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JUGOSLAVŲ KOMUNISTŲ PARTIJA 
SUGRIEŽTINS NARIŲ DISCIPLINĄ 

BELGRADAS. — Jugoslavijoje pasibaigė tris dienas trukęs 
komunistų partijos kongresas, kuris išrinko 8-nių asmenų vykdo
mąjį komitetą vietoj anksčiau buvusio 15-kos žmonių komiteto. 
Partijos vykdomojo biuro nariai kiekvienas yra atsakingas už 
atskirą sritį: Makedonijos atstovas Kiro Gligorov — užsienio pre
kyba, Jure Bilic, Kroatijos atstovas, — partijos disciplina, serbas 
Avramovic — pramonės vadovybė, Slovėnijos Stane Dolanc — 
užsienio politika, Montenegro atstovas Budislav Soskic — spauda 
ir propaganda, Bosnijos Todor Kurtovic — ekonomika, Vojvodinos 
atstovas Steven Doronjski — žemės ūkis ir Kosovo autonominės 
srities atstovas Fadil Hodza — tautybių santykiai.

Įdomu, kad šio biuro trys na
riai yra visai nauji, šalia šio biu
ro valstybės valdžią sudaro pre
zidentūros taryba, parlamentas, 
tarprespublikinės tarybos ir. ki
tos tarpusavyje surištas institu
cijos. Partijos vykdomasis biu
ras, tačiau, vaidins svarbiausią 
vaidmenį.

Partijos suvažiavime daug; 
kartų buvo girdimi žodžiai: “šo
vinizmas”, “nacionalizmas”. Kal
bėtojai kaltino partijos aparatą, 
kuris miegojęs, kada “liaudies 
priešai” veikę prieš Jugoslavi
jos saugumą ir grasinę valdžios 
sistemai.

Iš kongrese pasakytų kalbų 
galima spręsti, kad Jugoslavija 
nepamėgdžios kitų- komunistinių 
valstybių ir nesugrįš prie “sta
linizmo”. Toliau bus bandoma 
S&kti gan laisvąjjjgoslayųkpmu- 
nizmo kelią, paliekant daug au- 
t^nominių tęifeįų atskiroms tfede- J ręiįi i Hong Kongą, tačiau kinų 
racijos respublikoms, tik griež- pusėje buvo visi suimti. Po ke-
čiau prižiūrint, kad jos nesiektų 
'visiškos nepriklausomybės! Ypa
tingas dėmesys bus skiriamas 
Kroatijai, kurioje buvo pasireiš
kę separatizmo ir “tautų neapy
kantos” reiškiniai, kurie prive
dė prie komunistų partijos va
lymo ir didelių pakeitimų jos 
vadovybėje. Y"'. -

Pakistanas išeina 
iš komonvelto

KARACHI. — Pakistanas pa
skelbė, kad jis pasitraukia iš 
britų tautų bendruomenės - ko
monvelto, nes turimomis žinio
mis, Britanija nutarė pripažin
ti naują' Bengalijos valstybę. 
Apie pripažinimą jau paskelbė 
kitos dvi komonvelto narės: Aus
tralija ir Naujoji Zelandija. 
Kambodija irgi pripažino naują 
bengalų valstybę. Iki šiol jau 16 
valstybių užmezgė ryšius su Ben
galija.

Pakistano prezidentas Bhutto 
pareiškė spaudai, kad Pakista
nas nenutrauks ryšių su Brita
nija ir kitomis britų tautų ben
drijos narėmis, tačiau Pakistano 
tautinė garbė reikalaujanti pa
sitraukti jš komonvelto, kur Pa
kistanas buvo aktyviu nariu nuo 
1947 metų. /

Tuo tarpu, Bengalijoje pa
skelbta, kad ne visi tos valsty
bės ginkluoti vyrai sugrąžino vy
riausybei ginklus. Viena tokia 
grupė yra Indijos-Bengalijos pa
sienio gentis-Mizo, kuri ginklus 
gavo iš Pakistano valdžios. Mi- 
zo žmonės reikalauja iš Indijos 
autonominių teisių. Dalis Mizo 
genties gyvena ir Bengalijoje. 
Mizus ir, kitą gentį -— Nagas re
mia ir komunistinė Kinija, kur
stanti prieš Indiją įvairias tau
tines mažumas.

Kita grupė, kuri Bengalijos 
valdžiai ginklų neatidavė, yra 
fanatiški musulmonai — “EI 
Badr”. Ta grupė Pakistano val
džios dienomis padėjo pakista-

IŠ VISO PASAULIO

SKOKIE, Ill. — Gabi mergai
tė, vienintelė Richard Norusis 
duktė Shirley Norusis, 17 me
tų amžiaus, Niles Township HS 
mokinė, buvo rasta sekmadienį 
negyva savo -lovoje, šalia jos 
kūno policija rado kelių rūšių 
tablečių, kurias dabar tiria po
licijos laboratorija. Mergaitė" 
buvusi labai gabi mokinė, netu
rėjusi jokių problemų, ?

WASHINGTONAS. — Sovie
tų meno paroda Washingtone 
sekmadienį buvo uždaryta anks
čiau, nes kažkas telefonu pagra
sino ją susprogdinti.

HONG KONGAS. — Patikimi 
šaltiniai paskelbė, kad spalio 8 
d. 20 Kinijos karininkų su uni
formomis ir ginklais bandė pe

lių dienų panašiai įvyko kitiems 
trims karininkams, o lapkričio 
mėn. keturi vyresnio amžiaus 
karininkai buvo pasienyje sulai
kyti su sunkvežimiu, šie pabė
gimai rišami su gynybos minis- 
terio Lin Piao dingimu. Jis ne
beminimas spaudoje nuo spalio 
8 d.

PHOENIX, Ariz. — Arizonos 
demokratų partija balsavo rink
dama kandidatą į prezidento vie
tą. Daugiausia demokratų — 
38% — balsavo už sen. Muskie. 
New Yorko meras John Lindsay 
gavo daugiau balsų už sen. Mc
Govern.

ČIKAGA. — Negrų daininin
kė Mahalia Jackson mirdama pa
liko vieno mil. dol. vertės turtą.

EL MONTE. — Kalifornijoje 
policija suėmė 40 asmenų, kai žy
dų gynybos lygos nariai susi
mušė su Amerikos nacių parti
jos nariais.

SALISBURY. — Rodezijos 
policija suėmė apie 100 negrų, 
kurie agitavo juodus gyventojus 
prieš naują, britų pasiūlytą, ne
priklausomybės planą.

— Jaunieji kaimo mokytojai 
Lietuvoje nusiskundžia: juos 
kamuoja įvairūs buitiniai ne
sklandumai. “Komj. Tiesai” (nr. 
230) jie rašo štai ką: Tryškių 
vid. mokyklos mokytojai kaime 
(kolchozuose — Red.) negali įsi
gyti maisto produktų — pieno, 
mėsos, miltų, kruopų, šviežios 
duonos... Dėl to jie važiuoja į 
rajono centrą. Mokytojai no
rėtų laisvalaikiu paskaityti ge
rą knygą, bet nelengva įsigyti 
ką tik iš spaudos išėjusią groži
nę ar mokslinę knygą. Knygų 
tenka ieškoti didesniųjų miestų 
knygynuose. Tų nesklandumų 
esama ir daugiau. (E) 

niečiams malšinti bengalų ne
ramumus. Daug EI Badr pasekė
jų dabar Bengalijoje suimti, ta
čiau daug liko su ginklais.

Britu,kareiviai Belfasto gatvėje apklausinėja praeivius ir tikrina ju dokumentus, ieškodami slap- 
j 'S y tos ainy armijos nariu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSIZRAELY GLMĘ SIONISTAI ĮŽEIDĖ 
VEIKLIUS AMERIKOS DELEGATUS
JERUZALĖ. — Pasaulio žydų sionistų kongresas pasibaigė 

kiek nevieningoje dvasioje. * Nuomonių skirtumas kilo dėl gan 
svarbių principinių klausimų — žydų sugrįžimo Į senąją tėvynę 
— Izraelį. Jaunieji Izraelio veikėjai, jau gimę Izraelyje, pasiūlė 
kongresui rezoliuciją, kuri ragina tokius žydų vadus, kurie per 

; dvejis metus nesugrįš į Izraelį,^pašalinti iš sionistų organizacijų 
vadovybės;. Jaunieji Izraelio darbo partijos delegatai įrodinėjo, 
kad Izraelio valstybės įsteigimas buvo pagrindinis visų sionistų 
tikslas. Valstybę įsteigus, visų žydų pareiga važiuoti į Izraelį. 
Ypatingai -ta prievolė turi būti aiški organizacijos vadams.

šią rezoliuciją kongresui pri
ėmus, iš Amerikos atvykusi Ha- 
dassa organizacijos delegacija 
beveik visa išėjo iš salės. Hadas- 

, s^Auri T^^ikoję apie 325,000 
narių, kurie sudaro didesnę dalį 
Amerikos sionistų grupių. Kiti 
amerikiečiai delegatai irgi nepri-
taria šiai kongreso rezoliucijai, 
tačiau iš kongreso nepasišalino. 
- Izraelio prezidentas Shazar 
pareiškė, kad reikia ką nors da
ryti, kad tarp Amerikos žydų 
ir Izraelio neįvyktų rimtas ski
limas, kuris Izraeliui galėtų pa
kenkti. Izraelio vyriausybė spau
džia Pasaulio Sionistų organiza
cijos - pirmininką Louis Pincus 
ką nors daryti, kad tik nesupy
kinus amerikiečių žydų.

Amerikos žydų delegatams la
bai skaudus yra kaltinimas, kad 
visi žydai, kurie savanoriškai gy
vena užsieniuose ir negrįžta į 
Palestiną, yra sionizmo princi
pų išdavikai, nelojalūs žydai. 
Šią pažiūrą pirmaisiais Izraelio 
nepriklausomybės metais daž
nai propaguodavo pirmasis Iz
raelio premjeras Ben Gurion.

Japonija vertina 
JAV draugyste

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Šato, kalbėdamas parla
mente apie Japonijos užsienio 
politiką, pareiškė, kad Japonijai 
geri santykiai su Amerika yra 
svarbesni, negu ryšiai su bet ku
ria kita valstybe. Draugystės ry
šiai su Amerika nepasikeitė, ne
žiūrint į kitų šalių politinius 
ėjimus ir naujai susidarančius 
tarptautiniame gyvenime susi
formavimus.

Užsienio reikalų m misteris 
Fukuda pareiškė, kad su sovie
tais susitarta pradėti derybas 
dėl taikos sutarties, tačiau Ja
ponija turinti atgauti iš sovietų 
keturias salas, kurias sovietai už
ėmė po karo.

TOKIJO. — Komunistinė Ki
nija pavadino prezidento Nixono 
Vietnamo taikos planą “nauja 
apgaule”. Planas esąs nevikrus 
Amerikos vyriausybės bandy
mas apgauti žmones ir prideng
ti agresyvias ambicijas.

Banditai ištuštino
< Argentinos liauką

BUENOS AIRES. — Sekma
dienį į didžiausią Argentinos 
banka įsibrovė 15 banditu, ku- 
riuos, matyt, įleido į vidų vienas 
iš banko tarnautojų. Banditai su
rišo 13 sargų ir valytojų ir ne
trukdomi šeimininkavo banko 
rūsyje astuonias valandas. Iš 
banko seifų banditai išėmė apie 
puse milijono dolerių.
\ *

Banditai paliko laišką, kuria
me nurodoma, kad jie yra kai
riųjų komunistų organizacijos 
nariai. Pinigai organizacijai — 
Liaudies Revoliucinei Armijai 
— reikalingi revoliucijos ren
gimo reikalams.

Kitą rytą susirinkę banko tar
nautojai rado banko seifus pra
degintus ir pinigus išimtus.

TEL AVIVAS. — Izraelio pen
kių svarų piniginis banknotas 
turės Alberto Einšteino paveiks
lą.

i

Belfaste, šiaurinėj Airijoj, protestanto namas papuoštas dviem vėlia
vom: iiaorinės Airijos ir, šalia , — Britanijos.

Britanijos parlamente airių 
atstovė iš Belfasto, panelė Dev
lin, puolė kalbą sakantį Britani
jos vidaus reikalą minister} 
Maudling ir apdraskė jį nagais, 
kol tvarkdariai ją suvaldė.

Šveicarijos policija paskel
bė, kad didelė dalis pinigų, ku* 
rie dingo iš banko sąskaitos, 
skirtos milijonieriui H. Hughes, 
buvo rasti kituose bankuose, kur 
juos įdėjo rašytojo Irwing žmo
na. Gautas įsakymas rašytoją ir 
jo žmoną suimti..

+ Airija atšaukė ambasado
rių iš Britanijos, protestuojama 
prieš 13 civiRų nušovimą Š. Ai
rijoj. čia vyksta protesto demon
stracijos, uždarytos mokyklos, 
kai kurios darbovietės.

Paryžiuje š. Vietnamas pa’ 
skelbė savo taikos planą, kuria
me pagrindiniai reikalavimai 
Amerikai; sustabdyti visus karo 
veiksmus, nustoti remti Saigo- 
no valdžią.

Nepalio karalius Mahendra 
staigiai mirė nuo širdies smū
gio. Jis buvo 51 m.

Izraelis greit pradės dery
bas su Egiptu per tarpininką, 
Amerikos diplomatą, tačiau Iz* 
raelis reikalauja, kad tarpinin
kaujantis pats nesiūlytų Egiptui 
jokių pasiūlymų, pirma nesusi
taręs su Izraeliu.

Tarptautinis Olimpinis ko
mitetas paskelbė, kad austrų sli
džių Čempionas Karl Schranz ne
galės dalyvauti Olimpiadoje, nes 
jis ėmė pinigus už slidžių gar
sinimus.

Š. AIRIJOJE KAREIVIAI NUŠOVĖ
13 KATALIKŲ IR SUŽEIDĖ 17-KA
BELFASTAS. — šiaurinės Airijos slaptos airių armijos na

riai pirmadienį gavo įsakymą: “Nušauti tiek britų kareivių, kiek 
galite”, šis įsakymas yra keršto veiksmas už skerdynes London
derry sekmadienį, kada britų parašiutininkų brigada, norėdama 
išsklaidyti didelę katalikų demonstraciją, pradėjo šaudyti i minią, 
nušovė 13 žmonių ir peršovė 17, jų tarpe dvi moteris. Airiai ka
talikai jau skelbia, kad šis šaudymas pralenkia garsųjį “Kruvinąjį 
sekmadienį”, kuris Įvyko 1920 m. lapkričio 21 d., kada airiai nu
žudė 13 britų kareivių Dubline, dabartinės laisvosios Airijos sos
tinėj. Tą pačią dieną britų kareiviai apsupo futbolo stadijoną, 
ieškodami pas vyrus ginklų. Kilo susišaudymas, kuriame žuvo 
12 asmenų, jų tarpe futbolininkas.

Mirėkun.M.Valadka
Gautu telefoniniu pranešimu 

iš Scranton, Pa., ten praeitą sa
vaitgalį po operacijos ligoninėje 
mirė Scrantono lietuvių katalikų 
tautinės parapijos ilgametis kle- 
.bonas kun. Mykolas Valadka.

Jam buvo daryta tulžies ope
racija, kuri atrodė sėkminga, 
bet grįžus namo pratrūko' žaiz
dos susiuvimas, ligonis buvo vėl 
nuvežtas į ligoninę ir padaryta 
antra operacija, bet ligonis mi
rė operaciją tebedarant... , .

Kun. Mykolas Valadka buvo 
gimęs Medeikonių kaime, Jėzno 
valsčiuje, Alytaus apskr., 1922 
metais baigė Prienų gimnazijo
je 4 klasesrir įstojo į Kauno ku
nigų seminariją, 1925 metais 
baigė pilną gimnazijos kursą, o 
1925 m. įstojo į Kauno universi
teto teologijos filosofuos fakul
tetą ir 1926 m. Į teisių fakulte
tą. 1927 m. išvyko į Urugvajų, 
kur pasak Liet. Enciklopedija, 
buvo rytinių apeigii arkivysku
po įšventintas į kunigus. 1929 
m. atvyko į JAV ir buvo paskir
tas Scrantono lietuviu kataliku 
tautinės Dievo Apvaizdos para
pijos klebonu. Scrantone jis, pa
sak LE, trejus metus lankė len
kų tautinės bažnyčios kunigų 
seminariją. Dalyvavo SLA veik
loje — 1934-44 metais buvo SLA 
įstatų ir kontrolės komisijos na
rys.

Parašė ir išleido keletą kny
gų, k. a. Ar Romos popiežius 

j yra Kristaus vietininkas (1934) ; 
Popiežiai ir Lietuva (1954); Ar 
reikalinga mums tautinė bažny
čia; be to parašė Vienintelis ke
lias, Pasikalbėjimas su jėzuitu 
Bružiku ir vėliausiai parašė ir 
išleido 410 pusi, knygą Už lais
vą lietuvi (1970). Be to, kun. 
Valadka parengė s’” ' ' " ‘tu
vių kalba mišicL;, . . iką
leido ir redagavo “Tautos baisą” 
ir “Tiesos Balsą”.

Japonui sunku 
užmiršti džiungles
TOKIJO. — Japonijos seržan

tas, kuris buvo rastas Guamo 
džiunglėse po 28 metų slapstimo- 
si ir vienišo gyvenimo kalno olo
je, turi sunkumų prisiderinti prie 
naujo gyvenimo. Jis nebemoka 
lovoje miegoti ir praleidžia nak
tį atsisėdęs ant grindų. Sulenk
tais keliais, atsirėmęs į sieną jis 
miega.

Pasikalbėjęs su Guaman at
vykusiais japonų spaudos kores
pondentais, seržantas Yokoi pa
sakė: “Jūs esate visai kitokie 
japonai”, šį trečiadienį Yokoy 
turėjo išvykti į Japoniją, tačiau 
gydytojai patarė palaikyti jį 
ilgiau ligoninėje, kol jis susipa
žins su civilizuotu gyvenimu. Jį 
Guame aplankė jo pusbrolis, ku
riam jis pasakęs, kad jo žuvusių 
draugų sielos jį šaukia pasilikti 
Guame ir negrįžti Japonijon.

Sekmadierfio demonstracija 
buvo nelegali ir š. Airijos val
džia kaltina tuos asmenis, kurie 
išvedė žmoniii minią į nelegalų 
susirinkimą, protestuojantį prieš 
airių įtariamųjų suiminėjimus. 
Šaudymas prasidėjo, britų ka
riuomenės vadovybės pranešimu, 
kada iš minios kaž kas paleido 
kelis šūvius į kareivius, šie bu
vo garsios britų parašiutininkų 
brigados nariai. Pradžioje jie 
šaudę gumines kulkas ir laistę 
minią iš vandens patrankų rau
donai nudažytu, nenuplau..ar'?is 
dažais, vandeniu. Minia pradėjo 
svaidyti į. kareivius akmenis. 
Nieko nepadėjo ašarinės dujos. 
Pasigirdo šūviai, vienas po kito 
žmonės minioje ėmė kristi. Ka
reiviai vaikė gatvėje jaunus ka
talikus ir apie 60 jų suėmė, šau
dymas užtruko 15 min. Po to 
gatvėje gulėjo žuvusieji ir su
žeistu. ' į

Britų pulk.’ Tug^vell paskelbė, 
kad žuvusių tarpe buvo keturi 
seniai gaudomi airių slaptos ar
mijos vadai, buvusios rastos ir 
keturios rankinės granatos. 
Trys parašiutininkai buvo su
žeisti. Kai kurie protestantų šal
tiniai tvirtina, kad katalikai ty
čia atnešę anksčiau savo pačių 
nušautus žmones ir palikę gatvė
je, kad galėtų kaltinti kareivius. 
Tuo mažai kas tiki, nes šaudymą 
stebėjo ir keli britų korespon
dentai.

Jau anksčiau britų parašiuti
ninkai buvo kaltinami žiauriu 
elgesiu su airiais. Kai kurie po
litikai jau yra raginę britų vy
riausybę parašiutininkus iš š. 
Airijos atšaukti, nes jie pasiro
dė brutalūs. Parlamente vakar 
vienas darbietis pareikalavo iš
vežti parašiutininkii brigadą iš 
Š. Airijos.

Londonderry slapta airių ar
mija įsakė visiems airiams už
dengti langus juodomis paklodė
mis, uždaryti duris ir tris dienas 
gedėti žuvusių airių. Belfaste va
kar miesto centre jau buvo su
sprogdinti trys pastatai, 10 žmo
nių sužeista, vienas jų rimtai. 
Manoma, kad “kruvinojo sekma
dienio" tęsinys bus — dar dau
giau šaudymų ir sprogdinimų.

Latviai kaltina 
Makvos valdžia 

G

STOKHOLMAS. — Švedijos 
spauda šeštadienį paskelbė iš 
Rygos gautą memorandumą, ku
rį pasirašė 17 Latvijos komunis
tų partijos narių, šiame rašte 
reiškiamas protestas prieš rusų 
vyriausybės ir partijos vadovy
bės politiką, siekiančią Baltijos 
kraštų surusinimo, Latvių ko
munistai tvirtina, kad Maskva 
siekia sunaikinti latvių ir kitų 
tautų tautines savybes.

Švedijos spauda sako, kad do
kumentas buvo parašytas Rygo
je ir išvežtas slaptais keliais į 
Vakarus.



TVIRTA SVEIKA TA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

U jausiu mokslo žinių populiarus perteikimas
_. JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

MIEGOT AR NEMIEGOT PRIE ATVIRO LANGO?
Visapusiškos tvarkos reikia miegant — atvirumas 

ar uždarumas čia antraeilis dalykas
Donald A. Durelow, M. D. 

gos apykaita — metabolizmas, 
ir sumažta raumenų įtampa. 2. 
Miegant širdis muša lėčiau, al
savimas lėtėja, beveik visų liau-

ft
Vicnas gydytojas pataria sa

viems ligoniams miegoti prie at
viro lango — tai esą higieniškiau 
ir saugiau. Pasitaiko rašeivų, 
kurie prie atviro lango miegoti 
patarimą laiko senų bobučių pa
saka. Kur čia teisybė?

Sveikatos reikaluose žmonių 
švietėjas prie šio krašto gydy
tojų draugijos (ANA Depart
ment of Health Education, Chi
cago) gyd. Donald A. Durelow 
kitaip mus apšviečia miego rei
kaluose.

Aplinkybės, prie kurių žmo
gus miega, yra labai individua
lios, savito. Vieni žmonės mėg
sta miegoti šaltai, kiti — prie
šingai — šiltai. Vieniems žmo
nėms trukdo miegoti net švel
niausio vėjelio dvelkimas, kitas 
t— .pageidauja skersvėjo miega
majame. Kartais net ritualu 
virsta ėjimas miegoti kai ku
riems žmonėms. Kiekvienas 
žmogus turi savitą miegojimo 
pobūdi: vienos aplinkybės vie
nam yra priimtonos, kitam tie 
patys dalykai atmestini.

Uždaryk langus šaltyje
Yra daug dalykų, kurie kal

ba už miegojimą prie uždaro 
lango esant labai šaltam orui. 
1. Dauguma išmatuojamų fizio
loginių veiksnių (funkcijų) su
lėtėja laike miego, pvz., suma
žėja kūno temperatūra. Tai ženk
las, kad bendrai sumažta medžiu

j RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
t ? . - į

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

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ A NT, gražiai įrišta, 464 pusi._______ $6.00
Prof. VacU Biržiška, ALEKSANDR YNAS.-I tomis, gražiai 

įrištas', 431 pusi.______ .......    -_______  $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — §3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ____________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.™ $530
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. --------------------------------- $3.00
P. Liūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ...____________ ______ ________ $1.00 i
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVUA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik$10.00 |
I I
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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 VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 1 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra
darbiautųjų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianų komunizmą. 158 psL, kaipa 3 doL

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

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

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

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryskejęs nesikeiciąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
I Autore buvo VUmuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 

Klaipėdoje ir iPalangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONE f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
torams pastabumą neapgauna intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., Sl.OO. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. . 
52 psl.4 SkUO.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 $o. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 6060$ 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar pinigine perlaidą

kų sekrecija sumažta. Tai pro
tinga elgsena kūno — jis taupo 
energiją. 3. Viduržiemio šiau
rys vėjas ir didelis šaltis apsun
kina kūnui palaikymą reikiamos 
jo šilimos — temperatūros mie
gant. 4. Yra bendrai visiems ži
noma, kad tamsa, ramumas, pri
imtina kūnui kambario tempera
tūra, o įpratimas patogioj lovoj 
gulėti gerina miegą.
Uždarydami langus mažiname 

teršalus miegomojo ore
Ir šalčiams praėjus, ar šiltam 

klimate gyvenant reikia galvos 
nepamesti su tais langų atidary
mais. Dabartiniuose namuose 
bei apartmentuose turint pozity
viu spaudžiamu oru šildymą ir 
ventiliaciją, atdari langai visai 
sutrikdo pusiausvyrą kambary
je esamos temperatūros ir drėg
mės. Jei namas yra didmiesty
je, kur oro terša nuolat didė
ja, atdari langai didina kamba
rio oro užteršimą įvairiomis me
džiagomis. Pastarosios ne tik 
mūsų plaučius apsunkina, bet 
ir ventiliacijos bei šildymo įtai
symų filtrus užgula. Dabar se
na pasaka tapo šaltu oru gydy
mas plaučių džiovos, taip labai 
pamėgtas senesniais laikais. Oro 
grynumas čigoniškam gyvenime

Pasaulyje jau mažai liko didesniu miesty, kur dar važinėty ant bė- 
giy elektriniai vagonai — "cable cars77. San Francisco gyventojai 

juos mėgsta, nes jie jau tapo miesto tradicija.

bei Šveicarijos kalnuose buvo 
ir yra didžiausia gyduolė. Dau
gumas dabartinių plaučių ligų 
žinovų nepataria plaučių džiovą 
ar kitokią kvėpuojamųjų orga
nų nėgalę mėginti tvarkyt šaltu 
oru — šalčiu. Toks gydymas bu
vo seniau pamėgtas. Visada rei
kia elgtis atsakančiai tikram 
patyrimui — pagal patirtus nau
jus faktus. Dabar gydytojai pa
taria plaučiais negaluojantiems 
gydytis, taip vadinamoj, kamba
rio temperatūroj — tiek dieną, 
tiek naktį. ✓

Neužmirškime drėgmės

Kalbant apie langu atidary
mą ar uždarymą laike miego, 
nereikia pamiršti dar vieno svar
baus veiksnio — drėgmės. Esant 
oro temperatūrai žemiau van
dens užšalimo, nedaug vandens 
garų būna ore. Kai toks šaltas 
oras įleidžiamas Į kambarį — 
tada, išlyginimui temperatūros, 
pakeliama kambario šilima. Ta
da taip sušildyto oro reliatyvi 
drėgmė suniažtaį iki negeistino 
stovio inušų kvėbavimb’takams. 
Už tai elkimės nė kaip ožiai at
žagareiviai, bet kaip protingi — 
naujomis žiniomis pasinaudoja 
sutvėrimai.

Jei mums priseina kambarį vė
dinti — tai atlikime dienos me
tu. Tada bus pakankamai laiko 
ir galimybės padidinti reliatyvės 
ore drėgmės kieki iki kvėpavi
mui reikiamo kiekio, dar gero
kai prieš mums einant miegot.

Išvada. Reikia kiekvienam 
įsikalti sau i galvą tiesą, kad 
miegui aplinkybes kiekvienas sa
vitai pasirenka. Vienok, pato
giausiai miega tas, kuris guli vi
dutinės temperatūros kambary
je, ir kurio ore drėgmės kiekis 
yra kvėpavimo takams priimti
nas: nepersausas ir neperdrėg- 
nas.

Žinoma, kaip žemės, tai ir oro 
teršalų neturinčiame ore mie
gas yra daug geresnis. Miestuo
se dabar oras yra labai nešva
rus. Dar tabokiai tą nešvarą di
dina ne tik savo, bet ir artimo 
nenaudai. Tai tokia yra ta mū
sų žmonijai meilė — taip mes žu- 
dom savė ir artimą, ir stebimės, 
kodėl tokios laukinės elgsenos 
vaikai gausėja mūsų aplinkoj. 
Todėl, imkime save nagan, tada 
nereikės vaikais ir savomis ne
galėmis skųstis. Pirmiausia, už
sitikrinkime sau ir artimui ra
mų miegą, neįsileisdami labai 
šalto oro į savo miegamuosius 
žiemos laiku, o labai suteršto to
kio kitais metų laikais. Taboka 
teršti savus kvėpavimo takus- ir 
save bei artimą sirgdinti ta
bokos teršlais yra savižudžio ir 
žmogžudžio darbas. Kada mes 
bent mažais žmogiukais tapsime, 
cigarete ar pypke save dideliais 
laikydami, visur su tais žmogžu
diškais įrankiais rodydamiesi, 
fotografųodamiesi... tarsi meni
ninkui, politikui, dvasiškiui ar 
poniutei savižudystė — žmogžu
dystė būtų papuošalas. Atgim- 
kime su šiuo pavasariu vien pro
tingam galvojimui, žmoniškam 
jausmui ir visuomeniškam el

gesiui. Tada mes pajėgsime hi
gieniškai miegoti • protingai iš
vėdintame kambaryje. Tada ir 
tų astmų bei dusulio priepuolių, 
taip pat ir vaikų bei suaugusių 
taip dažnų slogavimų bus kur 
kas mažiau mūsų tarpe.

Pasiskaityti. JAMA, Jan. 17, 
1972. Vol. 219, No. 3.

STENKIMĖS TEISINGU 
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Sergu Hong Kong flu — 
kas daryti? ?

Klausimas. Gerb. Daktare, 
prašau paaiškinti, kodėl mano 
daktaras marięs negydo dabar 
nuo Hong Kong flu, kai aš jam 
pasakau, kad ta liga sėrgu. Jam, 
juk, nereikia-nė apžiūrėti ma
nęs — tik gydyti, nes diagnozė 
gatava. Katras iš mūsų klysta
me? ■ - .

Atsakymas, pTamsoj e slepiasi 
visos tiek medjciniškos, tiek re
liginės ir kitos kitokios kvailys
tės. Tamsta elgiesi, kaip neiš
manėlis pajėgia elgtis. Gydyto
jas elgiasi, kaip gydytojo vardo 
žmogus privalo žmones gydyti. 
Jis nepataikauja nesiorientuo- 
jančiam — iš jo nesipelno sąs- 
kaiton žmogaus negerovės. O 
kaip dažnai jausmais nesveiki 
žmonės nori būti išnaudojami 
tiek menko gydytojo, tiek: to
kio pat dvasiškio. Na, ir ken
čia žmogus pats nežinodamas 
kančios priežasties. O jis pats 
daugumoje yra kaltas dėl savų 
kančių. Tokios kalbos, kaip “Aš 
sergu Asian Flu”, “Aš turiu 
Hong Kong Flu”, "Aš turėjau 
virus infection — taip gydyto
jas sakė”... yra nemediciniškos 
kalbos, nes tik virulogiškai — 
bakteriologiškai-serologiškai iš
tyrus skreplius bei kraują gali
ma pasakyti, kokia infekcija 
žmogus serga.' Geriausiai viršu
tinių kvėpavimo takų sunegala
vimo atveju sakyti “Aš sloguo
ju“, “Aš persirgau slogomis” — 
tai jau arčiau tiesos.

Dabar Europoje siaučia influ
enzai panaši liga, prasidėjusi vi
duryje rugsėjo mėnesio. Pirmi 
pranešimai atėjo iš Rumunijos. 
Ten serologiškai tyrimai nurodė, 
kad turima reikalo su influenza 
A 2 virusu, panašiu į virusą 
A2 Hong Kong/68 virusu. Spa
lio mėn. panašus virusas buvo 
susektas pas žipones Bulgarijoj. 
Lapkričio mėn. iplačiai influen
za pasklido po Vengriją. Vaka
rų Europoje, įskaitant ir Lietu
vą, Olandiją Bei Ispaniją pasi
reiškė tik lengvoje formoje in
fluenza. Kai kuriems pacientams 
buvo tirti skrepliai — kraujas
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ir susekta, kad jie užkrėsti 
A Hong Kong/68 virusu, Ame
rikoje irgi influenzai panaiūs 
susirgimai — tiesa lengvi — pa
stebimi. Tik liaukimės savo nie
kais versti —"pergudriais rody- 
.tis, kai kalbame apie savo slo- 
gavimą. Jei mūsų skreplių nie
kas netyrė virulogiškai, ar nie
kas kraujo netyrė serologiškai 
— nesakykime, kad “Aš sergu 
Asian flu” arba “Tu sergi viru
sine infekcija”. Tai toli nuo tie
sos tvirtinimai. Netiesos venki
me visur ir visada — o ypač me
dicinoje.

Tiesos kalboje ir veikloje tu
rėtų prisilaikyti ir visi kiti, ypač 
dvasiškiai. Pastarieji turi liau
tis žmonėms po mirties dangaus 
akrus pardavinėti už apturimas 
šios žemės gėrybes. Kiekvienas 
dirbkime artimo gerovei, palio
vę apgaulingu būdu sau duoną 
pelnę. Dvasiškiams tiesiog dir
vonuoja dvasios negerovių dir
va — darbo iki kaklo. Tik pa
sirenkime ir ryžkimės tokiam 
darbui. . Dabar abiejų savybių 
darbininkų stokojame.

Marijuana žaloja smegenis
Klausimas. Kaip, čia yra su 

ta marijuana, prašau man išaiš
kinti, Mielas Daktare. Girdėjau 
per lietuvišką radiją kunigą kal
bant, kaip marijuana gaminama, 
kad ji nėra taip kenksminga. Ki
ti sako, kad tai nuodas. Kaip yra 
iš tiesų.

Atsakymas. Neik į silkių krau
tuvę pirktis batų — gausi tik 
vyniojamo popierio. Taip yra 
ir su tais kunigais, kurie neti
ki į savas religines tiesas, todėl 
apie jas ir nekalba.. Tokie ima
si tokio darbo, apie kurį turi ma
žiausiai supratimo. Geriau, kad 
gydytojas apie narkotikus kal
bėtų, o kunigai imtų daugiau se
neliais rūpintis. Lietuvoje prie 
bažnyčių buvo “špitolės” —- ten 
sekmadieniais sunešdavo varg
šams maisto — rūbų bažnyčias 
lankantieji. čia — senas — 
vargšas žmogus seno kaliošo 
vietoje laikomas. Niekas juomi 

in the back <£ his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A d-ra-m par.

Dreams can be a lot more fan if you 
know you’re doing something to •meko 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is aH about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy.UA 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office 
where you work. They’ve got dreams 

'for sale. , • •

1 Bnnb JM? mtenat baH 
raatnritr of 5 yaars, 10 mnoHw (4% Ant 
y*w). Bond* rephcrd / kX. <r 
dawtri’jyRil. When wwdpri ttwr can be eMhad 

yew brtwit re not mbieet hi Mwtw 
or toenl income taxm^and Marai tax jmk. 
hr deferred until rednnpCaaa.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIEM OS
1739 So, Halsted Street Chicago, 11L 60608

reikiamai nesirūpina. Dar dau
giau — dar iškolioja besirūpi
nančiuosius.

O dėl marijuanos kenksmin
gumo, tai pasiskaitykite pirmo 
pasaulyje pranešimo angių me
diciniškame žurnale (The Lan
cet, Dec. 4, 1971). Ten aprašo
ma, kad sunkus smegenų suža
lojimas gaunasi ilgesnį laiką pa
vartojus kanapes (canabis), ge
riau žinomas marijuana vardu. 
Net dešimt jaunuolių — mari
juanos vartotojų — rūkytojų bu
vo atgabenti į Bristol (Anglija) 
neurologinę ligoninę su tikrais 
smegenų sunykimo (astrofijos) 
reiškiniais. Tų jaunuolių neuro
loginis stovis ir asmenybės pa
kitimai atitiko radiologiškam 
smegenų masės sunykimui nu
statyti.

Blogu keliu eina visi tie, kurie 
mano jaunuolius atpratinti nuo 
rūkymo — girtavimo vien gąs
dinimu. Tai senai įrodyta netie
sa. Žmogaus jausmai nusitei
kimai yra vyriausias žmogaus 
variklis, žmogus nusiteikęs ei
na mirti už savus įsitikinimus. O 
nenusiteikęs, net seneliui stiklo 
vandens nesuteikia.

Už tai nepasakokime apie nar
kotikų, tabako bėi alkoholio ža
lą, bet imkime patys sausai gy
venti ir dirbkime kūrybinius —• 
artimui naudingus darbus. Tik 
tokiu būdu mes į save patrauk
sime jaunuolius. Tie apie nar- 

Jhu atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED STM CHICAGO, ILU 6060c.
v I -

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Uhicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais 510.00. 'minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Įston 
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, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

z Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
> Orderį

kotflcus pasakoriai teyul eina 
padėti, pvt., tokiai šeimai, ku
rios 21 metų U Vietnamo pįžęs 
sūnus girtauja, o parėjęs į na
mus motiną paskutiniais žo
džiais kolioja, o tėvui graso r — 
“Aš tei) žudžiau visus — nie
kis čia man jus išžudyti,,,” Iš 
čia tėvo susirgimas skilvio žaiz
domis, motinos negalavimas šir
dimi, sesers — nemiga. Paduo
siu vardą-pavardę tų kankinių 
kiekvienam, kuris rimtai reng- 
sis jiems padėti. Ar nereikia čia 
visų iki vienam —- lietuvių 
susibūrimo sunkiausiam darbui: 
gelbėjimui kiekvieno jauno žmo
gaus savais elgesiais, o ne ko
kiais ten nemediciniškais plepa
lais apie mediciniškus reikalus.

Darbas sunkus — piūtis di
delė, o tų darbininkų tik sauje
lė. Ir dar mes vis po senovei 
mėgstame visokiomis, įskaitant 
mediciniškas bei religines, pa
sakėlėmis užsiimti... Kitas iš 
to net verstis mėgina ir neblo
gai drumstame vandenyje pri- 
sižvejoja. Gana tokios žvejybos! 
Tik daugiau jausmų darnos ir 
tikros šviesos — ir mūsų gyve
nimas bus nepalyginamai tiek 
Dievui, tiek žmogui priimtines
nis.
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ZŲ^ąNa JUŠKEVIČIENE

JAUNIMO METU ŽENKLE
Lietuvių Jaunimo Kongresą 

kaip jau iš spaudos žinoma, 
LB-nės vadovybė šiuos, 1972 
metus paskyrė jaunimo pager
bimui, juos paskelbdama Jauni
mo metais, šiais metais įvyksta 
du dideli kultūriniai įvykiai: 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo IV-ji Tautinių šokių šven
tė ir Jaunimo Kongresas, šie du 
įvykiai vyks tuo pačiu metu ir 
toje pat vietoje, jų komitetai 
veikia kontakte ir įvykių pro-

: ir IV Tautinių Šokiy Šventė 
Nemažiau yra svarbus ir plataus 
masto tautinės reprezentacijos 
reikalas, kuris, kad ir netiesio
giai, turės įtakos išeivijos po
litinei veiklai...

Tokio uždavinio svarba stato 
ir didelius reikalavimus to už
davinio vykdytojams, rengimo 
komitetui. Laimei, tiems reika
lavimams geriausiai- siekti vado
vą turime Dr. L. KriaučeJiūno, 
buv. III-sios Amerikos-Kanados

Žinomas filmy direktorius Otto Preminger tvirtina, kad šiy dienu 
filmai neveda visuomenės, bet tik pataikauja jai.

gramos nesikryžiuos, o tik vie
na kitą papildys, šokių šventė 
įvyks liepos mėn. 2 d. Chicago- 
je, Amfiteatre, o Jaunimo kon
gresas prasidės birželio 24 d. 
Chicagoje ir bus uždarytas Ka
nadoje, Toronte, liepos mėn. 16 
d.

šokių šventė yra ne vien jauni 
mo,bet visos lietuvių išeivijos 
svarbus įvykis. Suprantama, 
pirmasis uždavinys yra suburti 
laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimą ir jį patraukti arčiau tau
tinio kamieno. Svarbu jauni
mui paskleisti ir kuo daugiau 
tautinio-kultOrinio džiaugsmo jų 
jaunystės nuotaikoms sukelti.

Lietuvių Tautinių Šokių Šven
tės Komiteto pirmininko asme
nyje. Kaip visiems žinoma, ta 
šventė praėjo su dideliu pasise
kimu, ką patvirtino parengimo 
apyskaita su $13,000 gryno pel
no! Dr. Kriaučeliūnas to pel
no čeki įteikė ano meto LB Cen
tro Valdybos pirmininkui Br. 
Nainiui LB Tarybos suvažiavi
me Chicagoje.

Informacijos konferencija

Spaudos - informacijos konfe
renciją PLJ IV-sios Tautinių šo
kių šventės reikalu sušaukė ir 
ją pravedė pats komiteto pirmi
ninkas dr. L. Kriaučeliūnas sau

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietmdų Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol. •

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

sio 12 d. svetingoje ponų Kriau- 
čeliūnų pastogėje.

Dr. L. Kriaučeliūnas pareiš
kęs, kad meilė jaunimui ir tau
tinis apsisprendimas paskatinęs 
jį imtis IV-sios T. š. šventės ko
miteto pirmininko pareigos, jog 
IV-toji T. š. šventė bus L. Pa
saulio lietuvių jaunimo šventė, 
nes joje užsiregistravo ir daly
vaus iš plataus pasaulio. Būtent: 
Australijos, Anglijos, Argenti
nos, Brazilijos. Kanados, Uru
gvajaus, Vokietijos, na, ir beveik 
iš visų kiek didesnių Amerikos 
lietuvių kolonijų. Komiteto pir
mininkas paskelbė ir PLJ IV- 
sios T. šokių šventės šūkį: “Mū
sų jaunystė tau — tėvyne, Lie
tuva!” Pristatė muzikinės da
lies vadovą, muz. Al. Vasaitį, vi
sus komiteto pareigūnus, trum
pai pasakė apie savo ir komiteto 
narių jau atliktus darbo, turi
mus rūpesčius bei ateities dar
bų planą. Pasidžiaugė, kad pe
reitą vasarą, Dainavoje pavyko 
suorganizuoti ir pravesti T. Š. 
mokytojų kursai, kuriuos lankė 
37 kursantai. Kursai' kainavo 
$3.500, bet įdėtas kapitalas pa
teisino įdėtas pastangas ir vil
tis: 24-ri kursantai įsijungė į 
veiklą, vieni jų įsijungė į esa
mus ratelius, kiti — suorganiza
vo naujus ir jie dalyvaus šven
tėje.
Tautinių šokių šventės programa 

ir grupės, rateliai
Dr.’ L. Kriaučeliūnas, šventės 

komiteto pirmininkas, T. š. šven-

UP TO 
$20,000.

^SAFETY OP 
YOUR SAVINGS

Chicago Savings
ind Loir Aisociititi

Chicago Savings and Loan Assn
Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M_, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fit 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

. ■

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

/4% PER annum

ON CERTIFICATES 
/of $1000

ONE YEAR MATURITY

1/4 % PER annum

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

0/4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts

SI00.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

tės programos vedėja yra pa
kvietęs tautinių šokių žinovę — 
autoritetą G. Breichmanienę iš 
Hamiltono, Kanados. Jo pastan
gomis ir rūpesčiu ji buvo išva
žiavusi į Pietų Ameriką, kur ap
lankė lietuvių kolonijas, instruk
tavo šokių grupes. G. Breichma- 
nienė yra sudariusi šventės pro
gramą, kurią jau yra išsiuntinė- 
jusi T. š. grupėms ir rateliams
— visiems šventės programos 
dalyviams. G. Breichmanienei 
programą sudaryti talkino Tau
tinių šokių Instituto žmonės: Br. 
Jameikienė, L. Brazdienė, Ir. ši- 
lingienė, Br. Shotas, Rim. Zoto- 
vienė — suaugusiems ir vaikams 
atskirai. Vaikų amžius nuo 8-12 
metų. Iki šiol jau užsiregistruo
ta 81 T. š. ratelis, tai yra 59 su
augusių ir 22 vaikų rateliai. Vi
so šventės programos dalyvių 
jau užregistruota 2,000, bet re
gistracija dar vyksta ir tikima
si, kad užsiregistruos ir daly
vaus dar daugiau.

LPLJ ir T. š. šventės piniginė 
sąmata siekia $90,000. Komi
teto pirmininkas pastebėjo, jo 
išparduoti šventės bilietai pa
dengs tik pusę šios sumos. (Aiš
ku, lietuvių visuomenei teks ati
daryti savo pinigines ir šiam gy
vybinės svarbos reikalui atitin
kamą sumą paaukoti...). Pagrin
diniai ir didžiausi iškaščiai: šo
kėjams iš tolimų kraštų — užsie
nio kelionpinigiai, kambariai 
viešbučiuose, jau užsakyti 132 
kamb. Chicagos vidurmiesčio 

• viešbučiuose. Imtasi ir taupumo 
priemonių: Chicagoje gyvenan
tieji lietuviai, anksčiau gyvenę 
užsienyje yra paprašyti priimti
— globoti iš tų vietų atvykstan
čius šokėjus.

Pirmininkas prašo organizaci
jas susilaikyti nuo piniginių va
jų ir išteklius bei dėmesį skirti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Me
tams.

Dr. Kriaučeliūno teigimu, vie
tos didžioji Chicagos spauda bus 
plačiai informuota apie įvyks
tančią T. š. šventę ir apie visą 
lietuvių tautinę-kultūrinę veik
lą išeivijoje.

T. š. šventės malonumai ir 
staigmenos

Užsakytas specialus lėktuvas 
iš P. Amerikos, skirtas jauni
mui į T. šokių šventę, Chicago
je. Lėktuvo reikalu rūpintis įga
liotas ten gyvenantis kun. A. 
Saulaitis, J. S. šventės iškilmių 
banketas įvyks tuojau po pro
gramos, to pat pastato (Amphi- 
teatro) antrame aukšte. Pirmi
ninkas užtikrino, kad jis dėsiąs 
visas pastangas, kad jaunimui 
būtų suteikta galima daugiau 
jaunatviško džiaugsmo ir sukel
tos tautinės nuotaikos, kurios 
giliai paliktų jaunimo mintyje 
ir širdyje...

Dr. L. Kriaučiūnui, baigus 
pranešimą, jam, kaip iškiliajam 
metų visuomenininkui, buvo 
įteiktas Vilniaus krašto lietuvių 
rankšluostis. Dovaną įteikė j. v. 
skautiųinkė Z. Juškevičienė.

Muz. Al. Vasaitis, padėkojęs 
šventės komiteto pirmininkui už 
jam patikėtas taip atsakingas 

Į pareigas, kreipėsi į dalyvius: 
“Esu pasirengęs visu atsidėjimu 
ir pasišventimu dirbti, kad šven
tės .muzika būtų išpildyta rei
kiamoje muzikos meno aukštu
moje, išlaikytų tautinį prestižą’.’ 

Į Muz.' AL' Vasaitis pasakė, jog 
šiuos metu jis renka ieško ati
tinkamą muziką paskiriems šo
kiams. Liaudies instrumentų or
kestrui vadovaus — diriguos 
muz. Z. Lapenas, pučiamųjų or
kestrui pats muz. Al. Vasaitis. 
Šiuo metu jis rūpinasi gauti in
strumentus ir gaidas. Yra užsa
kęs ir specialų maršą, kurią ra
šo muz. Br. Jonušas. A. Vasai
tis šventės muzikos reikalu ta
riasi ir su kitais muzikais gyve
nančiais Chicagoje — D. Lapins
ku ir V. Jakubėnu, ir pats kuria 
specialų šventei kūrinį.

T. š. šventės muzikinės dalies 
vadovas muzikas Vasaitis dar 
pranešė: “Būsimoje šventėje bus 
maloni muzikinė staigmena: spe
cialiai sukurtas maršas — spe
cialus kūrinys pučiamųjų orkes
trui”.

V. Kamantas, LB-nės Tar. 
prez. pirm, pasveikino dr. L. 
Kriaučeliūną, visą T. š. šven
tės komitetą, visus konferenci
jos dalyvius.

R. Rudaitienė, spaudos-infor- 
macijos vadovė, prašė plunksnos 
žmones skardenti, kviesti dar 
neužsiregistravusius T. š. rate
lius nedelsiant registruotis. Pa
stebėjo, jog komiteto sekretorė 
B. Vindašienė yra pasirengusi 
jiems skubiai pasiųsti programą 
ir šokių aprašymą. Nedelsiant 
laukiama T. š. grupių, ratelių 
nuotraukų ir aprašymų, reika
lingų spaudai ir šventės leidi
niui.

Po pranešimų pasipylė klausi
mai, [sugestijas, kuriose akty
viai dalyvavo /Chicagos lietuvių 
dienraščių redaktoriai: kun. Pr. 
Garšva, kun. J. Prunskis, Al. Pu
žauskas, laikraštininkai: VI. Ra
mojus, V. Kąsniūnas, Z. Juške
vičienė ir kiti.

Po oficialios programos dalies, 
ponia Irena ir dr. L. Kriaučeliū- 
nai pakvietė dalyvius prie vai
šių stalo.

CICERO
Šio sausįo 20 dieną mirė A. 

A. Juozas Daujotas. Sulaukęs 
senatvės ilgaj sirgo. Pašarvo-

LPLJ IV-sios Tautinių šokių 
šventės rengimo komitetas
Dr. Leonas Kriaučeliūnas — 

pirmininkas.
Genovaitė Breichmanienė — 

meninės dalies vadovė ir Kana
dos atstovė.

Algis Modestas — vicepirm. 
Birutė Vindašienė •— sekret. 
Ignas Petrauskas — iždin.
Ritonė Rudaitienė informaci

jos vadovė. \
Audronė Pavilčiutė — proto

kolų sekretorė.
Vytautas Badžius — leidinio 

redaktorius ir muzikinės dalies 
koordinatorius.

Tautinių šokių vadovų-vių 
dėmesiui

Visi tautinių šokių grupių va
dovai ir vadovės privalo regis
truotis pas Tautinių šokių šven
tės Rengimo komiteto sekretorę 
Birute Vindašienė. 6435 South 
Washtenaw Ave.. Chicago, Ill. 
60629, tel. 925-5612.

Kviečiame registruoti ir vai
kų grupes, pranešant ių rate
lių skaičių. Naujai susirinkusias 
grupes prašome skubiai regis
truotis, kad būtų galima suteik
ti visas informacijas ir tinkamai 
paąiruošti šiai iškilmingai šokių 
šventei.

te$ Pęikau-i koplyčioje. K šv. 
Antano parapijos bažnyčios 
nulvdčlas i šv. Kazimiero ka- *
pines ir palaidotas nuosavame 
sklype.

Kitas lietuvis A. A. Jonas 
Bendoris mirė šio mėnesio 22 
d. Ilgus metus gyveno Cicero, 
priklausė vietos parapijai, 
Lietuvos Kareiviu Draugystei 
ir SLA 331 kuopai. Laikui bė
gant išsikėlė į Oak Lawn, kur 
eile metu iki pat mirties buvo 
dukters ir žento globojamas. 
Garbė dukrelei, kad' neaplei
do savo sergančio tėvelio.

Iš Black - Lamb koplyčios 
nulydi la* i šv. Kazimiero ka
pines palaidotas prie savųjų. 
Palydovai buvo užprašyti i 
gražia valgyklą pietų?

A. A. Sabaliauskas po ilgos 
ligos mirė sausio 21 d., buvo 
pašarvotas Vence koplyčioje 
ir po apeigą šv. Antano baž
nyčioje nulydėtas i Kazimie- 
rines ir palaidotas prie savųjų. 
— Block 32 Lot 1 1 1 16A.

Velionis sunkiai sirgo, buvo 
operuotas. Paliko daug gimi
nių, draugų. Palydovai buvo 
pakviesti pietų i Gold Coast 
Inn. D.

AND LOAN ASSOCIATION

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4470

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.

INSURED

today's FUNNY

l
!
Į

I

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu: © 1971 by NU, fcc.

Todey'f FUNNY pay SI .00 for 

to: Todoy'i FUNNY, 1200 ThH 
St, Oevttoad, Ofcio 441IX

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608
<

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 meteli Tel. 421-3070
{steigoe pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ___________ _
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metams ...._____
pusei metų

$22.00
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511.00
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metams _____
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drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Bando primesti svetimą santvarką
Amerikos lietuviai jau žino, kad praeitų metų pabai

goje sovietų užsienio ministras Andrei Gromyko buvo at
sivežęs Į New Yorką Vytautą Zenkevičių. Gromyko ži
nojo, kad praeitų metų Jungtinių Tautų sesijoje posė
džiaus tos organizacijos ekonominis ir socialinis komite
tas, kuriame bus keliami kolonijų klausimai. Išlaisvinus 
Afrikos ir Azijos kolonijas, Jungtinėse Tautose vis daž
niau keliami sovietų karo jėgų pavergti ir rusų kolonijo
mis padaryti rytų Europos kraštai. Gromyko nujautė, 
kad tame komitete bus keliamas ir pavergtos Lietuvos 
klausimas, todėl jis ir atsivežė “tarybinės” Lietuvos už
sienio ministrės Piliušenkinos pavaduotoją Zenkevičių.

Visi žinome, kad Zenkevičius Jungtinių Tautų komi
tete jokios Lietuvos neatstovavo. Nepriklausoma Lietuva 
jo neįgaliojo, o “tarybinės” Lietuvos Jungtinėse Tautose 
nėra. Zenkevičius atstovavo tiktai Sovietų Sąjungą, bet 
ne Lietuvą. Kai Jungtinės Tautos buvo organizuojamos, 
tai Lietuva buvo sovietų karo jėgų ir policijos okupuota. 
Molotovas buvo pasišokęs atsiųsti “tarybinės” Lietuvos 
atstovus į Jungtines Tautas, bet naujos tarptautinės or
ganizacijos steigėjai žinojo, kad Molotovo atsiųstieji at
stovai nebus lietuvių tautos atstovais. Iš patyrimo diplo
matai žinojo, kad sovietų valdžios priešakyje stovinčiais 
komunistais negalima pasitikėti. Jie prievartauja rusų 
tautą, dar didesnę prievartą jie primeta pavergtoms 
tautoms.

Sovietų valdžia žino, kad “tarybinės” Lietuvos at
stovas lietuvių neatstovauja - Jungtinėse Tautose. Tai ži
no ir lietuviams primesta ‘^tarybinė” valdžia. Labai gerai 
tą žino ir pats ministrės pavaduotojas. Jungtinėse Tau
tose jis galėjo tiktai pasigirti, kad jis yra Piliušenkinos 
pavaduotojas, bet tos jo pagyros neturėjo jokios reikš
mės. Niekas j jas nekreipė jokio dėmesio. JAV kongre
so atstovas Ed. Derwinskis Zenkevičių gerokai pakriti
kavo, patardamas sovietų valdžiai išlaisvinti karo metu 
pavergtas tautas, nestiprinti naujo kolonializmo. Pa
saulis žengia pirmyn, kolonijoms duoda laisvę ir teisę sa
varankiškai tvarkyti savo gyvenimą, tuo tarpu komu
nistai įveda dar žiauresnį kolonializmą.

Jungtinėse Tautose Zenkevičius nepajėgė apginti 
sovietinio kolonializmo, bet parvažiavęs “Tarybų” Lie
tuvon jis giriasi apie atliktus didelius darbus. Jis pasa
koja apie susitikimus su Maskvai dirbančiais žmonėmis

Istorine Lietuvos Valstybes 
apžvalga

NAUJAS HYMANSO PROJEKTAS

Naujas Hymanso projektas davė šio
kių atmainų. Pats Hymansas savo prane
šime Tautų Sąjungos plenume tas atmai
nas taip paaiškino:

Pirmam projekte Lietuvos Vyriausybė 
turėjo apsiimti savo konstitucijos įstatymu 
suorganizuoti Lietuvą iš dviejų sufederuo- 
tų kantonų (Kauno ir Vilniaus). Aš pama
čiau, kad čia yra sunkumų ir gal net netei
sybės sakyti valstybei: tu turi šia sutar
tim keisti savo vidaus konstituciją: aš pa
mačiau nenaudingumą keisti vidaus orga
nizaciją Kauno sričiai. Tai, kas mus do
mino, tai buvo Vilniaus sritis. Uždavinys 
buvo tik Vilniui duoti visišką autonomiją 
— politinę, religinę, kultūrinę. Todėl aš 
pakeičiau to straipsnio redakciją.

Toliau užsienio politikos koordinacijai 
vietoj delegatų po tris nuo kiekvienos vy
riausybės dabar antram projekte Hymau- 
sas įvedė parlamentų atstovybę. Jam at
rodė, kad ne valdininkų dalykas spręsti, 
kurie yra bendri klausimai, bet kad lai yra 
žmonių atstovų dalykas.

“Aš dar pridėjau kelias linijas”, toliau 
sako Hymansas, tikslesniam Klaipėdos 
klausimo apibrėžimui, kad susitaikinimo

KONGRESO RUOŠOS DARBŲ ŠEŠĖLYJE
Mūsų periodinės spaudos pus

lapius jau senokai užpildo ilgi 
įvairaus pobūdžio straipsniai 
apie II-jo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso pasiruoši
mo posėdžius, komisijų ir smul
kesnių padalinių sąstatus bei 
daug kitų organizacinių 
kų.

Visa tai, kas iki šiol 
mai žinoma, pavaizduoja
giau Kongreso administracinę 
struktūrą, jo padalinių techni-

daly-

viešu- 
dau-

kinius uždavinius. Aišku, to
kio plataus užmojo įvykiui su
rikiuoti tatai reikalinga ir bū
tina, 
pusė.

šis 
nebe 
sas ir vargas bei milžiniškos 
sumos telkiamų lėšų turi tar
nauti kaip pateisinama prie
monė tą triūsą, vargą ir anas 
lėšas prašokančiam tikslui pa
siekti. O tas didysis šio Kon-

Bet tai tik viena medalio

didelis daugelio jaunų ir 
visai’ jauny žmonių triū-

šitaip pa-

visumoje, 
įvyko ne-

Chicagoje ir New Yorke, o apie tremtinius 
sako ja:

“Kalbant apie lietuvišką emigraciją 
turiu pažymėti, kad pastaraisiais metais
maža pasikeitimų, ypač pokario emigrantų tarpe. 
Žmonės pradėjo blaiviau galvoti ir vertinti tai, kas 
vyksta Tarybų Sąjungoje ir Tarybų Lietuvoje, pra
deda įsitikinti, kad šiuo metu kovoti prieš socialis
tinę Lietuvą — reiškia kovoti-prieš savo tėvus, bro
lius ir seseris, kovoti prieš savo tautą, kuriai tary
binė santvarka yra sava”. (Vilnis, 1972 m. sausio 29

“korespondentus”, įteikti

Kad “tarybinė” santvarka lietuvių tautai yra sava, 
Zenkevičius gali “tarybinėje” Lietuvoje tokius niekus 
pasakoti, kur Lietuvių tautai yra užčiaupta burna ir už’ 
drausta prasižioti. Lietuviai negali savo nuomonės lais
vai pareikšti, jie negali naudotis okupanto kontroliuo
jama, spauda. “Tarybinėje” Lietuvoje Zenkevičius gali 
susikviesti “žurnalistus”,
jiems pareiškimą ir liepti atspausdinti. Jis žino, kad nei 
vienas nedrįs jo klausinėti ar suabejoti jo tvirtinimais.

Jeigu Zenkevičius tokį pareiškimą padarytų lais
vojo pasaulio spaudos atstovams, tai jie paprašytų įro
dymų tokiam tvirtinimui. Kaip “tarybinė” santvarka 
lietuvių tautai gali būti sava, kai ta. santvarka iš laisvo 
įr gražiai augančio krašto padarė svetimos valstybės ko
loniją? Kaip “tarybinė” santvarka gali lietuvių tautai 
būti sava, jeigu ta santvarka nuo pirmos rusų įsiveržimo 
dienos lietuvius skriaudė ir tebeskriaudžia? Kaip “tary
binė” santvarka lietuviams gali būti sava, jeigu tos sant
varkos atstovai iš lietuvių atėmė žemę, ūkio padargus,: 
galvijus ir įmetė juos į didžiausią skurdą, ir niekad ne-j 
matytą vargą?

Kodėl “tarybinės” santvarkos atstovai turi teisę žu
dyti Amerikoje gyvenančių lietuvių tėvus ir brolius. Ko
dėl jie gali be teismo siųsti Lietuvoje likusius giminaičius 
sunkiausiems prievartos darbams? Kodėl rusas jau tre
čias dešimtmetis gali išsivežti lietuvių augintus javus ir 
galvijus, nieko lietuviams neduodamas? Kodėl jėga, žu
dynėmis, persekiojimais ir prievarta lietuviams primes
ta santvarka turi jiems būti sava?

Prievartos santvarkas praeityje lietuviams buvo pri
metę rusai, lenkai ir vokiečiai. Prieš tas santvarkas lie
tuviai kovojo, kol atgavo teisę savarankiškai ir nepri
klausomai tvarkyti savo reikalus, kodėl dabar jie turėtų 
nekovoti, o vergiją skaityti sava. Viso pasaulio paverg
tos tautos veda atkaklią kovą prieš okupantus, kodėl lie
tuviai neturėtų kovoti už savo krašto laisvę? Filipinai, 
malagašai ir sudaniečiai išsikovojo savo laisvę, kodėl 
lietuviai turėtų nuleisti rankas įr netekti vilties ?

atveju aš prašysiu Tarybos padaryti žings
nių sąjungininkų valstybėse, kad Klaipė
dos uostas būtų atiduotas Lietuvai ir kad 
tuo pat metu juo galėtų naudotis ir Len-

Pagaliau P. Hymansas pridėjo naują 
straipsni (13) :

Tuo atveju, jei Lenkija arba Lietuva 
ateity turėtų padaryti kurių atmainų Į tą 
sutarti, jos apsiima dėl to kreiptis Į Tautų 
Sąjungos Tarybą”.

“Tuo straipsniu abiem vyriausybėm 
yra duota galimumas, priėmus ir vykdant 
tą projektą, jei jos pripažintų dabartinėj 
sutarty defektų, jei norėtų ją pakeisti, pa
gerinti, grįžti vėl prie T. S. Tarybos, pa
teikti jai iš naujo problemą ir diskutuoti 
galimas ir norimas atmainas. Tas straips
nis be galo lankstus, jis duoda abiem pu
sėm laisvės; tuo būdu nė viena jų nėra 
projektu galutinai užsiangažavusi, surišta, 
sulydinta”.

PASKUTINIS TAUTŲ SĄJUNGOS 
NUTARIMAS

J tą paskutinį Hymanso pasiūlymą Lie
tuvos Delegacija atsakė, kad ji didžiąsias 
to projekto linijas priima, bet bylos išriši
mą mato galimu esant tik su tam tikromis 
to projekto pataisomis. Tos pataisos, iš
dėstytos tam tikram motyvuotam kontr- 
projekte, siūlė Vilniui ne Šveicarijos kan
tonų tvarką, bet vietinę autonomiją; už
sienių politikos koordinacijai — paprastą

įgreso tiksiąs turėtų būti lįki- susinimo priemonių. Susimąstę 
minis lietuvių tautos problemų žvilgterėkime, ar ir mes patys, 
svarstymas ir neatidėliotipas be prievartos iš šalies, nepasi- 
sprendimų ieškojimas. Tauti- nešame žygiuoti šiuo patogiuo- 
nės gyvybės šeimose, religinėse 
ir tautinėse bendruomenėse iš
saugojimas; švarios nesužalo
tos tėvų kalbos išlaikymas sve
tur ir jos perteikimas ateities 
kartoms — visa tai turėtų būti 
visų problemų centre. Pagaliau 
jaunosios kartos atstovams čia 
būtų, tinkamiausia vieta ir pro
ga atlikti kiekvienam savo tau
tinės ištikimybės egzaminą ir 
savo pasiruošimo lygį tautinės 
kultūros tarnybai, Čia kiekvie
nam jų būtų pravartu žvilgte- 

Įrėti į save, ar, išvirtus kuriam 
I švietimo ar kultūrinio darbo 
stulpui, kiekvienu atveju suge
bėtų tuoj perimti jo vietą. Ar 
išnaudojo visas vyresniosios 
kartos atstovų teiktas ar norė
tas teikti lituanistinio pasiruo
šimo žiųias, kuriomis dabar 

1 nesunkiai galėtų naudotis sava 
ateities darbe be kompromita
cijos sau ir kitiems. Ar nebuvo 
kartais atmesti ir suniekinti 
vyresniųjų pasisiūlymai ateiti 
talkon besiruošiant nežinomai 
ateičiai? .....

Šiai tautinės sąžinės apys
kaitai turėtų rasti laiko ir vie
tos ne tik Kongreso ruošėjai, 
bet yisi jo dalyviai. Tik tokio
mis progomis lyg veidrodyje 
galėtų pasirodyti visos praei
ties silpnybės ir klaidos, laiku 
neatliktas pasiruošimas atsa
kingoms pareigoms. Su dide
liu rūpestingumu išdiskutuoti 
būdus, kaip pastebėtas spragas 
bent dabar pradėti lopyti. Jei 
dar ir pavyktų ateityje panašų 
Kongresą suorganizuoti, gali
ma sakyti, jog beveik visi iki 
šiol dar likę gyvieji lituanisti- 

savo 
nuti-

zmo 
kie-
pra-

niai - “šaltiniai’’ su visu 
žinių lobynu bus amžinai 
lę.

Iš šio Kongreso jaunųjų 
nių lūpų lyg varpo dūžiai 
tai ir neatlaidžiai turėtų
bilti Į už save jaunesniuosius 

IDr. V, Kudirkos žodžiais: “Kol 
jaunas o broli, sėk pasėlio grū
dus. .. ” Kol sėdi . lituanistinės 
mokyklos suole, j rūpestingai 
ruoškis nežinomai ateičiai, kad 
netaptum išmokslintu beraš
čiu, kurių padėtyje ne vienas 
ir iš ruošiamojo Kongreso da
lyvių bus dėl praeityje pada
ryto neapdairumo atsidūręs.

Gimtoji kalba, jos raštas — 
yra pagrindinės tautinės gyvy
bės bei sąmoningumo apraiš
kos priemonės. Tatai gerai su
prato ir visaię laikais ir mūsų 
tautos okupantai bei visokie ki
tokio plauko prispaudėjai. Dėl 
to ir tautos marinimą pradėjo 
nuo kalbos žalojimo, niekini
mo, rašto uždraudimo, “graž
dankos” įvedimo bei kitų jos

j u keliu.
Štai mano rankovę yra Il-ro- 

jo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso ruošėju Komite
to informacinis leidinys, čia 
pateikiu (nieko nepakeitęs) to 
leidinio antraštinį puslapį

“Antram Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui besiruo~ 
šiant II PLJK paruošiamų dar
bų pranešimas įteigtas ' 1971 
metų, spalio 23 dieną, Cleve- 
lande, Jaunimo Metų Talkos 
Komitetų atstovų suvažiavimo 

dalyviams.

redagavo ir išleido II PLJK 
Būstinė, 1971 metais, Chicago
je”.

Leidinio įžanginiame žodyje 
yra prašoma susipažinusiųjų su 
šiame leidinyje pateiktąja me
džiaga pareikšti savo konstruk
tyvią kritiką.

Leidinio 11 pusi, sakoma, 
kad II PLJK Komitete esančios 
atstovaujamos “JAV ir Kana
dos centrinės lietuvių jaunimo 
organizacijos, abiejų kraštų 
bendruomenės ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė”.

“II PLJK Komitetas yra at
sakingas Pasąulio Lietuvių 
Bendruomenei, kuri taipgi 
sprendžia iškylančius principi
nio pobūdžio visuomeninius 
nesusipratimus”. (Citatose ra
šyba netaisyta).

Pasinaudodamas leidinio 
įžanginiame žodyje ne tik lei
dimu, bet ir prašymu skaičiu
siuosius pareikšti savo pasta
bas — šiuo leidimu ir pasinau
doju?

Iš leidinio 44 puslapiuose 
įtalpintos, darbo plano apim
ties matyti, kiek čia daug dar
bo įdėta ir kiek dar bus jo pa
reikalauta per likusį ruošos lai
kotarpį. Kongresui priimtasis 
šūkis gražus ir prasmingas.

Bet juo toliau šį leidinį skai
tau, juo tamsiau mano akyse 
darosi. Užvertęs paskutinį la
pą, net garsiai pats sau neju
čiomis ištariau: — Tai dabar
ties laikų “Bromą atverta ing 
wiecznasti”. Rašybos ir skyry
bos klaidų skaičius šiame lei
dinėlyje gerokai prašoka du 
šimtus. Jis suredaguotas ir iš
leistas ne.kur nors Pietų Ame
rikoje ar kuriame kitame kraš
te, kur nėra lituanistinių mo
kyklų, bet Čikagoje, Kongreso 
būstinėje — Jaunimo Centre. 
Tame pačiame Jaunimo Cent
re. veikia ir dvi lituanistinės 
mokyklos: Čikagos Aukštes
nioji Lit. Mokykla ir Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas. 
Nors visos šios trys institucijos

dirbg P9 tup pučiu utogu, bet 
dėl nesuprantamu 
šio leidinio vadovai, 
nesikreipė nė į vieną 
kyklose dirbantį 
kad informacipis 
platųjį pasaulį išskristų švarus 
ir tikrai lietuviškas.

Kalbamajame leidinyje pa
sakyta, kad Kongreso oficia
lioji kalba bus lietuvių kalba. 
Tačiau šis leidinys nėra para
šytas “oficialiąja” lietuvių 
kalba.

Gaila, kad jis tik į tokį pavi
dalą įvilktas turėjo pasklisti 
laisvajame pasaulyje. Peda
goginio Lituanistikos Instituto 
neakivaizdinio skyriaus stu- 
dentai man atsiunčia paruoš
tus darbus visai švaria lietuviu 
kalba. Kokį įspūdį susidąrys 
jie, vykdami į Konresą visoke
riopos lituanistinės stiprybės 
parsivežti. Taigi čia jau susi
duria ne tik lietuvių kalbos nu
vertinimo, bet ir palies Komi
teto prestižo klausimas. Toks 
didelis pasitikėjimas savimi 
yra geras dalykas tik tuo atve
ju, jei stpvima ant tvirtų, savo 
laiku nenumatytai ateičiai išsi
augintų, kojų.

Reikia tikėtis, kad ateityje 
šių jaunųjų darbininkų bus 
pasukta glaudesnio bendradar 
biavimo keliu su tais, kurie 
kiekvienu atveju gali būti 
jiems naudingi.

Ig. Serapinas

priežasčių 
matomai, 

anose mo- 
ijtuanistą, 
leidinys j

NAIKINA KAIMUS
Iš Lietuvoje buvusių-žmonių 

tenka patirti, kad ir Rokiškio 
apskrityje gyvenvietės ir kaimai 
maskolių naikinami. Senesni ir 
net nauji pastatai nugriauiami. 
Ypač vienkiemiai. Kaimų ir’ 
miestelių pastatai netaisomi: 
žmonės negali, o “valdžia” ne
turi laiko — komunizmą stalo... 
benamiams. A. Baltušis

Kaimų ir

Rasistu vėliava
.New Jersey valstybinė švieti- 

mp-komisija panaikino Trenton 
miesto mokyklų tarybos praei
tą .lapkričio mėnesį priimtą re
zoliuciją, leidžiant visose N. J. 
mokyklose, kur juodukų ąts 
50% ar daugiau negu baltųjų, 
visuose klasių kambariuose lai
kyti viešai iškelti “juodosios jė
gos” (black power) vėliavas.

PATIKIMA PAGUODA
Mano sūnus buvo susirūpinęs 

dėl naujo kariuomenėn šauki
mo būdo traukiant loterijos bi
lietus. Aš j j nuraminau • įtikin
damas, kad nesirūpintų, nes aš 
per visą savo ligą gyvenimą ne
ištraukiau pilno loterijos bile-
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Vyriausybių sekretoriatą ir periodines 
konferencijas; vietoj dviejų oficialių kal
bų, niekuo nepateisinamo Įvedimo — vie
ną oficialią kalbą su garantijomis kitoms 
gyventojų kalboms; vietoj kariuomenės 
šaukimo sritims — šaukimą bendrą visai 
Valstybei ir tt. Lietuvos Delegacija pabrė
žė, kad Želigovskio avantiūra, ligi šiol ne
likviduota, yra didžiausia kliūtis bet ko
kiam susitarimui, nes tuo būdu Lenkija 
turi savo rankose didelį presijos ginklą.

Tačiau T. S. Taryba vienu balsu priė
mė P. Hymanso projektą kaipo galutiną iš
rišimą, ir T. Sąjungos plenumas vienu bal
su pareiškė savo paramos tam Tarybos nu
sistatymui.

LIETUVA — TAUTŲ SĄJUNGOS NARYS

Paskutinėj Tautų Sąjungos plenumo 
sesijoj (IX. 5. — X. 5.), prieš griežtą lenkų 
opoziciją. Lietuva buvo priimta Tautų Są- 
jungon ir tuo būdu Įėjo suvereninių ir ne
priklausomų valstybių šeimynon. Tua pat 
laiku Lietuva susilaukė švedų, Norvegų, 
Danų, Olandų ir Suomių pripažinimo de 
jure (pirmiau dar Lietuva buvo pripažinta 
de jure Argentinos, MeksikosJLatvijos, Es
tijos, Šveicarijos. Vokietijos ir Rusijos).

LIETUVOS ATSAKKMAS I (HYMANSO 
PROJEKTO SIŪLYMĄ

Lietuvos vyriausybės atstovas Genevoj, 
T. S. Tarybai svarstant Hymanso projektą, 
buvo pareiškęs, kad tos pataisos, kurios

kraštutinės 
kuri yra su- 
Jis taip pat 
padaryti nė

įnešamos į projektą, tai yra 
skaudžių Lietuvos aukų riba, 
taikoma su tautos interesais, 
pabrėžė, kad Lietuva negali 
vieno žingsnio, kad nesukurtų federacijos, 
kurios nenori lietuvių tauta.

Bet į tai Tautų Sąjungos nebuvo atsi
žvelgta. Todėl Lietuvos Vyriausybei neli
ko kitokios išeities kaip atmesti T. Sąjun
gos rekomendaciją — Hymanso projektu 
išrišti lietuvių — lenkų ginčą.

Lietuva turėjo taip pat visus teisės pa
grindus protestuoti prieš tą Sąjungos elge
sį, kurs ne tik toleravo neteisėtą Želigovs 
kio avantiūrą, bet ir legalizavo tenai jo bu
vimą, leisdamas lenkų okupacijai vykdyti 
rinkimus ir ramiai šeimininkauti už Tautų- 
Sąjungos saugojamos demarkacijoš linijos.

markacijos liniją su Lenkija Lietuva jau 
turi nustatytą sutartim Suvalkuose ir tik 
laukia jos pildymo, o diplomatiniai, kon- 
sulariniai ir kili santykiai gali būti užmegs- 
ti tik tarp valstybių, turinčių sutartas sie
nas. Iš savo pusės, Lietuvos vyriausybė 
prašė T. S. paskirti komisarą gyventojų 
teisėms apsaugoti per smurtą lenkų taiko
moj Vilniaus teritorijoj.

Pabaiga

J

I

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo

T. SĄJUNGOS TARYBOS NAUJAS 
NUTARIMAS

Sausio mėn. 13 d.1922 melais T. S. Ta
ryba, apsvarsčiusi Lietuvos atsakymą ir 
atsižvelgusi Į lenkų neigiamą nusistatymą, 
nutarė Vilniaus klausimu daugiau nebe- 
užsiimti. Taryba paskaitė sutaikinimo pro
cedūrą T. Sąjungoje pabaigta ir pasiūlė 
vietoj esamos neitralios zonos naują de
markacijos liniją, gi pačioms valstybėms 
užmegzti diplomatinius, 
susisiekimo santykius.

Lietuvos Vyriausybė, 
T. Sąjungos nutarimą,
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konsulatinius ir

apgailėdama tokį 
pareišė, kad de-

Jau pasirodė knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
336 puslapiai. — Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuva. Knyga galima gauti užėjus j “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
k tokia adresu:

NAUJIENOS,. 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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-- anna baliukas 
**•¥. AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PKJTADtO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi*o taUf.: PRo»p*ct 8-3229 
R«x»«L talaf.; WAJbrwck 5-5076

AfcMiwi nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
—® iki 8 vai. vaje Tree, uidaryia

Rra. tai. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOIfeRŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
H49 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6444 
Brunu ligonius pagal susitarimą.

Jei neaL&Uiepu ^amnmn 374-BU12

Teief4 PRospect 5-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDr IOJAS IR ChikuRGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-6 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Ireciao, ir sekmad. oiisas uždarytas. 

Rei.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phona; REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Fox Valley Medical Canter 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAUS
• physician ano sukgeun 

2434 WEST fiat STREET 
Ofisas; MEmiocK 4^84V 

Rand.; 386-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šestao. tiktai susitarus.

Juliui Kuzui Sr. amžinybėn iškeliavus
(Tęsinys)

Jau paskutinius metus pra
leisdamas veik visai nebepasL 
keldamas iš lovos, gal ir nu
jausdamas artėjančią gyveni
mo pabaigą, jis nesigraužė, ir 
sakėsi, kad nėra ligos skaus
mų kankinamas, žinoma, jam 
lengvino paskutines dienas 
mintis, kad jis galėjo guostis, 
jog nors ir ne taip ilgus savo 
gyvenimo metus praleido pras 
mingai. Jis davė ir savajai tau 
tai ir Lietuvai daug daugiau, 
negu jo gyvenimo sąlygos lei
do. Pasišventimu, ryžtu, dar
bu ir medžiagine parama jo gy 
venimo metų eigoje vargu kas 
būtų galėjęs jj pralenkti.

Galėjo ir dabar pilnai džiaug 
tis savo šeimynine laime, kad 
jo buvo gyventa su tikslu. Gra
žiai išmokslinti vaikai buvo su
kūrę visapusiškai laimingas 
šeimas. Gražiai pasiturinčiai 
gyveno ištekėjusi dukra, viltin 
ga gražia ateitimi. Sūnus Ju
lius, kuris nuo vaiko dienų iki 
savo vedybų neatskiriamai 
jam talkininkavo jo darbe, pa- 
sirinkn-tą pačią prekybos sritį. 
Čia jis parodė tokius didelius 
sugebėjimus, kad, galima sa
kyti, pradėjęs, kaip ir jis pats, 
iš nieko, prasimušė į pirmąsias

A, VILAINIS SIDLAUSKAS velionies nueitąjį kelią ir uuopel dustrijoje. 1970 m. išėjo j pen-} 
dus Lietuvai ir lietuvybei. Evan- siją, bet neilgai galėjo džiaug- Į 
gelikų kunigas Ansas Trakia bai tis pailsiu. Velionį kankino il
gė užuojautos žodžius velionies gesys, nee žmona Adelė, dvi 
šeimai, to gražaus darbo tęsė- dukros ir sūnus buvo likę oku- 
jams toje skaudžioje liūdesio va* puotoje Lietuvoje ir negalėjo 
landoje. Į sueiti krūvon nė prieš gyveni-

Sausio 4 dieną, atlydėjus ve- mo saulėlydį. Velionis kaip tik 
lionies palaikus į Sv. M. Marijos £avo tuo-
Gimimo bažnyčią Marquette Par ->au ėmė rūpintis ir siųsti siun- 
ke, gedulingas pamaldas atlai- tinius, pradėdamas 1956 m. ir 
kė klebonas A. Zakarauskas. Pa
maldų metu giedojo solistas A. 
Brazis. Garbės karstnešiais

Rtt; GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

Valandos pagal susitarimų. Jei neat
siliepia, skambinti ML 3-0UU1.

GRADfflSKAS

DR. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tolu Portsmouth 7-6000
Rezid. telaf.; G Arden 07278

Ištaigingas kabinetas 
23” SPALVOTA TV

TIK $449.95 -
Išpardavimo kaina.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJl

rpSRKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Hi Ina apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ĖERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
'(Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
(Rezidencijos: PR 6-9801 f

7 DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECi 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antraį., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
aositarus.
Trečiadieniais uždaryta.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiv atstumai. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses’2__
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rentelef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tel.: 925-8,296

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

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

••ndra praktika, spec. MOTERŲ liso» 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal gusitarima.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Eezld. falOu. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neataiUepia. tai telef. GI &6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dafni Speciali pagalba kojornv 
(Arch Supports) ir L t

U50 We*t 63rd St„ CMoflo, III- 60429 
Tolsti PRoapecf 6-5084

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš VVOPA^ 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
i dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek- 
I madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

TeL: HEmlock 4-2413 
So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60t>29

A FORJESTS FUTUM 
B IN YOUR. HANDR

eiles, nustebindamas >avę su
gebėjimais amerikiečius.

Visą jo sūnaus pasisekimą 
prie kietai įtempto darbo jam 
pačiam teko stebėti ir sekti. 
Kaip jis pradėjęs prekybą su 
vienu sunkvežimiu, greit pirko 
vieną po kito naujus sunkveži
mius, ir viskas ėjo tokia spar
ta, jog po kelerių metų jis įsi
gijo žinomą Karow mėsos įmo- buvo r Petros, D. Kuraitis, R 
nę, kurios pavadinimą pakeitė Raudonis, J. Paulius, P. Vilke- 
savo šeimos vardu “J. R. Ku- lis ir P Leppa. Išnešus karstą 
zas Wholesale Meat Inc.” Ir tų ilga automobilių virtinė paly- 
aštuonerių metų bėgyje įgytoje dėjo juliaus Kuzo Sr palaikus 
įmonėje turėjo jau devynis r ~ 
sunkvežimius, su traileriais 
mėsos gaminių išvežiojimui, ir 
dar po kelias dešimtis tų sunk
vežimių atvažiuodavo mėsos 
gaminių pasiimti iš pačios 
įmonės. Tas milijoninės vertės 
išvystytas biznis dar nebuvo jo 
siekimų riba. Tai jis žinojo ir 
paskutines jį pasiekusias žinias 
apie sūnaus laimėjimus, kai 
gruoelžio 17 dieną su iškilmė- ’ 
mis, dalyvaujant valdžios pa
reigūnams ir amerikiečių spau 
dai bei televizijai, buvo pasta
tų pamatų prakasimas naujai 
statomiems moderniškiems pa 
štatams, kurių vien statyba at 
sieis apie vieną milijoną dole
rių. Aišku, kad tai sukėlė ame
rikiečių tarpe nusistebėjimą ir, 
žinoma, pasididžiavimą visiems 
lietuviams. Ir tai pradžiugino,1 
be abejo, velionio širdį tokie 
sūnaus laimėjimai. % •

Svarbiausia, kad jis žinojo, 
kad supa jį rūpestinga, šilta 
mylimos žmonos globa. Buvo 
nuolatinėje gydytojo dr. Bra
zio priežiūroje, viskas parūpin
ta, ko jis pageidavo,. ko jam 
reikėjo tos netrumpos ligos me
tu. Velionis norėjo, kad jų vers 
las tęstųsi tokia pat įprasta va
ga, ir čia ji pilnai pavadavo jo 
žmona Teodora. Tuo metu jį 
slaugydavo Veronika Ažukienė. 
Nedaug kas pakito ir kituose rei
kaluose, neišskiriant nė tos lie
tuviškos veiklos ir paramos tę
simo lietuviškiems reikalams? 
Kai ligos procesas, naikindamas 
jo fizinę sveikatą, vystėsi be di
desnių skausmų, ir pačioje gy
venimo aplinkumoje nebuvo 
reiškinių kas drumstų jo ramy
bę, keltų nerimastį bei viduji
nius pergyvenimus ar dvasines 
kančias. • Kai aš mačiau jį veik 
prieš mėnesį prieš jo mirtį, jis 
ir kalbėjo ramiai, niekuo nesis
kųsdamas, atrodė, kad ir mū
sų lietuviško gyvenimo reikalai 
tebėra gerai suvokiami. Viskas 
esą gerai, tik tos kojos neleidžia 
jam judėti. Ir atrodo jis, lyg lo
voje gulėtų ne ligonis, o šiaip 
pavargęs, poilsio reikalingas 
žmogus, nors, žinoma,, jo iš
vaizda atrodė sublogusį, suny
kusi. I

Ir paskutinės gyvenimo valau 
dos to gero lietuvio buvo ra
mios. Gydytojas P. Brazis jau 
buvo įspėjęs šeimą/apie artėjan
čią jo gyvenimo pabaigą, ir Te
odora budėjo, artėjant paskuti-j 
nėms Juliaus Kuzo gyveninio 
valandoms. Ligonis dieną iš ryto 
dar pusryčiavo, kalbėjo, bet 
buvo jaučiama, jog jo jėgos iš
senka. Paskiau ėmė lyg snūduT 
riuoti, tik kiek lėčiau, sunkiau 
kvėpuodamas. Jo ir gyvybė už
geso visai be agonijos ženklų. 
Mirė net užmerkęs akis, kaip į 
gilaus, gražaus miego gelmę 
nugrimzdamas.

Velionis Julius Kuzas Sr. bu
vo pašarvotas Evans koplyčioje, 
ir jo palaikai karste paskendo 
tarp vainikų ir žydinčių gėlių. 
Velionį aplankė šimtai artimųjų 
draugų. Sausio 3 dienos.vakare 
koplyčioje atkalbėjus kun. J. 
Kuzi n skui maldas, įvyko atsis
veikinimas su velioniu. Atsis
veikino ALTos vardu kun. A. 
Stasys, Lietuvių Prekybos Rū
mų vardu, pirm. K. Oksas, Tau
tinės Sandaros sąjungos vardu 
teisėjas J. Zuris, Namų Savinin
kų draugijos vardu J. Bacevičius 
ir Crane bendrovės vardu E. 
Petkevičius. Visi kalbėtojai sa
vo trumpose kalbose apibūdino

į Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. Čia pagal senas lietuvių 
tradicijas karstas buvo nuly
dėtas į šeimos sklypą. Klebo
nas A. Zakarauskas pašventi
no duobę, atkalbėjo maldas ir 
pareiškė šeimai užuojautą.

Taip veikliam lietuviui iš 
gyvųjų tarpo pasitraukus, 
mumis likosi jo gražios veiklos 
skatinantys darbai. Mūsų pa
guodai likosi ir jo kilnaus lie
tuviško darbo tęsėjai: jo žmo
na Teodora Kuzienė, jo sūnus 
Julius Jr. su šeima ir jo duktė 
Joan Jankauskienė su šeima. 
Tebūna jam lengva jo palai
kus priglaudusi amžinam poil
siui laisvos, garbingos Ameri
kos juodoji žemelė.

(Pabaiga)

su

ST. CATHARINES, ONT
Mirė J. Markuškis

Jonas Markuškis, senas Nau
jienų skaitytojas, š. m. sausio 
13 d. mirė St. Catharines Gene
ral ■ ligoninėje. Jis buvo gimęs 
1904 m. sausio 18 d. šeiminiškių 
km., Skapiškio valse., Rokiškio 
apskr.

Velionis Nepriklausomoje Lie
tuvoje tarnavo 4-tame pėstinin
kų L. K. Mindaugo pulke, pasiek
damas viršilos laipsnio. Artinan
tis į Lietuvą Raudonajai armi
jai velionis, pasitraukė Į Vaka
rus ir 1951 m..atvyko Į Kana
dą,’ St. Catharines miestą, kur 
gavo darbą General Motors in-

siuntimą nenutraukė iki mirčiai.
Su velioniu teko artimai ben

dradarbiauti. Jis per 15 metų pa
siuntė savo šeimai ir artimie
siems gėrybių už apie $22 tūks
tančius. Velionis mėgo spaudą, 
skaitė 5 laikraščius, pirkdavo 
daug knygų ir aktyviai remda
vo tautinę veiklą.

Velionis buvo apsigyvenęs pas 
p. p. P. ir I. Baronus, kurie rū
pestingai prižiūrėjo ir rūpinosi 
iki palydėjimo į amžino poilsio 
vietą. Nors oras buvo labai šal
tas, j kapines palydėjo ilga vilks
tinė mašinų. Paskutinį patarna
vimą atliko parapijos klebonas 
J. Liauba, OFM. Kapinėse atsi-

pirmininkas J. šarapnickąs.
Dalyvis

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo narių susirinkimas Įvyks 
antradieni, vasario 1 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd Street. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turim svarbių reikalų ap
tarti. Jau laikas nario mokesčiai už 
1972 metus užsimokėti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. Kalys •

— Bridgeport© Lietuvių Namy Sa
vininku dr-jos metinis narių susirinki
mas Įvyks vasario mėn. 1 dieną Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai kviečiami i susirinkimą. Bus 
knygų patikrinimo pranešimas ir yra 
daug kitų svarbių reikalų aptarti.

..A. Kaulakis, rast.

— Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo susirinkimas įvyks vasario mėn. 
3 d., 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St Nares prašome atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, korespj

— SLA 36-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadieni, vasario 
mėn. 2 dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St, 7:30 vai. 
kav. Visi nariai ir narės kviečiami į 
susirinkimą.7

A. Ka ui akis, fin. rast

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1972 m. 
sausio 30 d. staiga ir netikėtai mirė mūsų mylimas vyras, brangus tė
vas ir senelis.

STASYS TRIMAKAS
- Lietuvos Kariuomenės Kapitonas, Savanoris - Kūrėjas 

ir Vyčio Kryžiaus Kavalierius

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadienį, vasario 3 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stasio Trimako giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona Emilija, duktė Dr. Milda ir anūkė Diana.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1972 m. 
sausio mėn. 30 dieną 11:05 vai. 
vas, brolis ir senelis

ryto mirė mūsų mylimas vyras, tė-

EIDUKASJONAS
Gyv. 2649 West 43 Street

Gimęs Lietuvoje, Gudeliu dvare. Tauragės apskr.
L

Amerikoje išgyveno 23 metus.

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

Trečiadienį, vasario mėn. 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Eiduko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona Teodora, sūnūs — Liudvikas ir Edmundas, 
duktė Izabelė, brolis ir keturios seserys.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. 476-2345.

r- <» ...m ■■ ■ab-1-1 8LK.L.ase;

G 5 L I N I N K A 8 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valando** 
gražiausios gėlės ir vainikai ojxxa- 

piu papuošimui ir sezonine* 
kapams gėlės.

1OY fL PETRO (PUTRAMENT/t;
5525 Sa. — 546-122C

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

TeI.fon.i: PR ir PR
L ..... .................................... .......PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telel.: GRovehUl 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

>

EUDEIKIS >
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA j 
w«»n.r.jrninnntniTinruiniiuiĮiiiinin»»muniiitHiniinim»ninnnmnniiuunjinu>ui:mumnmin’

' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: j

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

TeL: YArde 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone; Y Ards 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113A-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinob
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TRYS VAIZDELIAI ir himnu, jie kasdien pakarto- rikos Lietuvių Tapybos skyriai bos. Sakoma, kad plieno ga
ja priesaiką savajam kraštui.

Visą rudens naktį, vėjuo-. dėmis 
ir tamsią, kaip jaujoj de-Įsausio 

* kaimyno žibinys. Toje ak- 
je tamsoje tolima šviesa 
;verbėsi pro mano mokyklos 
imabrėlio langą ir nešė ne
imlu mintis: kas nors scr- 
i, gal miršta, gal reikia 
įgalbos. .. Išaušus rytui visas 
iimas sužinojo, kad Dzide
lis — savanoris buvo parėjęs, 
atų puspadžiai nuplyšo... 
asikalė medinius ir rytą vėl 
ėjo į Kauną, pradėjo ir baigė 
įkalbi vienas iš mano moky- 
jų, aatėjusių Vasario 16 iš- 
ikarėse pas mano tėvus.

Į Kauną, į tą miestą slaių 
], — sudrumstė nejaukią prie
namius tylą kitas mokytojas.
— Ar grįžo?
— Ne, negrįžo, žuvo rytų 
ietuvoje. Narsus buvo. Moti-

dės pastatė ąžuolini su tvorę- 
ir žieminiais Jurginiais. Kry- 

aunomis dienomis žmonės 
įsirinkdavo ten giedoti. Bol- 
vikai ji nupiovė.

— Per miškus ir per kehny- 
is, taip pat per karo audros 
įvargintas gyvenvietes, sku
bau traukiniu i savo pirmąją 
okvkla Dainavos krašte. Lv- 
umose geležinkelio šalikelės 
įsodintos eglių ir pušaičių 
’vatvore sulaikyti vėjo nešio- 
mam sniegui. Ji dalinai slė- 
» daugelyje vietų vargo vaiz- 
is, karo ir svetimų valdžios 
idarinius. Sulenkėjusi tą Dai 
ivos kampeli radau. Ilgus 
etus ten veikė lenkiška mo- 
,’kla, kunigas pamokslus sakė 
nkiškai lietuviškomis pavar-

myktos už pagamintą plieną 
tegauna tik tiek, kad pakrau
tus plienu vagonus vienas lo
komotyvas lengvai ištraukia iš 
gamyklos rajono. Tačiau to
kiam plieno kiekiui išriedėjus 
Jaukan ir, kad jis pasiektų var 
totojus reikia prikabinti tris 
kitus lokomotyvus, nes taip 
plieną užgula visokie mokes
čiai, transporto, patarnavimų, 
apdraudos ir kt. išlaidos, kad 
jis tarp liejyklų ir vartotojo ke
lionėje pabrangsta gal net dau
giau negu tris kartus. Pana
šiai yra ir su kitais gaminiais, 
kurių tik kelionėje iki vartoto
jo kainos iškyla iki į Mėnulį 
šaunamos raketos aukščio.

ir kitos organizacijos didelėse 
Vieną Paprastos bet gražios tos upei- ir mažose kolonijose, net kaip 

tame Dainavos krašte, ruošia 
Vasario 16 šventes — mūsų 
Ne p r i k 1 a usomy bės m inė j i m us. 
1 en ir visą vasario mėnesį 
rinks aukas Lietuvos laisvini
mo reikalams. Mūsų vadovybė, 
kaip tada tie viršilos, šaukia 
metiniam patikrinimui. Atsi- 

Atsi liepkime daly va 
vinių ir auka Lietuvos laisvės 

Jonas A. Šarkus

parapijonims. "■
pabaigos pavakarį iš gos. Norėčiau dar kartą jas 

kaimo kelio į mokyklos kiemą pamatyti... užbaigė savo 
pasuko man nematyti du vyrai, sakojimą trečiasis mano 
trumpais kailinukais su pil- kytojas. 
nais spalių ir akuotų kalnie- — Rytoj ir mes eisime i 
riais. Iš jų veidų ir ranku ma-Į metinį patikrinimą, 
tesi (kieto1 gyvenimo ; 
kaip randai.

— Mokytojau reikia suruošti ] Buvau sužavėtas jais o dar dau liepkime, 
po giau jų mokytojais.

Artinasi vasario mėnuo. Ame'reikalams.

pa- 
nio-

toki 
Eisime į 

žymės,' Vasario 16 minėjimą, — išsis- 
I kirstydami kalbėjo mokytojai.

Vasario 16 minėjimą, 
įprasto pasisveikinimo pasakė! 
mažesnysis.

— Mažai į ji ateis, čia sulen
kėję. . . Suabejojau, slėpda
mas savo nepasitikėjimą atvy
kusiais rengėjais.

Ateis ar neateis, bet su
ruošti reikia.

— Kas jūs esate? — viską ap
tarus pasiteiravau su nenusle- 
piama nuostaba.

Tai... mudu savanoriai. 
Buvome savanoriai.

Minėjimas įvyko. Salė buvo 
pilna žmonių. Apylinkės jau
nimas. nors kalbėjo lenkiškai, 
bet dainavo lietuviškai. Pama
čiau, kad Dainavos šalyje te
bėra šviedriai ir Zubriąi, kaip 
jie buvo joje senų žmonių pa
davimuose.

Keistai užšalę ežerai

buvo Kau 
Šančiuose.
Vakarais

o jie atsiliepia trumpu

— Mano mokykla 
no priemiestyje, 
Ten daug kareivių, 
mėgdavau stebėti kareivių pa
tikrinimą. Viršilos šaukia sa
vo kuopos kareivius pavardė
mis,
“aš”. Tuose atsiliepimuose ga
lėjai pajusti kareivių charak
terio įvairumą, jų būdą, net ir 
tarmę. Man atrodė, kad tais 
patikrinimais, o po jų giesme

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

ruošia vasario 20 dieną, sekmadienį,
2 vai. po pietų

AUDITORIUM THEATRE
70 East Congress Street

Lietuvių tautos laisvės kovu sukakti paminės Akademija ir kon
certu.

Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 
giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempužienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, S3.50 iki $4.00.
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL «0S29. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvalrly prekių. 
AUTOMOBILIAI. iALDYTUVAI, MAISTAS. PINIGAI.

Vos atvažiavus į Ameriką, 
senosios kartos lietuvis Juozas 
Gaigalas nusivežė mane prie 
Fox ežero per ledą meškerioti. 
Nuo to laiko taip pamilau žie
mos metu meškerioti, kad jau 
pasidariau aistringiausiu meš
keriotoju, beveik savo rūšies 
ligoniu, Tiesa, buvau bandęs 
ir Lietuvoje šį sportą, ar kaip 
kiti sako kvailystę, bet ten tai 
buvo tik atsitiktina kvailvstė t— sportas.

Per 20 metu neteko C 
taip keistai 
kaip šiemet, 
žinutes apie 
dviem vaikais nuskendimą dėl 
tokio keisto ežerų užšalimo, no 
riu apie tai kiek plačiau pa
kalbėti.

Paprastai, kai ežerai užšąlą, 
tai pirmiausia jų pakraščiai, 
seklesnės vietos. Didesniems 
šalčiams užėjus, ledu apsiden 
gia ir gilesnės ežerų vietos, ne
palikdamos jokių neužšalusių 
vietų. Bėgančiam upėje van
deniui ar esančiai versmei rei
kalingas daug stipresnis šaltis. 
Tačiau tai vietos gyventojams 
vra žinoma ir tokiu vietų ven
giama.

šiemet tikrai keistai ežerai 
užšalo. Pavyzdžiui, gilus Pis- 
take ežeras visai užšalęs, meš
keriotojai po visą ežerą gali 
laisvai vaikščioti. Tuo tarpu 
vienas pakraštys, sekliausia 
to ežero vieta, gana dideliame 
plote neužšalusi in vanduo ga
ruodamas tyvuliuoja. Arba 
Mineola įlankoje visi pakraš
čiai ir beveik visas ežeras už
šalęs, bet per visą gana ilgą, 
kelių mylių ežerą tęsiasi vieto
mis gana platoka vandens juos 
ta nuo vieno ežero krašto iki 
kito. Iš neužšalusios vandens 
juostos Į viršų kyla garai. Ka
da gręži lede skylę, tai vienoje 
vietoje ledas storas, iki pėdos 
storumo, o už kelių pėdų vos 
poros inčių storio. Teko ma
tyti kaip pora neatsargių meš
keriotojų buvo besmunką į 
ežerą, bet laimingai (nors ir 
šlapi) pajėgė išsigelbėti.

Laikraščiuose teko skaityti, 
kad Vaičiūnienė su dviem vai
kais galėjusi nuskęsti meške
riotojų padarytoj lede skylė

matyti 
ežerų 
žinias 

Vaičiūnienės su

užšalusių
Paskaitęs

(eketėj). Netiesa, meškerioto 
jams draudžiama lede gręžti 
tokias eketes į kurias galėtų 
žmogus įsmukti. Eketėms gręž
ti grąžtai daromi tokie, kad 
žmogaus pėda negalėtų tilpti. 
() juk su tinklais , išskyrus Mi- 
chigano ežerą, žuvis gaudy|i 
neleidžiama. Net ir meškerio
tojams neleidžiama daugiau 
dviejų meškerių naudoti. Tai 
ir Vaičiūnienė su sniego maši
na kaip tik pateko į mažai ar 
dar neužšalusio ežero vietą., Ir 
šiemet, kaip pasakoja meške
riotojai, visi ežerai esą keistai 
užšalę. Jie teigia, kad tokie 
reiškiniai labai retai pasitaiką. 
Esą, šiemet tai įvyko dėl to, 
kad buvęs perilgas ir šiltas ru
duo. Vanduo nespėjęs reikia
mai atšalti. Paspaudus didės 
niam šalčiui, vanduo vietomis 
buvo padengtas ledu ir atšalo. 
Tuomet šaltas vanduo pradėjęs 
šiltą vandenį spausti į vieną 
vietą ir šiltais garais garuoda
mas vanduo neužšalęs. Pabu
vęs ilgesni laiką šaltis vandenį 
atvėsinsiąs ir užšalsią visas ežė 
ras.

Nesiimu spręsti ar čia tų ži
novų teigimai ” teisingi, bet 
kad šiemet ežerai keistai vra 
užšalę,, tai pats įsitikinau.

Stasys Juškėnas.

VIENA GERA ŽINIA
Vienas po kito netikėtai nu

krito du žinomi Čikagoje lietu
viai. Ir dar per pažįstamus pa
siekė žinia, kad Kazimieras Juk- 
nius ligoninėje. Gaila buvo 
žmogaus ir gaila-jo didelio ži
nių lobyno, surinkto per ilgą 
amželį įvairiose mūsų žemelės 
vietose. Kur jo nebūta: Lietu
voj, Rusijoj, Vokietijoj ir dabar 
čia. Žmogus mokėjo net keletą 
kalbų, o kai kurias ir visai ge
rai. Sudarinėjo palyginamąjį 
kelių kalbų žodynėlį, kuris tu
rėjo parodyti, kokią reikšmę ki
tų kalbų atžvilgiu turi lietuvių 
kalba. Vis jį tikrino, taisė ir ža
dėjo kada nors paskelbti. Ir stai
ga — taškas! Juk tokiame am
žiuje nėra juoko su ligomis — 
viskas gali būti...

Bet aną dieną, beeidamas pro 
šalį vienos laidotuvių koplyčios, 
kurioje buvo pašarvotas kapito
nas B., matau ir betikiu savo 
akims — Kazimieras Juknius 
ateina...

Truputėlį pašlubuoja. Iš lėto, 
bet eina. Džiaugiuosi, klausiu, 
o jis ir sako:

— Matai, buvau ligoninėje pa-
sijauninti...

Ir tada pasakiau jam, kad ne
lauktų su savo . raštais, tuojau 
nors dalimis skelbtu. Ir reikėtų 
jam visaip padėti tą įdomų ir 
mums visiems lietuviams taip 
reikšmingą šiuo metu darbą pa
daryti. A. Baltušis

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJLMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Fr«ddenta»
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. _ Virginia 1-11^1

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE /

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»l.: REpublic 7-1941

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878
Z

LAIMINGI NAMAI

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

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

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

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

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

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

Ž022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92M

HM

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimai.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3433 So. Helited St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

Kaina JI.50154 pnsL knyga.

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi 
ruoštos studijos. §i knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi paistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose0 darbo valandomis. 
Kas negali užeiti i "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREKT, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Muenchene, kur įvyks siy mėty Olim
piada, akrobatas ant labai aukšto TV 
stoties pastato stogo bando fotografui 
iš mėtomų rinkių sudaryti tradicinį 
Olimpiados ženklą, tačiau, vėjui smar
kiai pučiant, jam nepavyko. Apačioje 
tolyje matosi olimpinių žaidimų sta

dijoms.

Pakeltas Socialinio 
Draudimo Mokestis J* - V “ ■ ’

Nuo šių metų pradžios žy
miai pakeltas socialinio drau
dimo mokestis. Dabar moka
me social security mokesčio 
4,6% ir medicare 0,6%. Viso 
tiems mokesčiams atskaitoma 
nuo bruto (bendros) uždarbio 
sumos 5,2%. Anksčiau tie mo
kesčiai buvo atskaitomi iki 
S7,800 bruto atlvgihimo. Dabar *
teks juos mokėti iki $9,000. 
Tokią pat sumą už dirbantįjį 
moka ir darbdavys, žodžiu, 
pensininkų išlaikymas dirban
tiesiems ir darbdaviams gana 
daug kainuoja. Dažnai žmonės 
moka ir tuos mokesčius ir, 
nesulaukę pensijos amžiaus, iš
keliauja anapus ribos.

Skaitysime, kad žmogus pra
deda dirbti sulaukęs 25 metų 
ir dirba iki 65 metų uždirbda
mas $9,000 į metus. Tai per tą 
laikotarpi socialiniam draudi
mui išmoka $18.720. Priskai
čius darbdavio tokią pat sumo 
karną sumą, gaunasi $37,440 
įnašas. Tai graži suma, tik 
visa bėda, kad daugelis nesu
laukia to laiko, kada galėtų 
tais įnašais pasinaudoti.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

TRUMPAI

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

APYNAUJTS 2-iu butu gražus mūr.. 
oo 3 tnieg., alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir. 
voniė, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. sazu. Marauette Parke. $21.500. 

| APYNAUJTS 114 aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Pas
te. $34500.' ___ _ .

GRABUS 4 BUTU inūr.. alum, lan
gai. kafšta ’vandeniu šild. gazu, mo
dernios: vonios. Mūr. garažas. Mat- 
quette Parke. $52.000.

VIRS.'50 -PĖDU pločio, gražus karn
omis sklvpas. 2-iu hutu namui. Oak- 
awn. Teiraukitės.

L AB 41 GERAS 10 butų mūras. S 
automobiliu mūro garažas, Marquett* 

j Parkfe. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Teh: 471-0321

Gave pinigus, tuojau knygą pasiusime.
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Didėja gamyba 
plieno pramonėje

United States Steel liejyklos 
esančios pietinėje Chicagos da
lyje praeitų metų antrame pus
metyje dirbo merdėjimo padė
tyje. Nebuvo užsakymų. Ta
čiau metams baigiantis gamy
ba ėmė kilti ir paleistos Į pro
dukciją stovėjusios dvi gele
žies rūdos tirpdymo krosnys. 
Numatoma, kad netolimoje 
ateityje bus leidžiamos produk- 
cijon ir kitos dar esančios už
šaldytos krosnys. Plieno garny 
bos produkcijai smarkiai ken
kia importai iš užsienio. Pati 
plieno gamybos saviveikla nė
ra tokia didelė, kad negalėtų 
konkuruoti su užsieniu. Plieno 
kainos nepaprastai pakilo, 

ikaip jis jau iškeliauna iš garny-

— Petras Mockaitis, gyv. 3613 
S. Union Avenue, atsigulė Šv. 
Krvžiaus lisoninėn. Dr. Kava
liūno priežiūroje jam tikrina
ma sveikata.

— Anatolijus Čepulis šiais 
metais taip pat padeda užpildy 
ti Income Taksu lakštus. Brid- 
geporte jo telefonas LA3-1387.

— Atsakominųi pareigūnai 
tyrinėja, kodėl Chicagos mies
to skaityklose palikti tiktai 
bimbiniai laikraščiai. Kitų lie
tuviškų laikraščių net ir karto
tekoje nesimato.

— Hamiltono lietuviai minės 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę vasario 13 d. Minėjimas 
pradedamas 11 vai. pamaldo
mis. Jose dalyvaus organizaci
jos su savo vėliavomis. Iškil
mėse, kurios Įvyks Scott gim
nazijoje, dalyvaus ministeris 
Munro taip pat Latvijos ir Esr 
tijos atstovai. Programą išpil
dys Toronto choras “Varpas” 
ir Gintaro tautinių šokių gru
pė.

— Gediminas Breichmanas, 
Toronto, Ont., Canada, vado
vauja Jaunimo kongreso Sto
vyklos komisijai. Stovykla 
įvykS liepos 9 — 15 d. Romuvos 
stovyklavietėje, Kanadoje. Jai 
vadovauti pakviestas Antanas 
Saulaitis. SJ, dabar esantis Bra 
zilijoje.

— Aldona Brazis
metinio debiutančių Gintaro 
baliaus pirmininke.
Block ir Genovaitė Giedraitie
nė yra vicepirmininkė, šiemet 
Gintaro balius įvyks Joninių 
šventės metu, birželio 24 d.,

išrinkta

Beverly

Conrad Hilton viešbutyje. Iki 
šiol užsiregistravo dalyvauti 13 
debiutančii], baigiančių aukš
tesniąsias mokyklas ar studi
juojančių. Ji kasmet ruošia 
Chicagos Lietuvių Moterų klu
bas tikslu puoselėtų kelti ir 
propaguoti lietuviškus papro
čius ir kultūrą, kad mūsų jau 
noji karta nenutoltų nuo savo 
tautos ir tėvų ar senolių gimto
sios žemės.

— Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-toji Tautinių šokių šventė 
turi šūki: “Mūsų Jaunystė — 
Tau Tėvyne Lietuva, šūkio 
autorius yra kun. Pranas Garš
va.

♦ Čikagos Lietuviu Taryba 
prašo visus, kurie numato va
žiuoti j Vasario 16 d. minėjimą 
(vasario 20 d.) specialiais auto
busais, užsiregistruoti Alte tek: 
778-6900. Norima tiksliai žino
ti, kiek autobusų reikės. Regis
tracija vykdoma visą dieną ir 
vakarais nuo 7 iki 9 vai.

♦ 1972 m. —L. Fondo dešimt
metis. Užbaikime milijoną! š. 
m. vasario mėn. 26 d. Čikagos 
LF vajaus k-tas rengia vakarą - 
balių. Inn Motion salėje, 5820 S. 
Kedzie Avė., Chicagoje. K-tas 
kviečia Čikagos ir apylinkės lie
tuvius ir liet, organizacijas da
lyvauti ir ta proga įstoti j LF na
rius, o narius — savo įnašus pa
didinti. Vietas rezervuoti skam
binti: iki 4 vai. p. p. 027-9672, po 
4 vai. — 233-4345. Įnašus siųsti 
arba asmeniškai įteikti: LF būs
tinė, 2422 West Marquette Rd., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 925-6897.

(Fr).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. 4 L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St 

GA 44654 IMtVtl

Faur Hre and Casctfv Comwnv

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL< ~ 776-5838
Anketas GarbaČiauikai, m*




