lie
tuvos gyventojų kiekis dar ne
pasiekė prieš 32 metus buvusio 
jų skaičiaus. 1940 m. buvo 3,- 
215,000 gyv., o 1970 m. — 2,- 
129,000.

Šią gausiai dokumentuotą stu
diją ruošia dr. Juozas Pajaujis 
ir dr. Domas Jasaitis. Studija 
susideda iš trijų dalių: I-ji da
lis apima sovietų genocidą, įvyk
dytą 1940—1941 m.; II-ojoje 
dalyje nagrinėjamas nacių ge
nocidas 1941—1944 m., o III-ji 
dalis skiriama sovietų genoci
dui nuo 1944 m. iki dabar. Pir
moji dalis jau paruošta, bet bus 
spausdinamos visos trys dalys

vienoje knygoje. Numatoma, 
kad galės išeiti 1973 metais.

Trečioji studija — Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Ją paruoš
ti įpareigojo 1969 m. Vliko Sei
mas. Knygą jau parašė dr. Van
da Sruogienė. Studijoje parodo
mi ne tik Steigiamojo Seimo dar
bai, bet ir lietuvių tautos poli
tinis subrendimas ir sąmonin
gumas, kai buvo atkuriama ne
priklausoma Lietuva 1918—1920 
metais. Tai bus vaizdus to su
brendimo paveikslas, rodąs, kad 
Lietuvos nepriklausomybė bu

vo atkurta ryžtingomis laisvės 
kovomis, darbu ir pasišventimu. 
Ši studija numatoma išleisti 
1972 m.

in.,

Vliko Valdyba atidžiai seka 
ir stebi įvykius Lietuvoje, Sovie
tų Rusijoje (jau gaunami pogrin
džio! Samizdat leidiniai) ir vi
same pasaulyje. Visi tie įvykiai 
tiesioginiai ar netiesioginiai pa
liečia ir mums rūpimas proble
mas.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė, pradėjusi savo naują “Ost- 
politik”, — sudariusi su Sovie
tų Sąjunga ir Lenkija sutartis, 
džiaugdamasi didžiųjų, valsty
bių susitarimu dėl Vakarų Ber
lyno, — atvertė visai naują lapą 
Europos politikoje. Tie įvykiai 
mums primena 1939 m. Molotovo- 
Ribbentropo susitarimus, kurių

kad ir dar tiek visiems įtinkantį naują žmogų išrinkti, kur 
rinkimus turės nulemti ne žmogaus charakteris, o cha
rakterio nebuvimas. Kaip jis ir bepozuotų, visvien vinai 
ar kitai grupei jis neįtiks. Norint visiems šimtui ir ke
liolikai Jungtinių Tautų narių įtikti, kandidatas nepri
valėtų priklausyti jokiai rasei, tautybei, religijai arba 
politinei praeičiai!

Tuo tarpu labiau aptariami yra sekantieji kandida
tai:

Labiausiai favorizuojamas būtų ilgametis Suomijos 
ambasadorius prie JT Max Jacobson, turintis už U Than
to tvirtesnės valios asmenybę. Bet Jakobsonas yra žydas, 
dėlto arabų valstybės jo kandidatūros nerems,- o svar
biausia, kad jis parašė apie suomių r— sovietų 1939 — 40 
metų žiemos karą knygą, kuri sovietams tikrai nepatinka.

■ Kitas yra buvęs Austrijos užs. reik, ministeris Kurt 
Waldheim, patyręs diplomatas ir JT . specialistas, kurs 
kaip krikščionis — demokratas sovietams- ir kinų komu
nistams atrodys perdaug konservatyviškai dažytas.

Toliau seka Abisinijos susisiekimo ministras Ma- 
___________ konnen, bet negyvendamas New Yorke negali aktingai 

charakterio silpnumu, mėginiu problemas verčiau apeiti, * dalyvauti kampanijoje prieš konkurentus. Paskutinis 
negu jas atakuoti, per tą dešimtį metų JT generalsekre- Jbūtų Čilės atstovas Herrera, bet Allendes valdžiai kryps- 
toriaus postą tiek mimenkavertino, kad, atrodo, ir so- tant “kairėn”, amerikiečiai pasipriešino.- Rinkimams 
vietams nebėra reikalo tą postą likviduoti ir jo vietoje esant čia pat, dėl kandidato dar, atrodo, yra apsčiai lai- 
“troiką” įvesti, nors tatai dar nereiškia, kad lengva bus, ko paspekuliuoti. J. Pr.

padariniai skaudžiai palietė Pa- visų Jungtinių Tautų išlaidų. 
Ibaltijo valstybes. .Tačiau, kaip žinome, Amerikos

Vlikas, numatydamas, kad įtaka Jungtinėse Tautose nėra 
Maskvos-Bonnos susitarimas ga_ tokia didelė, kaip kad būtų gali- 
Ii būti Vokietijos Bundestago ra- ma tikėtis pagal jos svorį ir įmo- 
tifikuotas, paruošė memorandu
mą, kuris bus išsiuntinėtas vi
siems Bundestago nariams. Tą 
sutartį ratifikavus, atsidarys 
vartai Europos Saugumo Kon
ferencijai. Tiri: sovietai, tiek 
vokiečiai savo darbotvarkių pro
jektus jau siunčia konferencijos 
ruošimo biurui Suomi j on (tą biu
rą įsteigė Suomijos vyriausybė). 
Vliko Valdyba, numatydama 
konferencijos galimybę, kaupia 
medžiagą Lietuvos bylai, susita
rė su Lietuvos Diplomatine Tar
nyba veikti drauge,'

Kai š. m. liepos 19 d. Suda
ne sovietų inspiruoti vietiniai 
komunistai klastingu būdu su
kurstė kai kurias kariuomenės 
dalis prieš esamąją vyriausybę 
ir kai dabartinis Egipto prezi
dentas susekė prieš jį ruošiamą 
komunistinį sąmokslą, kuriame 
dalyvavo ir viceprezidentas, Vli
kas išnaudojo tuos įvykius ir, ry
šium su komunistų pastangomis 
sugriauti esamąją tvarką, iš vie
nos pusės, ir tų kraštų vyriausy
bių griežtu pasipriešinimu, iš 
kitos pusės, paruošė ir išsiunti
nėjo memorandumus visoms ara
bų valstybių vyriausybėms. Me
morandume priminta apie penk 
tąsias kolonas, sovietų organi
zuojamas kiekvienoje valstybė
je. Pavyzdžių buvo duota iš 
Pabaltijo ir kitų valstybių pra
eities.

Yra manančių, kad tik nuo 
JAV politikos priklauso Lietu
vos valstybinės laisvės atgavi
mas. Spaudoje pasitaiko prie
kaištų ir Vlikui, kad jis, esą, 
težiūrįs tik į Vašingtoną, lyg ir 
laukdamas iš jo stebuklingo Dė
dės Šamo lazdelės mosto. Vliko 
Valdyba taip nemano. Kaip 
Tamstos žinote iš nuolatinių 
Eltos pranešimų, Vlikas rūpi
nasi megzti ryšius ne tik su įvai
rių kraštų vyriausybėmis, bet ir 
su žymesniais parlamentarais, 
dvasininkais, visuomenininkais 
ir spauda. Vliko pirmininkas 
kasmet keliauja po daugelį kraš
tų, ir juo toliau, juo daugiau 
juose randa Lietuvos draugų ir 
įvairiomis progomis supažindi
na sū Lietuvos byla ir Vliko vei
kla. Vien tik šiemet dr. Valiū
nas bent tris kartus keliavo po 
Europą, Aziją ir kartą po Afri
ką. šios jo kelionės Vlikui nė 
kiek nekaštavo, o naudos atnešė 
labai daug.

Su pasitenkinimu tenka pa
brėžti, kad Amerikoje Vlikas tu
ri visišką laisvę veikti, ir jo pa
stangos šiame krašte labai gerai 
suprantamos. Amerika yra mi- 
litariškai, finansiškai ir tech
nologiškai pajėgiausia valstybė. 
Ji apmoka net per 40 procentų

kas. Ypatingai ryškus pavyzdys 
yra JT nutarimas Kinijos at
žvilgiu. Manau, kad visiems tu
ri būti aišku, kad Valstybės De
partamentas, kad ir gerokai 
spaudžiamas, neįneša svarstyti 
Pabaltijo valstybių klausimo į 
Jungtines Tautas. O ar mes ga
lime būti tikri, kaip Amerika 
pasielgtų Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu, jeigu mūsų bylą J. 
Tautose pralaimėtų?

Lietuvos Diplomatinė Tarny
ba, Vliko atstovybės, Amerikos 
Lietuvių Taryba, PLB bei kitos 
organizacijos įvairiuose kraš
tuose, bendradarbiaudamos su 
Vliku ir jo padedamos, yra pa
dariusios daug vertingų žygių, 
kad Lietuvos byla visur ir visa
da būtų gyva.

IV.
Vliko Valdyba ir šiemet pa

laikė artimus ryšius su visuo
mene. Kur tik buvo kviečiama, 
visur dalyvavo arba ir pati kvie
tė reikalingus pasitarimus.

Sausio 9 d. Vliko Valdyba 
New Yorke turėjo pasitarimą su 
Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovais dėl Vasario 16-sios mi
nėjimo ir dėl lėšų telkimo Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Bu
vo aptartas ir darbų derinimas 
tarp abiejų institucijų. Tą pa
čią dieną Vliko iniciatyva New 
Yorke įvyko gausus lietuvių, 
ypač jaunesnės kartos, suvažia
vimas, kuriame buvo aptarta to
limesnė veikla Kudirkos gelbė
jimo reikalu. Šiame suvažiavi
me taip pat dalyvavo Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bendruo
menės Valdybos ir Altos atsto
vai.

Balandžio 24 d. Vlikas buvo 
sukvietęs neformalų veiksnių 
atstovų pasitarimą, kuriame tu
rėjo būti sutartas plačios veiks
nių konferencijos sušaukimo 
klausimas. Pasitarime paaiškė
jus, kad tarp JAV Bendruome
nės vadovybės ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos yra kilę tam tik
ro nesutarimo, kurio pasitarime 
nebuvo įmanoma išlyginti, to

ji

dėl konferencijoj šaukimo klau
simas atidėtas vėlesniam lAikui. 
priimtas pageidavimas abiem 
organizacijoms savo tarpe išsi
aiškinti ir susitarti.

Vliko pirmininkas turėjo svar
bių pasikalbėjimų su visa eile- 
asmenų. Pvz., drauge su Lietu
vos Atstovu Kajecku turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su JAV Valsty
bės Departamento Baltijos sky
riaus vedėju Mr. Martin, su ku
riuo buvo aiškintasi mūsų di
plomatinės tarnybos finansinė 
padėtis ir svarbūs klausimai, 
liečią Lietuvos bylą. Rugsėjo 1 
d. buvo susitikęs su Ukrainos 
prezidentu Mykolą Lyvyckyj, 
kiek vėliau su Liberijos amba
sadorium prie Jungtinių Tautų.

Vasario mėnesio pradžioje 
Vliko pirmininkas turėjo ilges
nį pasitarimą aktualiais -Pabal- 
tijos klausimais su Estų Pasau
lio Tarybos pirmininku A. J. 
Andersonu ir Latvių Pasaulio 
Federacijos pirmininku Ulvis 
Grava. Atsiradus konkrečiam 
reikalui, susitarta vėl susitikti.

Vliko pirmininkas dr, Valiū
nas, tris kartus lankydamasis 
Europoje, turėjo labai daug pa
sitarimų tiek su lietuviais, tiek 
ir su įvairių kraštų politikais 
Šveicarijoj, Italijoj, Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Ispanijoj, Turkijoj.

Kiti Vliko valdybos nariai da
lyvavo įvairiuose minėjimuose, 
simpoziumuose. Romas Kezys 
birželio 30 d. dalyvavo Lietuvių 
Skautų Akademikų simpoziume 
Chestertown, Indiana, kuriame 
buvo nagrinėjamas Bražinskų 
klausimas teisiniu, visuomeni
niu ir religiniu požiūriais, Juo
zas Audėnas rugsėjo 10 d. da
lyvavo JAV Bendruomenės dvi- 
dešimčio sukakties minėjime 
New Yorke, o dr. Bronius Nemic- 
kas lapkričio 21 d. Lietuvos ka
riuomenės 54 metų sukakties mi
nėjime Bostone.

(Bus daugiau)

e Barokas iš klasikinio sti
liaus išsivystė visiškai naujas 
architektūros stilius. Barokas 
plačiai pasklido beveik visame 
pasaulyje. Lotynų Amerikoje 
visos ankstyvosios bažnyčios tu
ri stilizuotą baroką. Chicago j e 
šv. Kryžiaus bažnyčia Town of 
Lake yra baroko stiliaus.

GEROS DOVANOS
Žios kpygos parduodamos dabar •'Naujienose" su. 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais tik ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA 
Kelionės po Europą įspūdžiai.

■ ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį.

Al A* l-r V A Al K_>,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

$2.00

$130

JONAS PUZINAS

Lietuvos vadavimo pastangų 
derinimas ir .plėtimas

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI DETROITE

3
Tai didelės reikšmės visų VLIKą suda

rančių grupių pareiškimas. Ir, iš tiesų, 
1964 m. apsijungęs VLIKas pradėjo naują 
savo darbo tarpsnį. Malonu konstatuoti, 
kad nuo to laiko pačiame VLIKe dirbama 
darniai, pirma dažniau pasitaikydavę 
nesutarimai grupių tarpe išsilygino, susi
tvarkė ir santykiai su Lietuvos Diplomati
ne Tarnyba.

Iš šios apžvalgos matome, kad VLIKas 
ėjo su gyvenimu, kad jo sandara laiko 
būvyje keitėsi. Taigi, VLIKas nėra susta
barėjęs, kaip kad bandoma tvirtinti. Or
ganizacijos struktūra, jei ta organizacija 
yra veiksminga, prireikus gali būti modi
fikuojama ir keičiama.

II. VLIKO VAIDMUO LIETUVOS 
LAISVINIMO DARBŲ PADALOJE 
šio pranešimo ribose neįmanoma bent 

kiek, labiau išryškinti VLIKo vaidmenį 
Lietuvos laisvinimo darbų padaloje ar ap
žvelgti gausius VLIKo darbus, atliktus per 
28-rius metus. VLIKo veikia verta išsa
mios studijos.

VLIKas Lietuvoje buvo vienintelė ir 
vyriausia pogrindžio organizacija, kovo

jusi dėl Lietuvos išlaisvinimo. Tik pus
metį veikęs Lietuvoje, jis buvo išvys tęs 
efektyvią pasipriešinimo akciją prieš na
cinės Vokietijos užmačias. VLIKas, skelb
damas savo nutarimus ir atsišaukimus to 
meto pogrindžio spaudoje, sutrukdė vo
kiečių okupacinės valdžios planus mobili
zuoti jaunus vyris ir įjungti juos į vokiečių 
karinius dalinius. VLIKas ragino lietuvių 
tautą tausoti savo gyvąsias jėgas ir “tik tada 
paklusti šaukimo mobilizuotis, kai bus or
ganizuojama Lietuvos kariuomenė, pačių 
lietuvių sudaroma ir vadovaujama Lietu
vos sienoms ginti ir kovoti už nepriklauso
mybę”. VLIKas pasipriešino vokiečių kės
lams išgabenti iš Lietuvos apie 100,000 
žmonių darbams į Reichą. VLIKas slap
tais keliais užmezgė ryšį su Lietuvos dip
lomatais užsienyje ir informavo Vakarus 
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje bei ak- 
tyviąją lietuvių tautos rezistenciją.

VLIKas, Lietuvos negandos pasekmė
je atsidūręs Vakaruose, ir toliau siekė iš
laikyti savo reprezentacinį pobūdį, tą savo 
įsipareigojimų tautai tęstinumą, išreikštą 
1944 m. vasario 16 d. deklaracijoje ir pa
ryškintą 1945 m. liepos 3 d. politinių gru
pių susitarimu Wurzburge. Kiek buvo 
Įmanoma,- palaikė kontaktą su sovietų 
okupuotame krašte kovojančia tauta.

VLIKas, pradėjęs veikti Vakaruose, 
susidūrė su dviem veiksniais: . Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba ir apie 60.000 trem
tinių mase. Prasidėjus Lietuvos okupaci- 
jaų užsienyje ir toliau tebeveikė mūsų 
pasiuntinybės bei konsulatai. Tie Lietu

vos valstybinio suverenumo reprezentan
tai ir po karo buvo pripažinti daugelyje 
valstybių, pvz.: JAV, D. Britanijoje, Ka
nadoje, Vatikane, Kolumbijoje, Urugva
juje ir kitur. Ir kitos valstybės, kuriose 
nėra mūsų atstovybių, ligi šiol nepripažįs
ta prievartinio Lietuvos užgrobimo ir pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos. Karo me
tu ir po mūsų diplomatai atliko nemaža 
reikšmingų darbų, informavo atstovauja
mų kraštų vyriausybes apie padėtį oku
puotoje Lietuvoje, sekė tarptautinę padė
tį ir įvairiomis progomis kėlė Lietuvos 
laisvės bylą, leido biuletenius ir kt

Ir VLIKas, veikdamas tautos vardu, bei 
reikšdamas jos politinę valią, vystė Lietu
vos laisvinimo akciją, čia ir susikry žia
vo abiejų institucijų kompeticija. Sten
giantis suderinti darbą, buvo šaukiamos 
VLIKo ir mūsų diplomatų konferencijos. 
Pirmoji tokia VLIKo ir diplomatų konfe
rencija įvyko 1946 m. liepos 21 — 27 d. Ber 
ne, kur visų dalyvių buvo sutarta: su
daryti politinį vykdomąjį organą, ku
ris galėtų suintensyvinti kovą dėl de
mokratinės Lietuvos atkūrimo ir išvys
tyti politinę akciją; tas organas suda
romas ne daugiau kaip iš .7 narių; vyk
domojo organo buveinė yra tame krašte, 
kuriame jis galėtų turėti realius ryšius su 
VLIKu; tas politinis organas vykdo vy
riausybės funkcijas pagal 1922 m. Lietu
vos Konstitucijos principus; sudarius 
vykdomąjį organą, VLIKas atlieka Seimo 
funkcijas, kontroliuoja vykdomojo orga
no darbus ir nustato jo politikos liniją.

Kad ir konferencijoje sutarta vykdo
mojo organo, t. y. Vykdomosios Tarybos, 
steigimo reikalu, kad ir buvo apmesti to 
organo sandoros metmenys, tačiau iškilu
si vadovavimo ir subordinacijos proble
ma ilgam sutrukdė normalių santykių su
siklostymą tarp VLIKo ir Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos. Santykių įtampa pa
bėrė nesantaikos sėklų ir lietuvių visuo
menėje. Bandyta susiderinti, bet pastan
gos nebuvo sėkmingos.

1946 m. lapkričio 12 d. sudaryta pirmo
ji Vykdomoji Taryba, kuriai vadovavo 
Ernestas Galvanauskas. Vėliau jos pirmi
ninkais yra buvę: Vaclovas Sidzikauskas, 
kun. Mykolas Krupavičius, Karolis Žal- 
kauskas, Elena Devenienė ir Jonas Glem- 
ža. Vykdomoji Taryba buvo sukurta “VLI- 
Ko prezidiumo ir ministrų tarybos funkci
joms vykdyti”. Kad darbas būtų vykdo
mas planingai, buvo įsteigta tarnybų ir ko
misijų. Jų skaičius laiko būvyje keitėsi, 
kai kurios giminingos tarnybos jungėsi, 
kitos nyko, štai kokių tarnybų yra buvę: 
Informacijos, Užsienio reikalų, Finansų, 
Krašto ūkio atstatymo, Tremtinių įkurdi
nimo — švietimo ir kultūros, Lietuvybės 
išlaikynjo, RevendikuojanČių sričių, Kraš
to apsaugos.

Visos tarnybos vykdė VLIK© pavestus 
uždavinius: palaikė ryšius su kitų tautų 
egzilinėmis organizacijomis, su Vokietijos 
okupacinių jėgų vadovybėmis, su Vakaru 
Vokietijos ir kitų kraštų vyriausybėmis, 
informacijai leido Eltos biuletenius {lie
tuvių, vokiečių ir italų kalbomis), išlaikė

lietuviškąsias radijo programas Vatikano, 
Romos ir Madrido radijo stotyse, užrašinėjo 
Vilniaus radijo stoties duodamas žinias ir, 
jas tuojau išsiuntinėdavo atitinkamoms 
įstaigoms ar asmenims, vykdė apklausi
nėjimus iš Lietuvos atvykstančių žmonių 
ir t t VLIKas, ruošdamasis būsimai Tai
kos konferencijai, studijavo Lietuvos 
valstybės sienas, planavo krašto ūkio at
statymą ir kt VLIKas, gerai suprasda
mas organizuotos lietuvių visuomenės 
reikšmę, pokario metu surikiavo visų 
tremtinių organizacini gyvenimą Vokie
tijoje ir Austrijoje, VLIKo iniciatyva n? 
pastangomis sukurta stipri Lietuvių Trem
tinių , Bendruomenė, išvysčiusi centrali
zuotą švietimo sistemą su Įvairių laipsnių 
mokyklomis, kuriose mokymo darbas 
buvo grindžiamas nepriklausomos Lietu
vos mokyklų programomis, plačiašakę 
kultūrinę veikią. Atkurtos nepriklauso
moje Lietuvoje veikusios kultūrinės ir 

profesinės organizacijos, atsirado keletas 
leidyklų, išaugo lietuviškoji periodinė 
spauda ir t. t. žodžiu, tremtyje buvo at
kurtas miniatiūrinis Lietuvos politinio, 
kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo įvaiz
dis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj 
“NAUJI E N A S”
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

ir gerkles ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PR.oa.pect 8-3Zx9 
Rexid. telef.; WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
cuo 7 iki 8 vai, vak. Tree, uždaryta

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

L Žurnalistų S-gos Chicagos skyriaus
narių susirinkimas

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

-Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
' Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso teL: HE 4-1818 arba kE .7-5700 
RWzidenCi jbs:"PR 6-980T

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Šių metų 'gruodžio 10 d. 
“Laisvosios Lietuvos” redak
cijos patalpose įvyko Lietuvių 
žurnalistų sąjungos Chicagos 
skyriaus narių informacinis 
susirinkimas. Susirinkimą ati 
darė ir jam pirmininkavo 
skyriaus pirmininkas A. Gint- 
neris. Sekretoriavo Kapačins- 
kas. • •

Susirinkime dalyvavo ir 
Centro Valdybos nariai — J. Ja- 
nušaitis, V. Kąsniūnas ir A. 
Pužauskas. Jie yra ir skyriaus 
nariai.

Pradžioje trumpai buvo pri
simintas * Simas Kudirka. P. 
Dirkis apie S. Kudirką pakal
bėjo, o M. jPėteraitienė pa
skaitė apie jį sukurtų eilėraš
čių.

Toliau susirinkimas vyko pa- 
sikalbėjomi formoje. Buvo 
paliesti spaudoje dirbančių 
tarpusaviai santykiai ir sky
riaus santykiai su centru. Pa
geidauta, ‘ kad nariai, pirma 
negu ėję į spaudą prieš vado
vaujančius asmenis ar kolegas, 
išsiaiškintų rūpimais klausi
mais susirinkimuose, ar betar
piai valdyboje. Pasisakyta už 
skyriaus glaudų bendradarbia
vimą su Centro valdyba.

Buvo paliestas ir tariamo 
Centrinio skyriaus klausimas. 
V. Kasniūnas paaiškino, kad 
tokio Centrinio skyriaus nėra.

GRADFNSKAS
SUMAŽINTOS ‘
KAINOS

DABAR
PRIEŠ KALĖDAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮl

Spaudos darbuotojai, kur nė
ra skyrių, arba dėl kokių nors 
priežasčių nenorį vietiniam 
skyriui priklausyti, o nori bū
ti L. Ž. S. nariais, betarpiai re
gistruojasi Centro valdyboje. 
Jie lygiai, kaip ir visi nariai 
Centro valdybai moka 2 dole- 
rius nario mokesčio. Priklau
santieji skyriams nariai dar 
moka savo skyriui nario mo
kestį, kurį nustato pats sky
rius. Negalintieji nario mokes
čio susimokėti, nuo jo gali 
būti atleidžiami. Chicagos sky 
rius nuo nario mokesčio atlei
do pensininkus, bet jie ir toliau 
susimoka.

Pageidauta, kad kur yra sky
riai, jiems priklausytų visi na
riai. Tas žymiai palengvintų 
skyrių veiklą, o kartu sustip
rintų visą sąjungą.

Buvo pasisakyta, kad rim
tas dėmesys reikėtų kreipti į 
spaudos darbininkų prieaug
lio paruošimą. Tam įsteigtas 
ir Petro Daužvardžio fondas. 
Dar buvo painformuota apie 
ateinančių metų pradžioje 
Centro valdybos rengiamą 
spaudos balių, Į kuri žada at
vykti svečių ir iš kitų vietovių. 
Visi klausimai buvo aptarti la
bai draugiškoje nuotaikoje. 
Bendra nuomonė buvo, kad 
reikia užmiršti senus nesusi
pratimus, jei kada ir kur toki 
buvo. Spaudos darbininkų 
viešas balsas informuoja visuo 
menę ir formuoja jos nuomo
nę, todėl jis turi būti teisingas 
atviras ir (nuosirdus.

Po susirinkimo dar buvo 
kukli kavutė, kur atviroje ir 
jaukioje nuotaikoje atsilan
kę dar ilgokai pasišnekučiavo.

P. Vn.

Laiko tėkmėje
PERKRAUSTYMAI

MOV 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda

R. I E R E N A S 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš ivairiv atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’’ K''-;
V*L pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietį;, 
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.
Rex. tel.: WA 5-3099

'----- ------------ t-----A

SOPHIE BARČUS]
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

' Visos programos iš W0PA,
i 1490 kil. A. AL |

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek- 

j madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

I

Telu HEmlack 4-2413
7’.j’9 So. MAPLEWOOD AVĖ. , I X

I, CHICAGO. ILL. *0c>29

ELEKTRONINĖS SMEGENYS 
JAU PRADEDA VEIKTI 

MIDLAND SAVINGS
- iBENDROVĖJE

Į Midland Savings and Loan 
bendrovę (4040 Archer Avė.) 
jau atgabenti kompiuteriai. 
Atliekamas jų ijungimias. Visi 
apskaičiavimai kompiuteriais 
pradės veikti nuo 1972 metų 
sausio mėnesio pirmos dienos. 
Tai, kaip sako tos bendrovės 
prezidentas adv. Frank Zogas, 
įgalins šią bendrovę ne tik 
tiksliai ir greitai taupyto jus ap
tarnauti, bet tos elektroninės 
smegenys atneš jiems tuo būdu 
ir naudos. Iki šiol Midland Sa
vings and Loan bendrovė savo 
taupyto j ams mokėjo aukščiau
sią dividendą, koks tik yra ga
limas pagal federalinės val
džios potvarkius. Bet moka 
dividendą už dividendą.

Reikia pasakyti, jog šioje 
bendrovėje yra ne tik saugūs 
ir apdrąusti jų indėliai iki 
20.000, bet ir labai paslaugus,

t ■■■■■■ v
POEZIJOS VEIKALAI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

nagai -susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0NI5 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel#C» Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Ra Aparatai • Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagelta kojom- 

* (Arch Supports) ir L t
Vii: g__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
U50 West 63rd St, Chicago, III. 60629

Telef- PRoepecf 6-5084

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniui
1. J. Augustaitytė - Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILERAŠČIAt IR RASTAI. 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
‘ išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, “THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eiles. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika. 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2,50.
17. Petra> Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psL $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruoiis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU, Chicago, UI. 60608

f II1ĖI f Jllf BUKItail

Benton, Ark., stadijone įvyko Mažosios Lygos beisbolo rungtynės, ta
čiau žiūrovu nebuvo daug. Vienas beisbolo entuziastas ilsisi su Ic- 

lipopu burnoje.

rūpestingas taupytojų aptar
navimas. Visais būdais sten
giamasi sudaryti tokias sąly
gas, kad santaupos neštų pel
ningesnį uždarbį. Norintieji 
gauti aukščiausią 6% dividen
dą neprivalo įnešti ilgesniam 
nustatytam terminui penkis ar 
daugiau tūkstančių dolerių ir 
už vieną padėtą tūkstantį jau 
mokamas tas aukščiausias di
videndas. Net ir tuo atveju, 
kai taupytojas, įsigydamas na 
mą ar kitas nuosavybes, yra 
priverstas tą savo indėlį iš
imti ankščiau. Tai daroma 
taip: taupytojas gali gauti pa
skolos lakštus toms pirkimo iš
laidoms apmokėti.

Nereikia gaišti laiko atlie
kant reikalus bendrovėje, kaip 
kartais būna kitose vietose, 
ypač prieššventiniu metu, ar 
penktadieniais ir šeštadieniais. 
Čia taip viskas sutvarkyta, kad 
taupytoj as i>tuoj be delsimo 
gali atlikti visus reikalus. Be
rods, ir teisiniais reikalais, 
pvz. , perkant namus, suda
rant dokumentus ar atliekant 
kokias kitas operacijas, ne
reikia šaukti advokato ir tu
rėti atskirų išlaidų. Midland 
Savings and Loan bendrovės 
prezidentas F. Zogas, turįs 
teisiųdaktaro laipsni ir - ilga
metę advokato praktiką, atlie
ka visus legalius reikalus. Ir 
visi įkainavimo reikalai atlie
kami be atskirų išlaidų..

Girdėjau, jog šie metai buvę 
šiai bendrovei labai geri. Žy
miai paaugo indėlių sąskaitos, 
ir nemažas skaičius taupytojų 
atidarė naujas sąskaitas šioje 
saugioje ir rūpestingai paslau
gioje bendrovėje. žinoma, 
prezidentas advokatas F. Zo
gas ir vadovybės štabas džiau
giasi tokiu pelnytai įgytu pasi
tikėjimu ir dėmesiu savo tau
pytojų tarpe ir stengiasi padi
dinti pelną už jų padėtas san
taupas. ' A. Vil-

— Gina Endriukailylė, Jonas 
Evaldas ir Sue Radavich, Lil

lian Shebeiski, Maria Giedrai
tytė, Helen Pius, ‘ir Lietuvos 
Vyčių Tautinių šokių grupė 
su akordeonistu Ed. Gudonių 
pakartos Juzės Daužvardienės 
parašytą 2-jų veiksmų kalėdi
nį lietuviškų papročių vaizdelį 
Chicagos bibliotekos salėje, 78 
E. Washington Si., gruodžio 18 
d. 12:15 vai. popiet.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— 9-to Wardo Lietuviu Demokratu 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 19 d. 1 vai. po pietų 
(tuoj po mišių) parapijos svetainėje, 
108 ir So. State St. Bus renkama nau
ja valdyba ir svarstomi kiti reikalai.

Juozas Skeivys, klubo pirm.

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 
Dra ugi įos priešmetinis susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, gruodžio 16 diena 
8:00 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Prašome visus narius ir 
norinčius įsirašyti į draugiją gausiai 
susirinkti. Bus renkama valdyba 1972 
metams, o taip pat yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rast.

— Marquette Parko Lietuvių Namų 
savininkų organizacijos narių susirin
kimas Įvyks š. m. gruodžio mėn. 17 
dieną 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Bus renka
ma 1972 m. valdyba. Narių dalyvavi
mas būtinas.

Stasys Patlaba. sekr. pavad.

— SLA 226 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 16 d., 8:00 vai. vak., William 
Schall salėje, 3600 W. North Ave., 
2-ram aukšte/ Bus Pildomosios tary
bos nominacijos ir renkama kuopos 
valdyba 1972 metams.

A. čepukas, pirm.

— Panevėžiečių klubo narių susirin
kimas įvyks gruodžio 19 dieną, sek
madienį, 2 vai. po pietų, Jaunimo 
Centro patalpose. Visi panevėžiečiai, 
nariai ir svečiai, prašomi atsilankyti. 
Po susirinkimo pavaišinsime kavute.

A. St.

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubo priešmetinis susirinki
mas Įvyks sekmadienį .^gruodžio 19 d. 
1:00 vai. popiet, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes bus valdybos rinkimai 
1972 metams ir turite išsirinkti nau
ją kasininką. Yra svarbu nauji na
riai. Dalyvaukite visi.

Rožė Didžgalvienė, rast.

■U

. FILOMENA SUDEIKIENE - REKAŠIŪTE
Gyv. 4545 So. Fairfield Ave.

Mirė 1971 m. gruodžio mėn. 14 dieną, 3:55 vai. popiet, sulaukusi 
45 metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Juozapas, sūnus Vaclovas, 3 dukterys — Ma
rytė, Danutė ir Rūta, sesuo Valerija Pišnys, švogeris Petras, sesuo — 
Sv. Kazimiero vienuolė M. Melanija, teta Marija Bartkūnienė, švogerka 
Emilija Kvedarienė, gyv. Toronto, Ont., Canada ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė "Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui.
Ketvirtadieni, 6 vai. popiet kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno ko

plyčioje, 4348 So. California Avenue.
šeštadienį, gruodžio 18 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Filomenos Sudeikienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai-paskutinį patar- 

I navimą ir atsisveikinimą.

- Nuliūdę lieka:
Vyras, vaikai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GSLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAM E NT/ 
5525 So. Harlem Ave. —« 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

V

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

' IJ?z 2533 W. 71st Street !
K Telef.: GRovehUl 6-2345-6 {

5=6 1410 So. 50th Ave., Cicero |
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
mitnrtvinriaaaa»'

EUDEIKISi 
1 

iSENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L AIDO JBIG ĮSTAIGA ;
Tnnnmitt»|grWTrn>«wp»wm»iimiiwtmmmniniiiHwiitwtiiutM»ii>nunfn»am»uBil»Cimun!t:^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: I

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

Tek: YArds 7-1741 -1742 .. T

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: ? A į AMBULANCE
< TV PATARNAVi-

Chicagos ? ? MAS riENA
Lietuvių ! įk > ’ ,R NAKT| I

Laidotuvių < S TURIME f
Direktorių > c koplyčias

• .. < S VISOSE MIESTO
Associacijos z > dalyse

___________________ i_____ _________________2_____________ ;_____

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YAras 7-340)

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
f 3319 So. L1TUANICA AVE. Tel: YAras 7-U3o-1139 I

| STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
-(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 Į

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671 ’
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
( 10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
•I

South Holland, Illinois
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Sukaktuvinis “DAINAVOS” Banketas
'.Praėjusį sekmadienį šv. kalbėjo B. Vitkus, priminęs 

£ Kryžiaus parapijos salėje “Dai nueitų “Dainavos’* kelių. Po; 
~ navos” ansamblis surengė sau- skambių "Ilgiausių Metu žo- 
$ nų banketą savo sukaktiesjdi tarė PLB pirmininkas Sta-|
* 25-riu metu proga. Salėje be 'sys Barzdukas, nurodęs, kad 
^ ansamblio dabartiniu ir buvu- jo kartos žmones klojimuose Į 
T šių nariu matėsi daug daini- statydavo “Amerika pirtyje”, į 
»4Hnku. aktorių, laikraštininkų. I<> dabartiniai kultūriniai, tau-| 
f Buvo svečiu iš kilu miestu. Etiniai laimėjimas parodo ilgai

Kanados atvyko buvęs ansam- kelią, kuri mūsų tauta nuėjo Į 
į blio ' pirmininkas Edvardas per •>() — 69 metu. Jis pareiškė 
r-Baniliūnas, buvęs admin is- džiaugsmą, kad lietuvio kom- 
f tratomis, dabartinis Batono | pozitoriaus, lietuvio rašytojo, j 
£jyrm. Kęstutis Miklas. buvęs1 lietuvių pastatytas kūrinys, lie-Į 
r^fljriaentas Bronius Jonušas iri tuviu visuomenės matvtas vei-
* daug, daug kitu. Dalyvavo an-įkalus "Sidabrinė diena” yra 
J samblio rėmėjai. mecenatai.pisos tautos laimėjimas, dide- 
T-draueai. kitu muzikos ir dai-ilio darbo ir pasiaukojimo vai->

” 4 * i

-ms vienetų atstovai. Prie gra- sius. S. Barzdukas įteikė PLB
* irai sustatvtų ir papuoštų sta- valdybos vardu simbolinę do-

lllinois Springfield kolegijoje yra tradicija, kad antry mėty studentės lošia dumbliname lauke 
futbolą prieš pirnumetes studentes.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė ~~ Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ZRMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DEL VIGŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

j 111 susėdo apie žmonių.

Banketu atidarė ansamblio 
j’pirm. A. Smilga, pakviesda

mas programai vadovauti dr. 
Leo n ą K r i a u ė e 1 i ū n ą. Trump a i
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mrnu mi mimmmi
DĖMESIO!

Į K A R P E N T E R I S 
Porčiai — Garažai su durim — 

Priestatai.
~ Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
"karpenterio darbai. Taip pat naujų

1 namų statyba, su lotu ar be loto. 
Apskaičiavimai nemokamai.

J OE ŠUKYS
- ’ / TEL. — 582-7595

XrrXZXXTXXXXXXXXXXXXXXXX33

vanėlę — lietuvio ženklelį 
trims ištvermingiausiems “Dai 
navos” ansamblio dalyviams: 
Elenai Krasauskienei, Aleksui 
Smilgai ir Albertui Stočkui, 
kurie su ansambliu dainuoja 
jau 26-ti metai.

Toliau p. Kriaučeliūnas pa
kvietė kalbėti šv. Kryžiaus pa
rapijos kleboną kun. Vyt. Mi- 
kolaitį, kuris padėkojo an
sambliui už paramą parapijai 
per ilgus metus. Ponia Irena 
Kriaučeliūnienė paskaitė savo 
pačios sukurtą eiliuotą sveiki
nimą, kurį dainaviečiai labai 
šiltai priėmė. Ji įteikė trims

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
* . Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

. * Knygoje aprašymas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
— lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir k t

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

> 1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

5 KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

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

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

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

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

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

V’ NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {valrty praklą. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
cosmos parcels express corp.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V ALAN TINAS

:: MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir Bįžiningaa patarnavimas. Naujausi kraustymo

i . įrankiai. Hgu metę patyrimas.

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

I . . .. .. ... ......................................
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J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

i “Daina
vos” garbės pirmininkus. Trum 
pai dar kalbėjo kompozitorius 
B. Budriūnas. Pirm. A. Smilga 
dar kartą visiems padėkojo ir 
programos pravedėjas pakvie
tė vyskupą V. Brizgį sukalbėti 
invokaciją, po kurios sekė. p. 
Matulevičienės gamintos vai
šės, kurias apmokėjo Kriauče- 
liūnai. Po jų ilgai tęsėsi šokiai 
ir žaidimai, paįvairinami dai- 
naviečių dainų, šokiams gro
jo Ąžuolo Stelmoko orkestras.

Dainavos veteranams po asine-j šia proga pakeltas i
I ninę Ki iaučeliūnų šeimos do

vanėlę. Dar dainaviėčius svei
kino Čikagos Lietuvių Operos 

j pirmininkas Vytautas Badžius.
Raštu ansamblį pasveikino: 

j Lietuvos atstovas J. Rajeckas, 
vyskupas Vincentas Brizgys, 
Vliko pirm. dr. K. J. Valiūnas, 
Altos pirm. dr. K. Bobelis, JAV 
LB (’.V pirm. V. Volertas, Či
kagos Lietuvių Tarybos pirm. 
J. I’akalka, kun. E. Abromai
tis buvęs Šv. Kryžiaus parapi
jos klebonas, prof. J. Žilevi
čius, “Čiurlionio” ansamblis, 
solistės : Vincė Januškaitė, J. 
Augaitytė, Dana Stankaitytė ir

Radie-
Slavis-

Po trumpos kun. A. Stasio 
kalbos: “Dėkui už dainą, dė
kui už giesmę", svečiams ir 
rėmėjams bei ansamblio daly
viams padėkojo pirmininkas 
A. Smilga, žymenis gavo iš 
ansamblio kūmos E. Laučie
nės ir dirigento P. Armono: E. 
Krasauskienė. A. Smilga, A. 
Stockus, išdainavę virš 25 me
tų; V. žeronas, J. Pasiukas, V. 
Radvs ir E. Slavinskas, išdai
navę virš 20 metų; L. Vaičiū
nienė. V. Aleknienė. I. 
nė, A. D use i kieno, E.
kas, N. Micius, P. Kavaliaus
kas, I). Puodžiūnienė ir R. 
Puodžiūnas, išdainavę virš 15 
metu ir A. Urba, N. Paulaus
kaitė, Z. Urba. F. Mataitis, V. 
Izokaitis, J. čibas, I. Meilienė, 
D. Viržintaitė ir A. Putnius, iš
dainavę virš 10 metų.

Ansamblio ponios apdova
nojo gėlėmis ponias Armonie- 
nę ir Budriūnienę. Ilgamečiai 
ansambliečiai gavo Karvelio 
prekybos paaukotų dovanų: 
po Rontos Mastienės plokštelę 
ir V. Liuleviėiaus istorijos kny
ga. “Sidabrinės dienos” reži
sierė Zita Kevalaitytė — Vi- 
sockienė gavo 'operetės pro
gramą su visų dalyvių parašais, 
o ilgametis ansamblio dalyvis 
ir vadovas A. Dzirvonas buvo

SLA 63-čIOS KUOPOS 
BALSAVIMAI

Praeita šeštadieni Visu šven
tų parapijos salėje įvyko SLA 
63-čios kuopos narių susirin
kimas. kuriame patvirtinta 
valdyba, išrinkta nauja finan 
su sekretorė ir pravestos nomi- 
n aci jos.

Kuopa turi virš šimto narių, 
bei į susirinkimą buvo atėję 
lik apie 30. narių. Finansų se
kretoriui Laurutanui susenus, 
kuopos veikimas buvo kiek su 
lėlėjęs. Praeitą pavasari buvo 
sušauktas vienas susirinkimas, 
o dabar jau įvyko eilinis kuo
pos narių susirinkimas. SLA 
centro valdyba buvo Įpareigo
jusi ponią Oną Biežiėnę- patik
rinti užsimokėjusių narių kny
gutes ir aptvarkyti kuopos na
rių adresus. Į Roselandą ke
liasi juodžiai, dalis lietuvių jau 
išsikėlė į ramesnes ir sauges
nes gyvenvietes. Bet Roselan- 
de dar yra didokas būrys lie
tuviu turinčių savo namus ir c c

visai nesirengiančių iš ten 
kraustytis.

Pradžioje finansų sekreto
rės pareigas buvo pasižadėjusi 
eiti viena kuopos narė, bet ji 
negalėjusi šio darbo imtis. Su
sirinkimas išrinko' ilgametę 
šios kuopos narę Oną Vista- 
rienę finansų sekretorės pa
reigoms. Ji buvo susirinkime ir

Giliai granito kalnuose, Cheyenne kalnyne, Colorado Springs, Ame
rikos gynybos komandos centras vis dar stato naujas slėptuves. Per 
trejis metus numatoma viduryje kalno pastatyti tris plieno pastatus, 
kuriuose karo atveju dirbs Amerikos kariuomenės Štabai. Kalnuose 
bus sandėliai ir elektros stotys bei ryšių įrengimai su visame pasau

lyje esančiais Amerikos daliniais.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

FOR SALE 
TAVERN AND CAFE 

$35,000.
AMBERG, WISCONSLN 
2 families now leasing. 

Write: WILLIAM LAD WIG, 
5950 N. 69th STREET, 

MILWAUKEE, WI 53218.

PARDUODAMA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 
NAMAS ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL.
Tel. 927-7043

pasižadėjo eiti finansų sekre
torės pareigas.

Ponia Biežienė šiomis dieno 
mis jai Įteiks kuopos narių są-! 
rašą su naujais adresais. Fi
nansų sekretorę Vistarienę ga- 
Jima rasti 10753 S. Wabash, bet J 
geriau jai iš anksto patelefo
nuoti 928 — 3960.

Gaila, kad keli nariai, su
mokėję nario mokestį, tuojau! 
išbėgo ir nominacijose neda-^ 
lyvavo. Buvo paskaitytas iš ! 
centro atėjęs laiškas, išdalinti 
balotai ir pravestos nominaci
jos. Po 15 balsų gavo Povilas 
Dangis. A. Čaplikas, A. Budrec 
kis, E. Mikužiutė, Steponas 
Briedis, J. Miileriūtė ir Dr. S. 
Biežis.

Sekantį kuopos susirinkimą 
nutarta šaukti antroje kovo 
mėnesio pusėje. Geriausia jį 
šaukti šeštadienį, tuojau po 
pietų. SLA. Centro atsiųstą la
pą su balotais pasirašė M. Gu
delis. V. Žilinskas ir Ona Vis- 
tarienė. Viskas pasiųsta Į cent
rą. Korespondentas

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų vakaro 
proga Instituto piniginei padė
čiai sustiprinti paaukojo šie 
vakaro svečiai: Balys Pakštas 
— 100 dol., Andrius Juškevi
čius — 25, K ir J. čiurinskai 
(Ind.) — 20, Kazys Smalens- 
kas (vietoj kalėdinių sveikini
mų) — 11 dol, J. Vinciūnas — 
10 ir po 5 dol. — E. G. Longi
nas, A. Juodvalkis (Ind), A. Si- 
liūnas ir J. Vaičekonis. Insti
tutas jiems yra dėkingas, kad 
jie palengvino to vakaro iš
laidų apmokėjimą, o absol
ventų tėvams , kad jie savo pi
nigais suruošė vaišes visiems to 
vakaro svečiams, atėjusiems 
pasilikti jaunųjų mokytojų.

— Mokyt. Rimas Černius 
gavo LB švietimo Tanbos 500 
dol. premiją, kaipo geriausiais 
pažymiais baigęs Lituanistikos 
Pcd. Institutą. Premija Įteikta 
per iškilmingą diplomų Įteiki
mo vakarą, gruodžio 11 d. 
Nuo šių mokslo metų pradžios 
jis dirba Chicagos aukšt. litua 
nistikos mokykloj.

— Marijos Aukšt. Mokyklos 
lietuvaičių “Rūtos” ratelio 
pirm. Giedrė čepaitytė ir visos 
narės taip pat Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejus ir dar
buotojai Lioliai platina Ame
rikos Lietuvių Tarybos paruoš 
tą peticiją, kurioje išreiškia
mas protestas dėl Lietuvos 
okupacijos, religijos perse
kiojimo ir Simo Kudirkos nu
teisimo. Į peticijos propagavi
mo ir parašų rinkimo darbus 
įsijungė nemažai kitų organi
zacijų ir pavienių asmenų. Pe
ticiją norima Įteikti prez. Nixo 
nui, prieš jam išvykstant Į

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

4*

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

40

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

So v. Sąjungą.. šią peticiją tu
rėtų pasirašyti kiekvienas lie
tuvis, o taip pat kiekvieno 
draugai ir pažįstami. Peticijos 
lapai gaunami Altos raštinėje. 
2606 W. 63rd St, Chicago, Ill. 
60629, Margutyje,' Lietuvių 
Tautiniuose Namuose ir kitose 
lietuviškose Įstaigose.

— Švėkšnos Gimnazijos, 
miesto ir apylinkių monogra 
fijos medžiaga yra baigiama 
rinkti. Turintieji dar kokių 
žinių apie tą apylinkę, pramo
nę, prekybą, Įdomias vietas ir 
kaimus, prašomi siųsti A. Rū
gytei, 6547 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629 iki 1972 m. 
vasario 1 d.

♦ Neužmirškime jaunimo. 
Gražiausia dovana Kalėdoms — 
iš jaunų širdžių skambanti dai
na, palydima kanklių. Tai vi
siems žinomo muziko Alf. Mi
kulskio vadovaujamo ansamblio 
“Aukuras” plokštelė. (Pr).

* Vietoje sveikinimų laiškais 
— atvirukais Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, aukoju Naujie
noms 810 ir ta proga sveikinu 
visus savo artimuosius, gimines, 
draugus, bičiulius ir visus pa
žįstamus, linkėdamas viso ge
riausio.

J. Bersenas, On t., Canada 
(Pr)-

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 

mos i metus iš atskirų butų su bal
dais. ’ Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS.. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įrejig- 
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga- 
zu šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir_4 auto 
mūro garažas.' Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, sKiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh 
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir ■ biznio patalpa
quete Parke. ,

VALGYKLA su namu ir visais Ireu 
gimais. (Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

užim-

butal

Mar-

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

6 KAMB. MCR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandėriiū 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS IVz aukšto mūr., alinį, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Pat* 
ke. $36.500.

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

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras.. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Ramontaa

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.
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NAUJIENAS
r propa aižmo bktai po*

naujienas


