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NAUJI InuuOS - PAKISTANO
MIRĖ ADV. ANTANAS SUGINTAS
Antradienį, vasario 2 d., Chicagoje staiga mirė adv. Anta

nas Sugintas, buvęs žymus Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
jungos veikėjas. Velionis buvo gimęs 1890 m. gruodžio 19 d. Stun- 
gaičių kaime, Laukuvos vaisė., Tauragės apskr. Baigęs 1910 me
tais Liepojos gimnaziją, jis studijavo teisę Petrapilio univer
sitete, kurį baigė 1916 m. ir 1918 metais grįžęs į Lietuvą pra
dėjo dirbti įstatymų vertėju Valstybės Tarybos teisių komisijoje; 
nuo 1919 iki 1921 metų buvo Raseinių apskrities teismo tardytoju, 
o 1921—1923 Kauno apygardos teismo teisėju. 1924 metais 
baigęs Lietuvos Universiteto teisių fakultetą ir parašęs diplominį 
darbą apie įstatymų konstitucingumą Lietuvoje ir svetur, nuo 
1924 iki 1944 m. advokatavo Kaune, daugiausiai vesdamas ūki
ninkų bylas žemės reikalais. Jis buvo Lietuvos advokatų tary-

' Antanas Sugintas

IŠ VISO PASAULIO
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Gynybos sekretorius Laird (kairėje) pareiškė, kad Amerikos kareiviai daugiau nebus siunčiami į 
Kambodiją, o senatorius John Stennis (dešinėje) siūlo palaukti ir jokiy pažadu neskelbti, nes gali 

ateiti laikas, kada amerikiečiams vėl reięs įsikišti Kambodijoje su savo daliniais.

&
fi

Dar gimnazijoje būdamas Lie
pojoje jis jau aktingai-veikė^ie- 
tuviu moksleivių kuopelėje ir 
dalyvavo Liepojos lietuvių tea
trinėje srityje, o studentauda
mas t- slaptose -politinėse, jau
nimo konferencijose. Nuo 1912 
metų dalyvavo Lietuvos valstie
čių liaudininkų veikloje ir buvo 
jų centro komiteto narys. Pe- 
trapilyje priklausė lietuvių stu
dentų .draugijai; būdamas jos 
vadpvybėje, suorganizavo ir va
dovavo liet.' -studentų liaudinin
kųkuopai. Būdamas Dūmos at
stovų Mykolo. Januškevičiaus ir 
Prano Keinio sekretorius jis dar 
buvo ir. Lietuvos žinių korespon
dentas, aprašydamas Dūmos dar
bus ir Lietuvos atstovų veiklą. 
Dar buvo (1915-16) Petrapilio 
lietuvių komiteto nukentėjusiem 
nuo karo šelpti reikalų vedėjas 
ir Petrapilio seimo 1917 metų 
dalyvis. Lietuvoje buvo trijų 
Lietuvos seimų atstovas (1923- 
27), be to veikė įvairiose draugi
jose bei organizacijose nepriklau
somoje Lietuvoje ur tremtyje. Į 
JAV atvykęs 1949 metais apsi
gyveno Chicagoje.

Velionis iš ankstybos jaunys
tės buvo veiklus lietuviškoje 
spaudoje, dar nuo 1908 metų 
pradėdamas bendradarbiauti 
Lietuvos Ūkininke, Lietuvos ži
niose, Aušrinėje ir Tilžėje lei- 
džiamaine liaudininkų Varpe. 
1913-14 metais drauge su J. Eli
sonu ir Jonu Vilkaičiu redagavo 
lietuvių moksleivių žurnalą Auš
rinę, taip pat buvo Petrapilyje 
1915 metais išleisto almanaocho 
Aušrinės Kėliais redakcijos na
rys. Nuo 1924 iki 1925 m. ėjo 
Lietuvos žinių redaktoriaus pa
reigas.

Velionies viešas pagerbimas 
bus šį penktadienį, vasario 5 
d. 7 vai. vak. Mažeikos - Evans 
koplyčioje.

Pagal velionies raštu palik
tą pageidavimą prašoma gėlių 
į koplyčių nesiųsti, o vietoje 
jų paaukoti Dr. Kazio Griniaus 
Fondui.

TEHERANAS. — Derybos 
tarp žibalą gaminančių valsty-! 
bių ir Vakarų žibalo bendrovių 
dėl kainų ir sutarties ilgumo nu- Į 
trūko. Kai kurios valstybės gra
sina nutraukti Vakarams žibalo 
pardavinėjimą.

Vientiane. — Iš Laoso prane
šama, kad ten komunistų dali
niai su tankais puolė ir užėmė 
Muong Soui miestą. Laoso ko-; 
munistai paskelbė, kad iš Tai- 
landijos atsiųstas kariuomenės 
batalionas pradėjo karo veiks- ko daug nepadaro, o tik sėd&iėįa, 
mus komunistų valdomoje sri
tyje.

Varšuva. — Lenkijos komu-: 
nistu partijos centrinis komite- į ,. 
tas atidėjo savo sesiją. Varšu-j

APIE REZOLIUCIJĄ MIESTO TARYBOJ
ČIKAGA. — Mike Royko yra plačiai skaitomas Chicago 

Daily News kolumnistas, kasdien duodąs geroka Humoro doze at
mieštus reportažus, aštria plunksna užpuldamas vietinius politi
kierius ir satyros durklais pabadydamas visuomenės veikėjus. 
Vakar dienos numeryje jis rašo apie Čikagos miesto taryboje iš
keltą Lietuvos išlaisvinimo klausimą, dėl kurio: susiginčiję du 
aldermanai.

j Royko sako, kad Čikagos žmo
nės galvoja, kad aldermanai nie-

laukdami, kada meras juos pa
glostys ar pakasys paausę. Tas 
dažniausiai yra tiesa, bet kar- 

Itais ir Miesto taryboje gimsta 
-didelės idėjos. Neseniai taryba 

v0jeLTbLrkid^Utbiuredir>asinėrė i ^tautinių santykiu 
nesutarta, kokius paskelbti eko-'fen,»’ 0
nominius planus ir kaip elgtis su daugurna. aldermanu paprasta, 
darbininkų riaušių dalyviais. Po- 
litbiure kilęs nesutarimas tarp 
Giereko, partijos sekretoriaus, 
ir buvusio Lenkijos partizanų 
vado Moczaro.

MANILA. — Filipinuose vyks
ta studentų neramumai. Antra
dienį policija nušovė tris jau
nuolius ir 41 sužeidė. Studentai

Į tegalvoja apie savo giminaičius 
' ir kaip juos įstatytį į gerus dar- 
rbus,. ; J

Toliau Royko pasakoja, kad 
aldermanas Casimer Staszcuk 
paskutiniu metu nerimauja dėl 
Lietuvos Įvykių: ir j j erzina, kad 
tą ’šalį valdo komunistai. Jis nu-, 
taręs dėl to ką nors daryti ir pa-

sudegino kelis autobusus, iš- rašęs rezoliuciją, siekiančią Lie-
tuvai laisvės, kad galėtų ją pa- 
siūlyti Miesto Tarybai. Staszcu- 
ko Pietvakarių rajone gyvena 
daug lietuvių, kurie buvo supy
kinti dėl Pakrančių Sargybos ir 
valstybės departamento pasiel
gimo su iš laivo pabėgusių lie
tuviu jūreiviu. Kai kurie dėl to 
net kaltina prezidentą Nixona. 
Staszcuk, respublikonas, neno- 

pasiūlė biudžetą, kuriame sla. kad lietuviai ir ji kaltintų. 
Jo rezoliuciją parodytų lietu
viams, kad jis, jų aldermanas, 
nori išlaisvinti Lietuvą. Ko dau
giau žmonės galėtų reikalauti 
iš savo aldermano, išskyrus, 
gal, kad jis pašalintų nudžiuvu- 
sį medį, sako Mike Royko.

Kada Staszcukas tarybos se
kretoriui įteikė savo rezoliuciją, 
paaiškėjo, kad panašią rezoliuci
ją jau yra įteikęs ir aldermanas 
Paul Sheridan, nes ir jo warde 
gyvena nemažai lietuvių. Tary
bos sekretorius pasiūlė, kad abu 
aldermanai kartu tokią Lietuvos 
laisvės rezoliuciją pasiūlytų ta
rybai, tačiau Staszcuk nesuti
kęs.

Royko rašo, kad Staszcuk ži
nojęs, kad siūlomos rezoliucijos 
skaitomos pagal wardų nume
rius. Kadangi jo wardas yra 
13-tas, o demokrato Sheridano 
— 16-tas, jis tikėjosi, kad jo re
zoliucija apie Lietuvą bus per
skaityta pirma ir jam teks vie
nam visas nuopelnas už rezoliu
cijos pasiūlymą. Bet, sako Roy
ko, ne vienas Staszcuk taryboje 
yra gudrus. Kai tarnautojas 
ėmė šaukti aldermanus, jis pra
dėjo nuo 50-to, atvirkštine tvar
ka. Paaiškėjo, kad ne Staszcuk,

daužė daug ląngų.
BRIUSELIS. — Britanijos at

stovas Europos Bendros Rinkos 
derybose dėl Britanijos įstoji
mo Geoffrey Rippon reikalauja, 
kad kitos valstybės neapsunkin- 
tu dideliais reikalavimais nau-i 
jo-būsimo nario.

SACRAMENTO. — Kalifor
nijos gubernatorius Reiganas

lo sumažinti šalpos ir sveikatos 
reikalams skirtas sumas. Jis sie
kia tokio biudžeto, kuris nerei
kalautų daugiau lėšų ir naujų 
mokesčių. Daugiausia apkarpy
mų gubernatorius siekia netekė
jusių motinų šalpos srityje.

Rivers ir Russell 
- du nauji laivai

WASHINGTONAS. — Du 
JAV karo laivyno naujausi po-l 
vandeniniai laivai, varomi bran
duoline energija, bus pavadinti I 
neseniai mirusių JAV kongreso 
narių vardais, Atstovų Rūmų 
nario Mendel Rivers ir sen. Ri
chard Russėll. Jie buvo kon
servatyvių pažiūrų ir visada 
remdavo karinius reikalus savo 
vadovautuose ginkluotų jėgų ko
mitetuose.

Gynybos sekretorius Laird, 
paskelbdamas vardų parinkimą, 
pareiškė, jog tie du amerikiečiai, 
kuriuos laivynas nutarė pagerb
ti, daug padarė, kad mūsų kraš
to gynyba būtų pakankama ir 
moderni. Abu povandeniniai lai
vai statomi Newport.News, Vir
ginijoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

bet Sheridan pirmas pradės lais
vinti Lietuvą. $taszcukui neli
kę nieko kito, kaip eiti i kompro
misą ir istorija, parodys, kad Či
kagos Miesto taryboje Sherida- 
nas ir Staszcukas vadovavo Lie
tuvos išlaisvinimo judėjimui.

JAV įspėja Čilę
SANTIAGO. — Amerikos am

basada Čilėje įspėjo prokomu
nistinę vyriausybę, kad jos pla
nai konfiskuoti Amerikos vario 
bendrovių turtą rimtai pakenks 
abiejų ’ valstybių santykiams. 
Čilės senatas greit svarstys nau
ją valdžios pasiūlymą pakeisti 
Čilės konstituciją, kad būtų ga
lima nacionalizuoti amerikiečių 
bendroves, nemokant joms už jų 
turtus kompensacijos.

Čilės vyriausybė jau dabar tu
ri Amerikos vario bendrovėse 
sprendžiamąjį balsą, tačiau tu
ri sumokėti .sutartą ir įstatymų 
numatytą kompensaciją. Prezi
dentas Allende nutarė atsikra
tyti tų mokėjimų.

INDIJA UŽDRAUDĖ PAKISTANUI 
SKRISTI VIRS INDU TERITORIJOS 
NEW DEIJil. — Indijos ir Pakistano santykiai vėl pablo

gėjo, nors jie labai geri niekad nebuvo. Tarp jų jau du kartus 
buvo kariaujama dėl Kašmiro,, kurį valdo Indija, tačiau į kurį 
savo ambicijų neatsisako ir Pakistanas. Praėjusį šeštadienį du 
jauni Kašmiro gyventojai pagrobė ore Indijos keleivinį lėktuvą 
ir privertė jį skristi į 'Pakistaną, I^hore. Čia pirmadienį 26 lėk
tuvo keleiviai ir 4 įgulos nariai buvo iš lėktuvo išleisti, tačiau pa
grobėjai liko lėktuve ir grasino jį susprogddinti, jei Indija nepa
leis iš kalėjimų 36 Kašmiro laisvės kovotojų. Indjai nesiskubi
nant su atsakymu, antradienio naktį lėktuvas buvo susprogdintas. 
Indijai padaryta 1.14 milijonų dolerių nuostolių.

Trečiadienį Indija paskelbė, 
kad ji uždraudžia Pakistano ka
riniams lėktuvams skristi virš 
Indijos teritorijos. Kadangi Pa
kistanas susideda iš dviejų da
lių, atskirtų 1,000 mylių nuoto
lio, jam labai svarbu turėti oro 
kelius virš Indijos, kuri skiria 
abi Pakistano dalis. Indija kal
tina Pakistano vyriausybę, kad 
ji nesiėmė žygių pagrobėjams iš 
lėktuvo laiku pašalinti.

1 ' ■ » ?

Indijos sostinėje žmonių mi
nia puolė Pakistano ambasado-

■ riaus, vadinamo Aukštojo Komi
saro įstaigos rūmus ir išdaužė 
daug ląngų. Ne vienas pakista
nietis buvo sužeistas. Kašmire 
gyventojai uždarė visas krautu
ves ir mokyklas. Nors Pakista
no užsienio reikalų ministerija 
pareiškė apgailestavimą dėl In
dijos lėktuvo susprogdinimo, 
dauguma gyventojų patenkinti. 
Kašmiro išlaisvinimo fronto va
das Ahmed Butt pareiškė, kad 
lėktuvo .pagrobėjams nebuvę iš
eities, nes Pakistano kareiviai 
jau buvo lėktuvą apsupę ir bū-’ 
tų juos išmetę-iš lėktuvo. Abie-' 
jose valstybėse vyksta demons
tracijos ir įtampa padidėjo. *

Azijos tautoms
PET — Pavergtųjų Europos 

Tautų Seimas š. m. sausio 22 d. 
New Yorke, Carnegie rūmuose, 
turėjo tradicinį, kasmetinį Azi- 

i jos Tautų Laisvės Dienos mi- 
į nė jimą.

šiais metais sukako 17 metų, 
• kai 1953 m. sausio 23 d. 22,000 
kinų ir Korėjos karo belaisvių 
atsisakė grįžti’ į komunistų-įta- 
koje atsidūrusius savo kraštus 
ir pasirinko išeivijos gyvenimą. 
Tą dieną sukaktis minėta ir lais
voje Kinijoje — Formozoje, Pie-

4 Saigono kariuomenės va
dovybė paskelbė, kad jau savai
tė P. Vietnamo daliniai, pare
miami stiprių JAV aviacijos jė
gų, vykdo didelį žygį Kambodi
joje. ,

4 Georgijoj sprogimas fa
brike užmušė 25 asmenis, bu
vo daug sužeistų.

4 Prezidentas Nixonas įtei
kė kongresui kovos prieš vals- Korėjoje ir Pietų Vietname, 
tybei kenkiančius streikus planą.

4 Liberalams demokratams ’ vės Dienos minėjimą atidarė 
nepavyko kongrese pakeisti tvar- PET pirmininkas, albanas Vasil 
kos, kuria parenkami kongreso Germenji, nurodęs, kad kinų ir 
komitetu pirmininkai. korėjiečių žygis simbolizavęs

Iškilmingą Azijos Tautų Lais-

korėjiečių žygis simbolizavęs
Egipto ^usisiekimo minis- žmogaus laisvės troškimą.

terija įsakė visų automašinų svečių tarpe bdvo ii' tarė žo- 
prožektorius aptepti iki penk-(dį .ilgametis laisvosios Kinijos 
tadienio mėlynais dažais. Karo misijos, vadovas J. Tautose, am- 
paliaubos su Izraeliu baigiasi basadorius Liu Chieh Gis primi- 
penktadienĮ.penktadienį. nė Kudirkos žygį) ir P. Korėjos

4 Čikagos . negrų veikėjas,stebėtojas J. Tautose, dr. Š: Jin 
Jesse Jackson, nepriklausomas^ Chųl. Įdomų pranešimą apie Azi- 
kandidatas į Čikagos merus, bu-'jos tautas, komunizmo pavojūs 
vo suimtas New Yorke, kur jis1 ir bendrus aziatų bei europiečių 
piketavo A & P maisto krautu-1 tikslus, kovojant su komunizmu, 
vę, kuri samdanti per mažai ne- padarė daugelį meti] Azijoje gy- 
g-f-u. venęs ir veikęs, belgas rašytojas
" 4 Vatikano laikraštyje žino- ir paskaitininkas, kiin. Raymond 
mas katalikų teologas pavadino J- <ie Jaegher.
abortus dar didesniu nusikalti
mu už žydų deginimą nacių kre- į delegacijos pirmininkas, Lietu- 
matoriumuose. * / | vos Laisvės Komiteto pirm. V.

4 Olandijoj kilusiame gaisre' Sidzikauskas tarė žodį ir perskai- 
žuvo 13 bepročių namų gyven
tojų, jaunų berniukų.

. - . venęs ir veikęs, belgas rašytojas
4 Vatikano laikraštyje žino- ir paskaitininkas, kiin. Raymond

Minėjimą baigiant, Lietuvos

tė specialią deklaraciją. Sidzi
kauskas pabrėžė: mes tikime ga
lutiniu laisvės triumfu. PET 
Pilnaties susirinkimas visais bal
sais priėmė V. Sidzikausko per
skaitytą deklaraciją. Joje pažy
mėta, kad PET Seimas reiškia 
savo solidarumą Azijos tautoms, 
už laisvę kovojančioms ir krei
piasi Į laisvojo pasaulio vyriau
sybes, daryti atitinkamus žy
gius, kurių tikslas — pavergto
se Europos ir Azijos tautose at
statyti laisvę ir laisvo apsispren
dimo dėsnĮ.

Minėjime dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke, A. Si
mutis, Estijos konsulas, Vliko 
vicepirmininkas J. Audėnas, vi
sų devynių, PET atstovaujamų, 
pavergtų kraštų atstovų delega
cijos ir būrys svečių bei spau
dos atstovų. (E)

Pasaulio dėmesio centre vėl yra Laos, kurio pietinėje dalyje komu
nistai sutraukė dideles jėgas ir jrengė kariniy medžiagą sandėlius. 
Amerikos lėktuvai nuolat puola pietinio Laoso kelius, o Piety Viet
name kariuomenė vykdo puolimus. Netekę Kambodijos basi y, ko

munistai jas įrengė Laoso teritorijoje. »;

Derybos dėl Berlyno
BERLYNAS. — Trijų vaka

rinių sąjungininkų ambasado
riai atšaukė pasitarimą su so
vietų atstovu, protestuodami ko
munistų paskutinius trukdymus 
Berlyne. Susitikimas turėjo 
įvykti ateinantį pirmadienį.

Deryboms dėl Berlyno klau
simo sąjungininkų tarpe laiki
nai nutrūkus, tiesiogines dery
bas tęsia Rytų ir Vakarų V o-

Uganda paskelbė 
naują vyriausybę

KAMPALA. —Naujas Ugan
dos valdžios vadovas gen. Idi 
Amin paleido Ugandos parlamen
tą, pats pasiėmė visą valdžią ir 
įstatymų galią. Jis pranešė val
dysiąs dekretais. -Pirmuoju sa
vo dekretu jis pasiskelbė vyriau
siu kariuomenės vadu.

Generolas Amin paskelbė ir 
naują kabinetą, kuriame , senų 
ministerių nėra, tačiau pusė ka
bineto sudaryta iš buvusių aukš
tų valdininkų, yra du buvę am
basadoriai. . Ugandos delegacija 
išvyko į Etiopiją prašyti įta
kingo imperatoriaus Selassie, 
kad jis pripažintų naują Ugan
dos valdžią. Spaudimas daromas 
ir Afrikos vienybės organizaci
jai, kurios būstinė yra Addis 
Aba boję.

Naujoje vyriausybėje nėra 
vienos kurios genties persvaros. 
Ministerial paimti iš keliii gen
čių. Ugandos sostinėje vienas 
armijos pulkininkas apie dvi va
landas iš savo namų susišaudė 
su naujos valdžios kareiviais, 
atėjusiais jo suimti. Pulkinin
kas buvo nušautas. Valdžia 
esanti stipriai paimta gen. Ami
no.

kietijos atstovai. Vakar į Boną 
turėjo atskristi Rytų Vokietijos 
atstovas Michael Kohl jau ket
virtam susitikimui su Bonos at
stovu Egon Bahr. Bonos vyriau
sybė parūpino specialų lėktuvą 
Michael Kohl atgabenti tiesiog 
iš Rytų Berlyno į Boną, nes oro 
susisiekimo tarp abiejų Vokie
tijos dalių nėra.



ALFONSAS NAKAS

Demonstracija už 
Simokaičius

Pereitą kartą Čia rašiau, kad, 
sužinojus apie Vytauto ir Gra
žinos Simokaičių nuteisimą, De
troito Lietuvių Organizacijų

Brizgys Lietuvių namuose sušau
kė visuomenininkų posėdį, ku
riame nutarta telegramomis 
bombarduoti JAV vadus bei po
litinio gyvenimo didžiūnus. Tai 
buvo ketvirtadienį, sausio 21.

Už dviejų dienų, sausio 23,

sp&rentas. “Komunizmas ken
kia jūsų sveikatai” — skundėsi 
antrasis. “Amerikiečiai, pabus
kit, nes ir jums taip atsitiks” 
— akis badė trečiasis. “Išleiski- 
te Gražiną ir Vytautą”, “Mes at
leidžiame — komunistai ne”, “Ką 
padarėte su Simu Kudirka?” Vie
ni dideli, kiti maži plakatėliai, 
vieno žmogaus, vienoj rankoj ne
šami. Vieni baltam popiery juo
domis raidėmis išrašyti, o kiti 
ištisai ranudoni. Viso- plakatų 
suskaičiau 38.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Detroito 200 Kuopos Valdyba. Iš k. i d. sėdi: Antanas 
Bukauskas — pirmininkas, Marcelė Grinienė— iždininkė, Vladas Kazlauskas — vicepir
mininkas. Stovi: Dr. Saulius šimoliūnas —protokolų sekretorius, Jonas Kairys — iždo 
globėjas, ir .advokatas Rimgaudas Bukauskas — Sakis — finansų sekretorius. Trūksta iždo 
globėjų: Antanetos Vaitkūnienės, Veros Kulbokienės ir Antano Siurkaus.

CLEVELAND, OHIO
Vasario IS minėjimas Cleveland®

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 53 metų sukakties mi
nėjimas įvyksta sekmadienį, va
sario mėn. 14 d., sekančia tvar
ka:

monstracijos eisena Detroito vi- 
durmjęstyje, Kennedy Square 
aikštėj'e.'čia oficialiais vadovais 
buvo taiybos- narys Algis Rugie
nius ir Jonas Urbonas, bet, jei 
teisingai buvau informuotas, di
džiausią rolę atlikusi Liuda Ru- 
gieqienė, ną tik telefonu padėda
ma "sušaukti if^monstraiitus, bet j 
irgi telefonu.prisi^vjesdama ,ei- 
lę<TV ir spaudos žmonių. , •

Lygiai 10 vai'* suplevėsavo 
Vinco Tamošiūno nešama mūsų 
trispalvė (vienintelė vėliava ei
senoje) ir ėmė kilti virš galvų 
šūkiais'išmarginti plakatai. Dan 
gus giedras, bet temperatūra/ 
kaip Detroit-News sakė, apie 22 
1. F. Žvarbus, drėgnas Detroito' 
upės "vėjas smelkėsi iki kaulų.

Vaikščiojo apie pusantro šim
to žmonių. Visokių, nuo senelių 
ikf- vidurinių mol^klų mokslei- 
\ių-< paskutinių jų buvo visai ne- 
mhSas^būrelis-,1 kai- trečdalis mi
nios). “Soviet Union — Jail of

Eisena ratu užtruko tik 45 
minutes. Kodėl taip trumpai — 
nežinau. Juk nebuvo taip šalta, 
kaip Sibire ir apsirengę visi atė
jo šiltai. Mačiau, žybsėjo foto
aparatai. Mačiau, kaip Detroit 
News atsiųstas jaunas reporte
ris kalbėjosi su Rugienium ir 
Urbonu. Mačiau, kaip Urbonas 
pasakojo ir labai Švariai apsiren
gusiam juodukui.
' - Detroito vidurmiestis — mi- 
rusi vieta. Ypač žiemą, kai Ka
lėdų laikotarpis užsibaigia. Dar 
apie J. L. Hudson’s prekyvie
tę šiek tiek daugiau žmonių 
vaikšto, bet- jau ten, kur mes 
pikietavom — vargu ar pora 
šimtų- praėjo per tas 45 minu
tes. Buvo baisiai nejauku klau
syti Valatkos programoje per 
radiją fantazuojant, kad, esą, 
tūkstančiai žmonių stebėjo de
monstracijas. Kad gi šitaip 
būtų buvę!- Ko aš tikėjau, tai 
tik sensacijų spaudoj ir- per TV. 
Sakau, gal susigundys, s nes ne 
taip jau blogai' demonstracija

3 i

šv. Nesiliau- 
liet. parap. baž- 
Miši&s, vėliavų 

pakėlimas parapijos aikštėje.
10: :30 valandą Šv. Jurgio liet, 

parap. bažnyčioje. Mišių metu 
giedos LTM Čiurlionio Ansamb
lis vadov. muziko A. Mikulskio.

Iškilmingas minėjimas:
4 vai. Panelės šv. Nesiliaujan

čios Pagalbos liet, parapijos sa
lėje.

10 vai 
jančios Pi

Kalbas pasakys kongresmanas 
Wayne L. Hays ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis.

Meninę dalį atliks Cleveland© 
Ansamblis vadovaujamas muzi
ko Alfonso Mikulskio su kanklių 
orkestru vadovaujamu p. Onos 
Mikulskienės ir Clevelando Vy
rų Oktetas vadovaujamas Ryto 
Babicko.

Visos lietuvių organizacijos 
prašomos dalyvauti pamaldose 
ir minėjime su vėliavomis ir visi 
Clevelando ir apylinkių lietuviai 
kviečiami skaitlingai atsilanky
ti. Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

ALT Cleveland©
Skyriaus Valdyba

šąuĮįė viena^ train. Latrędėc

Frank Zogas, President

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
, AIL accounts corn- 
□bounded daily — 
r ^aid quarterly

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632
I PHONE: 254-4470

Nub
1 JPJI

Į 1914 metų
I ’1 Midland Savings aptar 
į nauja taupymo Įr namų 
p rpaskolų reikalus avisos' mū- 
p* su apylinkės. - Dėkojame 
pJ Jums už ' mums' palodytą 
k*-pasitikėjimą. Mes" nore- 
p '-tufiie būtT Jumš naudingi 

^ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000 ..

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

INSUtFD

IS K EXXBSEIXBKXKBIIKXXXK-KlXVXBKXKXa ■■■■■!
POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia,
.' « Laimink"mūsų siekį — į ’ .

; . Vėl gyvenki mumyse,
# Giesmėje skambėki. ;

, Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegu liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste- 

*, buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 

į gelmes.
, ; ; Naujienose yra gausus pasirinkimas įjoezijos leidinių:

L J..Augustaitytą - Vaięiūnitnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 
< įnato; 126 psE Kainą^l.—. ‘ ' '
ft 2. Jurgis -Baltrušaitis/ ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, >157 psl. i$2;O0.
* 3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psL

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Korelis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 82 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00.
11. Alė ROta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
; . 13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko

Anykščiu Šilelis’’, vertimas, 42 psl. S2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
151 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2.50.
It. Petras- Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį

NAUJIENOS,
.r. . .4739 So. HaJsted’ Su Chicago, III. 60608

Televizijoje nieko nepagavau. 
Pasirodo, 6 vai. vakare būta tik 
7-tam kanale, o mes tykojom ki
tur. Puoliau prie 7-jo 11 vai. 
naktį, nęs ką rodo vakare, tą be
veik šimtu nuošimčių naktį pa
kartoja. Deja — nepakartojo. 
Sekmadienio, sausio 24 Detroit 
News laidoje buvo. “Lithuanians 
protest fate of hijacker” B 
sekcijos, 9-tam puslapy skelbė 
stamboka, trijų eilučių antras-' 
tė. O teksto — 51 eilutė. Nepa
sirašyta, taigi dešimtos eilės re
porterio darbas. Dargi Simo- 
kaičio vardas paliktas su klai
da, kaip ir pirmoje žinutėje apie 
nuteisimą prieš, penkias dienas 
(Vitautas) ir jo žmona vėl ap
šaukta; “Gražina Mi t skute”. 
Ne kiek iš bloknoto yyras sau 
žinias sėmėsi^ o kiekfią.jau ank- 

. sčiau spausdinto dalyko. Kur gi 
tie visi .fotoaparatų spragėjimų 
rezultatai? Jokios nuotraukėlės!

Atoerikiečią “sveikatą” visa
da tikrinu darbovietėjė. Vis at
siranda vienas kitas, kuris apie 

: lietiiviūs ir- Lietuvą ką ^paskai
to. Vykdydamas ■ šūkį- “Ir vie
nas lietuvis yra-Lietuva’’, šuke
lių ten kokie pusvalandžio deba
tus; Ir dabar užsidegė pragarė- 
liš,<kaip':po'Brfi.žiriškų. Tu, sa
ko, neieškok draugų kriminalis
tams.- Tu jau dėl tų Bražinskų 
daug.-prikalbėjai. Lėktuvo gro
bikas yra lėktuvo grobikas, lie
tuvis ar ne lietuvis.:/Tu neieš
kok mūsų užtarimo. Kai jūs ten 
vaikščiojot Kennedy. Square, tai 
vėl vienas, mūsų lėktuvas blaš
kėsi tarp Miami-Detroito Metro- 
pplitan. aerodromo ir Havanos, 
drebant ir meldžiantis nekal
tiems keleiviams..,.

Man baisiai nesisekė su jais 
ginčytis. Jų visiškai priešinga 
reakcija, negu po Kudirkos. Bu
vo baisiai apmaudu. Galvojau 
sau, jūs perskaitykit, kvailiai, 
Armoniėnės, Bielinio ir Rūkie- 
nės knygas, tai tuomet pateisin- 
sit kiekvieną sovietų lėktuvo gro
biką.

Trečias B. Ūsaitės rečitalis
Kad trečiasis, ji man pasakė 

po programos, linksmo pobūvio 
metu, vienuose šviesiuose na
muose. Kada buvo kiti du, aš 
nė nepaklausiau. Tik spėju, jog

poros metų, gal trejų, tarpe. 
Juk kitaip nė laiko dar nebūtų 
buvę, nes pianistė vos dvidešim
ties metų, trečiojo kurso Mi
chigan© universiteto studentuke.

Pianistė? Nieko panašaus. Aš 
pianiste nebūsiu, ne. Aš tik dėl 
malonumo, tik šiaip sau. Tai 
kuo būsite, panele? Chemike? 
Jau ir nebe chemikė. Jau pa
grindinį dalyką pakeičiau. Da
bar studijuoju kalbas. Pirmoj 
vietoj vokiečių, paskui ispanų 
prancūzų. Jūs kalbate taip ge
rai lietuviškai! Šypsosi. Ir lat
viškai truputį (motina latvė). Ir 
angliškai truputį... Juokiasi. Tai 
kuo gi būsit, mokytoja? O ne, 
ne. Baigusi universitetą stosiu 
į aviaciją. Stuvardesė? Ne, ne. 
Dirbsiu kontražvąlgyboj. Ar jūs 
rimtai, ar galiu į .spaudą rašy
ti? Galite, kodėl ne...

Bet pirma apie rečitalį. Jis 
įvyko 1971 m. sausio 23 vakare 
Birmingham Community House 
mažoje, jaukioje salėje, Birming
ham© miestelyje • (už 20 mylių į 
šiaurę nuo. Detroito): Iš . šimto 
kviestinei, publikai sustatytų kė- 
ddžių, apie, septynios dešimtys 
buvo užsėstos. .

Pirmoje^ dalyje .pianistė atli
ko Bacho “Concerto in the Ita-.. 
lian Style” Allegro animate,. 
Andante molto espressivo, Pres
to giojoso. Ir Beethovenb “So
nata”, op. 53 — Allegro con brio, 
Adagio molto, Allegretto mo
derato.

Antrojo dalyje, taigi po per
traukos, buvo Chopino “Barca
rolle” ir Bartoko “Suite”, op. 14 
— Allegretto, Scherzo, Allegro 
molto, Sostenuto. O kai publiką 
pabaigoje plojo ir plojo ir šau-

gal kaip nors Barbara pakeis 
nuomonę. Gal ji pradės mažiau 
kalbėti vokiškai ir ispaniškai, 
o daugiau, ir daugiau, ir daugiau 
laiko skirti pianinui. Kontra- 
žvalgyboje gali dirbti ir ne to
kios jautrios sielos, ir ne tokios 
tobulos klausos, ir ne tokių idea
liai pianinui tinkamų, ilgų pirš
tų mergelės.

• Apsigyvenau tokiame vieš
butyje, kurio sienos buvo tokios 
plonutės, kad girdėjau kaip už 
sienos mano kaimynas keitė savo 
įsitikinimus.

9 Vėlai vakare atguliau j lo
vą, užgesinau šviesą kai staiga 
mano klausa išgirdo gretimame 
kambaryje lengvą šur-šur-šur 
šnarėjimą.

Kas tai po paibeliais? Pasiro
do, mano žmonos senosios suk
nelės beeinančios iš mados.

9 Naudokis gyvenimu ko ma
žiausiai pasikliaudamas ateiti
mi. • -

g Pažink savo draugo būdą ir 
nebus neapykantos.

x*/- ■
..-A'

£ ■ \*v /

BIBb

San Diego, Kalifornijoje, miestas ren
ka naudotas altuminijaus dėžutes ir 
jau surinko, 18 milijonu. Tokias pro
gramas isivej ir kiti miestai. Dėžu- 
čių rinkimas' a pi vari na miestus Ir pa
daro tėty, ner ias galima vėl naudoti 
dėžučių gaminimui.- Paveiksle Irena 
Ryan, televizijos ir filmų aktorė, gar

sina dėžučių rinkimo vajų.

kė “bis”, tai-.-Jr'dar kartą sėste- 
lėjo prie pianino, tik akimirkai, 
tik pažerti Čiurlionio “Preliudą” 
op. 20, Nr. 3.

žavus jos skambinimas! Tik-, 
būdamas varganas teoretikas, 
dargi be klausos, negaliu ant po- 
pierio išreikšti, kodėl žavus. Vis 
tiek žinau, kad ji jau pianino 
menininkė. Iš kur žinau? O gi 
kai klausydamas užsimerkiu, 
man kyla visokį gražūs, kartais 
šiurpūs, vaizdai, šitaip išgyve
nu kiekvieno pianisto skambini
mą. Sakau pianisto, tai tokių 
kaip Smetona, Kepalaitė, Ku
previčius. Kmocijos širdį už- 
pilia ir nori klausyti, klausyti, 
nori kad nebaigtų. Atsimerkęs 
irgi matai, kad nebe ta Barba
ra ūsaitė sėdi čia, kurią maty
davai prieš trejus, ketverius, 
penkerius metus, Lietuvių namų 
scenoje, gimnazistę tarp gim
nazisčių, skambinančią iš gaidų, 
iš susijaudinimo nukaitusią,, kiek 
nervingą, bijančią apsirikti. Da
bar, žiū, ilga raudono aksomo 
suknia, rami ir susikaupusi. Nors 
labai liekna ir labai trapi, bet jos 
ilgų pirštų jėga tokia didelė, 
kaip pas trapią Aldoną Kepalai- 
tę.

Profesorius Joseph Evans, Mi
chigan© universiteto Lansinge 
pianino klasės galva, leido pro
gramos lape įrašyti savo pa
vardę, nes jo skatinama, jam 
programą parinkus, Barbara šį 
rečitalį davė.

Pianinas — antraeilis jos stu
dijų tikslas. Bet aš nujaučiu, 
kad prof. Joseph Evans turi slap
tų planų. Nujaučiu, jog jis, kaip 
ir aš, kaip tie septyniasdešimt 
klausytojų, slaptai viliasi, kad

Kongresmenas WAYNE L HAYS, < > <
JAV Atstovu Rūmu, Valstybės Departamento organiza
vimo ir užsienio veiklos pakomiteto pirmininkas, kuris ak
tyviai vedė tyrimus dėl Simo Kudirkos išdavimo sovietams, 
kalbės Vasario 16-osios minėjime C leve landė, sekmadie
ni, vasario 14 d* Minėjimą rengia ALT Clevelando Skyrius.

Where haš
all the 

money gone?
It just goes.

You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why npt do 

. something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster -than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued • 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older- 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay-. , 
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go,

Bonds are tafe. If lost, stolen, or destroyed, 
vrt npl*c* tftcML When weedad, tkey e*a be 
cashed at your bank. Tax may be deferred 
tratH. redemptioa. And always remember,

Thke stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity,

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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Apdrausti Iki $20,000.
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• viso buvo 121. 41' teatro draugija, 48 
lai ir 314 veiklesnių žmonių biografi-

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

Chicago Savings 
ind Loan Association

Ši nuotrauka iš Varšuvos, Lenkijos, gerai iliustruoja taip dažnai minimą dviejy karty* nesusipratimą, "genera
tion gap".

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

UP TO 
$20,000. .

NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

sius, j kuriuos lietuviai sudeda 
visas savo viltis. Klebonas pik
tindamasis dar pridėjo, kad rei
kia tik pagalvoti kas atsitiktų, 
jeigu šliupo mintys prigytų. Lie
tuva, girdi, tuojau pražūtų.

Kas dabar atsitiko mūsų Lie
tuvai, mes visi gerai žinome. Bet 
mes neužmiršom ir tų nuotai
kų, kokios anais laikais viešpa
tavo, kada Lietuvos Vyriausias 
Tribunolas pakvietė du Lietuvos 
universiteto profesorius — Bla- 
žiejų Česnį ir Joną Totoraitį, ku
rie, tiesa, nelaikė rankose' kar
vės uodegų, bet rėmėsi krapyla 
ir stengėsi įrodyti, kad dr. J. 
šliupas nusikalto atvirai pasisa
kydamas apie kai kuriuos šven
tuosius.; Deja, anų .laikų profe
soriai atsiuntė į Ameriką tokių 
pat nusistatymų savus auklėti
nius. Todėl nenuostabu, jog nau
jai atvykusieji didelio kultūri
nio indėlio lietuvių tarpe įnešti 
negalėjo. O greta to prašosi ir 
kita išvada, būtent, kokią milži
nišką galią šliupo bylos metu tu
rėjo kleras ir kokie buvo jo pa
grindiniai siekimai.

(Pabaiga)

Dr. V. Sruogienės paskaita apie 
kunigaikščių Radvilų šeimą
Mažosios Lietuvos ir dalį šiau

rės Lietuvos (Biržų apskr.) lie
tuviai sudarė protestantiškosios 
Lietuvos dalį. Kad ir mažuma 
būdami, jie daug pozityvaus pa
darė Lietuvai. Vardai, kaip Do
nelaitis, Mažvydas, Radvila, Til
žė, Aušra — liks visada Lietu
vos istorijoje. Kovose už Lie
tuvos nepriklausomybę ir dabar 
kovojant už jos atstatymų, jie

Sykį prieš Aleksandro Make
doniečio sostą buvo atvestas su
gautas korsaras (jūrų piratas), 
kurs žinodamas, kad jo laukia 
tortūros, laikėsi labai savimi pa
sitikinčiai. “Kokia teise, paklau
sė jo didysis užkariautojas, drįs
ti užpuldinėti jūrose ir apiplėši- 
nėti laivus ir valtis?

“O tu,—atsakė sugautas jūrų 
plėšikas — kokia teise plėši vi
są pasaulį? Dėlto, kad aš vie
nu mažu laiveliu plaukioju jū
rose, mane laikai piratu, o kad 
pats tą patį darai su didžiuliu 
laivynu, tave karalium vadina!

Istorija sako, kad pirato lai
kysena ir drąsa tiek paveikė 
Aleksandrą, kad įsakė jį paleisti 
ir paskyrė vieno savo laivo ko- 
manderiu.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

ALEKSANDRA!
MAKEDONIETI

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

(steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įgtalgoc pietų om kiemas automobiliam! pastatyti
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Lenki |o|« Varžuvoą darbininkę kelo- 
gyv»nfo|ai visomis naujienomis 

pasikofiia ant namę lalpty.

kia mane po savo kojom, 
apsišarvavęs kaulinėm žirklėm, 
nukerpa jis mane, vėliau suma
la ir praryja. Žmonės šią pabai
są vadina tiktai avim. Aš ma
nau, kad nėra pasaulyje bjau
riausio sutvėrimo, kaip šisai..

Pythagoras ėjo toliau ir ne
tyčia rado ant akmens lopsan
čią austrę. Jis jau buvo įjasine- 
šęs paimti šią austrę ir ją pra
ryti. Bet tuo pat metu išgir
do tokius reikšmingus žodžius: 
“— O stebuklingoji pasaulio 
gamta, kaip laiminga yra toji 
paprasta žolė, kuri yra, lygiai ir 
aš, tų pačių rankų padarinys. 
Nors žolę žmonės kartais nu
plauna, bet žolė vėl atželia ir tuo 
būdu lieka nemirtinga. Daug 
blogiau mums austrėms, žmo
gus mus praryja ir tuo viskas 
pasibaigia. Kokia šiurpi mūsų 
austrių pabaiga ir koks žiaurus 
mums žmogus, jeigu taip su mu
mis elgiasi”.

Pythagoras, sako, sudrebėjęs, 
kai išgirdęs šiuos žodžius dėl jo 
nusikalstamo pasinešimo prary
ti austrę. Jis tada su ašaromis 
akyse prašė austrę jam atleisti 
ir švelniai ją vėl padėjo ant ak
mens.

Toliau eidamas į miestą Pytha
goras prisiminė savo nuotykius, 
bet greta to, jis matė kaip vo
ras rijo muses, kregždės gaudė 
vorus, o vanagai gaudė ir plėšė 
kregždes. Ir nei vienas jų, sa
ko jis, neabejojo ir nebuvo fi
losofu.

Bet toliau, kai Pythagoras pri
siartino prie miesto, jį nustebi
no ir pritrenkė minia, kuri bė- 
go ir garsiai šaukė: “Labai ge
rai, jie pilnai to verti”! “Kas? 
Ką? — klausė Pythagoras. Bet 
minia toliau bėgdama vis šaukė: 
“Ak, kaipbus smagu matyti juos 
degančius-.lauže”. • ;

Pradžioję Pythagoras pagal
vojo, kad jie rengiasi kepti žuvį 
ar. gyvulį, bet jis apsiriko taip

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinktr*e

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

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuri, 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytii 
ios. Duoti dokumentuoti kata^»^«ų, —
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban> 
kai ir kt ~ r

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

manydamas, nes toji minia ren
gėsi sudeginti du indusus.

Pythagoras ėjo kartu su mi
nia į miesto aikštę. Ten jis pa
matė jau sukurtą laužą, o greta 
stovėjo suolai teisėjams arba 
tribunolui. Tuose suoluose jau 
buvo susėdę teisėjai ir laukė, 
kiekvienas laikydamas savo ran
kose karvės uodegą, nes tai buvo 
jų aukštų pareigų ženklas, jų 
galvas dengė mažos kepuraitės, 
o jų ausys tokios ilgos, kaip ano 
gyvulio, kuriuo Viešpats jojo į 
šventąjį miestą.

Bet šių teisėjų tarpe Pytha
goras rado sukalbamą asmenį, 
kuris jam išaiškino šių ceremo
nijų visą esmę. Anasai teisėjas 
Pythagorui davė suprasti, jog 
tie du indusai anaiptol nenori 
būti lauže sudeginti. Bet ką pa
darysi, kad pasipiktinusi minia 
to reikalauja. Blogiausia, kad 
vienas kaltinamųjų pasakė, jog 
karvė nepaeina iš Bramos, o ant
rasis tvirtino, jog Višnos palai
mos galima sulaukti net ir tada, 
kai mirdamas žmogus nepalies 
karvės uodegos... Mat, jo ma
nymu doras žmogus gali būti vi
są gyvenimą, bet jam mirštant 
gali nebūti arti jo karvės..

> šiosherezijos ir -išvedė iš lyg
svaros miesto minią, ypatingai 
moteris, kurios tiek buvo sujau
dintos, kad nedavė ramybės tei-

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

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

sėjams iki to laiko, kol teisėjai 
nenusprendė anuos du indusus 
sudeginti lauže.

Pythagoras čia padarė išvadą, 
jog nuo paprastos žolelės iki 
žmogaus jTa daug priežasčių ne
apykantai reikštis.

Na, bet mes vėl grįžtame į sa
vo lietuvišką gyvenimą. Mes pri
simenam 1930 metus, Šiaulių 
miestą ir matome minią, kuri 
reikalavo, kad Apygardos teis
mas žiauriausiu būdu nubaus
tų dr. Joną šliupą.

Mes čia turime gyvą liudi
ninką, kurs šiuos Įvykius savo 
akimis stebėjo. Tai vienas Ame
rikos lietuvis, kurs kaip tik tuo 
metu buvo sugrįžęs į gimtąjį 
kraštą. Jis nuolat girdėjo įvai
rius gandus ir norėdamas patik
rinti, kas tikrumoje dedasi jis 
kreipėsi į pirmą pasitaikiusį val
dininką ir paklausė jo, kodėl tiek 
daug žmonių yra prieš dr. J. šliu
pą nusistatę. Amerikos lietuvis 
dar nuo savęs rado reikalinga 
pridėti, jog dr. J. šliupas yra 
daug nusipelnęs lietuvių tautai, 
todėl Lietuvos respublika turė
tų jį laikyti pagarboje. Valdinin
kas aplinkui apsižvalgęs, kad jo 
niekas nenugirstų, pasakėė “— 
Lietuvoje jau nėra respublikos, 
dabar čia jau kitokia valdžia”... 
čia -minimas Amerikos lietuvis 
padarė sau liūdną išvadą, jog 
gali ir pati Lietuva, ne tik jos 
demokratinė valdžios forma iš
nykti, jeigu ir toliau bus tram
doma laisva mintis.

■ f
O kada tasai pats Amerikos 

turistas Lietuvoje sutiko vieną 
kleboną ir atvirai paklausė, kuo 
gi dr. J. šliupas nusidėjo Lietu
vai? Nejaugi jis išdavė gimtą
ją šalį? Klebonas piktai atrėžė, 
jog jis daug blogiau pasielgė, jis 
gi paneigė kai kuriuos šventuo-

Raginkite savo apylinkę 
taupykite!

dung padarė 
dirba.

Jų iniciatyva v ra ruošiama* * •

paskaita apie visų kunigaikš
čių Radvilų šeimą, jų kilmę, 
darbus ir įtaką Lietuvos gyve
nime. O Radvilų buvo daug, 
įvairių nusistatymų ir tikėjimų. 
Radvilų šeima XVII ir XVIII 
šimtmečiuose buvo viena gar
siausių ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje, todėl būtų gerai, kad 
ir mūsų jaunimas ją pažintų ne 
vien iš svetimšalių spaudos, liet 
ir iš mūsų šaltinių.

Paskaitą skaitys atvykusi iš 
Chicagos žinoma istorikė prof. 
Vanda Sruogienė. Ją paįvairins 
paskaitai pritaikintais eilėraš
čiais poetė prof. E. Tuinienė, 
daina.— R. Aukštikalnytė, o 
abiem — poetei ir solistei — 
akompanuos muz. komp. O. 
Metrikienė.

Paskaita vyks šv. Kazimie
ro parapijos salėje, vasario mėn. 
28 dieną, sekmadienį, 12 vai. 
30 min. popiet

pasaulyje ir

(Tęsinys)
Kada šie ginčai paplito ir pa

siekė didžiules žmonių minias, 
kada dėlto prasidėjo net kovos, 
tai imperatorius Konstantinas 
abiem pusėm pasakė:

— Jūs esate dideli kvailiai, 
jeigu jūs keliate ginčus dėl to
kių reikalų, apie kuriuos netu
rite mažiausio supratimo.

Ką nesakytum, o dr. Jono 
Šliupo teismas Šiauliuos praėjo 
labai panašioj atmosferoje. Da
bar, kai praėjo tiek daug metų 
nuo ano sprendimo, Šiaulių teis
mo narių uolumas klerui patar
nauti darosi visai juokingas. Nes 
pats Vatikanas negailestingai iš
metė visą eilę didelėje pagar
boje iki tol laikytų šventųjų ir 
jeigu šliupas apie vieną kitą ne
pagarbiai išsireiškė, tai grei
čiausia turėjo didesnio pagrin
do, nes buvo platesnės erudici
jos, negu anie teismo nariai, 
kurie nusipelniusį lietuvį patrio
tą skubėjo pasmerkti ir paže
minti. Aniems teisėjams ma
žiau buvo pažįstami tokie šven
tieji, kaip Ermenegilda, Jonas 
Kanty, negu kaltinamajam dr. J. 
Šliupui. Gaila, kad Šiauliuose 
nebuvo imperatoriaus Konstan
tino, nes jis aniems teisėjams 
būtų pasakęs tą patį, ką ištarė 
čia jau paminėtiems herezijų 
skelbėjams.

Mesti dr. J. šliupui kaltini
mai dėl herezijų, labiau išryš
kės, jeigu čia priminsim garsaus 
graikų matematiko ir jfilosofo- 
'PythagorofSaVo laiku gyvenu
sio Indijoj, šitokį epizodą. Savo 
pasisakymuos jis tvirtino, jog 
tuo metu išmoko gyvulių ir au
galų kalbas suprasti.

Vieną kartą jis ėjo pasivaikš
čioti žaliomis pievomis takeliu, 
jis sako, išgirdęs šitokį skundą: 
‘Kokia aš nelaiminga, kad gimiau 
paprasta žolele. Aš. retai išau
gu daugiau kaip du colius į aukš
tį. Kaip žiaurus gyvulys palen-

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.

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.
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Chicago Savings and Loan Assn.
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Elektra - Egiptui, žibalas - Lietuvai
Savo laiku rusų komunistų partijos centro komiteto 

nariai aštriai kritikavo tuometinį premjerų Nikitą Chruš
čiovų dėl to, kad jis labai lengvai pasižadėjo duoti Nase- 
riui milijonų dolerių vertės įvairios karo medžiagos ir 
maisto. Sovietų Sąjungos darbininkai turėjo liežuvius 
iškišę lenktyniauti, kad pagamintų Naseriui labai rei
kalingus tankus, kulkosvaidžius, šaudmenis ir maistą, o 
Chruščiovas beveik veltui juos atidavė tuometiniam 
Egipto diktatoriui. Vėliau paaiškėjo, kad ta sovietų val
dovų dovana buvo bereikalinga, nes veik visi rusų gamin
ti tankai ir kitokį ginklai atiteko izraelitams.

Prieš porą savaičių į Egiptą važinėjo Sovietų Sąjun
gos prezidentas Nikolai Podgomy, didelės grupės aukštų 
rusų generolų lydimas. Oficialiai jis važinėjo Asvano 
užtvankos atidaryti, bet jo tikslai buvo kitokį. Svarbiau
sią kalbą jis pasakė ne prie Asvano užtvankos, bet Alek
sandrijoj. Aleksandrijos uostas šiandien jau tapo stip
riausioji sovietų karo laivų bazė visoje Viduržemių jū
roje. Ten rusai gali ne tik aptarnauti sovietų/karo laivus, 
bet ir pataisyti. Aleksandrijoje yra didžiausi sovietų ka
ro medžiagos ir maisto sandėliai, kurie aptarnauja ir 
maitina gausius sovietų laivus, laisvai plaukiojančius 
Viduržemių jūroje. <

Aleksandrijon buvo nuvažiavusi veik visa dabartinė 
Egipto vyriausybė. Aleksandrijos aikštėn buvo sukviesti 
5,000 darbininkų ir apylinkėje gyvenantieji arabai. Kal
bas sakė Egipto premjeras, bet ir čia įdomiausią kalbą 
pasakė Nikolai Podgorny. Sovietų Sąjungos vardu Pod- 
gorny prižadėjo pravesti elektrifikaciją visame Egipte. 
Jis* prižadėjo atsiųsti sovietų inžinierius specialistus ir 
duoti reikalingą medžiagą, kad į kiekvieną. Egipto kaimą 
būtų įvesta elektra. Podgorny pareiškė, kad Egipto 
elektrifikacija Sovietų Sąjungai kainuos 270 milijonų do
lerių, bet rusai yra pasiryžę šitokio darbo imtis, visai 
nesiekdami jokio pasipelnymo.

Iš Podgomy kalbos matyti, kad rusai jau yra pada
rę paruošiamuosius apskaičiavimus, jeigu prezidentas 
galėjo pasakyti ir reikalingą sumą. Tiktai keista, kad 
jis apskaičiavimus buvo padaręs doleriais, o ne sovieti
niais rubliais. Egiptas JAV nekenčia,- rusai veda di
džiausią kovą prieš kapitalizmą, bet tarpusavei atskai
tomybei pagrindan deda kapitalistinį dolerį. Chruščio
vas buvo apibartas, kad jis vienas, nepasitaręs su poli-]

trims mėnesi a m < _____ $5.00
vienam mėnesiui $1.75

Kanadoje:
metams ■ - $20.00
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui $2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų   ____________  $11.00
vienam mėnesiui  $2J0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

niau nesimatę pažįstami, kai už-Kremliaus įsakymu vasario 
10 d. Vilniuje šaukiamas šešio
liktasis Lietuvos komunistų par
tijos suvažiavimas. Ta proga 
verta dirstelti į jos praeitį ir 
šis tas trumpai, drūtai suminė
ti. Nors faktiškai teliko jos iš
saugotas tik pavadinimas — Lie
tuvos komunistų partija, be prie
do prie Lietuvos trijų šių raidžių 
— L-ietuvi, T-ave S-maugia R- 
usas. Tai bent tuo savo išsau
gotu pavadinimu pavergtos Lie
tuvos komunistai gali didžiuotis.

Vargšelė
O visa kita, kas buvo ir tu

rėta, nužnaibiota. Teliko tik pa
stumdėlės vietoj — kas įsakyta 
vykdyti be jokios atodairos. Sa
vi eti jos valdininkų ir saugumie
čių labai plačiai vartojamas žo
dis STUKAČ. Susitikę du sė

tinio biuro nariais, Naseriui davė milijoninę paskolą, bet 
prezidentas Podgorny, reikia manyti, tai bus padaręs su 
kitų centro komiteto narių žinia ir pritarimu.

Sovietų valdžia yra pasiryžusi pravesti elektrifika
ciją visame Egipte, nepravedusi reikalingos, elektrifi
kacijos pačioje Sovietų Sąjungoje. Modernios elektrifi
kacijos nėra ne tik rusų okupuotuose kraštuose, bet ir 
pačioje Rusijoje. Sovietų Sąjungoje yra tokių sričių, 
kur žmonės turi vartoti įvairiausios rūšies žibalines lem
pas. Vietomis tos lempos yra labai primityvios, nes ge
resnių rusai dar neišmoko pasigaminti.

Rusų okupuota Lietuva taip pat priskaitoma prie 
žibalinių kraštų. Apie elektrą Lietuvoje komunistai la
bai plačiai kalbėjo ir rašė, bet elektrą jie pajėgė įvesti 
tiktai į miestelius ir didesnius kolchozus. Elektrą nau
doja labai aprėžtiems reikalams. Ji naudojama maši
noms sukti ir šviesai. Bet didelė Lietuvos dalis vakarais 
turi tenkintis žibalinėmis lemputėmis. Didesnių lempų 
vis dar Lietuvoje nėra, nes sovietų pramonė nepajėgia 
pagaminti toms lempoms reikalingų stiklų. Lietuvoje yra 
daug rietu,. kur vakarais vartoja tiktai liktamas. Oku
pantui dirbantieji lietuviai laikraštininkai labai plačiai 
rašė apie Birštono kilpą, Elektrėnus ir Kauno jūrą, apie 
pačioje Lietuvoje gaminamus kilovatų kilovatus, bet 
kai reikia įvesti elektrą į lietuviško kolchozininko namelį, 
tai tada nėra reikalingų stulpų, nėra reikalingų priemo
nių, o dažnai nėra ir vielos.

Lietuviškas kaimas kaip vartojo, taip tebevartoja 
žibalinę lempą. Caro laikais ir net nepriklausomos Lie
tuvos laikais bent už tą žibalą žmonių nesuko. Pardavė
jai paimdavo legalų uždarbio mokestį, bet neapsverinėjo 
pirkėjų. Tuo tarpu okupuotoje Lietuvoje valdžia parda
vinėja žibalą ir apgaudinėja pirkėjus. Tuo reikalu jau 
buvom rašę vakarykščiose Naujienose. Žibalą vartoja 
visa Žemaitija, Dzūkija ir Suvalkija. Elektra naudojasi 
tiktai miestai ir didesni kolchozai. 1

Savaime kyla klausimas, kodėl sovietų valdžia, ne
pravedusi ielektrifikacijos Lietuvoje, yra pasiruošusi 
elektrifikuoti Egiptą. Kodėl Sovietų Sąjunga nepanoro 
padėti Gomulkai, bet meta didesnius resursus Egiptui 
modernizuoti?

Atsakymas gali būti vienas: Lietuva jau okupuota, 
o Egiptą rusai dar rengiasi okupuoti.

kla usia vienas kitų, ką veikius, 
atsako vienu žodžiu — “stukač”, 
tai yra automatas, — pastum
dėlis, kuris visa vykdo, kas jo 
viršininko įsakyta. Anot buvu
sio sovietų aukšto saugumo val
dininko, Kratkovo “stukačų” 
Sovietų Sąjungoje milijonai. Tų 
milijonų skaičiuje yra ir Lie
tuvos komunistų partija su vi
sais jos nariais. Jie vykdo kas 
Kremliaus paliepta be jokio mur
mėjimo, juo labiau svarstymo. 
Tuo Kremliaus apinasriu Lietu
vos komunistų partija panerta 
1919 m. birželio mėnesį Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
Centro komiteto nutarimu, kur 
tarp kito pasakyta, kad visi Cen
tro komiteto nutarimai yra pri
valomi visų vadinamųjų sąjun
ginių respublikų komunistų par

. tijomis. Taigi ir Lietuvos ko
munistų partija tėra tik Sąjun
ginės komunistų partijos klus
nus padalinys, lygus drausmės 
batalionui.

Pamestinukė

Kodėl pamestinukė? Ugi, iki 
Šiol Lietuvos komunistų parti
ja neturi savo gimimo tikro me
trikoj Tėra tik spėliojimai. Mė
ginta įrodyti, kad ją pagimdė 
kažkokie revoliuciniai socialde
mokratai, menamai veikusieji 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos gretose jau pradedant 18% 
metais ar net pavieniai veiku
sieji dar anksčiau. Deja, neturi
ma jokio dokumento apie tokių 
“revoliucionierių” socialdemo
kratų buvimą.

Rusijos socialdemokratų bol
ševikų partija 1918 m. balandžio 
mėnesyje įkūrė tautines bolševi
kų sekcijas prie centro komi
teto. Tokia sekcija 1918 m. lie
pos mėn. buvo sudaryta ir lietu
vių su V. Kapsuku priešakyje, 
bet tai buvo tik Rusijos bolševi
kų partija. Tų pačių metų vasa
rą Vilniuje lenkų ir kelių lie
tuvių grupė pasivadino Lietuvos 
ir Bielorusijos socialdemokratų 
partija, ir vienam iš jos kelių 
narių susirinkime nutarė įsisa
vinti Rusijos bolševikų progra
mą. Ir čia darbas neišdegė, nes 
toji grupė, be to nutarimo, nie
ko kito nenuveikė.

Vasario 16 d. paskelbtas Lie
tuvos nepriklausomybės aktas, 
kurio neleido vokiečių okupaci
nė valdžia Lietuvoje platinti pa
skatino, ypač jaunimą, kurti 
kuopeles ir pradėti veikti po
grindyje. Tada Vilniuje veikęs 
P. Eidukevičius sumanė sušauk
ti kai kurių tų kuopelių atsto
vus, dalinai prisidengiant Dar
bo Balso skaitytojų vardu. Ir 
toks nelegalus suvažiavimas įvy
ko Vilniuje 1918 m. spalio 1-3 d. 
Kas ten buvo nutarta ir kaip tas 
suvažiavimas buvo pavadintas, 
tikrų žinių neturima, nes suva
žiavimo protokolo iki šiol nesu
rasta. V. Kapsukas, veik me
tams praslinkus, apie tą suvažia
vimą parašė Komuniste ir tą su
važiavimą pavadino Lietuvos ko
munistų partijos steigiamuoju 
suvažiavimu. Esą, jame daly
vavo 32 atstovai, kurie atstova
vę trims šimtams narių. Gi Ma
žojoje Lietuviškoje Tarybinėje 
enciklopedijoje, antrame tome 
paskelbta, kad, girdi, atstovau
ta 800 komunistų narių. Bet do
kumentuoto įrodymo jokio.

Tas suvažiavimas, jei tikėti, 
pasivadino Lietuvos komunistų 
partija, kuri išsirinko Centro 
komitetą iš septynių narių: P. 
Eidukevičiaus, R, Pilerio, A. 
Jakševičiaus, S. Grybo, A. Braz
džionio, K. Kernovičiaus ir J. 
Lietuvaičio. Raudonajai arini-

Turistai mėgsta fotografuotis prie 
Floridoj, Fort de Soto tvirtovėje esan

čios senos patrankos.

jai įsibrovus į Lietuvą, Lietu
vos komunistų partija buvo pa
vadinta Lietuvos ir Bielorusijos 
partija, šios jungtinės partijos 
suvažiavimas Vilniuje buvo su
šauktas 1919. kovo 4 d. Ir vėl 
jis išsirinko centro komitetą iš 
15 asmenų, į kurį iš pirmojo ko
miteto įėjo tik įkobptuoti Z. 
Aleksas Angarietis ir V. Micke- 
vičius-Kapsukas. Komitetas su
sidėjo iš keturių lietuvių, pen
kių žydų, dviejų lenkų ir 4 ru
sų kartu su bielorusai. Kas iš 
jų buvo rusas, kas bielorusas, 
sunku buvo atskirti. Tas suva
žiavimas buvo pavadintas ant
ruoju, nors faktiškai jo kaip to
kio būta pirmojo.

Įdomu, kad už Lietuvos sienų 
į 1918 m. gruodžio 16 d. Vinco 
Kapsuko sudarytą vadinamąją 
Laikinąją revoliucinę Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių vyriausybę tik A. Jakše- 
vičius pateko iš pirmojo Lietu
vos komunistų partijos centro 
komiteto. Vėliau A. Jakševičius 
pačių komunistų buvo kalina
mas. Jis nieko Įdomaus nėra pa
rašęs apie tą menamai pirmąjį 
Lietuvos komunistų suvažiavi- 
ma. fe

Raudonąją armiją iš Lietuvos 
išvijus, Lietuvos ir Bielorusijos 
komunistų partijos pavadinimas 
ir vėl buvo grąžintas į Lietuvos 
komunistų . partijos vardą. Tuo 
vardu ji gyvuoja iki šiol, nors ir 
atsidūrė “stukač” padėtyje.
Dabartinė Lietuvos komunistu 

partijos sudėtis
1968 sausio 1 d. jai priklausė 

105,418 narių. Iš jų vyrų 76,484, 
moterų 26,934, darbininkų — 
29,812, kolūkiečių — 16,756, 
tarnautojų — 53,446, kitų užsiė
mimų — 21,826, lietuvių — 60,- 
811, rusų — 21,826, žydų — 2,- 
640, kitų tautybių — 11,141, 

aukštą mokslą išėjusių — 17,001, 
vidurinio išsilavinimo — 29,755, 
ir pradžios — 29,840.

Įsižiūrėjus į tą Lietuvos ko
munistų partijos narių sudėtį, 
prašosi išvada, kad tai yra tar
nautojų partija. Jų du kartus 
daugiau negu darbininkų. Be to, 
darbininkų tarpe esama tokių, 
kurie tik buvę darbininkai, o 
dabar dirba kaip tarnautojai.

O sovietijos gyvenimo sąlygose 
pagrįstos vienpartine sistema, 
priešaky su nekontroliuojamais 
vadais, tai visi tarnautojai yra 
“stukači”, o darbininkai — be
balsės smulkios žuvytės.

Šitaip yra nugyventa Lietu
vos komunistų partija. Nėra ko 
stebėtis: ji veikia okupuotoje ša
lyje ir yra atsidūrusi po dvigu
bu jungu — okupacijos ir Krem
liaus diktatorių varovų.

Todėl nėra jau taip svarbu kas 
jos priešakyje atsistos ar pasi
liks: tas pats Sniečkus, Maniuš- 
kinas ar kuris kitas stukač.

A. Sniečkus uoliai talkininka
vo Suslovui Lietuvoje įgyvendi
nant stribus kovai su lietuvių 
partizanais. Jis uoliai vykdė ir 
Sierovo išdirbtas instrukcijas 
žmonių medžioklei į vergų sto
vyklas. Tą patį atliks ir kitas 
stukač, jei bus reikalas.

Tatai nieko gero nelauktina ir 
iš šio Lietuvos komunistų parti
jos suvažiavimo. O ko daugiau 
laukti galima iš vargšės ir pa
mestinukės ? P. B.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

P. Vietname motociklai ir dviračiai 
yra pagrindinė susisiekimo priemonė. 
Lengvus motociklus vairuoja ir jau

nos Saigono merginos.

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1931 METŲ DIENORAŠTIS
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Į virtuvę nebepaskyrė. Kokia laimei 
Sekmadieni laisvą turiu! Parašiau laišką 
Į namus. Eliozis papasakojo, ką šnekėjo 
apie mane Papūnis. Maniau, kad jis vis 
dar tebepyksta, kad į kariuomenę išėjau, 
bet pasirodo, kad jau dovanojo man. Jis 
myli mane ir gailisi, kad vargstu kariuo
menėje. Ir man jo gaila pasidarė. Įdomu, 
kas bus su manim kariuomenę atitarnavus?

VASARIO 10 D.
Pabaigiau skaityti pirmą tomą Cirano 

de Beržarako nuotykių. Įspūdį paliko ne
mažą. Ir priėjau išvados, kad patartina 
perskaityti romaną, kai nebėra ūpo, kai 
esi gyvenime pavargęs. Beskaitydamas iš 
sustingimo išsijudini, svajoti pradedi, ir 
gyvenimas gražesnis pasidaro.

Sekasi man “klausa”. Galėčiau pasi
daryti radistu. Bet radisto profesija nesi
derina su mano taku į tikslą. Nebesisteng
siu priiminėti. O kai nebesistengsiu, aiš
kus dalykas, turėsiu atsilikti nuo kitų.

VASARIO 11 D.

Nusipirkau šįryt bloknotėlį pabaudų 
lapeliams rašyti. Manau jau, kada iki prie
saikos iš tų “be eilės” nebeišeisiu. Na, bet 
ką padarysi. Namie kai buvau, per visą 
vasarą maždaug po penkias valandas mie
goti tetekdavo. Tai ir dabar, jei tą pusę 
mėnesio ir neišsimiegojęs paliksiu, nebus 

taip jau baisu. Juk tik iki priesaikos baus
mės besitęs. Baigsis jos vieną kartą.

Šiandien aš taip ir teįklimpau. Dar iš 
vakar vienas kartas “be eilės” neatliktas 
tebebuvo, o šiandien jau penkis gavau. 
Vilties nebėra iš jų išsikapanoti. Kiekvie
ną rytą dabar turėsiu trečią valandą į dar
bus kelti.

Bet “nereikia nusiminti” yra geriau
sias vaistas . Juk jeigu tokia būtų tvarka 
kariuomenėje, kad kiekvieną rytą visiems 
trečią valandą kelti reikėtų, nieko tada 
baisaus nebūtų, tad kodėl dabar nemalo
nu yra, kai už bausmę kelti reikia?

VASARIO 15 D.

Pasiprašiau į miestą, bet vargu ar iš
leis. Nors ir drabužius išeiginius jau pasi
ėmiau.

Dvi šventos dienos. Turėsime tikrai 
šventadienišką nuotaiką pajusti. Šį vaka
rą žada išleisti į kiną. Rytoj žada vesti į 
Valstybės Teatrą ir Karo Muziejų. Jau va
kar išpuošė mūsų bataliono vartus. Šian
dien dovanojo visiems neatstovėtas valan
das po šautuvu. Dvi didelės šventės yra: 
Nepriklausomybės ir Užgavėnės.

Nepriklausomybės šventė bus čia man 
turbūt įdomiausia iš visų iki šiol matytų. 
Juk dabar aš pats esu tos nepriklausomy
bės sargyboje — esu kariuomenėje. Visi 
ikišioliniai paradai ir iškilmės, kuriose 
dalyvauti man yra tekę, turės būti tik še
šėlis prieš tas iškilmes, kurias turėsime 
kariuomenėje.

Ir Užgavėnės. Pirmas Užgavėnes leisiu 
svetur. Nors tas “svetur” jau keistai 

skamba. Kareivinės jau yra mano namai. 
Vis rečiau beprisimenu buvusius ir tikruo
sius namus. Bet kai prisimenu, pasidaro 
gaila jų, pasidaro ilgu.

Užgavėnes tėviškėje leisdavau links
mai, kartais ir audringai. Prasidėdavo 
blynais ir lingyne, ir baigdavosi žiovuliu 
neišsimiegojus Pelenų dieną. Po Užgavė
nių būdavo ilga Gavėnia. O šiemet Gavė- 
menėje bėga kaip vanduo. Velykos jau 
nia bus labai trumpa, nes laikas kariuo- 
nebetoli — drąsiai jau galiu tai sakyti. 
Bet tuo tarpu yra tik įdomu, kaip Užgavė
nes čia kariuomenėje praleisiu.

Esame Ryšių batalione keturi plungiš
kiai naujokai: Verkis, Narmontas, Pet
rauskis ir aš.

VASARIO 19 D.

Jau po patikrinimo. Viską apsitvarkęs 
rytojui, turiu dar valandėlę laiko parašyti.

šį vakarą gavau iŠ namų laišką. Rašo 
sesuo Kaziūnė. Papasakojo, kokią šeimy
ną šiems metams yra gavę. Ir daug visokių 
smulkmenų prirašė, paprastų, bet mielų 
ir praeitį primenančių. Linksmi yra na
miškiai — jiems Užgavėnės. Beskaitant tą 
laišką, stojosi prieš akis gimtinėje leistos 
kiekvienų metų Užgavėnės. Reikės para
šyti jiems, kaip praleidau Užgavėnes čia 
kariuomenėje.

VASARIO 20 D.

šiandien buvome ant Nemuno ledų 
kirsti. Esu dabar pavargęs. Prie ledų tu
rėjau progos arčiau pažinti savo būsimą 
viršilą. Bet kažin, gal aš jau nebegrįšiu į 

Antrą kuopą, gal paliksiu Radijo kuopoje. 
Geriau, kad taip neatsitiktų.

Atlydys. Po ilgų šalčių pagaliau atšilo. 
Sniegas tirpsta, visur pelkės, šitaip jau 
primena, kad ateis ir pavasaris. Ir tikrai 
— juk iki Velykų bėra tik kelios savaitės. 
Prabėgo žiema pasiutusiai greitai. O tėviš
kėje kai buvau, žiema ilga būdavo. Daug 
darbų nudirbdavome, daug miško išvež- 
davome, daug medžių iškirsdavome. Po 
Kalėdų kai prasidėdavo Kirvelninkai, tai 
taip ir vergdavome po turgus, o naktimis 
po vakarėlius. Bet lėčiausiai slinkdavo 
laikas gavėniai besibaigiant, Velykų be
laukiant. Ilgai paskui laukti reikėdavo ir 
gegužės mėnesio.

Ar teks dar pergyventi gražias pavasa
rio dienas gimtinėje? Ar teks dar pasi
džiaugti karšta pavasario saule, visose pu
sėse čiurlenančiais upeliais, pavasario 
darbais sodžiuje? Ilgu čia man, kareivi
nių mūruose uždarytam. Ilgu sodžiaus 
gamtos, ilgu namiškių.

VASARIO 22 D.
Pasakė šį vakarą per patikrinimą, kad 

rytoj einame Šaudyti kovos šoviniais. Tai 
bus jau antras kartas. Pirmą kartą šau
džiau blogai, nė sąlygų neišpildžiau.

Buvau šį vakarą kine. Filmą vadinosi 
“Kruvini perlai”. Graži drama, tik per 
daug supainiota, sunkiai suprantamas tu
rinys. Po jos sekė komedija su Patu ir Pa- 
tašonu. Galo nebelaukiau. Mes trys — 
Pratkelis, Drąsutavičius ir aš — pakilome 
ir pardrožėme į kuopą, nes pabijojome 
pavėluoti į patikrinimą.

Sekmadienis šiandien. Nuobodus sek
madienis. Visi sekmadieniai čia vienodi ir 
nuobodūs, jeigu nesi paskirtas darbams į 
virtuvę.

VASARIO 25 D.

Parėjome iš lauko. Telefono praktiką 
turėjome. Mūsų centrinė buvo pašiūrėje 
už aikštės, šeši kareiviai, puskarininkio 
Dičkaus vadovaujami, tiesė liniją į Ryšių 
bataliono centrinę. Mudu su Smičiumi ne- 
šėva sunkųjį kabelį. Abromavičių paliko
me prie telefono aname gale, o palys grį
žome prie savo centrinės. Pasiutusiai šal
ta buvo. Neseniai buvo tiek atšilę, kad aš 
maniau, kad jau pavasaris bus, bet pasi
rodė, kad dar ne. Tiek aš čia gaunu su
šalti, o tačiau nesusergu niekuomet.

Tuojau eisime į gimnastiką. Mūsų ra
jonas dabar vienas ledas. Dalis to ledo šį
ryt besanti apibarstyta smėliu.

Šįryt kėliau trečią valandą, o ateinan
čią naktį pusę antros keltis reikės. Pasky
rė į tarnybą. Reikės šalti prie lauko durų 
atsistojus. Pačiuptas esu šiomis dienomis, 
net nė šautuvui išvalyti laiko nebėra.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N a r n k x a s*

Jos
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OR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolofu PRospect 8-3229 

Rezid. telefj WAlbrook 54076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospeci 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TUZINAS METŲ
Praeitų metų lapkričio mė

nesį, sukakus 12 ipetų nuo Al
vudo ^įkūrimo, užkandinės 
vedėja Marija Bosienė savo ir 
kitų darbuotojų dvylikos metų 
nenutrūkstamo darbo sukak
čiai atžymėti sausio 23 dieną 
pasikvietė visą Alvudo štabą 
vakarienei. Erdviame valgo
majame prie dekoratyviai už 
tiesto ir krištolinio sietyno pa
lubėje apšviesto stalo susėdo 
21 alvudiečių (dar dviejų na
rių trūko). Pati šeimininkė, 
lietuvišku papročiu, nesėdėjo,

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 
_____ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 5ist STREET

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
’Cr? ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
tEF Aparatai • Protezai, Med. Bap- 

darai Speciali pagalba kojoms
* (Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

ni9-88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882V— ----------------- *

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. L MEŠKAUSKAS
^ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPĖC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vaL vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

rš- - -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tek HEmlock 4-2413
7159 So. AAAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. tehf.: Gibson 8-6195 

Priima ligon/us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti tele*. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Every year we fail 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

NAUJIENAS

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
wiU tell you how you can help.

PuMWwdaat puMc wvto* l« ,
mUon wm Pw M«wMnz CwmL

AO MAT NO. MR-41-67
(1 column x 55 Bim)

bet rūpinosi svečiais ir vieš
niomis.

Daugeriopų skanių valgių 
patiekalais M. Bosienė įrodė 
nepralenkiamą kulinarinį su
gebėjimų. Pirmininkė Zuzana 
Girdvainytė savo sveikinimo 
žodyje šioje viešnagėje įžiūrė
jo Alvudo darbininkų vienin
gumo bei solidarumo šventę.

Dr. J. Adomavičius šioje su
eigoje taip pat įžvelgė pasto
vaus draugiškumo simbolį bei 
abipusį pasitikėjimą bendro 
tikslo siekiant Jis palietė ir 
aukos dvasią. Visiems Alvu- 
dui aukojusiems pinigų išreiš
kė didelė dėkingumą., “bet čia 
susirinko tie, kurie aukoja 
darbą ir laiką” — tarė jis — 
“dažnai matomi ir kuriems 
niekas neploja”.

Kaip pavyzdį nurodė nupirk 
tuose sklypuose stovintį dar 
patvarų, bet apleistą namuką. 
— Kas būtų — klausė dr. J. 
Adomavičius — jei Kazimieras 
Jankauskas nebūtų uždengęs 
stogą? (Samdyti stogdengį 
Alvudo ištekliai nėra pajėgus. 
O. A.) — Kas būtų, jei Anta
nas Kleiza ten nesutvarkytų 
elektros laidų? Kas būtų, jei 
Jonas Kaunas nepasirūpintų 
dujų šiluma? (be jų suminėjo 
dar ir vienų kitą). Ir tai atlie
kama kaip auka Alvudui.

Besivaišinant Juozo ir Mari
jos Bosų namuose nebuvo pa
miršta ir Alvudo veiklą liečian 
čius reikalus aptarti. Dr. J._ 
Adoomavičiui paminėjus, jog 
Alvudo nuosavybė ir indėliai 
banke siekia šešiasdešimt sep
tynis tūkstančius dolerių, Ig. 
Malcius pastebėjo, jog tai ne
didelė suma įgyta per dvyli
kos metu darbų. Reikėtų keisti 
veiklos metodą ir dirbti ap
dairiau.

Dr. O. Vaškevičiūtė nurodė, 
kad tik pastarieji ketvęri me
tai buvo sėkmingi, sulaukiant 
aukų iš tautiečių. Gi ankstes
niais metais reikėjo pasiten
kinti beveik išimtinai uždar
biu iš užkandinės parengimuo 
se. ■ ■- ■■■•.

Čia rašančioji rado reikalą 
priminti, kad Alvudo organi
zacija, paskelbusi šūkį “Be 
svaigalų ir be cigaretės” bei 
kovą su nuosavomis ydomis, 
siekiant tikro žmoniškumo, ne 
rado daugumos pritarimo, to
dėl ir nesulaukė daug aukų.

Dr. Adomavičius pažymąįo; 
“Dvasinėje plotmėje mes davė, 
me nemažai, kas vis daugiau 
imama vertinti”.

Elzbieta Kleizienė nuošir
džiai padėkojo dr. Adomavi
čiui už pakvietimą dirbti Al- 
vude. Nekviestiems atrodė lyg 
nepatogu skverbtis —• pasisa
kė. Dabar dirbdami abu su 
vyru esą labai patenkinti.

— Ar niekas neatbaidė pa
tekti į Alvudo štabą? — pa
klausiau patylomis. Išgirdęs 
stalo kaimynas ėmė juoktis. 
Sužinoję juoko priežastį, juo
kėsi ir kiti. Pasirodo, ne vie
nas buvo skaitęs praeitų vasa
rų vieno žinomo žurnalisto 
Drauge aprašytą pasivažinėji
mų lietuviškose vasarvietėse 
su kitu žurnalistu, kuris, at
rodo, yra priklausęs lietuvių 
kankinių koplyčios Vatikane 
statvbos štabui. Besišnekučiuo 
darni tie du žurnalistai prisi
minė dr, J. Adomavičių kaip 
veikėją, drauge su tuo ir Aivų 
dų. Pirmojo paklaustas, ko
kios jis yra nuomonės, antrasis 
nedvejodamas pagyrė dr. Ado
mavičių, “bet tas jo štabas .. 
Atseit daugtaškis iškalbin
giau pasako, jog net neverta 
apie šį objektą kalbėti. Atsira
dus juokų kalbai, pasidarė 
linksmiau. Aukščiau minėta
sis Kazimieras Jankauskas, 
pasirodo, beturįs savyje juo
ko stygelę, šia proga jis galė
jo papasakoti ir daugiau jo 
girdėtų atsiliepimų apie Alvu- 
dų, ką čia atpasakoti daug už
imtų vietos, (domiausia tai va 
saros popietėse ir vakaroji
muose atvirame ore parengimų

}verlumuas; “Jvus ixu ei* uba
gų dainavimo klausytis*’... 
Mat, kai kas norėtų, kad gegu
žinėse, besižmonėdami savų
jų tarpe ir besigaivindami gry 
nu oru, dar turėtų malonumo 
klausytis pirmaeilių solistų, 
kamerinės muzikos ar net sim- 
foninio orkestro. Ir tai tik už 
užkandinėje pavalgymą užsi
mokėjus.

O tačiau ne kartų sutemu- 
siame parke buvo parodyti pir 
maeiliai klasiški filmai, kaip 
M-me Butterflly, muzikos ir 
dainų filmas su Jeannette Mc 
Donald ir Eddie Nelsonu; fil
mas su Vienos berniukų choru 
ir kt, kurių nuoma dr. Ado
mavičiui kainuoja pinigo.

Sugiedojus Ilgiausių Metų 
šeimininkei, pasiginčijus ir 
pasijuokus, geroje nuotaikoje 
išsiskirstyta į namus. Gal ir 
išsipildys pirmininkės Z. Gird- 
vainytės žodžiai, jog ši alvu- 
diečių viešnagė ilgai pasiliks 
atmintyje. O. Algminienė

LONG BEACH, CALIF.
Lietuvių veikla

Long Beach Lietuvių klubo 
narių susirinkimas įvyko sausio 
mėn. 16 d. Klubo pirm. V. Ta
mošaitis atidarė susirinkimą. 
Perskaitė susirinkimo dienotvar
kę. Perskaitęs sirgusių ir mi
rusių klubo narių sąrašų, prašė 
mirusius pagerbti atsistojimu. 
Padėkojo ■ visiems dirbusiems 
prie parengimo Naujų 1971 m. 
sutikimui. Pristatė išrinktą 
naują klubo valdybą šios sudė
ties : pirm. Vytautas Tamošaitis, 
vicepirm. Jurgis Mikalonis, sekr. 
Stasys Jasutis/kasin. Ana Wal
lace, fih. sekret. Danys Meki- 
šhis.

Sekret, St. Jasutis perskaitė 
praeito susirinkimo protokolą. 
Firi. sekret. perskaitė Naujųjų 
metų parengimo ir metinę apy
skaitą. Kasin. A. Wallace pra
nešė klubo kasos piniginį stovį.

NuiiM'9 pu*uxoU 1U0 dol. Lietu
vių Fondui, padidinant įnašą iki 
200 dol. Lietuvių klubo nario mo
kestį. Spaudos parėmimui pa
aukojo po 10 dol. Draugui, Dir
vai, Naujienoms, Lietuviai Ame
rikos Vakaruose, Sandarai, lie
tuvių parapijos “Lietuvių ži
nios” ir Lietuvių Radijo valan
dėlei, “Lituanus’ žurnalui 16., 
nupirkti “Palik ašaras Maskvo
je” knygą už 4 dol. Long Beach 
miesto knygynui, Lituanistikos 
mokyklai 25 dol., skautų stovyk
los pirkimo fondui 25 dol. ir 
amerikoniškom trim organizaci
jom (vėžio ir kt.) 50 dot

Nutarta minėti Vasario 16-tą 
vasario mėn. 27 d., 4 vai. vak., 
Woodmen of the World Hall — 
salėje, 11W. Plymouth St., kam
pas Long Beach Blvd., Long 
Beach.

Po susrinkimo buvo vaišės, 
paruoštos p. p. A. Morkienės ir 
P. Basiulienės. D. M.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

♦
— SLA 134-tos Motery kuopos svar

bus susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
vasario 4 dieną, 7:30 vai. vak., Holly
wood Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Visos narės kviečiamos atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

— Upytės Draugiško Klubo narių 
eilinis susirinkimas įvyks vasario 5 d. 
penktadienį, 8 vai. vak. Talman salėje, 
4500 So. Talman Avė. Visi nariai ir 
narės kviečiami į susirinkimą, nes at
sirado daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo įvyks narių vaišės.

Antoinette Kalys, nuL rast.

— Lietuvių Brighton Parko Motery 
klubo susirinkimas įvyks vasario 4 d. 
3 vai. vak. Talman svetainėj, 4500 S. 
Talman. Nares prašome atsilankyti, 
nes bus svarstoma daug reikalų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Valdyba

— Garsaus Vardo Lietuvaičiu Drau
gystės susirinkimas įvyks sekmadieni, 
vasario 7 d., 2 vai. popiet, Stakas sve
tainėj. 4600 So. Marshfield. Malonė
kite atsilankyti. ■'

C. Austin, fin% sękr.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO-
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

ANTANAS SUGINTAS
. Nepriklausomos Lietuvos I, II ir III-čiojo Seimo atstovas.. 

Advokatas.

Mirė 1971 m. vasario mėn. 2 dienų, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Stungaičių viensėdyje, Lauku
vos valse., Tauragės apskr.

Gyveno Kaune. Nuo 1949 m. Chicagoje.
. Paliko nuliūdę: žmona Marija, sūnus Jurgis, marti 
Marija, anūkė Nora, svainis Rufonas Virkau su šeima, svai
nė Lillian Žilius, jos vyras Frank, svainė Česė Sodaitienė su 
šeima, giminaitis kun. Benediktas Sugintas ir kiti giminės, 
bičiuliai bei draugai.

Priklausė SLA, Lietuvių Teisininkų Draugijai Chicago
je, Dr. Griniaus Fondui, LB Marquette Parko apylinkei, 
Balfui, Lietuvių Valstiečių Liaudininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6815 S. 
Western Avenue.

Vietoje gėlių prašome aukoti Dr. Griniaus Fondui.
šeštadienį, vasario 6 dieną 11:00 vai, ryto bus lydimas 

iš koplyčios į krematoriumą.
Visi a. a. Antano Suginto giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti išlydėjime ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, svainiai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 6-8600

REpubBe 7-86M

EUDEIKH
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVF- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

Chieagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Dėl Naujienų nepopuliarumo
C.iceriškis Edvardas šulaitis Iš kur šulaitis žino, kad Lie-Į 

lankėsi Lietuvoje ir “Vienybė-Jtuvoje Naujienos nepopulia-Į 
je” skelbia savo kelionės Įspū
džius - ir "apmąstymus. Būda
mas Lietuvoje, lankėsi jis vi
sose redakcijose. Džiaugiasi, 
kad sporto laikraštyje jo nepa 
miršo pagerbti, atspausdinda
mi interview ir net fotografiją. 
“Gimtajame krašte“ (laikraš
tyje, kuris skiriamas išeiviams 
mulkinti) jis skaitęs klasiškų 
reportažų, 
leidžiamus 
galvoja: “ 
maža dalis 
skurdusi”.

o apie išeivijoje 
laikraščius šitaip 

išeivių spaudos ne
yra gerokai nu-

Lankėsi ir “Jaunimo greto- 
. są” redakcijoje. Ten jam, vis

kas patiko. Užsuko ir į “Tie
sos“ redakciją. Ten buvo su
pažindintas su spaustuvės mo 
dėmiomis mašinomis ir kom
plikuotais įrenginiais. Kalbė
josi ir su “Tiesos“ redaktoriu
mi Genriku (Honanu) Zima
nu, -kuri pakeičiąs Albertas 
Laurinčiukas. Zim’dnas net sa 
vo išleistą knygą padovanojęs. 
Esą Zimanui patinką dr. T. Re- 
Įneikio raštai, ir jie jam darą 

. neblogą įspūdį. Zimanas savo 
-•knygoje “Kuo mes didžiuoj^- 
įnės” bijąs fašistų, nes jie: 
“Vėl grąžintų i Lietuvą kon
centracijos stovyklas ir dujų 
kameras”.’ '
- Kad tave perkūnėlis!. Patys 
milijonus žmonių išžudė ir 
daugybę koncentracijos stovyk 
Jų Įsteigę Rusijoje, kitus ban
do kaltinti!

Ir taip Edvardas šulaitis vie- 
;nus labai'jhu išgyrė, kitus tru- 
;putį papeikęs, daro apie laik
raščius išvadą. Rašydamas apie 
“Tiesą” sako: “šis laikraštis, 
kuris, tur būt,-" yra vienas ne- 

‘pppuliariaušių išeivijoje. ( pa
našiai kaip Lietuvoje Naujie- 
nos)”-. ‘ '
' Ėad “Tiesa*’. lietuviui išeivi
joje ir pačioje Lietuvoje nėra 
populiari, - tai tikriausia tiesa. 
Bet (kad Naujienos Lietuvoje 
nepopuliarios,;, tąi tenka šu- 
laičia teiginiu -labhi'*suabejoti.

Vienybė- Į tuvoje
rkw>-! - Juk'jiei vienas ■ lietuvis i 
Lietuvoje negali Naujienų už į 
siprenumeruoti ir jas skaityti.I 
Negali jų užsienyje gyveną lie-j 
tuviai okupuotoje Lietuvoje! 
gyvenančiam lietuviui prenu-i 
meialos keliu siuntinėti.

Aišku, Naujienos negali pa-i 
tikti Zimanui, Laurinėiukui iri 
kitiems, okupantui besąlyginiai j 

iparsidavusiems. Žinoma, Nau 
jienos jiems nepatinka, nes jos 
|nevengia teisybės 
visas tų parsidavėlių 
šunybes aikštėn kelti. 
Naujienos Lietuvoje 
populiarios, tai 
Laurinčiuko, 
vienminčiu fe

Juk Į Ameriką 
nors pundais užsisakyti ir jas 
skaityti. O kiek gi Naujienų 
gali Į Lietuvą pasiųsti, kad jas 
ten skaitytų?

Pamėginkit, ponas šulaiti, 
gauti iš Lietuvos okupanto lei
dimą , kad Įsileistų Į Lietuvą 
Naujienas. Kadangi joms yra 
užkirstas kelias Į Lietuvą, tai 
vra tiesiog nesąmonė kalbėti 
apie jų populiarumą ar nepo
puliarumą Lietuvoje.

Stasys Juškėnas

tik 
šulaičio 

nuomonė.
Tiesa

. Jerome, 6729 South C.ampbe’ 
Avenue. Stipendijos yra p; 

.skirstomos per Prekybos Ri 
mų metinį banketą — geguži 
mėnesi. Sekantį mėnesį ja 

* galima bus gauti visas infoi 
; macijas liečiančias stipendij 
prašymus.

— Vasario 16 proga per <b 
didžiausias Long Island radij 
stotis New Turko užmiesty bu 

Į perduodama speciali progrt 
ma anglų kalba. Abi progra 
mos bus perduotos sekmadie 
ni, vasario 11 d. sekančiu lai 
ku: 12 vai. pietų metu pe 
WGBB - banga AM 1240 i 
12:30 vai. p. p. per WHLI - bai 
goinis AM U(M) >r F.Vf 98.3 

šioms programoms laiką ne 
mokamai išrūpino BATUN’ 
\'ykdomasis Pirmininkas Kęs 
tutis Miklas.

— Kęstučio Miklo pastango 
mis, Vasario 16-ji bus plačia 

I paminėta -tarp- amerikiečii 
. Long Islande prie New Yorke 
Ta proga šios apylinkės apskr 

nės vadovybė, skirdama labai gjy viršininkai ir miestų bur 
mažas sumas knygų ir vadovė- mistrai išleis specialias prok 

lamacijas. Lietuvos vėliavo: 
bus iškeltos prie valdžios pa 

i statų Mineola,- Manhasset. 
Hempstead, Oyster Bay ir R 
verhead miestuose.

parašyti ir 
daromas 
Bet kad 

būtų ne- 
Zimano.

ir ju' , - ...................•Ciuriche, Svencari|O|e, prie ežero _ 
vintį namą dažnai lankydavo žuvėdros, 
padarydamos žalos sodui ir vaisme
džiams, kol savininkas nesugalvojo iš
kelti ant namo stogo paveiksle mato
mą medine pelėdą. Žuvėdros tuoj 

pranyko ir daugiau nebesirodė.

sto-

ruoštų leidinių, bet Bendruome-

I-

,'i
o

HELP WANTED — MALK 
Darblninky Reikia

BEEF BREAKERS & BONERS 
Steady work, good starting 

salary.
JOHN R. morreale 

216 N. PEORIA 
HA 1-3661

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

KEY PUNCH OPERATOR
For Alfa and Numeric work. Small 
Computer Department. Good working 

conditions.
Many Company benefits.

GLOBE WHOLESALE 
2101 So. CARPENTER 

733-2317
See Mr. DRISCOLL

BILLER — TYPIST
Near Loop location. Minimum typ
ing 50 wpm. Good aptitude for fig
ures. Must understand fraction per
centages. Steady position. Opportunity 

with growing company.
Phone Mr. KAPLAN

243-1852

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSIAICIA1S MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJTMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1VI

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 
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Bendruomenė 
neparuošia vadovėlių
Š. m. sausio 30 dieną Dariaus- 

Girėno mokykloje, Chicagoje, 
mokytojos Milavickienės klasės 
tėvų susirinkime įvyko diskusi
jos, dėl to; kad \nūsų vaikai 
antram skyriuje neturi tinkamų 
pratimų ir atskiriu- trumpų ir 
patrauklių skaitymo knygelių, 
praturtinančių* mūsų vaikų kas
dieninį žoilynėlį.

Turėdama kitą vaiką penk
tam škyriujė,’pamačiau, kad; ir 
ten ta pati .problema. Prieš po
rą savaičių pati padariau Neroz 
kopijas iš mokytojos duotų už
rašų. . Mokyklos direktorius J. 
Plačas ir mokytoja Milavickie- 
nė patvirtino, kad yi*a jau pa-

lių leidimui, napajėgia išleisti, 
nors tos reikalingos knygos būtų 
naudotos ne tik Chicagoje, bet ir 
visose JAV Bendruomenės mo
kyklose.

Tėvų susirinkime ir kilo min
tis kelti šį reikalą Į viešumą, nes 
jaučiame, kad Bendruomenė 
turėtų bent minimaliai atlikti 
savo pareigas ir pirmoj vietoj 
mokykloms bent tinkamus ir la
bai reikalingus lituanistiniam 
švietimui vadovėlius duotų. j

Būtų visiems lituanistinių mo- PB 8 - 2233. Ten nukri 
kyklų mokinių tėvams Įdomu sumanymai ir kitokia r 
sužinoti, kiek JAV Bendruome-parama.
nė į metus surenka pinigų dr 
kokią proporciją jį tiesioginiai 
skiria mūsų vaikų švietimo rei
kalams L ,

Atrodo, kad JAV Bendruome
nė savo pareigų iš paskirties ne
atlieka, nes Bendruomenės va
dovybei daugiau rūpi politika, 
negu mūsų vaikų lituanistinis 
švietimas. f
, , Dalia Bobelien.^.

-— Louis Dokas, organizaci 
jų junginio Common Counci 
Chicagos pietvakariuose akty 
vus narys ir kalbėtojas, įeins 
Į komitetą išrinkimui Juoze 
Bacevičiaus: Į 13 wardo alder- 
manus. Komiteto būstine vra 

[6455 S6. Kedzie ’Ave^Tel

— Chicago Parką tiiėtrtktas 
patvirtino planus-’ir pavasarį 
pradės statyti Marquette Par
ke, prie 67-tos ir Kedzie Avė. 
didžiulį sporto, žaidimų ir po
ilsio pastatą, kuriame biis 
čiuožykla bei ratuku maniežas, 
teniso aikštės, plaukymo ba
seinas ir užkandinė. Statybai 
iiumatoma išleisti 1,5 milijono 
dolerių! šioje apylinkėje gy-

PIANO 
LESSONS FOR BEGINNERS

Westlake of Bloomingdale area.
CALL 

529-2426

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

HOME INSURANCE r
Call: Frank Za polis

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GA 4-8654

PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
dviejų aukštų namas. Geras pragyve
nimo šaltinis. Dėl kainos susitarsime 

Tel. 847-8935 arba 247-4698.

—- John E. Pakel, mirusio 
John ir PhilomenOs Pakel sū
nus, dalyvavo Balzeko Lietu- 1 
vių kultūros muziejaus sureng 4 
tame bankete pagerbti istori- ■ 
kij ir Chicagos viešųjų) biblio
tekų direktorių pirm/ Ralph 
G. Newman. Jaunajam J. E. 
Pakel buvo pavesta pristatyti Į 
svečią gausiai publikai. Jis- tai ' 
atliko pasigėrėtinai ir parodė ■ 
subrendimą visuomenės dar.- » 
bams.

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ S 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16,000 nuo- 

jmos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

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

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kainasusi
tarsim. ' - - Cr

PUIKUS. DTDEIJS 2 po A mūras 
Gazu šildymas platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500. J’

2 BUTU. 14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par- 
Vp nnn

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA ;
.’f- /VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787
.. ' Didelis pasirinkimas įvairi? prekių. • ■■ '

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.—————

• vena daug lietuvių.

| — Melrose'Parko ir jo apy-

. • ....y"

; ' L GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _—$3>00
Minkštais viršeliais tik $2.00

Dr. A. J, Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik -___________________ ——_________________ $1 -50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį

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

.— -^i linkių lietuviai! ruošiasi pami-
♦ į nėti Lietuvos hepriklausomy-

— Prel. M. Krupavičius savo bės atkūrimo 53-sias metines, 
biblioteką testamentu pavedė Minėjimas Įvyks vasario 27 d. 
Pasaulio Lietuvių Archyvui. Į 7 vai. vakaro Veteranų salėje, 
minėtą įstaigą biblioteką;, per- 16-ta ir Hirsh St. Tų apylinkių 
kraustė Albinas Beniulis^ veltui lietuviai per L Įgaliotinius — 
duodamas sunkvežimį ir veltui Kazimierą Tautkų ir Otto Me- 
pats dirbdamas. Jis pareiškė, jerĮ iki šiol suaukojo 444 dol. 
kad už savo korporacijos globė- Bražinskų bylos reikalams. Pi 
jo pęrkraustonius .daiktus nega- nigai pagal bendrą susitarimą 
lįs imti atlyginimo. . jna pasiųsti Amerikos Lietu

vių Tarybai. Aukos teberen
kamos. . ;t

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halrted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.
 Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

lįs imti atlyginimo. ( 
4 i* * f •

— Kova prieš sklerozę, nar
kotikus ir veido spuogus skaid
rėmis iliustruoti pranešimai 
(gydytojai Kastytis Jučas ir J. 
Adomavičius) Ąlvudo kultūri
nėj vakaronėj šį šeštadienį, va
sario 6 d., 6 vai. vak. Marquette 
Parko parapijos salėj. Nuo 5 v. 
popiet spalvoti vaikams filmai ir 
visiems užkanda. Mokytojų Do
mės Petrulytės ir Zuzanos Gird- 
vainytės bei Povilo Dirkio žo
džiai. Tarsimės lietuvių senelių 
namų reikalais. Pilno ilgio spal
votas baletas “Spraktukas”. Visi 
laukiami.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

-__________ -....... - ■ —

— Aid. Paul M. Sheridan, 
demokratų kandidatas 15-to 
wardo aldermano pareigoms, 
kviečia visus apylinkių vaikus 
atsilankyti šeštadienį, vasario 
13-tą d., nuo 9:30 ryto iki 12:00 
Hi-Way Teatre, 6329 S. Wes
tern Ave., kur vaikams bus 
speciali programa. Įėjimas vėl 
tui, o vaikams bus dar duo
dami saldainiai. (Pr.)

— Casimir G. Oksas, 10520 
South Hamilton Ave. buvo vėl 
perrinktas į Lietuvių Preky
bos Rūmų prezidentus per me
tinį direktorių susirinkimą. 
Sekantys pareigūnai buvo taip 
pat išrinkti: Peter Vilkelis, 1-sis 
viceprez.; Bruno Klemka 2-sis 
viceprez. Perrinkti į sekreto
rius — Bruno Gramont ir iždi
ninku — Adolfas Baliūnas.

— Stipendijų Komitetui ir to
liau vadovaus Dr. Joseph B.

Anglijos aristokratė Lady Jacqueline 
Rufus Isaacs paneigia gandus, kad 
tarp jos ir Princese* Margaritos vyro, 
Lordo Snowdon o, vyksta romansas. 
Lady Jacqueline, 24 mėty amžiaus, 
ilsisi Šveicarijoje ir laukia, kol negra

žūs gandai pasibaigs.

—- Union Stockyards, garsūs 
ne tik Chicagoje, bet ir visoje 
Amerikoje, .po 105 metų pre
kybos gyvuliais, rugpjūčio 1 
d. teismo Įsakymu turi būti 
uždaryti. Anksčiau jo apylin
kėje veikė didžiulės skerdyk
los ir mėsos,apdirbimo Įmonės. 
Jose dirbdavo daug; lietuvių. 
Toje vietoje bus komercinės ir 
industrinės Įmonės.

— P. Cicėnienei, V. Sedara- 
vičiui ir Br. Gustienei beeinant 
Į darbą, i juos Įvažiavo taxi. 
Bn Gustienė išvengė sūsižeidi- 
mo, o iP. Cicėnienė ir V. Seda- 
ravičius buvo greitosios pagal
bos nuvežti Į ligoninę, kur iš
buvo 2 savaites. P. Cicėnienė 
sveiksta namuose (3813 Jack- 
son St Sioux City, Iowa, o Se- 
daravičius su sulaužyta koja 
gydosi Omahoje (3715 “S” St.)

— Žurn. J. Cicėnas vartoda
mas naujausius prieš Parkin- 
sono ligą išrastus vaistus iš lė
to sveiksta.

— Dr. Kazys Bobelis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas ir kun. Adolfas Stašys, 
Chicagos Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas ši šešta
dienį kalbės Lietuvių Forumo 
Radijo programoje aktualiau
siais mūsų visuomenės klausi
mais.

— Inž. Antanas Rudis, žymus 
lietuvių visuomenės veikėjas, 
Lietuvių Forumo Radijo ve
dėjas, gavo eilę pakvietimų 
įvairiose vietovėse būti Vasa
rio 16 d. minėjimuose pagrin
diniu kalbėtoju. Kiek sąlygos 
ir laikas leis stengsis prašymus 
išpildyti. šį sekmadienį. Va
sario 7 d., dalyvaus Waukega- 
no Lietuvių Bendruomenės 
ruošiamame minėjime, kuris 
įvyks Lietuvių Auditorijoje.

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
- ir kitus kraštus

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

.y

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

CAtfrORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

4ICAGO, ILL TEL VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
mu Namų, automobi- 

Xlių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

X ✓ Patogios ilsi mokė-
jimo sąlygos.

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

*• Margučio rengiamame kon- 
:rte, vasario 27, 28 d. Marijos 
ikštesniosios mokyklos audrio
joje bus atlikta A. Ponchielli 
jeros I Lituani uvertiūra, M. K. 
iurlionio simfoninė poema - 
lietas Jūra, D. Lapinsko 11 Vi
lente del Mare (Simonui Ku
rkei atminti) ir D. Lapinsko 
lietas Infinites VII. Bilietai 
lunami Marginiuose, 2511 W. 
) St. ir Margutyje, 2422 West 
arquette Rd. (Sk.).

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu. moderni virtuvė ir vonia, ,2 auto
mobiliu ..garažas. $20,500. ‘ ■ ?,. * ’/

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au- 
tomobilių'garažas. šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000. .

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija,
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900. , .....

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas./Mar- 
ąuette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
oas. graži nuosavybė Gage Parke." 
$43,000.

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

3009 WEST 63rd. STREET
Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Federal ini y ir valstijos pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paraiy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390




