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LENKIJOS KOMUNISTŲ VADOVAI 
IŠSKUBĖJO ATSIPRAŠYTI

Lodzėje sustreikavo 10,000 tekstilės darbininkių
VARŠUVA. — Paties premjero Petro Jaroševičiaus vadovau

jama trijų aukštų komunistų pareigūnų politbiuro narių delegacija 
praeitą sekmadienį atvyko į Lodzės miestą ieškoti susitarimo su 
streikuojančiais audimo fabrikų darbininkais. Lodzėje praeitą 
penktadienį sustreikavo apie 10,000 tekstilės pramonės darbinin
kų, kurie pareikalavo algų pakėlimo ir darbo sąlygų persenusiose 
dirbtuvėse pagerinimo. Pažymėtina, kad daugumas tekstilės pra
monės darbininku yra moterys.

Lodzės streikas reiškia nau
ją krizę Edvardo Giereko po Vla- 
dislavo Gomulkos vadovaujamai 
Lenkijos kompartijai. Vos tik 
atsistojęs Gomulkos vieton pir
mą tokią kelionę jis padarė pas 
Gdynės, Gdansko ir ščecino lai
vų statyklų darbinipkus, jiems 
pažadėdamas visokių politinių 
ir ekonominių permainų, bet pri
sipažindamas, kad ekonominė pa
dėtis yra tiek bloga, jog algų pa^ 
kėlimas yra neįmanomas.

Sekmadienio vakare per Var
šuvos televiziją buvo transliuo
jamas Giereko delegacijos mitin
gas su darbininkais didžiulėje 
Lodzės teatro salėj, kur mitin
go metu kalbėjo net septyni dar
bininkai.

Gierekas savo kalboje pripa
žino, kad toks didelis moterų 
dalyvavimas dar labiau pabrėžia 
“ypatingą padėties sunkumą”, 
pabrėždamas, esą “Mes skaitome 
svarbiausių uždaviniu pagerinti 
dirbančių moterų'sąlygas^ ka
dangi jos be darbo pramonėje 
turi dar atsakingas pareigas šei
moje. Jis pasiūlė keturių darbo 
valandų pamainas, kad jos galė
tų^ lengviau atlikti savo parei- 
gaš namie. .

. Daugumas 'Lenkijos .moterų, 
kaip bendrai ’ visuose komunistų 
valdomuose kraštuose, dirba sun
kius darbūs pramonėje, kadangi 
vyraijdėl menkų .atlyginimų ne
gali išlaikyti šeimų.

pastebėtina, ,kad streikai ko- 
mūništųbaldomose Šalyse iki šiol 
buvo iškaitomu dideliu nusikalti- 
muivt--.

“Lietuvos dvasia 
tebėra gyva”

ČIKAGA. — Vakar dienos. 
“Sun-Times” įsidėjo vedamąjį, 
pavadintą “Spirit of Lithuania”. 
Straipsnyje sakoma, kad 53-sios. 
Lietuvos Nepriklausomybės me
tinės nebus viešai švenčiamos 
Amerikos lietuvių protėvių že
mėje, nes'nuo 1940 metų ši ne
priklausomi tauta buvo prislo
pinta Sovietų Sąjungos, kuri per 
II-jį Pasaulini karą prisijungė 
Lietuvą.

Nepriklausomybės dvasia gy
va, sako laikraštis, ne tik namie, 
bet ir užsienyje, kur lietuviai po
zityviai veikia išlaikyti politinę 
padėtį ir savo seną kultūrą. Ame 
rika niekada nepripažino Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pagrobi
mo. Washingtone yra Lietuvos 
atstovybė ir Čikagoje konsula
tas.

Toliau “Sun-Times” pamini, 
jog Bostone pernai buvo išleista 
Lietuviška Encyklopedia anglų 
kalba, joje net keturi puslapiai 
skiriami lietuvių veiklai Čikago
je. Pažymima, kad išleista nauja 
knyga apie Lietuvos istoriją, pa
rašyta dr. Konstantino Jurgėlos 
ir St. Xaviero Kolegijoje pradė
tos lietuvių kalbos paskaitos. 
Laikraštis sako, kad abi pasta
rąsias pastangas finansavo Ah-

IS VISO PASAUUO
♦

NEW DELHL — Indijos kon
greso partijai suskilus, kilo gin
čas, kas turi teise naudoti seną 
partijos simbolį — porą pakin
kytų jaučių. Abiem partijos pu
sėm reikalaujant, Aukščiausias 
teismas nusprendė, kad to sim
bolio, .niekas neturi teisės nau- 
doti. Premjerės Gandhi atskala 
dabar naudos rinkimuose nau
ją simbolį — karvę su veršiuku, 
o senoji kongreso partijos grupė 
>— moterį, sėdinčią prie verpimo 
ratelio.

KUALA PUMPUR, Malaisia. 
— Hadž Ismail Hadži Hasim ir 
Hardjah Rodziah Binte Abdul 
Rahanan abudu laimėjo prizus 
iš greičiausio ir geriausio Kora
no knygų skaitymo, nugalėdami 
dešimties kitų mahometoniškų 
šalių konkurentus.

Allendės sesuo 
studijuos Kuboj

MIAMI. — Čilės kongreso at
stovė, naujojo prezidento Salva
dor Allende-Gossens sesuo Lau
ra, kaip Havanos radijo pranešė, 
praeitą sekmadienį atvyko į Ku
bą, kur yra Castro valdžios pa
kviesta. ■ ...

Ji pasiliksianti Kuboje keletą 
savaičių ir čia studijuosianti Ku
bos valdžios programą moterų 
ir. jaunuomenės reikalais ir grį
žusi savo studijas pateiksianti 
Čilės parlamentui, kad išleistų 
atitinkamus įstatymus.

Prezidento Allende sesuo yra 
Čilės socialistų partijos centro 
komiteto narė ir antrą terminą 
yra Čilės parlamento atstovė.

Kambodijos pašalpa 
Los Angeles miestui

PHOM PENH___Kambodijos
valdžia, kuri pati siekia daugiau 
kaip $2-59, milijonų pašalpos iš 
Jungtinių Valstybių, pranešė au
kojanti $2,000 Los Angeles že
mės drebėjimo aukoms pašelpti.

“Nepaisant mūsų dabartinių 
sunkumų”, pranešė Kambodijos 
laik. ein. pareigas užs. reik, mi- 
nisteris Tim Ngon JAV-bių už
sienių reikalų sekretoriui Ro
gers, “Kambodija nedelsdama iš
siunčia $2,000 kaip simbolinę- 
humanistinę pagalbą nelaimės 
aukoms”.

tanas J. Rudis, Čikagos biznie
rius.

“Sun-Times” sako, kad seno
vinės Lietuvos suvienytos Min
daugo Didžiojo 1251 vasario 14 
d., dvasia tebegyva. “Nesvarbu, 
kokia politinė sistema valdo jų 
protėvių žemę, žmonės su pasi
tikėjimu laukia laisvės dienos ir 
jai ruošiasi”.

Amerikos artileristai prie Laoso sienos paremia vietnamiečiu žygi. Apie 9,000 amerikiečiu sudarė 
uždangą puolantiems Piety Vietnamo daliniams.

SUSITARTA DEL ŽIBALO KAINŲ
TEHERANAS- — Dvidešimt trys vakarų žibalo bendrovės 

sutiko sU žibalą eksportuojančiomis 'Persijos Įlankos valstybėmis 
pasirašyti naują sutartį, kuri galios 5 metus ir pakels žibalo šalių 
metines pajamas 1.2 bilijonais dolerių. Paskutiniais sutarties me
tais pajamos už žibalą padidės 3 bil. dol.

šis susitarimas pašalino žibalo 
i krizę Europoje ir Japonijoje, ta- 
į Čiau neabejotinai pakils žibalo ir 
jo produktų kainos — gazolinas, 
šildymo alyva ir kt.

Amerika iš Persijos įlankos 
importuoja tik apie 3% savo su
naudojamo žibalo, tačiau kainos 
gali pakilti ir Amerikoje, kai kai-' 
nas pakėlė Iranas, Irakas, Saudi 
Arabija, Kuwaitas, Abu Dziabas 
ir Quataras.

žibalą importuojančios vals
tybės jokio kito pasirinkimo ne
turėjo. Sausio 19 d. prasidėjus 
deryboms, žibalo bendrovės pa
siūlė 436 milijonus dolerių dau
giau, vasario 2 d. jos jau siūlė 
788 mil. dol., o dabar turėjo su
tikti su 1.6 bil. dol.

Bendrovės sutiko mokėti 55% 
pajamų mokesčių, sutiko mokėti 
35 centus daugiau už statinę (42 
galonus) nevalytos naftos, suti
ko padidinti kainą už statinę 
kiekvienais metais po 5 centus 
iki 1975 metų, ši sutartis pakels 
visų šešių žibalo šalių pajamas 
iš 4.4 bil. dol. per metus iki 7.4 
bil. dol.

Egiptas siūlo 
Izraeliui trauktis
KAIRAS. — Egiptas lankosi 

Jugoslavijos prezidentas Tito, ši 
kelionė yra jau 14-tas Tito vi
zitas Egipte, nors jis yra pirmas 
prezidento Sadato valdžios me
tu.

Prezidentas Sadat pareiškė 
pasikalbėjime su Newsweek žur
nalo redaktorium, kad Egiptas 
per šešis mėnesius atidarytų 
Suėso kanalą, jei nuo jo krantų 
pasitrauktų Izraelio kariuome
nė. Izraeliui siūloma pasitrauk
ti iki EI Arish miesto, kuris yra 
apie 30 mylių nuo senos Egipto- 
Izraelio sienos, rytiniame Sina
juje. Egiptas už izraelitų pasi
traukimą žada ne tik atidaryti 
kanalą, bet žada paskelbti tvirtą 
datą karo paliauboms ir žada leis
ti Tirano sąsiauryje, Sharm ei 
Sheik tvirtovėje, stovėti tarptau
tinei kariuomenei, kuri prižiūrė
tų šios svarbios strateginės vie
tos saugumą ir garantuotų Izra
elio laivams netrukdomą susisie
kimą.

Egipto prezidentas pareiškė,

 VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

+ Dr. Kazys Bobelis, Alto 
pirmininkas, antradienį išskren
da į Washingtona pasitarti su 
kongreso atstovais Lietuvos rei
kalais. Jis pkupHoja grįžti Į ChK 
cagą ketvirtadienio vakare.

+ Chicago Daily News vakar 
aprašė Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties minėji
mą Maria HS, pacituodamas gen. 
konsulo Petro Daužvardžio žo
džius apie padėtį okupuotoje Lie
tuvoje. Straipsnelyje pacituo
tas valstybės sekr. Rogers pa
reiškimas apie Amerikos para
mą Lietuvos nepriklausomybės 
idėjai.

■■ Laose vietnamiečių kariuo
menės daliniai jau perkirto Ho 
Chi Mingo kelią. Puolimui va
dovaująs gen. Lam pareiškė, kad 
jo 16,000 kareivių “sėdi” ant ko
munistų tiekimo kelių.

Vakar Laose vėl buvo nu
mušti 3 JAV helikopteriai.

Darbo unijų federacijos pre
zidentas George Meany vakar 
Miami Beach kritikavo prezi
dento Nixono ekonominę politi
ką.

Vakar streikuoti pradėjo 
16,000 trijų Amerikos metalinių 
dėžučių (can) įmonių darbinin
kai, priklausą plieno darbininkų 
unijai.
♦ Italijoje, valdžiai paskelbų 

naujos provincijos sostinę Can- 
tazaro miestą, Reggio mieste ki
lo riaušės ir kovos su policija. 
Reggio miestas norėjo būti Ka
labrijos sostine.

Iš Amerikos bazės Turki
joje buvo pagrobtas seržantas.

Britanijoje pradėjo veikti 
nauja piniginė sistema — de
šimtainė. Vienas pasipiktinęs 
anglas pareiškė; “Jei Dievas bū
tų norėjęs dešimtainės sistemos, 
tai jis butų turėjęs 10 apaštalų, 
o ne 12”.

NA. — Kubos spauda 
raštffkad keturi sovietų karo lai
vai šį mėnesį lankysis Kubos 
uostuose.

kad Suezo kanalu galėtų plau
kioti ir Izraelio laivai, jei Izra
elis išspręstų Palestinos arabų 
— pabėgėlių problemą.

Lėktuvai puolė 
savųjų bazę

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Amerikos bombonešiai per 
klaida bombardavo Pietų Viet
namo kareivius prie Laoso sie
nos. Dabar vėl iš Laoso prane
šama, kad JAV aviacijos: Phan- 
tomai iš Tailandijos bazių nume
tė nemažai bombų ant slaptos 
amerikiečių bazės Laose Long 
Tien, 78 mylios Į šiaurės vaka
rus nuo Vientiane miesto.

‘ Long Tien yra viena svarbiau
sių ČIA — karinės žvalgybos 
bazių, ,iš kurios duodama para
ma generolo Vang Pao kalniečių 
partizanų kariuomenei, kovojan
čiai prieš. komunistus. Praėju
sią savaitę komunistai pasistū
mėjo prie šios bazės ir įš-jos te
ko išvežti elektroninius žvalgy
bos aparatus. Savi lėktuvai su
degino amerikiečių barakus, vie
nas amerikietis buvo sužeistas;

Knyga-fantazija
Prancūzijos spauda, atkreipė 

dėmesį į Paryžiuje premijuotą 
knygą “La Folle de Lituanie” 
(Pamišėlė iš Lietuvos). Knygą 
parašė BertrandPoroit-Delpech, 
išleido, 1970 m. antroje pusėje, 
Galimard leidykla ir šiai knygai 
paskirta Prancūzijos Akademi
jos 1970 metų “didžioji premi
ja romanų srity”. ;

Kai kurie prancūzų laikraš
čiai ar literatūros leidiniai jai 
skyrė daug vietos, nagrinėjo au
toriaus stilių, bandė suprasti jo 
fantazija ir pan.

New Yorko bibliotekininkė — 
svetimų kalbų specialistė, G. Ži- 
lionienė pareiškė nuomonę, kad 
vargiai kas iš lietuvių panorėtų 
minėtą, garbingos įstaigos pre
mijuotą knygą padovanoti sve
timšaliui. Juk, štai, veikalo he
rojės — “lietuvės” vardas — 
Nastenka. Jos vaikystės drau
gės — prancūzės prisiminimuose 
dažnai paminėtas “Grand Due 
Vitold” ir poetiškai aprašoma 
“skaidri Baltijos jūra”, bet dar 
dažniau paminėtos “ikonos”, il
gimasi rusiškų dainų Vilniuje 
(Wilno...), paminėta “Babou- 
che” ir t. t. Vėliau išryškėja, 
kad Nastenka — tik prancūzės 
fantazijos padarinys.

Knygos stilius — gražus, ne
trūksta poezijos, bet liūdna, kad 
jai trūksta to, kad galėtum ja 
didžiuotis, jei jos autorius (ži
noma, jei būtų pažines Lietu
vą), būtų skaitytojus supažindi-

KREMLIUS ŽADA DIDINTI BŪTINŲ 
VARTOTOJŲ PREKIŲ GAMYBĄ

MASKVA. — Sovietų valdžia pagaliau pristatė savo publikai 
naująjį penkmečio planą “piatiletką”. Visa sovietinė spauda pa
skyrė penkis puslapius tam planui, kuris bolševikinėje valstybėje 
yra jau devintasis. Planas šį kartą didelį dėmesį skiria vartotojų 
prekėms ir gyvenimo lygio pakėlimui. Pabrėžiamas reikalas įjung
ti j žemės ūkį ir pramonę moderniausius vadovavimo metodus ir 
pakinkyti technologiją. Sovietų laikraščiuose seniai atsispipdi 
žmonių nepasitenkinimas blogu aptarnavimu, prasta statyba, kai 
kurių maisto produktų stoka ir nepakankamu aprūpinimu būti
niausiomis prekėmis.

Kremlius išleidžia
septynias šeimas

•MASKVA. — Sovietų valdžia 
davė leidimus septynioms žydų 
šeimoms išvykti į užsienį, šis 
nenumatytas nuolaidumas aiški
namas “atsikratymo” nepalan
kaus režimui elemento principu. 
Visi septyni pasižymėjo savo 
reikalavimais valdžiai, šešios 
šeimos išvyksta į Izraelį, o viena 
— Rigermanų šeima atvažiuoja 
į Ameriką.

Leonidas Rigermanas atkrei
pė pasaulio spaudos dėmesį iš
sireikalaudamas sau ir savo mo
tinai Esther Michael-Rigerman 
Amerikos pilietybę. Ponia Ri- 
germanienė buvo gimusi Ameri
koje 1910 m. Sovietų įstaigos il
gai persekiojo Rigermaną ir ne
leido jam lankytis Amerikos am
basadoje. Vieną savaitę jis tu
rėjo praleisti kalėjime. ’

Tarp išleidžiamu yra^Kazako- 
vų Šeima, kurios sūnus Jaša bū- 
vo išleistas 1969 m. ir ilgai ko
vojo už sąvo tėvų išleidimą. Jis 
nęt badavo prie Jungtinių Tau
tų pastato New Yorke. Sovietų 
valdžia Kazakovų prašymą išva
žiuoti atmetė kelis kart, tačiau 
praėjusią savaitę sutiko juos iš
leisti.' 

Kinų protestai
SAIGONAS. — Komunistų ar

tilerija paleido 25 minas į Don- 
gha bazę Vietname ir užmušė 
vieną civilį bei sužeidė septy- 
nius. Laose vietnamiečių karei
viai surado dar vieną sandėlį, 
kuriame be kitų daiktų, buvo 
30,000 galonų gazolino.

Komunistinėje Kinijoje keli 
šimtai tūkstančių žmonių da-
lyvavo demonstracijoje, kur pa
smerkta Amerikos ir Pietų Viet
namo invazija Laose. Toje de
monstracijoje dalyvavo ir Korė
jos karo veteranai. Kinijoje 
skelbiama, kad Amerika pralai
mėjo karą Korėjoje ir pralaimės 
Indokinijoje. '

Kinijos spauda atmeta Baltų
jų Rūmų spaudos sekretoriaus 
Zieglerio tvirtinimą, kad Ameri
ka negrasina Kinijai. Komunis
tinės Kinijos laikraščiai rašo, kad 
žygis Laose sudaro didelę grės
mę Kinijai. Komunistų parti
jos organas Jenmin Jih Pao sa
ko, kad Laosą ir Kinija jungia 
tie patys kalnai, tos pačios upės, 
Kinija ir Laosas esą taip artimi, 
kaip dantys ir lūpos.

ISLAMABADAS. — Pakista
ne buvo panaudota demonstraci
joms prieš Indiją malšinti. Mi
nia padarė žalos Indijos įstai
goms.

nęs su mūsų kraštu, jo kultūra 
ar sukėlęs prancūzų bei kitomis 
kalbomis skaitančiųjų tarpe sim
patijas ar dėmesį Lietuvos žmo-
nėms, jų gyvenimui ar šių die
nų likimui. (E)

Vakarų stebėtojai neabejoja, 
kad vartotojų reikmenų pabrėži
mas naujame plane atsirado ir
Lenkijos darbininkų riaušių pa
sėkoje, nors pagrindinės plano 
dalys buvo priimtos dar prieš 
Lenkijos riaušes. Per ateinan
čias kelias savaites apmokami 
partijos agitatoriai važinės po 
visą sovietų imperiją girdami 
neklystančios partijos “genialų 
kūrinį” naują piatiletką.

Naujasis penkmečio planas 
buvo paskelbtas politbiuro atsa
komybe, nešaukiant viso centro 
komiteto. Planą pasirašė pats 
Brežnevas, nors praeityje tokie 
planai būdavo skelbiami centro 
komiteto ir be jokio parašo.

Pirmasis penkmetis Sovietų 
Sąjungoje buvo 1928-32 metais, 
šeštasis penkmečio planas buvo 
paskelbtas 1956 metais, tačiau 
buvo atšauktas 1958 m.

Naujas penkmečio pįąųąs pa
brėžia technikos vaidmenį pra
monėje. Teks perauklėti parti
jos vadovus, atskirose pramonės 
šakose, vadovybę atiduodant ne 
partijai Ištikimiems' diletan
tams, bet naujai klasei—tech no- 
kratamš, gamybos specialistams. 
Planas žada pakelti gyvenimo ly
gį, patenkinti gyvefttojų “reika
lavimus, padidinti namų statybą 
ir pakelti Visų darbo sričių pro
duktyvumą

kunigų Vilniuje
^šimtas katalikų dvasininkų 

išvyko į Sovietii Sąjungą”- — 
apie tai plačiai, š. m. sausio 19- 
20 d. skelbė Eltos gauta Itali
jos spauda. Nurodyta, kad iš
vykusių jų tarpe daugiausia bu
vo Romos .dvasininkai; Išvyka, 
kaip pažymėjoP'Giornale di Ber- 
gamo”, turėjusi turistinį ir po
litinį atspalvį.

. Spauda pažymėjo, kad dyasi- 
ninkai — katalikai Maskvoje bu
vo numatę lankyti Raudonąją 
aikštę, Lenino mauzoliejų, .ap
žiūrėti Kremlių ir kt. Vatikano 
žiniomis, Italijos dyasininkų iš
vyką lydėjęs “sovietų žurnalis
tas”, Maskvos radijo — televizi
jos atstovas Romoje, “atrodo 
lietuviu kilmės”, Edvardas Juo- 
zėnas. Ekskursija Sovietų Są
jungoje lankėsi iki š. m. sausio 
26 d.

Italų laikraščiai pažymėjo, kad 
dvasininkai buvo nuvykę ir į Lie
tuvos sostinę Vilnių (ne į “so
vietų Lietuvos” sostinę, betgi 
pažymėta: Vilna ar Vilno). Ita
lijos ekskursantai Vilniuje ma
tę Aušros Vartus ir jiems buvo 
parodyta Katedra, sovietams 
valdant paversta paveikslų ga
lerija. Iš Vilniaus jie buvo nu
vykę į Leningradą, kur taip pat 
pamatė bažnyčią, paverstą prieŠ- 
religiniu muziejumi.

Beje, kai kurie laikraščiai, 
kaip Bolognoje leidžiamas “II
Besto del Carlino” žymėjo ne 
Vilna, bet— Vilnius. . (E)
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your country. Good intentions just aren’t
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$2.00
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$4.00
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$5.00

$10.00
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$1.00

$^.00
$4.00
$2.50
$6.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI . .. 
Lithuanian American Council, Inc. 
2606 West 63rd St., Chicago, III. 60629

•. A. Sugintas dar sfudentaųda- 
'masbendradarbiavo Lietuvos ži

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

.menybės ir nuoširdaus draugo 
tų, su kuriais jis veikė.

; ,IŠ pasikalbėjimo su A. Sugin
tu patyriau, kad jis buvo pasine
šęs rašyti atsiminimus ir prašė 
suteikti jam žinių apie Januške
vičių. ; ..

Jei tikrai jis rašė atsimini
mus, tai jie turi būti įdomūs ir 
vertingi mūsų netolimai praei
čiai pažinti. Juk tai buvo ne ei
linė asmenybė, pasinėrusi į savo 
profesijos advokatūros darbą.

...-.(■k
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visi buvo susimetę į Bendrą Lie
tuvių studentų draugiją. Įdomu, 
jog ši draugija veikė nelegaliai, 
tai yra valdžios atitinkamose 
įstaigose nebuvo įregistruota. 
Universiteto sienose galėjo veik-

Dr. KAZYS BOBELIS, 
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

mininkaudavo. Rinkdavosi pas 
tuos, kurie didesnius kambarius 
turėjo. Tokiais buvo An. Pure
nąs, būsimas Vytauto D. Univer
siteto' profesorius, Motiejus Pe- 
čiulionis, būsimas Lietuvos ka
riuomenės generolas, L. Vieno- 
žinskaitė, vėliau teisininkė, A. 
Purėnienė, J. Paknys, vėliau Lie
tuvos banko direktorius, ir kiti.

Lietuviai studentai demokra
tai buvo susimetę į savo kuopą. 
Be šių dviejų lietuvių studentų 
ideologinių grupių, dar veikė ke
li būsimi krikščionių demokratų 
veikėjai, kurių tada priešakyje 
buvo V. Čarneckis, būsimas di

ne du buvo tautininkai — J. Cha- 
dakau skaitė, būsima Tubelienė 
ir Noreika, vėliau vienas žymes
nių tautininkų ideologų, mirė 
pašautas. . ;

Tais metais Petrograde aukš
tose mokyklose mokėsi apie pus
antro šimto lietuvių, kurie veik
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Su Antanu Sugintu susipaži
nau 1910 m. rudenį Petrogrado 
liukų ir dalinai lietuvių studen
tų valgykloje. Jis buvo neseniai 
atvykęs teisės studijoms į Pe
trogrado universitetą ir ieškojo 
kambario apsigyvenimui. Ir aš 
dar kambario neturėjau. Čia su
žinojom, kad kur tai studentai 
gamtininkai, V. Didžiulis ir J. 
Elisonas, jau turi nusisamdę 
kambarį ir tame pačiame bute 
esąs dar vienas neišnuomotas. 
Tuoj pat ten nuvykom ir suta
rėm, kad kartu gyvensiva ir kar
tu kambarį nuomosiva. Tai taip 
visi keturi įsikūrėme viename 
bute. J. Elisonas ir A. Sugintas 
buvo uolūs lietuvių studentų de
mokratinio sąjūdžio dalyviai. A. 
Sugintas jiems pirmininkavo ir 
iš demokratų ideologijos dažnai 
pranešimus darydavo. Tarp lie
tuvių studentų demokratai tuo 
metu, buvo skaitlingi-ir draus-r

Cz
Frank Zogas. President

minties tautinį lietuvišką sa
vaitraštį, su kuriuo atsiskyrė 
tik jau galutinai ligos perblokš 
tas. Mirė 1969 metų vasario 10 
dieną. Jo pelenai ilsisi Chica- 
gos Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse draugėje viso būrio kitų 
garbingi; lietuvių palaikų, lau 
kiančių tos dienos, kada bus 
galima perkelti į šventą Lietu
vos žemę, kurią mylėdami jai

Passbook Savinas 
A H accounts com
pounded daily: — 

paid quarterly

$2.00 ir $3JDC 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

2606 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629 
.. j > * = t « rTdefąnas J778-6901 La. 1 t L

Kovai už Lietuvos laisvę, ryšium su Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo paminėjimu siun

čiu savo auką ................ ->— —.......  $ sumoje.

mas melagingai ir užgaulingas 
žinias buvo patraukti tieson ir 
suimti. . ,

Ir čia kietai A., Sugintas pa
sireiškė kaip ’ jaunesnių .dienų 
titnagas. .

JAV bendrų gyvenimu jis bu
vo kiek nusivylęs. Jo suprati
mu, pokario metais į JAV daug 
subėgo iš įvairių valstybių, bol
ševikų užgrobtų, gerai kvalifi
kuotų, išmokslintų asmenų, o 
JAV ūkinio gyvenimo vairuoto
jai nėsirūpirio ar nesugebėjo at
bėgusių specialybėmis pasinau
doti surasti Jiems atitinkamus 
darbus. Visį nusvėrė doleris. 
Tie, kuriems, nepasisekė darbas 
sOsirasti pagal specialybę, ėmėsi 
dirbti kas pb ranka pasitaikė. 
Kai kurie darbdaviai džiaugėsi 
gauną labiau išprususius darbi
ninkus ir jiems mokėjo žymiai 
pigiau, negu kitiems vietos to
kio pat darbo darbininkams.

JAV A. Sugintas laikėsi kiek 
nuošaliau ir rečiau spaudoje pa
sirodė, o taip_pat ir visuomeni
niame bendrame gyvenime nebu
vo toks veržlia kaip jaunose die
nose. /

Lietuvių tauta Antano Sugin
to asmenyje neteko pajėgaus iš
simokslinusio veikėjo, taurios as-

That’s why the Payroll Savings Plan 
works so welL It’s a way of saying “I’m 
committed.**

And it’s almost effortless. All you do is 
sign up once, where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and 
put into U.S. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you 
don’t touch.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or for your 
kids* college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5*4% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra Vi%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 • . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s- a big 
commitment. For-you and your country.

vos’*. Tokiu vardu prisidengda 
ma.ir veikė čia minėta Petrųgra- 
do lietuviu studentų draugiją.

Niekas-negali pasakyti, kas 
žmogui pagreitina ar sulėtina 
amžiaus pabaigą, bet norisi 
manyti, kad Kardelio ligą pa
greitino ir paaštrino jo visiš
kas atsidavimas sau patikėto 
laikraščio išlaikymui ir geri
nimai, kas pareikalavo metai 
iš metu ilgų darbo valandų už
darose patalpose be norma
laus poilsio ir organizmui rei
kalingos rekreacijos. Stebėda 
mas po Kardelio likusią tuščią 
spragą ypatingai skaudžiai pa-

kultūrą, mūsų bažnyčias ir net pačius žmones. Tą faktą paliudija nuolatiniai pabėgėliai iš .pa
vergtos Lietuvos, ypač praeitų metų paskutiniais mėnėsiak įvykdytas ’dramatiškas tėvo 
Bražinskų pabėgimas į Turkiją ir visus laisvuosius lietuvius smarkiai sukrėtę Simo Kudirkos ir 
■Simokaičių bandymai pasprukti iš sovietiškos vergovės; Okupantas ir mūsų pačių nepalieka ra
mybėje, siunčia savo agentus į šią laisvą; mūsų šalį, mus savitarpyje kiršinti ir mūsų kovos pa
stangas, silpninti. 5 ”, >

Amerikos lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai daliai, nuo pirmųjų okupanto dienų išėjo į 
kovą padėti saVo tautai'laistę ir nepriklausomybę atgauti.

Sujungę savo organizuotas jėgas į darnų junginį — Amerikos Lietuvių Tarybą, pavedė jai 
vadovauti kovai su sovietiniu okupantu. Kova nelengva.

Tad gausiai dalyvaukime Vasario 16 d. minėjimuose, skelbkime Amerikos plačiajai visuo
menei okupanto mūsų tautai daromas skriaudas ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai ko
vai finansuoti. , ; ■- j; • '•.?)

Tik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę į Gedimino kalną, o* laisvės Varpų į Karo mu- 
ziejans bokštą. * . " v s \
Chicago, 1971 m. Vasario 16 d.

moksleivių Ąušripęs r ėdalai ji 
nariais kartu* sū j/Elisoniųl b

J neprisimenu.;’-Tas ketvertukas, 
| viename ^utfegyyępąs^ bųtdj^g 
-į savoti^ią^*štabas; ••
* V. Didžįjljshri |š laiiSėnie'vi- 
I suomeninixŠ?ih^ąYĮų'studentų 
| susirinkspus. Sis ' socialdenio-

Nuo ...... -
1914 mėtų

Midland Savings ąptaF 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus yispš'.mū- 
sų apylinkės. " DėR&jame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Męs’^norė- 
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

junti, kaip jis dar buvo reika
lingas toje vietoje.

Dr. Balio Matulionio Nepri
klausomos Lietuvos Nr. 1231 
atspausdintas (su poros mėne
sių nudelsimu) laiškas, kurs, 
atrodo, išreiškia to laikraščio 
skaitytojų didžiausios daugu
mos nuomonę ir susirūpinimą, 
verčia ir platesnei lietuvių vi
suomenei tuo reikalu susirūpin 
ti. Tą susirūpinimo reikalą pa 
tvirtina naujojo redaktoriaus 
akiplėšiškas prie Dr. Matulio
nio laiško prierašas, parodan
tis, kad “naujasis” redaktorius 
gerai žinosi, kur norįs savo 
tešlagalvius skaitytojus vai
ruoti !

Jono Kardelio per ilgą gar-

ne priklausomos demokratinės 
Lietuvos evangelija nebuvo gi 
vien balsas tyruose. Jis rado 
atgarsį tūkstančiuose Nepri
klausomos Lietuvos skaitytojų 
ir kitų dorų lietuvių, o tokie, 
be abejo, yra Nepriklausomos 
Lietuvos leidimo bendrovės ar 
tarybos nariai, kurie arčiau 
būdami geriau mato ir girdi. 
Susilaikant nuo neprašytų pa
tarimų, metinių sukaktuvių po 
Jone Kardelio mirties jaroga 
apeliuotina į tuos, nuo kurių 
Nepriklausomos Lietuvos leidi 
mas priklauso, ryžtis ir daryti 
operaciją, kol įsimetęs pikty
binis virusas nelšsišatojo.

/ . . J. Pr.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASŠOCIA'HOH

.4048 ARCHER AVENUE
, CHICAGO, ILLINOIS 6063? i.

krumplys, tai ‘-žemdirbys savo 
darbo kūrėjas..^ '.•••<

Lietuvos ‘ nepriklausomybės 
’mėthis; Ai Sugintas buvo vienas 
iš rimtų valstiečių liaudininkų 
ideologų. Tais klausimais jis ne- 
'maža Wšė atitinkamoje Spaudo
je: Jis, tarp kito; vertėsi ir ad
vokatūra.

1’926 ■fn’. išrinktas f tretįjį sei- 
nia ir:valstiečiaihs liaudininkams 
rinkimus laimėjus, Ai Sugintas 
nesiveržė į vyriausybės narius, 
o pasiliko senose savo užimtose 

,v^ pozicijose. Prasidėjus opozicijos 
veikimui, A. Sugintas tvirtai ir 
nesvyruodamas išėjo į kovą su 
ja. Jo:‘pastangomis kai kurie

Paskutiniais metais jų* santy
kiai su Jąnyškęvieiiun kiek at
vėso, n^j^^nuskey^Hųši palinko 
labiau į,kairę, o A..Sugintas lai- 

riiosė, Lietuvos'Tkihihke. Mudu'kėši užsigrūdinęs 'senose savo 
i buvome išiękti ^zięijosejrbuyadietas’žemės 
išrinęs redalfęijos nuosavybės salininkas. Jo įsi- 

»ū- tikinimu, ’ žemdirbiai yra savo 
O gimnazijose di- darbą mylintieji, prie jo prisi- 

rektofcium, ir^Wincu Vilkaičiu, rišę ir to darbo’vaisiais džiau- 
■Pinnam pasauliuianr karuUpra- giast. Jei pramonės darbinin- 
sidėjus nebuvo,-galima regdlia- kas- tėra- tik įmonės mechanizmo 
riai • Aušrinės’ išleisti.'' 
•L Vėliau, A-.- Sugintai pra

V jai augančią valstybę okupavo, broliams ir seserims vėl uždėjo okupanto jungą 
i bei nepriklausomybę. ..... . . i - 5 ?
.;S x'-La

rJ-ĄY Sovietų okupacijos nepripažinp.ir šiandieną tu nusistatymo, oficfcdiai laikosi

None mes čia esame paviršutiniardinksmi, bet dvasioje esame prislėgti dėl- pavergtoje Lie- ‘ opozicijos periodinės spaudos

Bonds are safe. If lost, stolen, or destroyed, 
w rapbee them. Wben needed, they can &e 
cashed at your bonk. Tax may be deferred ♦ ♦
tandl redemption. And always remember, 
Benda ®e a proud way to tare.

lake stock in America.
With higher paying US. Savings Bonck

bujų ją įskundęs.
Vienerius metus man teko tai čia Januškevičius suminėjo, kad 

draugijai pirmininkauti, o sek- Rusijos valdomoje Lietuvoje pra- 
rptorinm buvo išrinktas A,*Su- džios- mokyklose buvo dėstoma 
gintas. Jis ir vėliau buvo, tos visas mokslas tik rusų kalba, o 
draugijos uolus veikėjas. Lie- štai vos spėjo vokiečiai įeiti į 
tuvių sudentų tarpe jis buvo ži- Lietuvą, tuoj jie atidarė (pra- 
nomas.kaip nemėgstąs tuščiažo- • džios mokyklas, kuriosė buvo 
džiavimo, nors pajuokauti ?kaip leista dėstyti lietuvių kalba). į 
kadaimėgo. Jis bet kurį kflusį Lietuvos nepriklausomybės 
klausimą visada svarstė iŠ«pa- metais A. ‘ Sugintas -buvo visų 
grindų ir kietas buvo sprendi- trijų seimų,; kartu ir -St; Seimo, 
muoše. Todėl tarp studentu bu- < išrinktas atstovu. Jis • -jaa: tu- 
'.vo. praimtas titnagu, „Tasryar-; rėjo parlamentarinio, patyrimo 
das jam prisupi Jis .dėl ne- sekretoriaudamas pas Durnos

Jau beveik savaitė prabėgo 
nuo metinių sukaktuvių die
nos, kurią niirė didelę ir ilgą 
vagą lietuviškoje spaudus dir
voje išaręs Jonas Kardelis, nuo 
1949 metų sausio 5 dienos iki 
1968 metų rudens išbuvęs Ne
priklausomos Lietuvos, Munt- 
realyje, tai yra per ištisus 30 
metų, redaktorius ir visas re
dakcijos “štabas” viename as
menyje. Jis tą Kanados lietu
vių laikraštį, paveldėjęs, sa
kytum vystykluose, savo ne
paprastu triūsu, taktu, meile ir 
iki savęs išsžadėjimo pasišven 
timu išaugino į rimtą, gražiau 
šių tradicijų demokratinės

vaš&rio šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaiph Nėpril 
mo diena ir kaip nenuilstamos kovos ir laisvės siekių realizavimas

^Sovietų Sąjunga, sulaužiusi .visas sutartis ir visus pasižadėjimus, 1940 m. birželio 15 d. ga
atėmė lais

1; Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS R L, 336 pst
2. Juozas Liūdživs, RAŠTAI, 246 psl.__ _____ ---------------------:
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS/ 199 psl. ;.....___
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. _____________________ :____J.--------
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _________ __ _____ ____ :___ ;---------- ----------—
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ......._______ ;____ _

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS. MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. — 1 .

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!
12. Dr. Antanas J. Gussenr- DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais' $2.00, kietais ___ _____________ _____ ____ ...
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ___________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL ___________
15. Mikas Petrauskas^ EGLĖ ŽALČIŲ; KARALIENĘ __ _____
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ.. 236 psl. .‘.44..;
18. Kip'-as Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA.

310 psl. .4—__
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. ________________ ________________________
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152- psl................
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL ______

šitas knygas galite Įsigyti “Naajienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas burnas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

ANTANAS SUGINTAS
kratų sąjūdis, konspiracijos su
metimais, vadinosi visuomeni
ninkais ir įprastai organizaciniai 
jis nebuvo susitvarkęs. Nario 
mokesčio nemokėjo, savo statuto 
neturėjo, tai ir neturėjo valdy
bos. Rinkdavos veik kas sav&i-

sekretoriauti pas Durnos atsto
vą Januškevičių, jis jau studen
tų tarpe rečiau pasirodydavo, nes 
buvo užimtas savo tarnyba. Jam 
teko ne tik vesti eilinis susiraši
nėjimas, bet taip pat Durnos at
stovui Januškevičiui parinkti ir 
medžiagos pranešimams, o kaip 
kada tokių pranešimų sudaryti 
ir redakciją,. Jo rūpesčiu buvo su- ^avo gyvenimo tikslą skyrė 
mestas atstovui Januškevičiui 
pranešimas,’kuris buvo paskelb
tas pirmajam' karui -prasidėjus 
Dūmoje apie švietimą Lietuvoje.

INSURED



ST. TRINKA
ir ilius- 
svarbios 
istorija.

Buvo

UP TO

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER ANNUM - 
i * f"

A

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

«==“===
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

PER ANNUM 
■ ■ .t-' 4 - * i ■■ i 
ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Mano tėvas, tarnaudamas ru
sų kariuomenėje, dirbo keletą 
metų karo ligoninėje. Ten dirb
damas įsigijo medicinos felčerio 
proefsiją. Jis turėjo leidimą gy
dyti žmones ir buvo vadinamas 
valsčiaus felčeriu. Kadangi tuo 
laiku Žagarės mieste buvo tik 
vienas senesnio amžiaus, žydų 
tautybės gydytojas, tai mano tė
vui klientų netrūko ir mes gy
venome neblogai. 1904 metais 
mano tėvas, turėdamas tik 48 
metus amžiaus, nuo plaučių už
degimo staiga mirė. Jam mirus, 
likome 6 vaikai: 4 berniukai ir 
2 mergaitės. Mano vyresnysis 
brolis buvo 14 metų amžiaus, aš 
12, o kiti jaunesni.

Tuo laiku Žagarėje buvo apie 
15,000 gyventojų, iš kurių du 
trečdaliai žydų tautybės, kele
tas latvių šeimų, o kiti lietuviai. 
Caro laikais Žagarėje buvo tai
kos teisėjas, kuris spręsdavo vie
tines bylas; uredninkas, kuris 
prižiūrėjo valščių, ir policijos 
viršininkas, vadinamas “nadzi- 
rateliu”. Be to, buvo 10 straž- 
ninkų, kurie palaikydavo mies
te tvarką.

Tais laikais Žagarės miestas 
buvo garsus kaipo prekybos cen
tras, nes iš čia žydai pirkliai, su- 
pirkę iš ūkininkų javus, linus, 
sėmenis ir kitus produktus, juos 
veždavo parduoti į ‘Rygos mies
tą. O iš Rygos uosto jie buvo 
vežami laivais į kitus kraštus. 
Tuo laiku visa prekyba buvo žy
dų rankose. Tik 1910 metais Ža
garėje buvo Įsteigtas koperaty- 
vas, kuriame ir aš apie 3 metus 
dirbau.

1905 metais, rusams pralaimė
jus japonams karą, kilo revoliu
cija. Kilus revoliucijai, Žagarės j 
mieste keli šimtai jaunų žydu
kų ir žydaičių, iškėlė raudonas 
vėliavas, žygiavo gatvėmis dai
nuodami revoliucines dainas. Ne
atsiliko nuo jų ir lietuviai. Iš 
pradžios mokyklos pašalino ca
ro paveikslą ir išvijo iš Žaga
rės rusus mokytojus, policiją ir 
kitus pareigūnus. Be to, sudau
žė monopolį, kuriame buvo laiko
ma valstybinė degtinė,
gražu žiūrėti, kaip vieni daužė 
ant šaligatvio išneštus iš mono
polio butelius su degtine, o kiti 
— visokie bedarbiai ir dykaduo
niai, atsigulę ant žemės gėrė per 
grindinį tekančią degtinę. Ar žy
dai dalyvavo prie monopolio dau
žyme, nežinau, nes aš tuo laiku 
buvau tik apie 12 metų amžiaus 
ir Į tą įvykį žiūrėjau tik iš tolo.

Tačiau tas laisvės laikotarpis 
tęsėsi neilgai, nes po kelių dienų 
į Žagarę atvyko rusų kariuome
nės baudžiamasis būrys, kuris su 
savimi atsivežė dvi patrankas ir 
iš jų paleido kelius šūvius į žy
do, vadinamo “Stungių Leibą” 
karčiamą, kuri stovėjo prie pat 
turgavietės. Nuo to išbyrėjo 
karčiamos ir kitų kaimynystėje 
ešančių namų langai. Po to bau
džiamojo būrio vadas įsakė vi
siems žydams susirinkti į sina
gogą, kur bus menamai perskai
tytas caro išleistas manifestas. 
Susirinkus keliems šimtams žy
dų į sinagogą, prie jos durų buvo 
pastatyta kariška sargyba ir iš 
žydų-buvo pareikalauta, kad jie 
sumokėtų kelius tūkstančius ru-

vėl užmūrytas ir kryžius vėl bu
vo pastatytas ant vidurio vieš
kelio.

Ar kas nors iš ūkininkų už iš- 
griovimą sienos buvo teismo nu
baustas — nežinau. Girdėjau 
žmones kalbant, kad keli ūkinin
kai, kurie dalyvavo prie to mū-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

bliu pabaudos už sudaužytą mo
nopolį su valstybine degtine. Tik 
po kelių dienų, sumokėjus rei
kalaujamą pabaudą, žydai iš si
nagogos buvo paleisti. Po to, 
baudžiamasis būrys iš Žagarės 
išvyko ir į jo vietą atvyko apie 
50 pėstininkų būrys, kuris pasi
liko Žagarėje iki viskas nurimo ro išgriovimo, vengdami baus- 
ir gyvenimas pradėjo eiti norma
lia vaga.

Prie pat Žagarės miesto buvo 
dvarininko Naryškino dvaras su 
dideliu parku, kuriame buvo apie 
100 hektarų žemės. Parko vidu
ryje buvo 2-jų aukštų Naryš
kino palocius, kuriame buvo apie 
100 kambarių. Be to, parke bu
vo pastatytas didelis mūrinis 
manežas, kuriame buvo apmoko
mi jojimui arkliai.

Man dar lankant pradžios mo
kyklą, dvarininkas Naryškinas 
sugalvojo padidinti savo parką 
ir jį atskirti nuo- miesto, kad 
miesto gyventojai į jį negalėtų 
įeiti. Tuo tikslu, pasamdęs dar
bininkus, išmūrijo apie parką 
akmeninę sieną, kuri buvo apie 
5-6 pėdu aukštumo. Per vidurį 
parko ėjo kelias, kuris jungė Ža
garę su Joniškio miestu ir apy
linkėje esančiais kaimais. Par
ko kairėje pusėje, prie pat ke
lio, pagal senų žmonių papasako
jimą, anksčiau, bado metams pa
minėti, buvo pastatytas medinis 
kryžius. Jam supuvus, dvarinin
kas Naryškinas jo vietoje pa
statė iš akmens padarytą kry
žių, kurį žmonės vadino “Kara- 
viko” kryžiumi. Kodėl jam bu
vo duotas toks pavadinimas — 
neatsimenu.

Praslinkus kuriam laikui, apy
linkėje gyvenantieji ūkininkai, 
bendrai susitarę, įsipaišę veidus 
su suodžiais, kad ju niekas ne
pažintų, nakties metu išgriovė tą 
mūro sieną, kuri jiems buvo už
dariusi kelią važiuoti per parką. 
Dvarininkas Naryškinas Kara- 
viko kryžių buvo perkėlęs j mū
ro lauko pusę ir pastatęs ant vi
durio vieškelio. Tą naktį kry
žius buvo perkeltas į senąją vie
tą. Dėl to kilo didelis triukšmas 
ir byla atsidūrė teisme. Tačiau, 
matyt, kad ją laimėjo Naryški
nas, nes išgriautas mūras buvo

mės, pabėgo į Ameriką.
Grafas Zubovas ir Naryški- 

no senelis carienės Ekatarinos 
Antrosios viešpatavimo laikais 
(ji pasižymėjo palaidu gyveni
mu) prie jos rūmų ėjo aukštas 
pareigas. Grafas Zubovas buvo 
jos favoritas ir jai artimas drau
gas. Už tai ji jam po Lenkijos 
padalinimo padovanojo Lietuvo
je daug dvarų ir keletą desėtkų 
tūkstančių hektarų miško. Vė
liau grafas Zubovas dalį jam 
dovanotos žemės ir miško, viso 
apie 35,000 hektarų pardavė Na
ry škinui.

Apmūrijus apie parką mūro 
sieną, apylinkėje gyveną žmo
nės, nebegalėjo per parką važiuo
ti ir turėjo važiuoti kitu keliu, 
aplink parką, kas sudarydavo 
apie 1 kilometro vingį. Pačiame 
parke Naryškinas pasodino at
vežtų iš kitų kraštų įvairių, me
džių ir dekoratyvinių krūmų. Jis 
buvo stačiatikių tikybos, todėl 
parko pakraštyje sau pasistatė 
mūrinę cerkvę, prie kurios gy
veno šventikas-popas, kuris ir 
laikydavo cerkvėje pamaldas.

Pats dvaro savininkas Naryški
nas nuolat gyvendavo Anglijoje, 
tik vasaros metu parvažiuodavo 
praleisti atostogas savo palociu- 
je Žagarės dvare. Lankydamas 
pradžios mokyklą, aš kelius kar
tus mačiau Naryškiną, važiuo
jantį karietoje, į kurią buvo pa
kinkyta ketvertas arklių.

(Bus daugiau)

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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

BALFAS. 1944—1969. Ben- 
Idrojo Amerikos Lietuvių šalpos 
I Fondo 25 metų darbo apžvalga; 
1288 puslapių, stambaus formato, 
1 gero popieriaus su daugybe iliu- 
i st racijų Balfo išleista tik $3 
kainuojanti knyga. Redaktorius 
Dr. Domas Jasaitis; redakto

riaus patarėjas kun. Pr. Geis- 
čiūnas. Dail. J. Bagdono pieš
tas viršelio vaizdas — spygliuo
tomis vielomis aptverta paverg
toji Lietuva.

Redaktoriaus žodyje be k. pa
sakyta:

“...Balfas minėjo ir peržvelgė 
savo 25 metų veiklą. O ji buvo 
nemaža! Balfas sutelkė per dvi
dešimt penkeris metus lietuvių 
patekusių į vargą šalpai apie aš
tuonetą milijonų dolerių. Tas 
milijonines vertybes Balfo Cent
ro Valdyba ir skyrių valdybos 
sukaupė padedamos keliolikos 
tūkstančių Balfo narių. Tie 
tūkstančiai Balfo savanorių tal
kininkų pamažu išugdė lietuviuo
se savitarpį solidarumą, visuoti-

nį savo bendruomenės narių, pa
tekusių j nelaimę, reikalų supra
timu ir pasiryžimą teikti jiems 
veiksmingą pagalbą.

Tasai darbas negali būti nu
trauktas. Tad kyla reikalas j mi
rusių, pavargusių ar dėl kitų 
priežasčių iškritusių Balto tal
kininkų vietą surasti naujų tal
kininkų jaunesnių kartų lietu
viuose. Kad tai įvyktų, reikia 
Balto tikslus, Balto praeitį ir jo 
ateities darbo planus bent trum
poje formoje patiekti visuome
nei, nuo kurios nusiteikimo ir 
pritarimo priklauso Balto veik
los pasisekimas ar merdėjimas”.

Galima tik pridurti, kad šia ju
biliejine knyga yra atliktas la
bai didelis žingsnis į red. Dr. Ja
saičio aukščiau išreikštą tikslą.

Knygos turinys nepateiktas, 
tad tenka parankioti iš teksto, 
kurį pradeda Balto pirmininkas 
kun. V. Martinkus straipsniu 
“Ateitin žvelgiant”. Toliau se
ka Leonardo šimučio: “Baltokū
rimasis ir jo veiklos pradžia —

puikiai dokumentuotai 
truotai paruošta šios 
lietuvių organizacijos 
Prelato J. B. Končiaus: Balfas
ir Tautos Karo Fondas; Kazio 
S. Karpiaus: Balfo vaidmuo II 
Pasauliniam Karui baigiantis; 
Albino Trečioko: Balfo Centro 
Valdybos veiklos apybraiža; vėl 
prel. J. B. Končiaus: Balfas ir 
tarptautinės šalpos organizaci
jos; Domas Jasaitis: Balfas ir 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
Europoje; S. Čerienė-Mulks: 
Našlaičių Globos Komitetas; Mi
ni Balfas — viena mylinti šir
dis — apie Baltimorės Balfo sky
rių; Pikturnos apie kun. Liong. 
Jankų ir Dr. Armonienės: Balfo 
pagalba lietuvių palikimuose.

Toliau seka: Ištraukos iš pa
dėkos laiškų (Sibiro tremtiniai 
grįžę ir negrįžę), Kaip tvarkosi 
Balfas; Balfo steigiamojo susi
rinkimo protokolas, Apyskaitos 
ir daugumos 145 Balfo skyrių ap
rašymai su veikėjų ir veiklos pa
veikslais, ir pirmininko baigia
muoju žodžiu: Garbinga praei
tis — šviesi ateitis. J. Pr.

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED

PER ANNUM

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY. 
J |

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL; Sr. Chairman of th* Board Mrs. PHIL PAKEL, Preridont

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P._ M, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

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.

NSURLD *

today s FUNNY

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

FLATTER, a 
V/OMEO'S U 6 

TELL HEfi
5 HE LOOK6 \

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

t 
Q

Todfl/t FUNNY vOI po* $1.00 for

Taupymo Indeliai 
Apdrausti lid $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

a — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,— TUESDAY, FEBRUARY 16, 1671
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m Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10-00 per six months. $6.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiaose 

metams____________
pusei metų ___________
trims mėnesiams _____ 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams _______ _

pusei metų 

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$5.00
$1.76

$20.00
$11.00

$2.00

net patys rengėjai ne- 
Įspūdis buvo, kad pa
buvo mažesniai audi- 
kadangi publikos pri-

$20.00
$11.00

$6.00
$2.00

$18.00
$10.00

$21.00 
$11.00 
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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.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 53 metų sukakties 
minėjimas Marijos gimnazijos 
auditorijoje praeitų sekmadie
nį buvo toks skaitlingas, kokio, 
atrodo, 
si tikėjo, 
siruošta 
tori j ai,
sigrūdus kiek telpa salėje ir 
balkonuose sėdėti ir stovėti, ir 
mikrofonas pasirodė per silp
nas, ir pranešėjų balsai nė pu
sės auditorijos nesiekė.

Tautines šventes lankančio
ji publika jau yra gerai išsitre-

niravusi ir norintieji užsitik
rinti sėdimą vietą jau per gerą 
pusvalandį prieš laiką užima 
vietas, o gretimas savo arti
miesiems pasaugo.

Vėliavų įnešimas ir pagerbi
mas buvo tuo ypač įspūdingas, 
kad jaunimas prinešė labai 
daug mūsų tautinių, skautų, 
sportininkų ir studentų ir ki
tų organizacijų vėliavą, kurios 
scenos pasieniais pusračiu su
statytos sudarė šventei pride
rantį foną.

Iškilmingąjį posėdį atidarė 
Chicagos Lietuvių Tarybos pir

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, ižskyrui sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Gražiai paminėjo nepriklausomybės

surinktas aukas pasiųs Vlikui ir šiais metais, kad galėtų 
imtis visų priemonių Lietuvos laisvės kovai sustiprinti.

Chicagos Lietuvių Tarybos suruoštame minėjime tu
riningas kalbas pasakė Lietuvos Respublikos konsulas 
Dr. Petras Daužvardis, kongreso atstovai Roman Pu- 
cinski ir Morgan Murphy, iš Clevelando atvažiavęs stu
dentas Antanas Razgaitis,- ir prieš komunistus griežtą 
kovą vedanti Juanita Castro, Kubos diktatoriaus ir ūkio 
ardytojo Fidel Castro sesuo.

Kongreso atstovas Roman Pucinski labai šiltai atsi
liepė apie lietuvius ir lietuvių tautos vedamą kovą už 
gimtinio savo krašto laisvę. Atstovą Pucinskį paveikė jū
rininko Simo Kudirkos pasiryžimas siekti laisvės, labai, 
žiaurus sovietų valdžios atstovų elgesys su Kudirka ir 
neapdairi Amerikos pareigūnų elgsena su laisvės siekti: 
pasiryžusiu ir Amerikos laivan atbėgusiu Simu Kudirka. 
Pučinskas mano, kad Valstybės Departamentas, patyręs 
apie pabėgusį lietuvį, turėjo pranešti Lietuvos Respub
likos atstovams ir tartis su jais apie tolimesnį jo likimą, 
bet nesitarti su rusais. ?

Atstovas Pucinskis netiki, kad jūrininkas Simas Ku
dirka būtų gavęs naują butą Klaipėdoje ir kad jis ilsėtų 
si naujose kėdėse, kol žinią paskelbę korespondentai ne
turės progos tame bute su juo pasikalbėti. Čia pats at
stovas pridėjo, kad pirma jie turės išaiškinti, ar jiems 
parodytas Simas Kudirka yra tas pats žmogus, kurį so
vietų atstovai amerikiečių laive sumušė iki sąmonės ne
tekimo. Pucinskis pasiūlė JAV Pakraščių Sargybinių 
laivą “Vigilant” pavadinti “Simo Kudirkos” vardu.; 
“Kol bus nelaisvas bent vienas lietuvis, niekas negali bū
ti laisvas”, — baigė savo kalbą atstovas Pucinskis.

Labai gražiai apie lietuvius atsiliepė ir kongreso 
atstovas Morgan Murphy. Jis džiaugiasi, kad jo dist-. 
rikte esanti pati didžiausioji lietuvių kolonija ir kad jis 
turėjęs progos arčiau lietuvius pažinti. Jį labai smarkiai 
paveikusi Simo Kudirkos išdavimo metu lietuvių su
ruošta tyli protesto demonstracija. Jis džiaugiasi, kad' 
lietuviai išsiskiria iš visos eilės kitų demonstrantų. Jam 
patinka, kad lietuviai yra vieningi ir organizuoti.

Alto ruošiami Lietuvos nepriklausomybės minėjimai 
ir vedamas politinis darbas Amerikoje labai nepatinka: 
sovietų valdžiai. Rusai Įvairiais būdais stengėsi sugriau-

miuinkas kun. Adolfas Stasys, riŠkąjį komunizmą, 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo sol. Roma Mastienė, 
invokaciją pasakė kunigai Ed
vardas Abromaitis ir Kostas 
Burbulys; visiems sustojus 
Lietuvos Nepriklausomybės pa> 
skelbimo aktą perskaitė Lietu
vos kariuomenės kūrėja sava
norė Stasė Statkevičienė.

Po to sekė kalbos: paties, 
CLT pirmininko kun. Stašio 
trumpas žodis, taip pat neil
gas Lietuvos gen. konsulo Pet
ro Daužvardžio žodis, po ku
rio publika šiltais plojimais 
sutiko savo nuoširdų draugą 
knogresmaną Romaną Purins 
kį, kurio kalba buvo kartkar
tėmis nutraukiama skambiais 
aplodismentais.

Dr. Daužvardis padėkojęs Chi
cago Sun Time už braižinį, ktir 
pavaizduotas “Sovietskaja Lit- 
va” pavadintame laive buvo su
kruvintas ir suraišiotas Simas 
Kudirka, ginkluoto ruso žanda
ro saugomas, palygino kad to
kioje padėtyje šiandien yra visa 
Lietuva...

“Laisvasis pasaulis turi parer- 
kalauti, kad sovietų okupantai ir 
jų agentai išsikraustytų iš Lie
tuvos ir leistų lietuviams pa
tiems laisvai ir nepriklausomai 
tvarkytis” — jis pasakė. Trys 
vėliausieji incidentai — Bražins
kų pabėgimas ir Kudirkos su Si- 
mokaičiu bandymas pabėgti iš 
komunistų vergijos pavaizdavo, 
kokiose nežmoniškose sąlygose 
kenčia šiandien Lietuva.

Atst. Romanas Pucinskis pri
minė savo pastangas, kad JAV 
Pakraščių sargybos laivas “Vi
gilant” būtų pavadintas Simas 
Kudirka vardu, ir kad liktų 
simboliu Amerikai laikytis prin
cipo, kad kol nors vienas lietu
vis bus nelaisvas, niekas nebus

laisvę; tą patį padarė Lietuvos 
enkavedisto Sniečkaus motina 
ir Kubos Castro sesuo!

Sako, kad Fidelis Castro nė 
ra pasakęs kalbos, kuri ne
truktų keletą valandų. Pasi
rodė, kad ir Juanita nebloges
nė, jei ne dar geresnė kalbėto
ja už savo išsižadėtąjį brolį. 
Švelnia, ispanišku akcentu 
anglų kalba ji gerą pusvalandį 
pliekė tą piktą žmonijos ant- 
kritį, besivadinantį komuniz
mu. Neteko girdėti Fidelio, bet 
klausant Sinjoritos Juanitos ga
vosi įspūdis, kad kalbėjimo ga
bumais ir temperamentu ji 
savo brolį tikrąjį infidelį pra
lenktų! Ši kalbėtoja buvo tik
ras atradimas, kokį Chicagos 
Lietuvių Taryba pateikė ir 
ačiū jai už tai.

Po to sekė rezoliucijos skai
tymas ir aukų tuo pačiu metu 
rinkimas ir po trumpos per
traukos meninė dalis, kurioje 
Petrui Armonui diriguojant ir 
Faustui Stroliai akompanuo
jant didžiulis jungtinis choras 
padainavo Tallat Kelpšos, 
Broniaus Jonušo, St Gailevi- 
čiaus ir B. Budriūno kompo
nuotus kūrinius. J. P.

didesnis už poilsį. Normaliai šir
dies mušimo rates kinta nuo 60 
iki 100 per minutę.

Praeitą sekmadienį, vasario 14 dieną, didesnėse 
Amerikos lietuvių kolonijose labai gražiai buvo paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis. Vasa
rio 16-oji šį metą bus darbo dieną, antradienį. Tą dieną 
daugelis turės dirbti, didesnis susirinkimas sušaukti bū
tų sunku. Vienur minėjimas buvo suorganizuotas praeitą 
sekmadienį, bet yra ir tokių kolonijų, kurios minėjimą 
rengiasi pravesti ateinantį sekmadienį, vasario 21 dieną.

Visiems džiugu, kad šiais metais į Amerikos Lietu
vių Tarybos organizuojamus nepriklausomybės minėji
mus atsilankė žymiai didesnis žmonių skaičius, negu bet 
kada anksčiau. Malonu ir tai, kad šiais metais ir auko
tojai buvo dosnesni, negu praeitais ar užpraeitais metais.

Chicagos Lietuvių Tarybos suorganizuotas minėji
mas pritraukė tiek daug žmonių, kad negalėjo visų su
talpinti. Ne tik visos kėdės buvo užimtos, bet buvo pil
nas viršus ir pilni takai stačių. Tikslių žinių neturime, 
bet tiek galime pasakyti, kad šiais metais už įėjimą su
rinkta dvigubai daugiau pinigų, o aukos buvo pora tūks
tančių didesnės, negu praeitais metais. « ' «

Žinios iš Clevelando sako, kad šiais metais ir Cleve
lando lietuvių minėjiman atėjo žymiai didesnis skaičius, 
negu praeitais metais. Minėjimui paimta salė buvo pil
na, kimšte prikimšta. Daugiau jau nebegalėjo tilpti. 
Clevelando Lietuvių Tarybos nariai tvirtina, kad minė
jime dalyvavo virš 800 žmonių. Clevelande tai jau yra la
bai didelis skaičius, šiais metais Clevelande surinkta žy
miai daugiau aukų, negu kitais, metais. Clevelande kal
bėjo Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis ir atstovų rū
mų komiteto pirmininkas Wayne Hayes.

Pranešimai iš Detroito, Los Angeles, Kenoshos, 
New Yorko, Bostono, Waterbury ir kitų vietovių sako,, 
kad lietuvių kolonijose minėjimai praėjo entuziastiškai. 
Didelė Amerikos lietuvių dauguma grupuojasi apie vieti
nius Alto skyrius ir noriai dalyvauja jų ruošiamuose1 ti Altą, bet jiems nepavyko. Dabar rusai bando taikiniu 
minėjimuose. Lietuviai noriai dėjo aukas, nes žino, kad 
kiekvienas duotas doleris ir centas bus paskirtas kovai 
už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę. Pinigus priima 
ir skaičiuoja kelių organizacijų atstovai, o vėliau, viską 
sutikrinę, siunčia Alto centrui. Altas rėmė Vliką (Vy- su Amerikos Lietuvių Taryba. Vasario 16-tosios minė-(riaus Džugašvilio Stalino dūk-1 
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą) iki šio meto, jimai aiškiai parodė didelės lietuvių daugumos nuotaikas, tė, prakeikusi savo tėvo žvė- dies darbo laikas yra dvigubai

kų susirasti bendradarbiautojų tarpe, bet ir čia jiems, 
nesiseka. Kiti bando Altui kenkti, besikėsindami į šios, 
organizacijos finansus, bet ir jiems nesiseka. Didelė- 
Amerikos lietuvių dauguma nori dirbti vieningai, kartu

Maloni staigmena buvo pie
tinės Chicagos kongresmano 
Mortono Murphy apsilanky
mas ir jo trumpa, bet gyva kal
ba, pasižadant Atstovų Rū
muose užsienių komisijoje, ku
rios nariu jis yra išrinktas, 
gyvai palaikyti Lietuvos lais
vės bylą.

Kaip ir patvirtinimui, kad 
mūsų jaunimas gyvai sieloja 
si savo tautos ir tėvų žemės li
kimu, gyvą kalbą pasakė stu
dentas iš Ohio universiteto An 
tanas Razgaitis. Po jo sekė vi
sos sausakimšos auditorijos su 
nekantrumu lauktas Juanitos 
Castro, Kubos diktatoriaus 
Fidelio Castro sesers pasiro
dymas, kuri buvo sutikta tik
ra aplodismentų audra. Ir ne
stebėtina. Toks mūsų amžius: 
kruviniausiojo tirono dik'tato-

Darbščioji širdis
Dr. T. R. Van Dėllen, kurs per 

eilę metų diena iš dienos Chica
go Tribune aprūpina įdomiomis 
skiltimis iš sveikatos srities, vas. 
3 d. str. “The Busy Heart” rašo:

širdies yra viena iš darbščiau
sių ir patvariausių organų: ji 
muša vidutiniškai po 70 kartų 
per minutę, 100,000 kartų per 
dieną arba 37 milijonus kartų 
per metus, ši pompa septynių 
dešimtų metų amžiaus žmoguje 
yra padariusi pustrečio bilijo
no kontrakcijų (susitraukimų) 
ir išpumpavusi maždaug 250,000 
tonų kraujo. Ji varo kraują per 
12,000 mylių arterijų, Venų ir 
katerpilarų, kad galėtų nuvesti 
maisto ir deguonio kiekvienai 
kūno celei — narveliui.

Inžinieriai apskaičiavo, kad 
toks širdies darbas yra lygus 
darbui automobilio motoro, nu
važiavusio milijoną mylių. Dėl
to širdis pasirodo jokiu būdu ne
santi tokia silpnutė, kaip daug 
kas manydavo.

Bet kuomet gi širdis ilsisi ? Ji 
ilsisi tarp kiekvienos kontrakci- 
jos. Kadangi tos pauzos yra il
gesnės negu laikas, reikalingas 
kontracijai, tad širdis paprastai 
ilsisi dukart ilgiau negu dirba. 
Juo lėtesnis širdies mušimas, juo 
ilgesnės poilsio pauzos. Tačiau 
mankštos ir susijaudinimo metu 
širdies mušimas padažnėja, o kai. 
pasiekia dvigubo greičio, tai šir-

Florida atkalbinėja 
norinčius ten keltis

Sparčiausiai augančio Atlanto 
pakraštyje vasarmiesčio Fort 
Lauderdale, Florida, laikraštis 
Fort Lauderdale News straips
nyje su klaustuku “Easy Living 
in Florida?” bene pirmą kartą 
taip atvirai perspėja norinčius 
senatvei keltis į tą saulės ir gėlių 
pusiasalį, ypač ribotų išteklių 
žmones.

Dar prieš keletą metų esą jei 
kas būtų pasakęs, kad jau gana 
naujų imigrantų į Floridos val
stybę, toks būtų paskaitytas 
kenkėju ir ištremtas į kurią šal
tą šalį. Dabar gi kalbos, kad 
“gana imigrantų” dažnėjanėios 
ir pasigirsiančios net iš oficialių 
vietų.

Praeitą savaitę Floridos valst. 
.senato prezidentas Jerry Tho
mas perspėjo, ar išmintinga esą 
toliau skirti pinigus propagan
dai, skatinant žmones keltis į 
Floridą.

Šis veteranas demokratas le- 
gislatorius nurodęs, kad dauge
lis į pensiją išėjusių žmonių, 
kurie buvo paskatinti keltis į 
Floridą ir čia praleisti savo li
kusius amžiaus metus saulėje ir 
gėlėse, tikintis, kad čia galės 
pragyventi pigiau, liko žiauriai, 
apvilti.

“Mūsų valstijoje gyventi kaš
tuoja tiek pat kaip kitose mūsų 
krašto vietose, pasakė sen. Tho
mas. Deja, daugelis pensininkų 
ir kitų tatai pradeda tik dabar 
suprasti, tačiau galutinai čia at
sikėlę jie pasijuto spąstuose, ne
beturį reikalingų išteklių kur 
toliau keltis. Daugelis, kurių pa
jamos yra ribotos, mažai beturi 
pasirinkimo. Jie yra priversti 
pasirinkti gyventi tokiose srity
se su tokiais patogumais, kokius 
išgali, greit įsitikindami, kad 
kainoms nuolat kylant ir tokių 
patogumų savo ribotais ištek
liais ilgai negalės ištesėti.
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Praeitą sekmadieni važinėjau su dvira
čiu. Ir pirmą kartą Klaipėdos kataliką 
bažnyčioje buvau.

RUGSĖJO 29 D.
Buvau vakar pas Eliozi, ir to pasekmė

je šiandien visą dieną bloga nuotaika bu
vo. Tik į vakarą pasitaisė.

Visą dieną šiandien graužė mane min
tis: Kodėl negaliu visiškai savistoviai gy
venti? Kodėl turiu prašinėti Eliozi, kad 
padėtų? Ir kodėl jo pagalba tik dabar pa
kyrėjo, nors visokeriopai šelpia jis mane 
jau seniai?

Neturėčiau per daug iš jo laukti, per 
daug tikėtis ar prašinėti, nes juk nesu uba
gas. Turiu gyventi savistoviai, kad kurią 
dieną galėčiau pasakyti, kad tik savo dar
bu ko nors pasiekiau. Keturių klasių kur
so vadovėlius, tiesa, prižadėjo jis man nu
pirkti, nes pats šį rudenį tai padaryti ne
pajėgčiau. Ir mokytis jis man padėti žada. 
Bet šiaip visur kitur turėčiau apsieiti be 
pašalpas.

Tai viena.
Antras dalykas, dėl kurio šiandien 

bloga nuotaika buvo, yra Eliozio pasako
jimas apie Kėkštus, širdingai jį ten pri
ėmė. Vaišino kaip beįmanydami. Buvęs 
dar prie Smilgio nuėjęs. Visi jį jau žino, 
visi jį myli. O aš? Beveik visi žino, kad 
dirbu dvare. Didelio ūkininko sūnus dirbu

dvare. Ir kodėl? Tur būt, kad nepaslenku 
namie dirbti. Net ir Papūnis kažką pajuo
kiančio mano adresu pasakęs.

Tas viskas turi paskatinti mane dirbti 
dar labiau, kad kurią dieną galėčiau par
važiuoti į namus taip, kaip Eliozis dabar 
parvažiavęs buvo, ir kad visi tuokart žino
tų, dėl ko aš, apleidęs tėvo ūkį, dirbau 
dvare.

Greitai atvažiuos pas mane Stasis, ma
no gerasis draugas ir idėjos brolis.

SPALIO 5 D.
Stasis buvo vakar. Užvakar atvažiavo, 

šeštadienio vakarą. Lova mano tokia ma
ža ir trumpa, tad nutarėva miegoti dar
žinėje ant šieno. Ir gerai ten buvo, šiltai. 
Ilgai šnekėjovos prieš užmigdamu. O ryt
metį išlindusiu iš daržinės buvova šienais 
apkibusiu ir ilgai rinkova juos nuo savęs. 
Policininkas šturmas atsirado, kažkur be
einąs ir pašnekino mudu, “ar ant šieną mie 
go jota v” pasakė. Gyvena jis prie pat dva
ro. Yra lietuvis, gerai lietuviškai šneka, 
bet sn dvaro savininkais Schwandfais mie 
lai šnekasi vokiškai. Tur būt ir pats save 
vokiečiu laiko. Jis turi gražią mergę. Vie- 
ne kartą nuvežėme jam vežimą šiaudų, ir 
ta mergė atėjo padėti m^-nioti. Kiti darbi
ninkai ją i šiaudus vertė. Juokėsi ji links
mai. Pasiveizėjo ir į mane, kažkaip rim
tai, bet nieko nesakė.

SPALIO 11 D.
Mokausi. Iš tikybos pakartojau visą 

naujojo įstatymo šventąją istoriją. Iš al
gebros praėjau visus šešis veiksmus ir ly

ginamuosius skaičius. Iš lietuvių kalbos k 

praėjau daiktavordį, būdvardį ir pradėjau 
sintaksę. Vokiečių kalbos dar nesimokau, i

SPALIO 18 D. I

Vakar gaudėme kumelius. Jau didelius,; 
žimmičius. Suvarė visus į tvartą ir reikė- '■ 
jo sugauti po vieną ir laikyti, kol kalvis 
uždėjo ženklus. O tie kumeliai kaip lauki
niai, nė prieiti negalima. Fricis rėkavo 
ant mūsų. Jis visuomet’ rėkauja ant dar-' 
bininkų, kaip puskarininkis ant kareivių. 
Niekuomet nepasišneka su žmonėmis žmo
niškai. O jo tėvas, senasis Schwandt’as, 
dar bjauresnis yra.. Tas tai nuolatinę ne
apykantą žmonėms savyje nešiojasi,

Tuos kumelius begaudant vienas už- : 
daužė Tamašauskiui su pasturgaliu j petį. 
Labai skaudėti pradėjo, ir jis nuėjo pas 
daktarą, šiandien sužinojom, kad yra 
pertrūkis vienas plonas peties kaulelis.

SPALIO 25 D.
I mokslą labai įsikniausiau. Bemiegu 

po septynias su puse valandos, ir viską 
daryti skubu, kad tik daugiau ' minučių 
mokslui atliktų. Blogai tik, kad ateina 
šalta žiema. Jau ir dabar kamanoje šalta 
mokytis. O kailinių vis dar neatsiunčia. 
Siūdina man ten baltinius, tai kartu su 
jais ir kailinius atsiųs.

Apie tą savo mokymąsi nieko daug pa
rašyti negaliu. Tik dirbu Uric, kiek žmo
gus dirbti gali. O darbas yra didelis daly
kas. Edisonas, minęs šiomis'dienotais, yra 
pasakęs, kad gelmališkumas susideda tik ‘

iš vieno procento įkvėpimo, o devyniasde
šimt devynių procentų darbo.

Oras keičiasi nežymiai. Bet kai palygi
nu šias dienas su tomis, kai buvau Sen
dvaryje, arba kai parėjęs į Paupį rugius 
pioViaū, didelis jau skirtumas yra. Pra
eitą ketvirtadienį, spalio 22-rą, iškrito pir
masis sniegas. O ir šalta jau yra pasidariu
si.

Toks didelis buvo runkelių laukas,. 
sunku darėsi pamanius, kaip reikės juos 
apdirbti, o jau ir suvežti baigėme.

Tik labai neturtingi yra tie mano šeimi
ninkai. Nė valgyti pakankamai neturi. 
Gerai bus dar kurį laiką, kad vakar pa
pjovėme kiaulę. Bet kai mėsą suvalgysi- 
me, o dar tas šaltis nžeis, nežinau kaip čia 
bus.

Jau greitai devynios, einu gulti.
LAPKRIČIO 1 D.

Dabar per dienas skaldome šakalius., 
Ten kiemo pakraštyje, netoli dvaro rūmų, 
šąla kojos prie darbo ant vietos bestovint 
Dviračiu atvažiuoja laiškanešys, su viena 
ranka medine. Man jis atveža “Trimitą”.

Vargas yra su atsikėlimu rytmečiais. 
Kai per dieną sušąlu, vakare labai mie
gas ima, mokytis nebegaliu. Tada tuojau 
po darbo einu gulti. Bet miegoti tegaliu 
sau leisti tik septynias su puse valandos. O ■ 
niekas nepažadina. Atsibundu naktį ir 
nežinau, ar jau laikas keltis, šoku iš lovos . 
į baisų šaltį, įbrėžiu degtuką ir randu, kad 
dar tik pirma valanda. Vėl atgulu ir tuo
jau užmiegu. Kai antrą sykį atsibundu ir 
degtuką įbrėžiu, jau Šeštą valandą randu.

Tris valandas pramiegojęs. O toks bran
gus mano laikas.

Bet ne kiekvieną rytą tokia nelaimė 
teatsitinka. Atsikeliu trečią, užsidegu sa
vo gerąją lempą ir sėduosi prie stalelio. 
Tas stalelis yra mano paties pasidarytas, 
nebuvo jo kambaryje. Padėjau ant kėdės 
prie lango savo dėžutę,. šalia jos dar vie
ną lentą, pritvirtinau — tai ir yra mano 
staliukas.

Greitai šalta pasidaro prie stalelio be
sėdint. Tada išsiimu iš lovos patalus ir 
apsisupu jais. Vistiek šalta ir su patalais.

Mokausi iki paskutinės minutės. Tik 
minimumą laiko tepalieku atsiprausti ir 
papusryčiauti. Gerokai sutyręs nuo šalčio 
tada jau esu. Greitai dardu laiptais pakal
niui į virtuvę, greitai prausiuosi, pusry
čius suvalgau, ir. bėgu į arklių tvartą, kur 
renkasi visi darbininkai. Arklių tvarte su
stoję laukiame, kol ateis Fricis paskirstyti 
mus į darbus. Arklių tvartas yra šiltas, ir 
ten belaukiant aš atsileidžiu nuo šalčio ir 
sustirimo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”
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OR. ANNA balionas 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 8-322$

Rezid. tefof. WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 0 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DUKART AUKSINIS JUBILIEJUS
Ne šimtas metų, bet šimtą 

kartų atlikta Alvudo vaikų te
atro kultūrinė radijo valandė
lė, per Sophios Barčus šeimos 
radiją perduodama, susilaukė 
šios sukakties 1971 m. vasario 
1 d.

Alvudas, siekdamas padėti 
tėvams išugdyti priaugančią 
kartą gerais lietuviais, įsteigė 
vaikų teatrą ir neilgai trukus 
— lietuviškas radijo valandė
les, kurios astuonių metų ir 
keturių mėnesių bėgyje be per 
traukos buvo atliekamos vie-

SU VELlOMu a, sduxNTU ATSISVEIKINUS

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, 
antrao., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

, P. ŠILEIKIS, 0. P.
ure ORTHOPEDAS-PROTEZISTASU3 Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRA01NSKAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

opiometrisias.

DR. EDMUND E. C1ARA
z/uy W. >tst STREET

Tai.; GR 6-2400
vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, i—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

seštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
' GYDYTOJAS !R CHTRURiŠAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71št STREET 

VALANDOS: Pirmai 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”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

VOKIŠKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi p atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 L—

'pERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063^

rz---------------------------------------------------------------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. LEONAS SEiBUTIS
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 rez. telef.: 448-5545

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

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

Valandas: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099_______

Idr: vyt. tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST STREET
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123
Rezid. tel?f.: Glbson 8-6195

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i 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.

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

Lietumi taipgi perfa r pardaxU 
ir progas mino taktai per 

naujienas

Write: The Preaideefa Committee 
on Mental Retardation, 
»*»»» I

________ ■ - - I
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ną kartą mėnesy po 15 minu
čių kiekvieną pirmąjį pirma
dienį. Kol veikė Sophie Bar
čus vadinamos vakaruškos, tai 
vakarais nuo 7 vaL, o 1970 m. 
vakaruškas panaikinus — pir
madienio rytais ir tik su 10 
min. laiko.

Nors programėlė atliekama 
per 15 — 10 minučių, tačiau 
paruošti ją, parepetuojant su 
vaikais ir įrašant į mikrofono 
juostelę, užtrunka ne mažiau 
pustrečios valandos. Progra
mas praveda vaikų teatro di
rektorius Alfas Brinką su pa
dėjėjomis: Aldona Sobieskie- 
ne, Anele Kirvaityte ir Jone 
Bružiene. Techniškiems dar
bams atlikti instrumentus ir 
visą kitą medžiagą duoda vai
kų teatro kuratorius dr. J. Ado
mavičius, pats atlikdamas ir 
pranešėjo rolę. Neretai dr. Ad. 
užleidžia ir savo butą kai Ga
ge Parko Fieldhouse patalpos 
būna užimtos.

Alinimą radijo valandėlė pir 
mą kartą pasigirdo 1962 m. 
lapkričio 5 d. Ją lietuvių visuo 
menei pristatė dr. J. Adomavi
čius sekančiais žodžiais: Šis 
teatras suteikia galimybę lie
tuviukui pasireikšti savo gabu
mais. Leiskime visiems lietu
viukams ugdyti savus talentus 
ir visuomeniškumą šio teatro 
aplinkoje”.

Dalyvavo aštuoniolika vai
kų: Arvydas Žygas (5 m.) Ed
mundas šilkaitis (10), Juozas 
Milavickas (11), Benediktas 
Mitkus (11), Birutė Bružaitė 
(8), Rita Sekmokaitė (7), Regi 
na Karvelaitytė (13), Irena-Ala 
čiulytė (12), Geraldina Navi
kaitė (13), Gailutė Afačiulytė 
(12), Violeta Sobieskytė .(7), 
Joana Duseikaitė (10),. Astra 
Totoraitytė (3), Rasa Janušai- 
tytė (7), Nijolė Azulaitė (12), 
Rasa Čepaitė (10) ir Jūratė Če
paitė (8). Jie atliko dainų,, mu 
zikos ir deklamacijos pynę. 
Chorui dirigavo Konstancija 
Čepienė, kanklininkėms — jų 
mokytoja Anelė Kirvaity tė. 
Užbaigiant valandėlę^ žodį ta
rė Alfas Brinką: “Mieli tėve
liai, leiskite kiekvienam savo 
vaikučiui pareikšti, ką jis ga
li ir ko jo siela trokšta. Tai 
yra vienintelė pi*oga — Alvudo 
vaikų teatras. Jie čia randa 
jaukų kampelį— su jais kultū
ringai bendrauja visi jų drau
gai ir mokytojai, šiandien jūs 
girdėjote pirmą šio teatro radi 
jo valandėlę. Ir toliau, girdėsit 
pasirodant vaikučius, kurie 
dirba Alvudo vaiku teatre’’.

Pasižiūrėjus į šių vaikų artis 
tų amžių, darosi aišku, kad 
šiandien, po aštuonerių metų 
ir ketverių mėnesių, jie nebė
ra vaikai, bet jaunuoliai, bai
gę ar bebaigią aukštesniąsias 
mokyklas, o kai kurie Įkopė ir 
į aukštąsias. Belieka tikėtis, 
kad jų įmintos pėdos vaikystė
je lietuvybės bare neišdils iš jų 
atminties, bet skatins lietuviš
kosios dirvos neapleisti.

Pasikalbėjus su vaikų teat
ro darbuotojais, tenka išgirsti, 
jog ne visada yra lengva dirbti 
ir paruošti, ne visada ir pasie
kiama kaip norima. Tačiau 
džiugina vaikučių pastangos ir 
jų tėvelių geri norai vežioti 
vaikus į repeticijas, nežiūrint 
nei oro, nei melų laiko. Kar
tais jie techniškai padeda ruo
šėjams, siekdami jiems palen 
gvinti.

Vaikų teatro veikėjai yra dė
kingi tėveliams už talką, taip 
pat už darbą ir vaikučiams, su 
kuriais yra miela dirbti. Dide
lis ačiū priklauso ir radijo stu
dijos savininkams bei progra
mų vedėjams Aldonai ir Felik 
sui Daukams. Alvudas nuošir 
džiai dėkoja už neapmokamai 
teikiamą laiką savo valandoje.

Ateinančio kovo mėnesio 
pirmą pirmadienį, 11 vai. die
nos per tą patį radiją vaikų 
teatras su savo kultūrine va
landėle prisistatys jau šimtą 
pirmąjį kartą. Prašome pasi
klausyti. O. Algminienė

1971 m. vasario 2 cL, Chicago- 
je mirė adv. Antanas Sugintas. 
Atsisveikinimas įvyko vasario 
5 d. Mažeika - Evans koplyčioje. 
Į atsisveikinimą buvo susirinkę 
daug žmonių. Prie karsto kal
bėjo įvairių organizacijų atsto
vai.

Mečys Mackevičius kalbėjo 
Liaudininkų S-gos Centro Komi
teto vardu, primindamas velio
nio nuveiktus darbus liaudinin
kų partijai, lietuvių tautai ir 
Lietuvai. Jo kalba buvo perpin
ta jautriais patriotiniais žo
džiais.

Dr. K. Griniaus Fondo ir Var
pininkų vardu kalbėjo Liudas 
Šmulkštys. Jonas Gudauskis 
prisiminė velionio jaunystę. Jie 
kartu augo, jų tėviškių laukai 
rubežiavosi. Be to, jie buvo ne 
tik kaimynai, bet ir geri drau
gai.

Lietuvių Teisininkų dr-jos 
Centro Valdybos vardu kalbėjo 
Jonas Talalas; Ralfo — Juozas 
Mackevičius.

Algirdas Budreckas atsisvei
kino “Naujienų” dienraščio ir 
Lietuvių Teisininkų dr-jos Chi
cagos skyriaus vardu.

A. Sugintas buvo šakota as
menybė. Jis buvo ne tik puikus 
advokatas, bet ir geras politi
kas. Velionis buvo Lietuvos Sei
me atstovas. Jis buvo pagarsė
jęs, kaip geras žinovas žemės 
reformos įstatymų. Velionis ge
rai valdė plunksną ir buvo 
“Naujienų” bendradarbis.

Atsisveikinimas baigtas sugie
dojus Lietuvos himną. Atsisvei
kinimą pravedė Mečys Macke
vičius.

Vasario 6 d^ šeštadienį prieš 
išvežant velionio palaikus kre
macijai, prie karsto atsisveiki
nimo kalbą pasakė Jonas Ber- 
tašius, o krematoriume — Jo
nas Našliūnas. Mirusiojo palai
kai buvo sudeginti. Velionio pe
lenus laikys urnoje Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, kol Lietuva 
atgaus nepriklausomybę.

Algirdas Budreckas

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

RF-MXTTF TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GMJS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 kr PR 84)834

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harl.m Ava. — 586-122$

PETK
IEVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Kon

sulato New Yorke paieškomi 
asmenys:

Abutis ar Eibutis, Stanislo
vas, s. Jono ir jo du sūnūs: Jo
nas ir Stanislovas, kilęs iš Pur 
venų km., Viekšnių apskr., į 
JAV-bes atvylcęs apie 1901 me
tais, gyvenęs Detroit, Mich.

čižas Stasys, gim. 1926 m., iš 
Panevėžio 194-1 m. pasitraukė į 
Vokietiją, vėliau apsigyveno 
Kanadoje.

Grigas - Jakubauskaitė Pau
lina, d. Juozo, gim. Kučiū
nų kaime, Lazdijų valse., gy-r 
venusi New Yorko apylinkėje.

Grybas Aleksas, gim. 1925 — 
27 metais^ po karo gyvenęs 
Danijoje,’vėliau atvyko į JAV- 
beš. ■ ;

Gurinavičius Alfonsas, sūn. 
Boleslovo, gim. 1921 m, vas. 9 d., 
Jaraslavos km., žeinių pastas, 
Kėdainių apskr., 1943 m. gy
veno Vokietijoje, 1946 m. bu
vo Anglijoje,*^ vėliau persikėle 
į JAV-bės.

Karečka Ahtanas, s. Igno, 
gim. 1909 metais Naumiestyje, 
buvęs lakūnas, gyvenęs Kaune.

Kepežinskięnė — Patriuba- 
vičiūtė Ona, ir jos sūnūs: Anta 
nas ir Simonas.

Kisieliauskas Jonas ir jo se
suo Kiseliauskaitė, Zosė, d. 
Prano, gyvenę Waterbury, 
Conm, atvykę prieš I Pasauli
ui karą. ,

Kiškis Jonas, kils iš Gelučių 
km., Kovarsko vaisė,, Ukmer
gės apskr., gyvenęs Chester, 
Pa. "?

Končius Juozas, gim. apie 
1923-25 metais, gyvenęs Tel
šiuose, iš Vokietijos atvykęs į 
JAV-bes 1950 metais.

Leskauskis Mykolas, s. Igno, 
gim. 1904 m*. Padubisio km., 
Girkalnio vi., Raseinių apskr.. 
1927 m. išvykęs Į Kanadą, pas
kutiniu metu gyvenęs Estewan, 
Sask., Canada.

Miliauskas Juozas ir Vincas, 
abu broliai į JAV-bes atvykę 
1911 metais, Juozas gyvenęs 
New Kensington. Pa., Vincas 
— Brooklyn, N. Y.

Misiūnas Albertas, s. Tamo
šiaus.

Remenčiūtė Domicėlė, d. Jo
no, ištekėjusios pavardės ne
žinoma, gim. 1911 m. Bartiškių 
km., Raudonės valse., Raseinių 
apskr., iš JAV-bių persikėlė į 
Argentiną.

Šimankauskai du brolioi ir 
seserys, į JAV-bes atvykę 1912 
metais iš Liudvinavo valse., 
Marijampolės apskr.

Urbetis Frank, gyvenęs 1316 
James St., Baltimore, Md., ir 
jo .duktė Alena, ištekėjusios 
pavardės nežinoma.

Urbetis Juozas, s. Juozo ir jo. 
sesuo Julijona, anksčiau gy
venę Baltimore, Md.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:
Consulate General of 
Lithuania
41 West 82nd Street
New. York, N. Y. 10024.

• ’ ■ 
h GIMTOJI KALBA -
E kopų šnabždesio debesim ir 

/prošvaistėm, 
B marių virpulio ir ežerų nendrėtų, 
B duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta 
Su perregima gintaro šviesa 
Ji—motinos baudžiauninkės lopšinėse, 
jį — Pirčiupio smėlynų raudose...

Ja kalba pievų tyluma ir gatvių 
/gaudesys, 

Balkonai priemiesčių naujių spalvoti, 
Gelsvu kasyčių juokas ir pušų rimtis, 
Ir tie veidai, rūstim ir meile išvagoti.

Janina Degutytė

Susirinkimij ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
vasario 17 dieną, 7:30 vai. vak. Holly
wood svetainėj, 2417 W. 43rd St. Na
riai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
bėgančius reikalus. Jau laikas užsi
mokėti savo duokles. Taipgi išgirsite 
komisijų ir kitus pranešimus.

Rožė Didzgatvienė, rast

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, vasario mėn. 17 dieną 1:00 
vai. po pietų Almera Simos svetainė
je. 1040 N. Drake Ave., pirmame aukš
te, 103 kambaryje. Nariai ir narės 
prašomi atvykti ir pasistengti atsives
ti kandidatų, norinčių Įstoti i mūsų 
klubą. Po susirinkimo kuklios drau
giškos vaišės.

W. Mankusr rast.

ANTON TAMKEVIČIA
Buv. Lietuvių Tautinių Kapinių Direktorius

Gyv. 7241 So. Troy Street
Mirė 1971 m. vasario 14 dieną, 12:25 vai. popiet, sulaukęs 88 me

tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Seirijų vafeč., Suvalkų krašte.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Joseph Tamkevich, marti Estella — mirusio 

sūnaus Villiam Sr. žmona, anūkai — William Jr. ir Linda Lou Swiercz, 
jos vyras Charles, proanūkė Holly Lynn Swiercz ir kiti giminės, drau- 
kai bei pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Josephine Stulginskaitės.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Trečiadienį, vasario 17 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Anten Tamkevičia giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, giminės.

-Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

6845 SO. WESTERN AVE

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i : • : ' c r-: . ■
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

. MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
- - • r

*•

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
F 3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 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. 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 
■■■■' ■' I — ■ I HIM ——— ■ 'I ——

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois I
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Muz. Ričardas Sabonis - “šikšnosparnyje”
Advokatas Blinda

Muz. Ričardas Sabonis yra 
“Pirmyn” choro repeticijų nuo 
kiliais akoinponiatorius. liet 
Johann Strausso “Šikšnospar
nyje” jis atliks ir solisto — ad
vokato Blindos vaidmenį.

Choristų Hollywood salėje 
(kur sekmadieniais 4 vai. po 
pietų vyksta repeticijos) ra

mdau dar tik mažų būreli, o iš
tikimasis akoinponiatorius jau 
ir besėdįs prie pianino. Pasi
naudodamas dėkinga proga, 
nieko nelaukęs, tuojau užkal 
binu visuomet linksmai nusi
teikusi muz. R ■ Sabonį.

Ne kartų jau matęs jo miklių 
pirštų žaidimų ant pianino 
klavišų, susidomiu — kaip šio 
laimėjimo buvo pasiekta. Pa
sirodo, kad visa jo šeima — 
be išimties muzikai. Tėvas 
Kostas apie 40 metų išvargo- 

'nininkavęs lietuvių parapijoje, 
prieš kelerius metus mirė. Mo- 

»tina Leokadija ir. dabar lebe- 
vargonininkauja švl Juozapo 
parapijoje. Brolis Robertas eilę 
metų buvęs vargonininku šv. 

: Petro ir Povilo parapijoje. Se
suo Silvija— gabi pianistė — 
šiuo metu esanti vargonininke 

: tolimoje Kalifornijoje, San 
Francisco mieste. Jis pats — 
Ričardas —- pradėjęs vargoni
ninko darbą Roselande, 1952 
m. -toms pačioms pareigoms 
buvęs pakviestas i šv. Jurgio 
parapiją Bridgeporte. Po ket
vertų čia išdirbtų metų, gersi; 

■įkėlęs i šiaurinę Čikagą, "į šv. 
'Pranciškaus parapiją, kurioje 
įif dabar' tebedirbąs.

Pianinu: jau skambinąs, nuo 
septintųjų savo amžiaus metų. 
'Pirmoji jo muzikos'mokytoja 
buvusi motina. Dvylikos metų 
-.būdamas, įstojęs į«. muzikos 
'konservą toriją - . Čikagoje. Pa
grindiniais7 dalykais pasirinkęs 
piahiną ir* vargonus.' - —- -

Baigęs konservatoriją, bū-: 
damas 20 m. amžiaus, perė
męs iš tėvo pareigas Visų šven 
tųjų parapijoje Roselande. 
Pirmą viešą pasirodymą su sa 
yo paruoštu choru turėjęs baž 
nytiniame koncerte, kuriame 
buvę atlikta Du, Boi$ “Septyni 
Kristaus žodžiai”.

Nesitenkindamas .vien var
gonininko pareigomis, muz. 
Ričardas Sabonis nuo 1965 m. 
kasmet miesto centre suruošia 
savo pianino rečitali, šiais me 
tais toks jo rečitalis bus birže
lio 10 d. I vai. p. p. 110 S. Mi
chigan Ave. Fine Arts Bldg.

Iš anksčiau žinodamas, kail 
muz. B. Sabonio motina nelic- 
tuvė, bet dabar girdėdamas 
gana gerai vartojamą lietuvių 
kalbą, susidomėjęs pasiteira
vau, kas buvo toks geras jo lie 
tuvių kalbos mokytojas. Links 
inasis muz. R. Sabonis šį jo lie
tuviškai išmokymo nuopelną 
pasiskirstė i tris dalis. Pirmąją 
šios kalbos žinių pradžią gavęs 
iš tėvo; antrasis mokytojas bu 
vęs gyvasis praktinis reikalas 
jaunam vargonininkui ben
draujant lietuvių parapijoje su 
gyvais senosios kartos žmonė
mis, mažai anglų kalbos te
mokančiais, ypač kalėdojimo 
metu. Ir tretysis,. daug jam pa 
dėjęs lietuvių kalbos žinias su
stiprinti — buvęs jo mielas bi
čiulis muz. Faustas Strolia, su 
kuriuo jis kalbėdavęs tik lie- 
ttiviškai..

Pasinaudodamas muz. R. Sa 
bonio nuoširdžiu šnekumu, 
panūdau pasiteirauti, kas jį 
suvedė į artimą sąlytį su “Pir
myn” choru. — Pagrindinė 
priežastis — jo jau mirusio tė
vo ir muz. K. Steponavičiaus 
buvusi artima draugystė. Prieš 
didžiąją “Pirmyn” choro veik 
los pertrauką jo repeticijos bū 
davusios Bridgeporte. — Tai 
ten ir. buvęs prisodintas prie 
pianino akomponudti šiam 
chorui. ' •

Operetės drrigcntui'muz. K. 
Steponavičiui kviečiant choris
tus užimti savo vielas, dar 
spėjau paklausti mųz,,R, Sabo: 
riį, kaip janrpatinka' dirbti po 
dešimties metų “Pirmyn” cho?- 
ro pertraukos su . nauju jo sąs
tatu, kurio didžiąją daugumą 
sudaro naujieji 1 ateiviai. — 
Vienas malonumas, — trumpai 
ir .be .svyravimų pareiškė ma
no malonusis - pokalbininkas. 
— Visi tokie nuoširdūs, drau
giški, o repeticijose stengiasi

Princas Edward, Kento kunigaikštis, 
yra Britanijos karalienės Elzbietos 
pusbrolis. Jis tarnauja kariuomenėje 
ir turi majoro laipsnį. Neseniai jo 
vadovaujamas dalinys buvo paslystas j 
Siauriną Airiją malšinti riaušiy. Brity 
parlamente ir spaudoje jo pasiuntimas 
į Airiją yra kritikuojamas. Bijoma, 
kad fanatiški airiai gali jj nužudyti 

arba bandyti pagrobti.

pasiekti galimai geresnių re
zultatų.

Kovo 27 — 28 dienomis muz. 
Ričardą Sabonį Marijos mo
kyklos salėje išvysime Johann 
Strausso “šikšnosparnyje” ne 
prie pianino sėdintį, kaip da- 
dar repeticijose, bet kaip so
listą, atliekantį advokato Blin
dos vaidmenį. Ig. Serapinas

JUANITA CASTRO
PAS LIETUVIUS

HELP WANTED — FEMALE 
Derbininkig Reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.'1 

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Hl. • Tel. MO 6-3985 
-< Yra vieta automobiliams pasistatyti*

Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir* įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa- , 

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais. r

Duobkasių streikas 
baigėsi pirmadienį

Keturias dienas trukęs 21 ka
pinių duobkasių streikas Chi- 
cagoje pačiam merui Daley 
tarpininkaujant baigėsi strei
kininkų lafmėjiniu. Miesto 25 
kapinių savininkų sąjunga su
tiko kapinių darbininkams tri
jų metų bėgyje pakelti algas 
po pusantro dolerio valandai 
ir kai kuriuos priedus.

Lietuvis pasiūlytas 
į Chicagos miesto tarybą

Chicago Tribune paskelbė 
ilgą beveik visiems 50 miešto
wardams’ kandidatų sąrašą į 
miesto tarybos narius — alder- 
manus. 18-tam wardui pasiū
lytas Donald Janulis, respub
likonas, šildymo ir šaldymo 
reikmenų kompanijos savinin
kas, buvęs veiklus civilinėse ir 
mokesčių mokėtojų organiza
cijose.

GENERAL OFFICE
Plumbing and Heating Wholesaler 
has excellent position for qualified 

Steno and Typist. 
Excellent Opportunity. 

SCHULHOF CO.
4243 No. HONORE 

CHICAGO 348-1123
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

HOUSEKEEPER
FOR A WIDOWER

Light house cleaning, plain cooking, 
steady work. Live-in. New immigrant 

accepted.
Must speak little English.

TeL: 248-5503

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnkv Roikla

DENTAL TECHNICIANS
ALL AROUND CHROME MEN.

Testing, polishing and finishing.
Very good pay.

247-1094
WIPLA DENTAL LAB.

1951 W. 22 PLACE

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ISNUQMOJAMAS 5 kambarių apšil
domas butas su 2 miegamais prieš pat 

Marquette Parką. Tel. RE 7-0012.

Vėl gresia CT A streikas?
šešiolikai dirbtuvių unijoms 

priklausantieji apie 1,000 CTA _ 
darbininkų praeitą pėhktadie- luoti. 
nį nutarė streikuoti. Priežastis 
— nesutarimas su Chicagos 
Tranzito administracija dėl 
papildomų atlyginimų, Jei jie 
sustreikuos, daugujnąs CTA 
operacijų turės sustoti.

teisino, kadangi pasirodė, jog 
svarbiausias prieš teisiamuo
sius liudininkus, kurs tvirtino 
pats dalyvavęs Alfano nužu
dyme, pasirodė mėgstąs paine

TRUMPAI

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

A. & L. INSURANCE & REALTY

GEROS DOVANOS :
’ T . J ' '

šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 
didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata 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____________$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi.

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

. SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas jva'riv prekię.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI._ - - ___ . - -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 6062$. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halcted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

{vairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

t— 11 ’

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Hgų metų patyrimas.

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

--------------------———-—-———--————-——--------------------------—-

Juanita Castro, 
dbtojo komunisto 
sesuo, savo ugningoje kalboje 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo šventėje praeitą sek
madieni palietė savo brolį ir jo 
teroru paremtą valdžią ir barė 
Ameriką už komunistams ro
domą, kaip ji sakė, “appease- 
mentą” (norą sugyventi nuo
laidomis). Ji pasakė, kad jos 
misija esanti perspėti ameri
kiečius, jog “katastrofa” yra 
neišvengiama, jei komunizmo 
ligos plitimas nebus sustabdy
tas.

“Kuba, mano broliui vado
vaujant, yra pavojus visam Va 
karų pusrutuliui” kalbėjo ji. 
Įsidėkite mano žodį, Bolivija 
ir Peru bus sekančios, kurios 
gali patekti į komunistų na
gus!” Ji perspėjo, kad ne be 
komunistų pastangų mūsų 
jaunoji gentkartė yra apsikrė
tusi narkotikų vartojimu ir 
kad iš tokios gentkartės, jei ji 
nesusipras, nieko gero negali
ma laukti.

“Kai tokia gentkartė pasieks 
politinės kontrolės, demokrati 
nio pasaulio destrukcija bus 
atsiekta”, pranašavo ji.

Geroką kalbos dalį ji pašven 
tė pagirdama lietuvius, kurie 
ryžtinga savo kova dėl paverg 
tos Lietuvos laisvės šiandien 
stovi kovos prieš komunizmą 
ir už laisvę pirmosiose fronto 
eilėse.”

Kubos barz 
diktatoriaus
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Kriminalas mažėja?
Chicagos policijos superinten

dentas pranešė, kad sunkiųjų nu
sikaltimų tarp sausio? ir vasario 
3 d. buvo 5.1 nuošimčiais ma
žiau negu per tą patį laikotarpį 
praeitais metais. Kriminalas su
mažėjęs vfšoše sunkiųjų nusikal
timų kategorijose išskiriant plė
šikavimus, kurių per tą laiką pa
daugėję 13.8 nuošimčių. .

Sumažėję; smurtingi .užpuoli
mai (30.3% mažiau), išprievar
tavimų (25% mažiau), vagys
čių virš _S50 9,7% mažiau; . au
tomobiliu.. vagysčių 8.5%.'}jięar 
žįaų, irimušimų mažiau, įsi
laužimų 2M% mižiau. , f,-.

Chicaga žada būti 
konvencijų miestu

Chicagos konvencijų ir tu
rizmo biuro direktorius O’MaL 
ley pareiškė, kad iki 1974 mčr 
tų Čhicaga kasmet patrauks 10 
milijonų lankytojų, kurie duos 
miestui-po bilijbhą dolerių’ pa
jamų.

Praeitais 1970 metais Chica- 
goje lankėsi 7,368,000 konven
cijų ir turizmo vizitorių, kurie 
davė miestui 8745 milijonų pa
jamų.

Mažiausiai desimtąją paja- 
mų dalį duosianti didžioji nau 
joji konvencijų hale McCor
mick Place.

vie-

Nespėjo išteisinti 
kaip vėl nusikalto

Chicagos policija ieško 
no iš juodžių gatvės “Black P
Stone nation” gaujos “vyriau
siųjų” — Main 21 narių, Tony 
Carter, 19, atpažinto vieno iš 
trijų, kurie praeto penktadie
nio naktį prie 1011 E. 72 Street 
nušovė Charles Garret, 22, gy
venusį 7229 S. Ellis Ave..

Carter su šešiais kitais tos 
gaujos vadeivomis buvo teisia
mi dėl detektyvo James Alfa
no nušovimo praeitų metų rug
pjūčio 13 d., bet jury po 22 va
landų svarstymo juos visus iš

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA ^-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank lapelis 
320814 W. 95th St.

9Ą 4-8654 . FMiVKAMtl

State Farm fIreland Casualty^ Company į

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras" ’2lpo 6. 
Naujas šildymas gazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus. • , ;

LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2^-būtukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000. gal ir mažiau. - L2‘-

2 GERI MURINTAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina susi
tarsim.

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

vra

— Vasario 16-to minėjimo 
proga buvo atidaryta tradicinė 
Chicagos lietuvių dailininkų 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje Jaunimo Centre. Dalyvauja 
21 dailininkas su 39 darbais. 
Paroda tęsis iki vasario 21 d. 
Vėliau bus plačiau.

— Agnė Lukšytė, gyv. Aus
tralijoje, pasirodė su Savo no
velių; knyga ‘fKalnų velnias”. 
Knygoje yra 15 novelių; Ilius
travo dail. V. Ratas, išleido H. 
Meiliūnas, Australijoje

— Al Sakanis, Kellv aukšt. 
mokyklos studentas ir futbolo 
komandos žaidėjas, dienraščio 
Spn-Tiimes yra vertinamas ge
riausiu guard apylinkės - ko
mandose. -Kelly mokykla 
Brighton Pk. apylinkėje.

■-L Patricia Kamaraitė, Kellv 
aukšt mokyklos studentė lai
mėjo antrą vietą už savo darbą 
biologijos srityje, metinėse 
mokyklos varžybose,.

— Juozas Adukonis, Norwo
od, Mašs., yra šio miestelio gy
ventojų išrinktas Į savivaldy
bės finansų komisiją.

— Atlanto Pakraščio daili
ninkų: paroda vyksta Kultūros 
židinyje, 361' Highland Blvd., 
Brooklyne. Paroda uždaroma 
vasario 21 d. vakare. Kovo 13 
— 14 d. ten bus dail. Prano 
Baltuonio, gyv. Montrealyje, 
darbų paroda.

— Dr. Kosto Jurgėlos knyga 
“Lietuvos sukilimas 1862 — 
1964 metais” ir Lituanistikos 
studijos St. Xavier kolegijoje 
bus pristatyta visuomenei spe
cialiose iškilmėse, kurias ren
gia Lietuvos istorikų draugija 
taip pat inž. Antanas ir Marija 
Rudžiai vasario 21 d., 4 vai. 
popiet, Jaunimo centre.

— Tradicinė Chicagos Lietu
vių Dailininkų paroda atidary 
ta vasario 13 d. Čiurlionio gale 
rijoje. Lankymo laikas 7-9 
vai. vak., kasdien, savaitgaliais 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Paroda uždaroma vasario 21 d.

♦ Solistė Dalia Kučėnienė, 
akt. Laima Rastenytė - Lapins
kienė, akt Leonas Barauskas ir 
eilė jaunųjų aktorių dalyvauja 
komp. Dariaus Lapinsko veika
lo IL VIGILANTE DEL MARE 
pastatyme. Veikalas dedikuotas 
Simonui Kudirkai. Rengia Mar
gutis, vasario 27, 28 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. Bilietai Marginiuose ir 
Margutyje. (Pr).

GERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450
r A. -n * -MW > - W - Ą '7*^'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
kitus kraštus 

p. Nedzinskas, 4065 Archer, 
Chica^ III. 60432. Tel. YA 7-5980

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. - Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

^UTKLt4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima . gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. S49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. -Ra
diant šilima, aluminijaus langai, 2 
automobiliu garažas,* geroje vietoje. 
Tik .$24 200. ' .

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karsto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta. į 
vakarui nho Putaski AveJ-SI15.000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
plytų 20 metu mūras. Flexikor kon-. 
strukciia. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik S1P5.000. ' r..'*’’

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzia Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL- REpublIc 7-1941

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390
z

♦ Chicagos Lietuviu Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas 
kviečia visus į KAUKIŲ BALIŲ 
vasario mėn. 20 d., 8 vai. vakaro 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern. Ave. Įėjimas 1,50 dol.

(Pr).

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321 4-,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
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

A. ABALL ROOFING 
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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-7327

-NAUJIENOSE”




