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ANTANO RUDŽIO PAGERBIMAS

IŠ VISO PASAULIO

Amerikos astronautai mokosi, kaip valdyti erdvėlaivį, kuris nusileidžia ir pakyla nuo Mėnulio. 
Šis erdvėlaivis gali skristi 60 jūros myliy greičiu. Panašiu erdvėlaiviu astronautai Shepard ir Mit
chel nusileido ir pakilo nuo Mėnulio. Astronautai turi išmokti valdyti šj erdvėlaivį savo kūno ju
desiais. Jie taip pat turi mokėti prijungti jį prie didesnio erdvėlaivio, kuris vėliau 'juos grą

žins Žemėn.

. ČIKAGĄ. — Sekmadienį Čikagos Jaunimo Centre įvyko 
Antano Rudžio ir Marijos Rudienės pagerbimas, jų lietuviškos 
veiklos įvertinimas, sutraukęs pilną salę Čikagos lietuvių visuome
nininkų, kultūrininkų, Rudžių draugų, įvairaus amžiaus, įvairių 
profesijų atstovų. Lietuvos Istorijos Draugija pristatė Rudžių 
finansuotą, dr. Kosto Jurgėlos prašytą, istorinę knygą apie Lie
tuvos sukilimą 1862—1864 metais. Kartu buvo formaliai įvestos 
lietuvių kalbos studijos St. Xavier Kolegijoje. Trečioje visos pro
gramos dalyje buvo pagerbtas Antanas Rudis, sulaukęs 60 metų. 
Visa programa, nors netrumpa, buvo gražiai išbalansuota, sklan
džiai pravesta jos vedėjos Nijolės Jankutės-Užubalienės. Po ofi
cialios dalies sekė turtingos vaišės.

BELGIJOJ PRASIDEDA PASAULIO 
ŽYDŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJA
BRIUSELIS. — šiandien Belgijoje prasiqeda pasaulio žydų 

vadų suvažiavimas iš 50 šalių. SuvažiavimasInz. Antanas Rudis

Trumpą kalbą pasakė prof. S. 
Dirmantas, Lietuvos Istorijos 
Draugijos pirm. Jis aptarė dr. 
Jurgėlos knygos reikšmę, linkė
damas autoriui daug sėkmės' 
ateities darbuose. Autorių Ra
čiau pristatė Jonas Damauskas, 

. “Lietuvių Tautos Praeities” rę- 
. faktorius? Jis suminėjo dr. ’Jur

gėlos visus veikalus lietuvių ir 
anglų kalbomis. Pats naujos.

■ ■ knygos autbriuš dr: K.' Jurgėla 
kalbėjo • apie 'Lietuvos istorijos 
reikšmę ir apie ‘savo sumanymą 

"Studijuoti fr ‘parašyti knygą 
apie lietuvių rezistenciją praė
jusiame šitntmetyje.

. Toliau programos vedėja pri
statė dr. Harry Marmion, Saint 
Xavier kolegijos prezidentą* ku- 
riš papasakojo apie lietuvių kal- 

t bos „studijų ir kitų kolegijos su
manymų planus. Jis pareiškė, 
kad A. Rudis yra vienas kolegi
jos direktorių, savo lėšomis pri
sidedąs prie kolegijos finansinių 
problemų išsprendimo. Milton 
Finstein, Xaviero kolegijos kal
bų departamento direktorius, 
smulkiau supažindino su kole
gijos lietuvių kalbos studijų pro
gramą ir prašė visu lietuvių pa
galbos bei kuo gausesnio studen
tų skaičiaus. Registracija bus 
gegužės mėn. 4, 6 ir 11 dienomis.

Prieš kolegijos atstovų kal
bas aktoriai Stasė Kielaitė, Leo
nas Barauskas ir Jonas, Kelečius 
atliko, rašytojo A. Barono mon
tažą “Tolima brangi tėvų ša
lie”. Vienoje vietoje iš naujos 
knygos paskaičius apie sukilimo 
vado. Sierakausko pakorimą, au
torius klausė: “Kaip pakarti 
mintį?” Aktoriams gėles įteikė 
Loreta Stončiutė. Muzikinėje da
lyje solistai Dalia Kučėnienė ir 
Algirdas Brazis padainavo, po 

. dyi dainas, akomponuojant Da
riui Lapinskui ir Aldonai Bra- 
zienei.

Inž. Antano Rudžio pagerbi
mas į sceną išvedė abu Rudžius, 
Istorijos Draugijos pirm. S. Dir- 
mantą ir A. Rūgytę, kurie įtei
kė draugijos dovaną. Draugų 
vardu dovaną įteikė prof. B. Vit
kus ir O. Gradinskienė — dail. 
Marčiulionienės “žvakidę”. Mai
ronio eilėraštį gražiai padekla
mavo Gražina Vindašiutė. Visi

NEW ORLEANS. — Louisi- 
anoje ir Texas keli uraganai pa
darė žmonėms daug nuostolių. 
Žuvo 65 asmenys, iš jų 59 Mis
sissippi valstijoje, keli šimtai bu
vo sužeisti. Pastatams padaryta 
daug sužalojimų.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentui Nixonui pažadėjus su
tvarkyti Amerikos sveikatos pa-! 
dėtį, kelios organizacijos pasiū
lė savo planus, jų tarpe ir Ame
rikos Medicinos Draugija. Kiti 
sako, kad pavesti daktarams rū
pintis valstybiniu sveikatos drau vadų suvažiavimas iš 50 šalių. Suvažiavimas šaukiamas aptarti 
dimu būtų tas pats, kaip paves- sovietų žydų priespaudos ir ypač Kremliaus ^aidžios nenoro iŠ- 

j leisti žydus, kurie nori persikelti į Izraelį. Suv ižiavime jau buvo 
Maskovskaja paskelbtas sąrašas 40 žydų, kurie laikomi sovie :ų kalėjimuose, ši 

atstovų, sudaro 
imu bandymų ir 

kitokių išsišokimų. Izraelio delegacijai vadovauja buvęs premje
ras, David Ben-Gurion, ši-konferencija buvo Sovietų Sąjungos 
•piktai, pasmerkta. Sovietų ambasadorius Fiodor Alolochov net 
įteikė Belgijos valdžiai protesto notą.

Supykusi dėl šios konferenci
jos, Maskva paskleidė įvairios 
literatūros apie “laimingą sovie
tų žydų gyvenimą”. Sovietų- 
belgų draugystės sąjunga šau
kia susirinkimas, rodo filmus. 
Trys sovietų žydų atstovai at
vyksta iš Maskvos nuneigti žy-, 
du kaltinimu sovietu valdžiai.

’[Tai generolas David Draguns- 
ki, rašytojas Reirich Hoffman 
ir valdžios aukštas pareigūnas. 
Samuel Zius. '

Iš Izraelio atvyksta penki žy
dai, anksčiau gyvenę Sovietų 
Sąjungoje. Jų tarpe yra praė
jusiame kare pagarsėjęs buvęs 
Raudonosios Armijos majoras 
Griša Feigin..

Du šimtai .sovietų žydų vėl 
paskelbė savo raštą į valdžią, 
kuri yra prašoma leisti žydams 
išvažiuoti, šį prašymą -pasirą
žė žydai iš Maskvos, Leningra
do. ir kitų sovietų miestų. NYT 
praneša, kad rašto, autorių tarpe 
yra ir Vilniaus žydai. Rašte reiš
kiama viltis, kad 24-tas komu
nistų partijos kongresas įsakys 
vyriausybei išleisti žydus. Sovie
tų Sąjungoje paso išdavimas ke
lionei į užsienį yra laikoma pri
vilegija, o ne žmogaus teise. Ke
lionės varžomos ne vien žydams, 
bet visiems sovietų piliečiams. 
Iš žydų reikalaujama įrodyti, kad 
jie turi Izraelyje giminių, žydai 
savo prašyme reikalauja teisės 
išvažiuoti ir tiems, kurie jokių 
giminių neturi.

ti lapei prižiūrėti žąsis.
MASKVA. —

Pravda” skelbia, kad naujas so-į konferencija, kurioje dalyvauja apie 750 žy< 
vietų penkmečio planas buvo su-' daug rūpesčių belgų policijai, kuri bijo pagr 
darytas jau 1969 m. vasario m., ‘ 
tačiau partijos vadai, peržiūrė
ję planą, Įsakė jį papildyti dides
nėmis sumomis vartotojams pa
tenkinti, ypač sustiprinti butų 
statybos planus. Dėl to. “parti
jos -susirūpinimo liaudimi’’ pla
nas buvo suvėlintas, sako vąls-. 
tybinio planavimo komisijos vi
cepirmininkas Aleksei Goregliad.

SAIGONAS, — Du vietnamie
čiai katalikų kunigai buvo nu
bausti po 9 mėn._kalėjimo už tai, 
kad jie savo leidžiamam laik
raštyje kritikavo Saigono vy
riausybę ir gyrė Hanojaus re
žimą. ...

susirinkę sustoję sutiko A. Ru
dį ilgais plojimais ir sugiedojo 
“Ilgiausių Metų”.

Pats vakaro kaltininkas A. Ru
dis susijaudinęs padėkojo anglų 
kalba ir lietuvių kalba visiems 
savo draugams už geriausius lin
kėjimus ir pareiškė, -kad jo gy
venime svarbiausiais veiksniais 
visada buvo žmona, vaikai iirtau
tinis jausmas, bendras su visais 
lietuviais istorinis likimas. Po
nia Rudienė savo trumpame žo
dyje pristatė susirinkusiems sa
vo dukrą, žentą, sūnų Antaną 
Jr. ir marčią.

Salėje be žymiųjų lietuvių sve
čių: gen. konsulo Petro Dauž- 
vardžio su Ponia, vyskupo V. 
Brizgio, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. dr. K. Bobelio, L. 
Šimučio ir kitų, matėsi George 
W. Dunne, Cook apskrities ko- 
misSonierių Tarybos preziden
tas, John Egan, Sanitarinio Dis- 
trikto prezidentas, Anthony Bu
cher, JAV Prekybos Departa
mento valdininkas, Al Madsen 
iš “Chicago Tribune”, Maurice 
Fischer iš “Chicago Daily News’,’ 
Tarptautinio Prekybos Klubo 
prez. Minor, draugas iš Pakis
tano dr. Archod Mirza, JAV Pre
kybos Rūmų direktorius Charles 

i Presburg su žmona ir daug kitų, 
j Sveikinimo telegramos buvo gau
tos iš kardinolo Cody, iš New 
Yorko gen. konsulo Aniceto Si
mučio ir kitų.

LONDONAS. — Apie 100,000 
britų darbininkų sekmadienį de
monstravo Londono gatvėse 
prieš valdžios projektą suvaržy
ti britų darbo unijų teises. De
monstracija buvo rami, darbi
ninkai dainavo dainas, dėvėjo 
savo profesijų uniformas, žygiui 
vadovavo paštininkų unijos na
riai, kurie streikuoja jau visas 
mėnuo.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS
? ♦ Baltieji Rūmai paneigė pa
sirodžiusią žinią; kad Laose, ne
žiūrint Pietų Vietnamo kariuo
menės puolimo, komunistų tieki
mas Ho Chi Minho keliais padi
dėjęs. ..Vyriausybės žiniomis, 
vietnamiečių puolimas vykstąs 
gerai. ■

♦ Uraganas (Mississippi už
mušė 73 asmenis, daug sužeidė. 
Sniego pūgos siautė Kansas, Ne- 
braskoje ir kitose valstijose.

♦ Urugvajuje komunistų te
roristai paleido septynis mėne
sius išlaikytą Brazilijos konsu
lą. Teroristai dar laiko ame
rikietį agronomą dr. Fly ir britų 
ambasadorių Jackson.

♦ Pensylvanijoje užsidegė ka
talikų mergaičių mokykla, buvo 
sužeistos 8 vienuolės.

♦ JAV kariuomenės štabo 
viršininkas gen. William West
moreland lankėsi pas Cincinnati 
universiteto skautus. Grupė ko
munistėlių apmėtė jo automobi
lį akmenimis ir išdaužė ROTC 
pastato langus.

♦ šiaurinės Airijos atstovė 
Britanijos parlamente Berna
dette Devlin aplankė JAV kalė
jime sėdinčią negrę komunistę 
Angelą Davis. Devlin vėliau pa
reiškė, kad Davis nekalta, o tik 
baudžiama už negru organiza
vimą. Airių katalikė Devlin sa
vo kalbose propaguoja “liaudies 
revoliucija” ir kitus komunisti
nius niekalus.

♦ Meksikoje, Gutierez Zamo
ra slėnyje, mokslininkai surado 
seno, iš 500 B. C. miesto griuvė
sius. Manoma, kad tai buvo To- 
tonaco indėnų miestas.

♦ New Yorke Mara Gonza
les, 27 metų imigrantė, šoko su 
dviem mažametėm dukterim po 
traukinio ratais. Ji ir viena duk
tė žuvo, kita — sunkiai sužeista.

Sen. McGovern prieš 
karą P. Vietname 
WASHINGTONAS. — Sena

torius McGovern, demokratas iš 
Pietinės Dakotos, pirmas paskel
bęs savo kandidatūrą į prezi
dento vietą, sekmadienį pasiro
dė NBC televizijos “Meet the 
Press” programoje, kur jis aiš
kiai pareiškė savo pagrindinę 
kampanijos mintį — priešingu
mą karui prieš komunizmo eks
pansiją Pietryčių Azijoje.

Senatorius pareiškė, kad jis 
siekia visiško'Amerikos karo jė
gų atitraukimo iš Indokinijos, 
tačiau pridėjo, kad jis nežinąs, 
kas tuo atveju atsitiktų su Pie
tų Vietnamu. Jis nieko netu- 

lijos sociologai svarsto įvykius rįs prieš, jei Pietų Vietnamą 
Kalabrijoje, kur jau daug mene-1 užimtų šiaurės Vietnamas. Jis 
šių Reggio miesto gyventojai ‘ pareiškė, kad prezidentas Nixo- 
vieningai priešinasi autoritetui,! nas apgaunąs amerikiečius, są
stato barikadas, streikuoja, ne- kydamasjiems,kadAmerikako- 
lanko mokyklų‘ir muša milicinin- j voja už vietnamiečių teisę pali
kus. šį smurto prasiveržimą iš- f rinkti savo vyriausybę. Vietna- 
šaukė to miesto gyventoju nusi- Į miečiai neremia savo - Saigono 
vylimas, kad visos Kalabrijos (vyriausybės ir šiaurės Vietna- 
provincijos sostine buvo paskir- mas esąs populiaresnis visoje In
tas kitas miestas — Catanzaro, dokinijoje už Ameriką. Vietna- 
nors jis yra mažesnis už Reggio 
miestą.

Sekmadienį Reggio arkivys
kupas Giovanni Ferro bandė iš
eiti į gatvę nuraminti už bari
kadų įsitvirtinusios minios. Jis' 
ragino darbininkus eiti .į darbą karų, kuriuose dalyvavo Ameri- 
ir nutraukti bergždžią pasiprię-1 ka. Amerikos bombonešiai žudą 
šinimą valdžiai. Arkivyskupas nekaltus vyrus, moteris ir vai- 
buvo apšauktas išdaviku, Judu, kus dešimtimis tūkstančių, šiau- 
Jam buvo įteikta 30 sidabrinių rėš Vietnamo kariuomenė Pie- 
pinigų, simbolizuojančių Judo tų Vietname, Laose ir Kambodi- 
gautą sumą už Kristaus išdavi-] joje geriau reprezentuojaIndoki- 
mą.

Nauja Kalabrijos provincijos jas, negu Amerikos daliniai Piet- 
taryba jau pradėjo posėdžius ryčių Azijoje, — pareiškė kan- 
naujoje sostinėje, Catanzaro ’ didatas į JAV prezidentus sen.

Kalabrijos mieste 
nesibaigia kovos

REGGIO CALABRIA. — Ita- 

mieste ir visi Kalabrijos gyven
tojai reiškia viltį, kad neramu
mai Reggio greit pasibaigs.

Sovietai Sudano 
kare prieš negrus 
NEW YORKAS. — “Time” 

žurnalas rašo apie Sudano kovas 
prieš juoduosius piliečius ir tvir
tina, jog Sudano valdžiai pade
da Sovietų Sąjunga, duodama ne 
tik ginklus, bet siųsdama į fron
tą rusus patarėjus. Straipsnyje 
sakoma, kad nuo pernai rugsėjo 
mėnesio kovose prieš Sudano ne
grus dalyvavo 100 rusų ir 50 
Rytų Vokietijos piliečių. Dar 
400 rusų esą Sudano sostinėje 
Khartoume, įvairiose ministeri
jose.

Sudanas yra valdomas arabų, 
tačiau jo teritorijoje, trijose pie
tinėse provincijose yra šeši mi
lijonai negrų, šie reikalauja au
tonomijos teisių. Negrų kovos 
vyksta jau nuo 1956 metų, kada 
Sudanas tapo nepriklausomas. 
Arabai lėktuvais ir šarvuočiais 
išnaikino ištisus negrų kaimus. 
Negrus remia Izraelis ir Etiopi
ja, kuri duoda pietiečiams politi
nę globą savo teritorijoje.

DAUG NEPARTINIŲ KANDIDATU
ČIKAGA. — šiandien Čikagoje yra renkama miesto taryba, 

kurią sudaro 50 aldermanų iš atskirų miesto rajonų. Respubli
konų ir nepartinių kandidatų viltys yra sumažinti demokrato mero 
Daley turimą taryboje daugumą, kad jis nebegalėtų sudaryti taip 
svarbaus dviejų trečdalių balsų, kuriais sprendžiami svarbūs mies
to reikalai. Net ir patys optimistiškiausi demokratų oponentai 
nesitiki atimti iš demokratų partijos visų jos turimų tarybos 
vietų. Trys lietuviai irgi kandidatuoja į adermanus: Bacevičius, 
Janulis ir Oksas. Jų oponentai yra gan stiprūs ir populiarūs alder- 
manai.

miečiai norį patys susitvarkyti 
savo reikalus be užsieniečių pa
galbos ir kišimosi.

Toliau McGovern paaiškino, 
kad sis karas yra barbariškiau
sias, nežmoniškiausias iš visų 

nijos liaudies tautines aspiraci-

■McGovern.

Daugiau perka 
mažus automobilius

DETROITAS. — Amerikoje 
žmonės vis daugiau perka mažus 
automobilius ir Detroito auto
mobilių gamintojai stengiasi pa
tenkinti vartotojų reikalavimus. 
Čikagoje atidarytoje automobi
lių parodoje yra daug naujų, ne
didelių modelių, kurie turės atim
ti rinką iš užsienio mažųjų kon
kurentų. Pranešama, kad sau
sio mėnesį Amerikoje parduotų 
mažų ar vidutinio dydžio auto
mobilių nuošimtis sudarė 54% 
visų parduotų naujų automobi
lių.

Fordo bendrovė išleidžia dar 
vieną savo nedidelio “Pinto” mo
delio versiją “Runabaut”, kuris 
kainuos 2,062 dol. Užpakalinė šio 
automobilio sėdynė susilanksto 
ir yra trečios durys modelio už
pakalyje.

Nors vietinės įmonės yra pasi- 
ryžusios sumažinti užsienio im
portus į Ameriką, iš Vokietijos, 
šalia plačiai perkamo “Vokswa- 
geno”, ateinantį mėnesį prade
dama įvežti naują keturių durų

Jei kuriame rajone (ward) šios 
dienos kandidatai negaus pilnos 
daugumos, keliems daugiausia 
balsų turintiems teks dar kartą 
persirungti balandžio 6 d. Rinki
mų būstinės bus atidarytos nuo 
6 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Kiek šiandien žmonių balsuos, 
niekas nežino, tačiau praeities 
patyrimas sako, kad priklauso
mai nuo oro, balsuotojų tebus 
tarp 38% ir 46%. Praeityje, 
1955 metais, panašiuose rinki
muose dalyvavo rekordinis nuo
šimtis — 52%, o 1959 metais bal
suotojų tebuvo 44%. Ten, kur 
varžosi daugiau kandidatų, tuo
se rajonuose, kuriems gresia 
“pastovumo” praradimo pavo
jus, balsuotojų gali gali būti 
virš 50%. Kur joks pavojus apy
linkei negresia, nuošimtis bus 
mažesnis.

šios dienos rinkimai kartu bus 
ir atskirų partijų pirminiai rin
kimai į miesto mero vietą. Par
tijos teturi tik po vieną kandi
datą: demokratai vėl stato Ri
chard Daley su John Marcin į 
vyriausio ' valdininko — City 
Clerk fietą ir su negru Joseph 
Bertrand į iždininko vietą. Res
publikonai išstatė Richard Fried
man į mero vietą, Christopher 
Bohus ir Chester Lizak.

Keliuose rajonuose didelę 
reikšmę turės kandidatij pažiū
rą į negrų veržimąsi į bąltųjų 
apgyventus rajonus, čia gali 
laimėti kandidatai, kurie stipriau 
yra pasisakę už rajonų stabili
zavimą. Tokių rajonų tarpe yra 
ir 15-tas wardas, kur varžosi 
bloku komitetu organizatorius, 
augustiniečių vienuolis, kunigas 
Francis Law’lor su buvusiu 16-to 
wardo aldermanų Paul Sherida- 
nu.

Negras kandidatas kun. John 
Barber prisipažino, kad jis sa
vo “žygį į Cicero” organizavo, 
norėdamas sustiprinti savo pozi
ciją šiuose rinkimuose. Jis kan
didatuoja 4-tame warde. Cicero 
žygyje šeštadienį tebuvo 25 ne
grai. Jie pavaikščiojo aplink Ci
cero rotušę. Viena balta mote
riškė išnešė sušalusiems negram 
tris puodus kavos, o kiti baltieji 
nekreipė į demonstruojančius dė
mesio.

— Į lietuvių dvasiškių, gyve
nančių Romoje, kreipimąsi į Po
piežių V. Simokaičio gyvybės 
gelbėjimo reikalu, gautas iš Va
tikano viešųjų Bažnyčios reika
lų tarybos sekretriaus, arkivys
kupo Augustino Cassarolis laiš
kas, jog popiežius buvęs apie 
tai tuojau painformuotas ir pa
darysiąs visus galimus žygius 
Simokaičio gyvybei išgelbėti.

šv. Tėvas Paulius VI pirmą 
kartą po eilės metų aiškiai kal
bėjo apie “Tyliąją Bažnyčią”, 
pasmerkdamas ten vykstančius 
persekiojimus. (E) 

“Opel” automobilį, kurį parda
vinės Buicko agentūros. Iš Ja
ponijos šalia “Toyota” mode
lių ateina nauja Togo Kogyo ma
šina “Mazda”, kuri' bus pradė
ta pardavinėti gegužės mėn.
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Mrs. PHIL PAKEL, Pretlcfenf

Chicago, ILL 60608

li-jopas. karo) pasiekė ipensi- 
irinktr ‘amžių (ari artėja prie jo)

Visoj Kanadoj nėra gerėsnio'kli- 
niąto ir“ nedaug kur toks \ yra 
Ąmėrikpj£? Mums*' teko apfę10

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES .

2 YEAR MATURITY

^SAFETYOF  ̂
YOUR SAVINGS

what she stands for* 
Or do they? , 
It’s amazing how many

of us take this proud lady of 
the New York Harbor for

ON CERTIFICATES 
GF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

JOHN PAKEL, Sr. Ch«irm«n of tho Board 

6245 So. WESTERN ĄVE.
HOURS.: Mon.LfiP M to 8 P. -M.Tues. & to 4, Tburs. & Fri. 8 to & Sat 9to. 12:30

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$106.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES
GF $1000 <’

ONĖ YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

mais lenteles naiiino, <o jųvietoj 
prikalinėjo leųtelęs į^u lietuviš
kais užrąšais.€-,To- d^rtyo orga
nizatoriuj tada bųyo Motiejus 
Baltūsis, i.,. Spaudą į. - uždraudus, 
Barzduose ir., jo apyiipkęse, su
sibūrė . spaudos: mylėtojų 
būris, .kuris pla” 
is Tilžės ir Karai 
muš kaštus. 190 
pldtiniino būrelią’pasiVadino £ie- 
tuvos.’Socialdeinląkratų Zanavy
kų ktfopa'?“ ‘f y1'-;’ "'L11;

Visi šiė ir kiti viėtos visuOme- 
Hįifio gyvenimo! įv^tiaf begalėjo; 
praeiti 'tylenius Ir ‘ jaunuolio IPo- 
Viliuko Brazaičio ;nepastebėti. 
Lietuvių kalba parašyta knyga 
tampa jo neatskiriamu • draugu

čia žemesnės negu Amerikoj, 
Sviesto, svaras...'čia, pavyzdžiui, 
60 c., duonos kepalas .21 c., kum
pis (rūkytas) 45 c. (būna papi-

sam-
lo uždraustus 
iciauš'gabėria-

ROCKFORD. ILL
Darbininkai kietai laikosi

Laikraščių Rockford Morning 
Star ir Rockford Register Ga
zette profesionalai baltkažnie- 
riai darbininkai po ilgo streiko 
ir nebaigiamų derybų išėjo lai
mėtojais nors ir nepilnai. Nuolai
das padarė ir unija ir savininkai. 
Pagaliau vėl turime savo miesto 
spaudą, tik dabar vietoje 10 cen
tų turime mokėti po 15 c. Vadi
nas, streiką pralaimėjome mes, 
skaitytojai.

Jau kelinta savaitė kaip išėjo 
j streiką National Lock Co. apie 
3,000 darbininkų, Kontraktui 
pasibaigus unija išvedė darbi
ninkus j gatvę — be sutarties to
liau nedirba. Dabar tuščias lai
kas. Jau tūrėjo pasitarimus, 
bet bosai nesiskubina, o darbi
ninkai kietai laikosi.

Kita didelė įmonė yra Sund- 
strand Co., kur dirba daugiau 
apie 3 tūkstančiai darbininkų. 
Ten dirba ir mūsų lietuviai or
ganizacijų veikėjai, šioje įmo
nėje dalinai ir pilnai gamina ae
roplanams dalis, labai reikalin
gas šių dienų aviacijos indus
trijai. Tėri irgi vyksta derybos 
tarp unijos ir kompanijos. Tar-

Na, o jei Keleivio namuose at
sirado kur nors niekam nepaste- 
biami “plyšiai”, reikalingi re
monto, P. Brazaitis pirmas juos 
pastebėjo ir kas reikia sutaisė, 
sutvarkė. Ir tai darė tylėdamas, 
nesigirdamas. O taip,. Povilas 
Brazaitis yra kukli asmenybė, 
nemėgstanti daug kalbėti ypač 
apie saye, .

• ALSS Literatūros Fondui 
trūksta lėšų išleisti buvusio vi
daus reikalų ministerio V. Požė
los atsiminimus. P. Brazaitis nė
ra abejingas dėl jų išleidimo, jei 

. nesusidarys nenumatytų .kliūčių.
# r ♦*'*'* ’ - ** ' - _ - *

Neturėjau tikslo plačiau ap
rašyti ’ Povilo Brazaičio gyvėni- 
imą,' juo labiau’ kad ir jis pats 
nemėgsta apie save kalbėti. Su
minėjau tik šį tą iš jo ilgo ir vai
šingo85 metų amžiaus.

. P,; Brazaitis ■ užąugįno ir jšr 
mokslino du sūnus.^., - ...

Mūsų kukliam visuomeninin
kui Povilui- Brazaičiui linkėtina 
ilgai-gyventi ir-džiaugtis nuertū 
gyveninio takui !Z X VIks

dės šerno gyyeųiHią.--taksus b&s prisiminti 'senus tai
kus ir pasiskaityti 'gražių isterijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemosiph^i^ą! įmainą nupirkti Antanė Rūko para
šytą Vienišo žmogaus'4|yvenimą - Dėdės Šerno .^■yėni^o 
bruožus. Jie pradžiugins' kiekvieną,’kas ji atsimena ir pįa-

- Klimatiniu atžvilgiu Vanku
very švelnios, bet lietingos žie
mos ir labai sausos vasaros? Mėš 
ai žmųna ir dukrą pervažiavom 
visą ŪŠA nuo Atlanto Ėgi Ra
mioj o vandenynų; ir. nusprendė^ 
me čia galutinai- apsigyventi. Va
saros būna tokios sausos, kad

darmerijos siautėjimui, 1912 m. 
P. Brazaitis atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir apsigy
veno Bostone, čia jis jau rado 
nemažai savo bendraminčių so
cialdemokratų ir įsijungė į jų 
gretas, kur ir iki šiol reiškiasi 
uoliu savo veikimu ir atsižymi 
pareigingumu.

Bet P. Brazaitis nėra užsida
ręs tik tarp savų bendraminčių. 
Jis SLA narys veikėjas, šiuo me
tu vienas iš senesnių. Veik nuo 
Amerikos Lietuvių Tarybos įsi
kūrimo P. Brazaitis joje atsto
vauja socialdemokratams. Taip 
pat* veiksmingai reiškiasi Lie
tuvių darbininkų draugijoj.

Vos tik spėjo prie Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos, K. Bielinio sumanymu, įsi
kurti Literatūros Fondas, tuoj 
P. Brazaitis atėjo su savo indė
liu — $350, k tapo garbės nariu. 
Apie tai yra suminėta S. Kai
rio atsiminimų knygoje Tau, 
Lietuva.

We should know that 
her proper name is ‘Tiberty 
Enlightening the World.” 
That she symbolizes the tri-

Trys Apollo 14-astronautai. Iš kairės Stuart Roosa, Edgar Mitchell 
ir viršuje, Alan Shepard, Jr. Jie ateinančią savaitę, baigia karantiną.

be dirbtinio’ drėkinimo, ^ės'ša- 
vo ūkelyje turime du mažus eže- 
rėĖus,’-^. jš .

UP TO
V $20,000.

metų gyventi Pensilvanijoj. Va
sarą, būdavo, negalėjome gerai 
išsimiegoti, nes oras būdavo 
drėgnas (high humidity). O.čia 
net ir- Ėepos ir rugpjūčio mėn. 
reikia apkloto. Dienos būna (sau
lėtos ir. šiltos, net. -karštos, bet 
nąktį visada maloniai atvėsta.

Be to .p^skutinhi laiku, į Čia 
skverbiasi amerikiečiai. Jie be
veik jau išpirko visus pajūrius. 
Dėl jų ir kainos nepaprastai pa
kilo pajūriuose: -i r

Kiek Žinau, < ir; 'maišto - kainos

unija dviem metams kontraktą.
Didžiausias mašinas stato In

gersoll Co., kur viena mašina 
kaštuoja po milijoną dolerių. 
Darbo turi daug. Kontraktas ir
gi visiškai baigiasi. Žmonės kal
ba, kad išeis į streiką.

Yra ir mažesnių įmonių, kur 
darbininkai streikuoja.

Tik pensininkai negali strei
kuoti... Prezidentas žadėjo pri
dėti, bet kol kas to priedo nė vie
nas negavo, o visi laukia.

Žvalgas

Chicago Savings
and Loan Associatior

Vasario’27 d;'mūšų visudmė- 
nininkas,'-riuosaikusis socialde
mokratas,' įvairių Ėėtūvių ■ sam
būrių • narys, SLA veikėjas '• ’Po
vilas -Brazaitis .susilaukė'85 nie* 
tų amžiaus. Jis ,gimė r 1886 ttK 
vasario 27 d. Barzduose:

’ T^į nuejtas gražus gerais dar
bais atžymėtas amžius, Jo. vai? 
kystės ir. ■ j ąunystės gyvenamo 
aplinka .džgrūdūnę - jį kietu Jje? 
tuviu ir nepaveikiamu sayo įgy? 
tose, pažiūrose. .

dant 1896 m. Knygų platinimo 
organizatorėm ;; buvo. Andrius 
Baltrušaitis. Jis buvo įkūrėjas 
Barzdų . socialdemokratų zana
vykų kuopos. 1906 m. sausio 31 
naktį savo namuose A. Baltru

šaitis buvo nišų, žandarų sušau-

žinbjo, jdaųjiesięjhą k|ięįyi|ms,v> jaunimui, rašytojo įA. 
Rūko, lengvas, va'fzdiis gnė^i^ literatūrine forma; pasakoji
mas dupsi'progos susipąžįutį su mūšų pirmųjų išeivių šipė- 
suolių g^vėniiHulirijų kieta, Ideologine veiklė;^' '* įj

Antanas* Rūkas, i VIENIŠO ŽMOGAUS.. GYVENIMAS, 
J upžd Adomaičio’> šerndigyVėnimo bruožai.* * Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugi ja, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina ž doLfA, . >x»S' :<,• t ||

GAUNAMA “NAUJIENL” ADMINISTRACIJOJE j!

nės), .kiaušinių/tuzinas 40 (ę,,: ę 
didesni — 45, ę. ir panašiai.

Susisiekimas su - Vankuverio 
miestu; iš Nanaimo keltuvas einą 
kas dvi valandos,. iš yikjpri- 
jps — kas valandą. Važiuojan
tis su mašina.moka $5;už perkė- 
liiųą, p autobusu 
laiško.... -L

A. Lide Orphan Annie.

J-',.’-*

If you picked anything 
odier than C, well, you’re in 
a whole lot of trouble.

Sure, you probably picked

r''Barzdų kaimas vidutinioku,! 
-šviesių-ūkininkų iš, seno „ buvo 

tautmių-'vei- 
kimu ątžįnmėtąs. Caristiųės Riį- 
s^įai okupac^dsAnętais>;kaip ir 
dafear,^ pfd^ėtS. ^aėtū^bš3 ruįs^- 

B^zdams ir kitienįs

10 Brazaičio akivaizdoje. Tie ne
eiliniai vietos įvykiai - grūdino 
jaunuolio Poyilą .^ražaičio įsi; 
tikinimus ir. skatino, jį veikti ir 
nepasiduoti.^ ..’7 .

Pogrindyjeveikihnti Barzduo
se, LSPD zanavyke kpopa pla
čiai buvo žinoma kitur peikian
tiems socialdemokratams. Ją sa
vo matu su prapešįjnu aplankė 
Rapolas Rosikas, o taip pat tur
tingo ūkininko teisėjo sūnus pa
niuręs Zigmas Aleksa. . Jie vė
liau pasekė bolševikus .ir, tarp 
bolševikų varovų kilus sumany
mui Lietuvą Įjungti.į Sovietų 
Rusijos valdas, buvo sušaudyti, 
menamai už tai, -kad tokiam su
manymui nepritarė- Bolševikų 
gretose abudu buvo iškilę — R. 
Rasikas raudonosios armijos — 
archivarijus, Z. Aleksa — komu
nistų internacionalo narys.

Barzdų socialdemokratų kuo
pa buvo viena iš tų, kuri ilgiau
siai išsilaikė reakcijai užėjus, 
nors revoliucijos metais gyvai 
buvo pasireiškusi. O štai re
akcijos metais panūdusi net su
ruošti politinių kalinių išsilais
vinimą. Tas sumanymas nepa
sisekė. P. Brazaitis to sąjūdžio 
sūkuriuose gyvai reiškėsi. Pra
sidėjus rūsčiai reakcijai, žan-

Viktorijoj apsigyveno ponas 
ir ponia Milašiai. Jie — turtin
gi žmonės iš Montrealio. Jie iš
važinėjo visą pasaulį ieškodami 
tinkamiausios vietos senatvės 
apsigyvenimui. Jie galutinai pa
sirinko Viktoriją. Jų rekomen
duoti, atvažiuoja keletas šei
mų iš Montrealio. Viens iš jų 
pažįstamų (Geležiūnas?) jau 
pirko namuką Viktorijoj.

Vankuverio sala apie 200 my
lių ilgio su aukštokais kalnais 
viduryje, bet gražiais lygiais 
pajūriais. Vakarinis salos pa
kraštys tebėra laukinis. Mes ten 
buvomĮspūdingas vandenynas 
ir nepaprasto tyrumo upeliai — 
uoloti, akmenuoti. Rytinis pa
kraštys labiausiai apgyventas. 
Svarbiausias miestas — Vikto
rija su 175,000 gyventojų. Dun
can, kur mes gyvenam, yra ma
žas Švarus miestelis su moder
niškomis krautuvėmis. Apie 18,- 
000 gyventojų. Toliau į šiaurę 
Nanaimo — klestintis miestas 
apie 40,000 . gyventojų. Toliau 
Curtney. jr dar. .toliau į šiaurę 
Campbell ftiyer 1— abij .maždaug 
Duncan dydžio: ‘ - 5 ’■ --

Beje, Milašių duktė, apie 30 
metų, turi tik prieš metus pir
kusi motelį labai gražioj vietoj 
tarp Viktorijos ir Duncan, čia 
taipgi’. yra ir aktyvus lietuvis 
Adomas Kaulius, bitininkas.
b^ęmės‘'kainos čia aukštesnės 

negū bet'kiųį kitur Kanadoj',' iš- 
skyruą.. Vankuverio miestą ir jo 
apylinkes. Vienas akras kainuo
ja nemažiau $1*000. Pajūryje 
sklypas *kainuoja $7,000—$10,- 
0$Ūr Nūmų galima gauti-ir ’nei 
briangiSi; J Pavyzdžiui*’ Senokas, 
bet dar .geras namukas 2«jii mie
gamųjų kainuoja nuo $12iki $15 
tūkstančiu. '! t ' ’ ’5
T Anksčiau šia'sala mažai kas

'■ ' ‘ "* -5 •' J* * * *** *" * .p' v - t

domėjosi. Bet dabar kai didžio-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
Įi YRA (;ERfArSl'V 'T)OVA>'A >!: ' 

Vyresnieji Amerikos Aįetuviai į uozą Adomaitį - DėtJę^Seiiaą 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ‘iij kl?usšsi 
jo paskaitų.. Dabar ■ įįė; gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
ja. A----— << prisiminti’šęųus fejį-

♦sia dęivana'gfobėjui, siuijtūšiam'siuntinius j Vokietiją iF'kP 
tas Knyga pasiųsime adresatui,., jei pasiiį-

' čekį arba Money Orderį tokiu adresu: -

■ NAUJIENOS;
•1739 So. Halsted StreėC Chicago.. Illinois 60608 They help make this coun

try of ours economically 
stronger to tackle some of 5 
the problems that fane n.q.

And, buying Savings 
Bonds can be easy and auto
matic. All you have to do 
is join the Payroll Savings 
Plan where you work, or the 
Bond-a-Month Plan where 
you bank. And then yon 
can sit back and forget ’em 
while the money pilės up.

So think about the free
doms we enjoy. And think 

‘about U. S. Savings Bonds as 
a way to keep us free.

As for Miss Liberty, well, . 
when you’re id 
New York go up

LIETUVIAI KURIASI VANKUVERIO SALOJ
(H laiško)

Vankuverio yra Britų Kolum
bijos didžiausias uostamiestis 
Paciriko vandenyno pakraštyje 
ir toliau kitapus plačios Jurgio 
pertakos (Georgia Strait) yra 
285 mylių ilgumo apie 50-60 my
lių platamo su daugybe žuvin
gų įlankų, upių ir ežerų, vešliais 
didžiųjų medžių miškais, iki 3,- 
000 pėdų aukštumo kalnais vi
duryje, bet nuolaidžiais pakraš
čiais ir gausybe paplūdimių Van
kuverio sala su tos salos ir visos 
Britų Kolumbijos sostinės mies
tu Viktorija.
■' Britų 'Kolumbijos vakarinis 
pakraštys išilgai Pacifiko okea
no — nuo Viktorijbs Amerikos 
pasienyje iki Princo Ruperto 
veik Aliaskos pasienyje — dėl 
savo palyginamai šilto klimato 
ir gerų sąlygų vaisiams augti 
yra vadinamas Kanados “bana
nų juosta” (Banana Belt). 
‘ Tai buvo iki šiol dar laimin
gai “pamirštas” pasaulis, bet 
žmonių sparčiai daugėjant ir 
ameižfciečiauis pradedant iš sa-> 
va . užteršto aplinkos emigruoti 
k1ur*kasi Įmaiib, paskutiniaiš mė-’ 
tais į Vankuverio salą pradeda
mas kreipti, ypatingas dėmesys 
ir joje ypač pajūriai-pamariai 
pradedami paspartintai išpirkti.

Kadangi lietuviai bendrai nie
kur nebūna paskutinieji ir tai 
labai- pagirtina, dėlto patartina 
mūsų tautiečiams, ypač pensinin- 
kąih, ilgai nedelsiant susidomėti?

Žemiau dedamas laiškas yiėįo 
Šviesaus lietuvio, neseniai apsi
gyvenusio, prie Duncan, Vanku
verio saloje, iš kurio žingeidau- 
j autieji galės susidaryti šiokį to
ki vaizda:

anny. That she is a declara
tion of our independence.

Of course, we need more 
than statues to remind ns 
of our freedom. We need ac
tion, by each and every one 
of us.

And that’s where U. S.
Savings Bonds come in. They 
help preserve that thing 
called freedom.

Take stock in America
Buy ILS Savings Bonds & Freedom Share*

siutais pavadiniifiSis lentelę 
prikaĮąrfibs, Jau tada, tai yra 

atsirado žmonių, ki$ 
. ri^l^ruąjskaii kaimų pavadini-

INSURED
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MODESTO KALBA BOSTONIEČIAMS
Oi, skambink per amžius 

[vaikams Lietuvos, 
Tas nevertas laisvės, kas negina 

[jos...
Kazys Balutis

Algis Modestas šių metų va
sario 14 dieną Bostono lietu
viams, susirinkusiems minėti 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį, pasakė tokią 
kalbą:

Norėčiau paklausti aš Jūsų 
širdingai, kas pašaukė mus čia 
ateiti šiandien? Ir kam šiandie
ną ankstyvąjį rytą, bendroj Mal
doj, susikaupę prašėm pagal
bos Dangaus... Ir kodėl mes šian
dien kiekvienas daugiau, negu 
bet kada, giliau pagalvoj am, 
daugiau įsipareigojam didžiam 
reikalui Lietuvos...

Mes žinom, kad nei Altą, nei 
Bendruomenė, nei Vlikas ar kas 
kitas neatvedė čia mūsų šian
dien, o įsakyt melstis ar pajust 
pareigą dar iki šiol pasauly ne
buvo jėgos... Ir kyla klausimas, 
kas suvedė mus 16-tąją Vasario...

Ar nepaieškotume vieno iš at
sakymų tėvo ir sūnaus Bražins
kų troškimuos... Nebuvo jie gal 
alkani ar apdriskę; nebuvo jie 
nusikaltėliai kaliniai, bet buvo 
užguiti benamiai lietuviai, pri
spausti raudonos letenos... Apie 
komunizmą man kalbėti neten
ka: jūs gerai jį pažįstat be aiš-

kinimo... Nežiūrint ilgų prie
spaudos metų, Bražinskų širdy
se laisvės troškimas buvo gilus 
ir ryžtingas, jų tvirtas tikėji
mas laisve bei jai pasiruošimas 
ir laukimas progos jų neapvylė... 
Mums visiems buvo labai supran
tamas Bražinskų veržimasis j 
laisvę... Jie žūt ar būt — rizi
kavo laisvės siekti... Mes, žinom, 
kad tas jų siekimas apmokėtas 
kitų gyvybėmis... Komunistai 
juos žmogžudžiais apšaukę pa
sauliui, dar ir šiandien širsta tė
vui ir sūnui Bražinskams ker
šyti siekia.„ Amerikoje, prieš 
savaitę, televizijoje, Cavett pro
gramoje, pakviestas sovietų žur
nalistas pasakė: “Du lietuviai 
žmogžudžiai nužudė lėktuvo jau
ną tarnautoją, o patį lėktuvą 
privertė nusileisti Turkijoj”... 
Mes gerai žinom, kad jie nėra 
žmogžudžiai, o Turkijos Vyriau
sias Teismas pripažino juos ne
kaltais ir paleido juos j laisvę... 
Toliau, gal mūsų šiandieninis 
nusiteikimas stipriau atsirem
tų, davus maža žingsnelj atgal j 
mūsų istorijos lapus, kaip Lie
tuvos laisvės ir išlikimas buvo 
sprendžiamas Kęstučio ir Vy
tauto laikais... Žinantiems is
toriją nėra paslaptis, jog ir prieš 
500 metų lietuvis gerai suprato 
ką reiškia turėti savo valsty
bę. Vokiečių ordinas Kryzuo- 
čiai, prisidengę krikščionybės

#S;

skriausilami lietu- 
(ar kilos) kata- 
poli likos nau-

lietuvybės lygsvarą, nepažeis
damas nei vienos pusės, ko

Ekvadoro menininkas Osvaldas Guayasamin stovi prie savo derby,. vaizckiojančiy senais laikais 
gyvenusiu vietos žmonių milžiniškas galvas. Jis bando modernu meną susieti su labai sena Piety 

Amerikos praeitimi.

vo pusėn ne vien parapijiečius, 
bei ir “Maisto” fabriko darbi
ninkus, kurie sekmadieniais 
vykilavo į Garliavą jo pamoks- daugelis net aukštesniųjų dva- 
lų pasiklausyti. Kili jo konfrat. siškių iki šios dienos nesugeba 

padaryti, 
vybę lenkiškos 
likybės, ar jų 
dai...

Krupavičius

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

MIDLAND 
SAVINBS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632

PHONE: 2544470Frank Zogas, President

5%
Passbook Savings 

All accounts com- 
. ^pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikagietė,{SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psL

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jašiūnai, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

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

siekimo tikslais, norėjo užvaldy
ti gražius ir didelius Lietuvos plo 
tus. Bet Vytautas, supratęs kry
žiuočių tikslus, sutelkė didžius 
būrius kariuomenės ir dar ga
vęs pagelbos iš šalies, sudavė 
lemiamą smūgj, sumušdamas 
Kryžiuočių Ordiną galutinai — 
taip vadinamam Žalgirio mūšy
je... Tuo būdu buvo išsigelbėta 
nuo vokiečių... Ir ne veltui Vy
tautą vadinam Didžiuoju. Jis 
giliai suprato Lietuvos savaran
kiškumo reikalingumą, to siekė 
visu tuometiniu politiniu supra
timu... Gaila, nepasisekus ga
lutinai atsijungti nuo Lenkijos, 
Vytautui mirus, Lietuva įsivėlu
si Į savųjų ir Lenkijos ginčus, 
nusilpo ir pateko į Rusijos ran
kas.

štai kas daros, Lietuva, sa
viems nesilaikant vienybės, ne
tenka Laisvės... Ir mums, skai
tant tuos istorijos lapus, skau
da širdį, darosi graudu, kad Lie
tuva, galėjusi būti didelė ir ga
linga valstybės, ko Vytautas ir 
siekė, o po visų draskymosi dėl 
valdžios, teko palūžti ir vergau
ti svetimiems... Dabar dažnai 
kyla klausimas, kodėl Lietuva to- 

■ kia maža ir kodėl mes lietuviai 
nuolatos turėjome kovoti ir ki
tų bijoti. Mes irgi turėjome pro
gos būti didelė valstybė ir kiek
vienas su -Anumis --būtų skaitę- 
sis.... Ne taip lengvai mūsų ke
lius būtų trypęs ir žmones iš
naudojęs rudasis nacizmas ir ne 
taip žiauriai tautą naikinęs rau
donasis komunizmas... Pagalvo
jus apie praeitus laikus, ir ga
limybes Lietuvai būti didelei val
stybei, o taip pat istorijos bėgy
je amžiams negrąžinamai pa
darytą klaidą. Yra žmonių pa
sakyta: “Iš klaidų mokinkimės”.

Gerai pasakyta, iš klaidų mo
kinkimės,... bet antra vertus, 
kiek tų klaidų mums lietuviams 
gyvenimas atsiųs, o ar jau tik 
mokintis mums ir beliko...! Mi
nint Lietuvos 53-jų metų Nepri
klausomybės sukaktį prisiminki
me laisvės siekusį Simą Kudir
ką... Ir rodos per nelaimingąjį 
Kudirka atskrido Vinco Kudir
kos didieji žodžiai: “Tegul mei
lė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos, vienybė 
težydi...” Vieningai sujudo lais
vo pasaulio lietuviai atgimė ko
vingumo dvasia, laisvės troški
mas ir kova už ją iškilo aukš
tyn... Ir to Simo Kudirkos ne
laimėj bręsta vieninga kova 
skelbti pasauliui padarytą skriau 
dą lietuviui jūreiviui, o tuo pa
čiu dar garsiau šaukti laisvės 
Lietuvai... Ta pačia proga atsi
darė platus laukas kalbėti apie✓

žscyfeži

JONAS AUGUSTAITIS

A. a. KUN. MYKOLAS KRUPAVIČIUS
Rašau, kad mirė kunigas 

Mykolas Krupavičius, nes jis, 
kai prieš keletą metų jį pava
dinau prelatu, atsakė, kad jis 
esąs tiktai kunigas, o tų “pri- 
dėčkų” nei jis norėjęs, nei kas 
klausęs jo sutikimo tą titulą 
priimti. Jis net parašė, kad 
daugiau jo prelatu nebetitu- 
luočiau. Jis niekad formos ne
vertino daugiau, negu turi
nio.. .

Kun. Krupavičius mirė pra
dėdamas eiti 86-tuosius metus. 
Per tą ilgoką laiką jis išvarė 
gilią gyvenimo vagą, palikda
mas visur veiklos žymes. Nuo 
Veiverių mokytojų seminarijos 
pradžios mokslo laikais; nuo pra 
džios mokyklos mokytojo, nuo 
Seinų kunigų seminarijos, nuo 
Petrapilio akademijos; nuo 
besikuriančios ir atsikūrusios 
Lietuvos laikų,valdžioje ir sei
muose, o vėliau tremtyje. Jis 
visur buvo veiklus ir ištikimas 
savo luomui bei lietuvybei. -

Pažįstami su kun. Krupavi
čium mudu būvova nuo senų 
Lietuvos laikų. Susitikę kel- 
davom skrybėlę, kartais stab- 
teldavome ir persimesdavome 
vienu kitu žodžiu įvairiais die- 
nos įvykių reikalais, tačiau il
gesnių diskusijų su juo neteko 
vesti. Tik 1966 metais, jam 
esant Amerikoje, kai parašiau 
ilgesnį rašinį “Antanas Smeto
na ir, veikla”, vertindamas A.; 
Merkelio monografiją apie 
Smetoną, kun. Krupavičius, be 
kitų dalykų, patarė Naujie
noms tą rasini išleisti atskiru 
leidinėliu.

Nuo to prasidėjo tarp mud
viejų susirašinėjimas, kuris 
tęsėsi iki paskutiniųjų jo gyve
nimo dienų. Paskutinis jo laiš- 
kelis( rašytas pusantro mėnesio 
jrieš jo mirtį, buvo tik kelių ei
lučių. Jame pažymėjo, jog 
rašąs parodyti dar gyvybę, 
bet iš jo jau nieko daugiau ne
beliko, tik “skarmalai”...

Iki pat mirties jis pasiliko 
^ištikimas demokratijai, šei
miniam Lietuvos režimui ir 
kunigų luomui, kai dalis jo kon- 
fratrų ir krikščioniškosios ide
ologijos civilių palinko Į auto
ritarinį režimą (frontininkai), 
jo nesuprasdami ir jam jau ne
pritardami.

Krikščionių blokui 1926 me
tais pralaimėjus rinkimus į 
Lietuvos, seimą (negavo, daugu
mos) ir krikščionims išėjus iš 
vyriausybės, kun. Krupavi
čius pasiliko ištikimas savo 
luomui ir priėmė vyskupo pa
skyrimą žemiausioms — Gar
liavos vikaro — pareigoms. 
Pagal savo amžių ir mokslą, 
(jis buvo baigęs Petrogrado 
kunigu akademiją), jis turėjo 
būti paskirtas daug atsako- 
mingėsnėnis pareigoms. Matyt, 
jog tai buvo bauda nž politinę 
jo veiklą, kuriai didokas aukš 
tęjsnių dvasiškių? skaičius nė- 
pritarė. ’ '■*
’Ls Vikaraudamas * Garliavoje, 
kuri. Krupavičius patraukė sa

lų pasiklausyti. Kiti jo konfrat. 
rai, dalyvavę politikoje ir ne
tekę civilinių vietų, atsisakė 
kunigv’stės, tuo tarpu pats kun. 
Krupavičius priėmė žemas vi
karo pareigas ir sąžiningai jas 
ėjo.

Sūduvos ūkininkų streikų 
metu kun. Krupavičius klebo
navo Kalvarijoje. Jis laikė pa
maldas už sušaudytus ūkinin
kus prigužėjusioje (daugiau
sia vyrų) bažnyčioje, kurioje 
buvo išstatvti vainikai žuvu
sioms. šitoks klebono elgesys 
užtraukė policijos nemalonę ir 
tardymus, vėliau tuos vainikus 
išvogė, po pamaldų sukrauda
mi juos ant viškų).

Tremtyje, pirmininkauda
mas Vlikui, o \ėiiau gyvenda
mas Amerikoje, Cičeroje, jis 
■neužmiršo nei religijos, nei lie
tuvybės reikalu. Kalbėdamas 
su kardinolu Cody, jis gynė 
lietuviškųjų kapinių (kazimie- 
rinių) reikalą; pasiremdamas 
Kristaus mokslu, jis įrodinėjo 
kardinolui lietuviams daromą 
skriaudą.

buvo suaugęs 
su Lietuva, su jos žmonėmis, 
kurių reikalus jis gynė, būda
mas partijos lyderis seime, mi- 
nisteriaudainas ir visur kitur. 
Neabejoju, kad apie jo darbus 
ir vėliau bus rašomi straips
niai, monografijos, skelbian
čios jo veiklą. Gal ir šie mano 
keli posmeliai, kalbą apie pas
kutinių metų mano patirtį, pa
dės jo asmenį tiksliau vertinti.

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mainyte. 
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« 
NŲKĖS, 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, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS 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.— p--1’-----*- —i ———----- >tų vaikams >usė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-
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pavergtą Lietuvą ir visą dabar
tinę jos situaciją... Nors ir iki 
šiol mes laisvojo pasaulio lie
tuviai, nepraleidome progų ir 
visomis galimybėmis buvo sie
kiama duoti ko daugiausia ži
nių apie mūsų okupaciją... Tik 
nė tiek atgarsio nei reakci
jos nebuvo sulaukta iš didžiųjų 
valstybių, kiek šiuo kartu, po 
Simo Kudirkos įvykio... Nežiū
rint, kad ir anksčiau mūsų veik
snių buvo vykstama į Wasingto- 
ną ir visais Lietuvos reikalais 
buvo kalbama, buvo siunčiamos 
peticijos... Mūsų studentai uni
versitetuos labai dažnai turėda
vo progos kalbėti apie Lietuvą 
ir lietuvius, o 1956 metais, bran
gios atminties, advokato Olio ini
ciatyva suorganizuotas ĮWash- 
ingtone tautininkų kongresas...

Prieš keletą metų, turėjęs gero 
atgarsio 13 lapkričio manifes
tas New Yorke, o taip pat jau
nimo įsiveržimas į Jungtines 
Tautas. Didelę dalį mūsų kul
tūrinio gyvenimo pristatė mūsų 
dainų ir didžiulės tautinių šokių 
šventės. Taip pat dalyvavimas 
su mūsų tautodaile tarptautinė
se parodose supažindino svetim
taučius su vienu iš mūsų kultū
riniu lobynu... O ką jau bekal
bėti apie visus 16-tosios Vasario 1 
minėjimus, kurių proga, buvo 
nuolat priminta laisvojo pasau
lio politikams okupuota Lietuva 
ir išneštos rezoliucijos reikalau
jant laisvės mūsų pavergtam 
kraštui... . (b. d.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

NSURf U

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 prie! 
10 mėnesio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigom jrfetaoee kiemas automobiliams pastatyti

3 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — TUESDAY, FEBRUARY 23, 1971

* * •> *. 4. < K % K ( N. N N \ K. v



THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
*ublubed Dally Except Sunday by The Lithuanian New» Pub. Con Inc 

1739 So. Halxtod Strwt, Chicago, 1IL 40608. Tolophona HA 1009

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos:
in 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. $5.00 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 priemiesčiuose
metams$20.00 
pusei metų ------------------------ $11.00
trims mėnesiams ________  $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose:
metams__________________ $18.00
pusei metų$10.00 

NAUJIENŲ ofisas atdarai išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai, vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Kada skaitysime Kudirkos apklausinėjimą?
Amerikoje visi žinome, kas atsitiko su jūrininku Si

mu Kudirka. Žinome kas įsakė pabėgusį jūrininką ati
duoti rusams, kas pasisavino svetimas teises, kad neat
liko savo pareigu ir kas neturi jokio supratimo apie ko
munistus, šiandien valdančius Sovietų Sąjungą ir sto
vinčius priešakyje kiekvieno laivo, kiekvieno lėktuvo ir 
kiekvieno sovietų policijos ir kariuomenės dalinio. Apie 
Kudirkos nelaimę skaitėme lietuviškuose ir angliškuose 
laikraščiuose, girdėjome radijo pranešimus ir matėme 
televizijoje.

Jeigu kas dar nėra pakankamai informuotas ir no 
ri pasiskaityti atsakomingų pareigūnų ir liudininkų pa
reiškimus, tai gali įsigyti kongreso išleistą 247 puslapių 
knygą, kuri vadinasi “Lietuvio jūrininko Simo Kudirkos 
pastangos pabėgti”. Tai 6x9 colių smulkaus šrifto kny
ga, kurioje yra sudėti patys svarbiausieji liudijimai da
lyvių, . turėjusių sprendžiamą balsą Simo Kudirkos išda
vime. Knygą galima gauti Valstybinėje spaustuvėje Wa
shingtone. Jūsų kongreso atstovas ją pasiųstų, jeigu jo 
paprašytumėte.

Knygą išleido kongreso užsienio komitetas. Knygoje 
yra pakomitečio, dabojančio Valstybės Departamento 
organizacijos ir užsienio operacijų reikalus, praeitų me
tų gruodžio mėnesį vykusio apklausinėjimo eigą. Knygą 
puošia paties Simo Kudirkos paveikslas, paimtas iš jo 
asmens liudijimo ir pridėtas gražus jo žmonos Genutės 
Kudirkienės paveikslas, kurį jis nešiojosi su dokumen
tais. Knygoje sudėti atsakomingų Valstybės Departa
mento, Pakraščių Sargybos pareigūnų pareiškimai, ad
mirolų ir paprastų jūrininkų liudijimai, Alto pirmininko 
Dr. Kazio Bobelio ir visos eilės kitų žmonių liudijimai ir. 
pareiškimai.

Praeitą sekmadienį Chicagon buvo atvažiavęs Kon
stantinas R. Jurgėla, Amerikos Balso lietuvių tarnybos, 
vadovas. Čia jis supažindino kviestinę Chicagos publiką 
su naujai išėjusia jo knyga apie Lietuvoje vykusį 1862 - 4 
metų sukilimą. Tas pats Jurgėla buvo pakviestas liudyti 
apie žinių perdavimą apie Kudirką. Pradžioje žinios bu
vusios neaiškios, nes nieko tikslaus neturėjo, o vėliau ke
liais atvejais pranešinėjo platesnius biuletenius. Įdomus 
yra ir atstovo Romano Pucinskio noras patirti, kiek lai
ko buvo skirta žinioms apie Kudirką ir kelis kartus ži
nios buvo kartojamos. Pirma p. Jurgėla turėjo parūpinti 
lietuviškus pranešimų vertimus, o vėliau tas pačias ži-

vena.
Niekam ne paslaptis, kad sovietų valdžia pravedė 

stropų viso reikalo tardymą. Kiekvienam aišku, kad Si
mas Kudirka, jeigu jis dar gyvas ir gali kalbėti, buvo 
klausinėjamas valandų valandas, kaip Rusijoje yra klau
sinėjamas kiekvienas įtariamas žmogus. Buvo klausinė
jamas kap. Popovas, buvo klausinėjami jūros karininkai, 
Kudirką mušę, rišę, spardę ir nešę į sovietų laivą. Buvo 
klausinėjamas “Sovietskaja Litva” politinis komisaras, 
partinės jačeikos sekretorius, kiti laivo radijo telegrafis
tai, ir Kudirkos draugai Prie bylos buvo pridėti Simą 
Kudirką tikrinusių gydytojų liudijimai. Jeigu jau JAV 
kongresas rado reikalo visą Kudirkos išdavimą ištirti, tai 
reikalas dar stropiau buvo ir yra tiriamas Sovietų Sąjun
goje. Aiškus daiktas, kad Rusijoje Kudirkos byla yra 
kelis kartus storesnė, negu Amerikoje.

Kada Sovietų Sąjungos gyventojai galės paskaityti’ 
Kudirkos tardymų ir apklausinėjimų protokolus? Kada 
Amerikos lietuviai, tiek daug sielojasi Simo Kudirkos ne
laime, galės paskaityti dokumentus apie Simo Kudirkos 
likimą?

trinas mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

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

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Komunistai kapituliavo prieš Lodzės
VI

h CTAM11\ i ZiU A |^°W» kas net turistiniu kursu 
u ±1 vlilUl ilLiufA. Į įJkeitus tesudaro vos $62.50

Lodzės Audyklų darbininkų,
kurių absoliuti dauguma yra mo
terys, streikas tęsėsi tik nuo 
penktadienio iki pirmadienio 
vasario 15 <L, tačiau privertė 
kapituliuoti ne tik Varšuvos, bet 
ir Maskvos raudonuosi hr satra
pus.

Atskubėjęs į Lodzę premje
ras Jaroševičius išbuvo 18 va- 

audejas
landų besistengdamas prikalbėti 
darbininkes mesti streiką ir pra
dėti darbą, žadėdamas atšauk
ti maisto ir kitų būtiniausių var
tojimo dalykų kainų pakėlimą ir 
pakelti audėjoms uždarbius bei 
pagerinti darbo sąlygas, bet tuš
čiais pažadais darbininkių nesu- 
gundęs išvyko atgal į Varšuvą.

Pasirodo, kad tie uždarbiai ap
verktinai menki: audėjos mė
nesinis uždarbis siekia tik 1,500

nias jam teko vėl versti angliškai ir įteikti pakomitečiui 
kiekvienas Amerikos Balso pranešimas yra įdėtas į 
kalbamą knygą.

Pakomitečiui vadovauja Ohio atstovas Wayne L. 
Hays, kuris susižavėjo Simo Kudirkos ryžtu ir pamėgo 
lietuvius. Jis kalbėjo Clevelande, Ohio, Amerikos Lietu
vių Tarybos suruoštame Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime. Jo pasiryžimas išaiškinti visą reikalą, nieko 
“nevynioti iį bovelną” ir nustatyti, kas neša atsakomybę 
už nutarimą išduoti Kudriką sovietų laivyno policijai. 
Jam buvo aišku, kad JAV yra nutarusios teikti prieglau
dą kiekvienam persekiojamam žmogui, Simas Kudirka 
prašėsi tremtinio globos, bet jo prašymas buvo atmestas. 
Jis gerokai apibarė neapdairius admirolus, o atsakomin- 
gi pareigūnai negalėjo išsisukti nuo atsakomybės.

JAV Pakraščių Sargybos keli admirolai padarė klai
dą, kuri sukrėtė visą kraštą. Krašto prezidentas, paty
ręs apie išdavimą, apgailestavo ir įsakė visą reikalą iš
tirti, o komitetas nustatė atsakomybę ir privertė vyriau
sybę paruošti naujas instrukcijas ne vien Pakraščių Sar
gyboms, bet ir kitoms įstaigoms, kad kiti pareigūnai ne
padarytų panašių klaidų.

Kiekvienas galime įsigyti ir pasiskaityti knygą apie 
amerikiečių elgesį. Kada mes galėsime paskaityti, ką ru
sai su Simu Kudirka padarė? Rusai paskelbė, kad Simas 
Kudirka laisvas, gyvena Klaipėdoje. Jis dar gali būti su
imtas ateityje, bet tuo tarpu suimtas tiktai kapitonas Po
povas, melagingai Simą Kudirką apkaltinęs 3,000 rublių 
vagyste. Rusai sako, kad Kudirkai net duotas butas nau
jame name, bet rusai nieko neprileidžia prie “paleisto jū
rininko” ir niekam neparodo, kaip jis su savo šeima gy

mėnesiui. Sanitarinės darbo są
lygos senoviniuose audyklų pa
statuose pripažintos už blogas 
blogesnės.

Pirmadienio naktį UPI tele
grafavo iš Varšuvos: šiąnakt re
žimas kapituliavo prieš darbi
ninkų reikalavimus ir paskelbė, 
kad atšaukia maisto produktų 
kainų pakėlimą, kas ir buvo gruo
džio mėnesio streikų ir riaušių 
priežastis Baltijos Pamaryje. 
Virš tūkstančio žmonių sužeis
tų ir 45 užmuštų kaina (tokius 
skaičius pateikė pati komunistų 
valdžia Varšuvoje) darbininku 
klasė Lenkijoje laimėjo komu
nistų valdžios nugalėjimą.
Maskvos rūpestis, kad streikai 

neprasidėtų kitur

Premjeras Jaroševičius (Ja- 
roszewicz) paskelbdamas Varšu
vos valdžios nusprendimą at
šaukti kainų pakėlimą pridūrė, 
kad tatai buvę galima padaryti 
tik dėka Sovietų Sąjungos su
teiktos finansinės pagalbos. Nors 
premjeras nepasakė, kokia buvo 
ta Maskvos pagalba, bet NYT 
korespondentas James Feron pa
tyręs Varšuvoje, kad sovietai 
lenkams nedavė jokių pinigų, o 
tik juos laikinai atleido nuo duo
klės, kuri yra uždėta Lenkijai 
prisidėti Šiaurės Vietnamą šelp
ti. Iki ir virš 20 nuošimčių pa
keltų maisto kainų sumažinimas 
pradės galioti nuo ateinančio ko
vo 1 dienos.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
tvirtinama, kad Kremlius tokią 
skubią pagalbą suteikė iš bai
mės, kad Lenkijos darbininkų 
protestai nepersimestų Į kitus 
komunistų valdomus Rytų Eu
ropos kraštus.

Jaroševičius pridūrė, kad pa
pildomas veiksnys, įgalinantis 
atšaukti aukštas kainas, esąs vil
tis, kad bus padidinta raguočių 
ir kiaulių produkcija, kas įga
lintų padauginti mėsos produk
tų vidaus rinkai ir mėsos ga
minių ekspertą, tuomi atsilygi
nant už būtinų maisto produktų 
importą, be kitko už grūdų im
portą iš Sovietų. Informacijos 
šaltiniai skelbia, kad šiais me
tais Lenkija turinti importuoti 
iš Sovietų Sąjungos du milijo
nus torių grūdų. Ligšiolinis grū
dų iš Sovietų į Lenkiją importas 
buvo po vieną milijoną tonų me
tuose.

Ką vyrai pradėjo, moterys 
sėkmingai baigė

Komunistų rėžimo kapituliaci
ja prieš darbininkus įvyko kelio
likai valandų Lodzės audėjų 
streiko praėjus. ’

Atskubėjęs į Lodzę Jaroševi
čius kalbėdamas keliolikai tūks
tančių streikuojančių septynių 
didžiausių audimo įmonių dar

bininkių atvirai prisipažino, kad 
valdžia pinigų neturi darbinin
kų algoms pakelti, kartu paste
bėjo, matyt, norėdamas suardy
ti darbininkų vienybę, esą au
dėjoms norint pakelti uždarbius 
tektų iš kitų sričių darbininkų 
uždarbius nutraukti.

Nors grįždamas į Varšuvą 
premjeras savo vietoje paliko 
net du ministerius — sunkiosios 
pramonės min. Janą Mitrengą 
ir lengvosios pramonės Tadeušą 
Kunickį, kad nepaliaudami įkal
binėtų audėjas grįžti į darbą, pir
madienį grįžo dar tik nedidelė 
dalelė, o kitos kad ir atsistojo 
prie staklių, bet darbo imtis at
sisakė. Pradėjo ateiti žinios, kad 
įvairiose kitose įmonėse darbi
ninkai ėmė lėtinti produkciją.

Vėliausiomis žiniomis, dėl dar
bininkų streiko Lodzėje komu
nistai atpirkimo ožių pradėjo 
ieškoti savo tarpe — visa eilė 
vadovaujančių Lodzės komunis
tų būsią atšaukti iš pareigų, o 
keli Lodzės audimo fabrikų di
rektoriai jau pašalinti.

Carakteringa, kaip komunis
tų valdžia, darbininkų suvaryta 
į vingį, verčiasi per galvą.

Gomulka, kurs per keliolika 
metų buvo raudonojo režimo cen
trinis punktas Lenkijoje, po 
gruodžio įvykių dingo “kaip į 
vandenį”; niekas už tiek metų 
nė ačiū nepasakė. Trumpa padė
ka buvo palydėta valstybės ta
rybos pirmininkas Marijonas 
Spychalskis, į kurio vietą bu
vo įkištas iš pareigų gėdingai 
pasitraukęs premjeras Cyran-1 
kievičius prieš tai šerine apie sa
ve pasakydamas tokią viešą ates
taciją:

“Stelbiu rezignaciją iš Mi- 
nisterių Tarybos pirmininko pa
reigų — sprendžiu pasiremda
mas ilgamete patirtimi, jog dėl 
paskutiniųjų įvykių mūsų kraš
te, kurių sutrukdyti nepajėgiau, 
neprivalau toliau eiti vykdomo
sios valdžios šefo funkcijų”—

J. Pr.
(Pabaiga)

LAIŠKAS NAUJIENOMS
Ponas Redaktoriau, prašau 

įdėti “Naujienose” mano laišką 
labai svarbiu'reikalu.

Iš Lietuvių bendruomenės Ci
cero apylinkės valdybos gavau 
raštą, kuriame sako, kad Nepri
klausomybės minėjime paskai
tą skaitys prof. Z. Rekašius. Jo
kiu būdu negali suprasti, kaip 
tai atsitiko. Visi žinome, kas 
ponas Rekašius yra. Akiračiuo
se pasiskelbė, kad jis gali pada
ryti protekciją lietuviams stu
dentams, norintiems studijuoti 
Vilniaus universitete. Tas paro
do, kad p. Rekašius yra paver
gėjui tiek patikimas, kad net 
protekcijas gali daryti. Tos pro
tekcijos priimamos. Atrodo, 

kad mes neturim tikrų lie
tuvių žmonių paskaitai. O tokią 
paskaitą privalo skaityti tik tik
ras patriotas. Jeigu jau iš ki
tur paskaitos skaitytojo nebu
vo galima gauti, tai ir pačioje 
Ciceroje yra kompetentingų as
menų, galinčių paskaitą skai
tyti.

Aš esu Lietuvių bendruome
nės narys. Moku solidarumo mo
kestį nuo pirmos dienas. Bet jei
gu taip dalykai klostysis, atsi
sakysiu mokėti mokestį, taip pat 
ir mano draugai lygiai taip sako. 
Bendruomenė negali įsileisti į 
savo tarpą žmones, darančius 
protekcijas partijai. Aš dabar 
mieliau paaukosiu pinigų Altai 
ar Vlikui, bet ne bendruomenei.

Teisybė, ponas Rekašius skai
tė paskaitą fronto bičiuliams. Jie 
padarė klaidą, kviesdami p. Re
kašių paskaitai. Fronto bičiu
liai yra tik maža Lietuvių ben
druomenės dalis. Jų klaidų to
liau daryti negalima, ypač ben
druomenei. Bendruomenė tokių 
klaidų negali daryti._______

Su pagarba
Cicero bendruomenės narys

Užnuodyti paukšteliai
Keletos naminių gyvuliukų 

pardavimo krautuvių Chicagoje 
susirūpinę, kad pastaruoju lai
ku jiems išgaišo daug kamba
rinių paukštelių — papūgėlių 
(paraketu) ir kanarėlių. Pav. 
Sedgwick Studio šiaurinėje mie
sto dalyje netekusi 40 paukšte
lių. Spėjama, kad paukšteliai 
apsinuodija lesdanri millet sėk
las, kurias farmeriai purkšdami 
laukus bus apipurkštę merkuro 
(gyvsidabrio) turinčiais chemi
kalais.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

today's FUNNY

Totfa/f FUNNY pay $1.00 for 
each original *ftmmr" used. Send gags 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
S^OMdaocU Ohio 441IX

pasirinkdavo tinkamų vergų, sumokėdavo 
atvežusiems ir parsiveždavo lauko dar
bams. Jeigu juodukų pareikalavimas bū
davo didesnis, tai tada plantacijų savinin
kams tekdavo varžytis. Atvežtus negrus 
nusivesdavo tas, kuris daugiau negrų pirk
liams užmokėdavo.

Pradžioje vergus atveždavo į Charles 
Town, S. Carolina, o vėliau laivai su juo
dukais plaukdavo dar Į New Orleans uostą 
Louisiana valstijoje. Vergais buvo pre
kiaujama beveik iki 19 šimtmečio pradžios.

Amerikoje juodukai neturėjo jokių tei
sių. Plantacijų savininkai su jais galėjo 
daryti, ką tiktai norėjo. Jų gyvenimas bu
vo žiaurus ir kruvinas. Kai pasiskaitai is
toriją, tai kartais net plaukai ant galvos 
stojasi. Nesinori tikėti, kad jų savininkai 
būtų buvę toki žiaurūs. Juodi ir balti buvo 
žmonėmis. To meto biblija sakė, kad Die
vas visus — baltus ir juodus — sutvėrė 
vienodus.

Juodukai buvo vergai iki Abraomo Lin 
k o Ino prezidentūros. Jam teko vesti labai 
sunkų karą su maištaujančiomis pietų val
stijomis, bet jis panaikino vergiją visame 
krašte.

DIDESNIEJI MIESTAI
Pirmiausia South Carolina valstijoje 

buvo pastatytas Charles Town kaimelis — 
tvirtovėlė. Kelis metus šis miestas vadino
si Charles Town, vėliau jį rašė Charles
town , o dabar jis jau vadinasi Charleston. 
Tai pats didžiausias S. Carolina miestas. 

’ Be jo. toje pačioje valstijoje išaugo į dide

VERTA PASIDAIRYTI 
PO AMERIKĄ

RAŠO DR. ANTANAS J. GUSĖNAS
4

šimto žmonių tvirtovėlę anglai pavadi
no Charles Town. Per 300 metų — nuo 1670 
iki 1970 — tas mažas kaimelis išaugo Į di
deli beveik trijų milijonų miestą. Miestas 
nepaprastai gražus, turi didelius parkus, 
apima 31 ketvirtainės mylios plotą. Apy- į 
rinkėse yra daug kalnų, ežerų ir upių, bet 
yra nepaprastai gražių miškų.

PRADĖJO PIRKTI JUODUKUS
Žemė rusva, ne juoda, bet ji labai der

linga. čia auga medvilnė (vata), ryžiai, 
tabakas ir kiti brangūs augalai, žemė nuo 
labai senų laikų priklauso plantacijų savi
ninkams. Daugelis auginasi dideles galvi
jų kaimenes.

Pietinėms valstijoms visuomet buvo rei 
kalinga pigi darbo jėga. Žemės jie turėjo, 
bet nebuvo pakankamo skaičiaus darbo 
rankų. Indėnai nenorėjo anglams žemės 
dirbti. Anglai pirmieji pradėjo gabenti 
juodukus iš pietų Afrikos. Anglų ir ispanų 
laivai nuplaukdavo į pietų Afriką, susi
tardavo su kuriuo nors juodukų vaduku, 
prisigaudydavo sveikų vyru ir moterų, su
raišiodavo arba net surakindavo juos gele
žiniais pančiais, suvesdavo į laivais ir at
veždavo Į Charles Town uostą. Didesnių 
plantacijų savininkai nuvykdavo į uostą,

Iš Afrikos atvežti juodieji turėjo sunkiai dirbti, bet jie galėjo 
sudaryti šeimas, jiems buvo statomi nameliai, kuriuose su šei
momis jie kūrėsi. Dažniausiai tie nameliai būdavo vieno kam
bario. Visa penkių, šešių, o kartais didesnio vaiku skaičiaus 
šeima turėjo gyventi panašiose būdose. Paveiksle matome neg

rę šeimą, su vaikais sėdinčią prie savo namelio.

lius miestus Columbia, Spartanburg, An
derson ir Greenville.

Columbia yra S. Carolina sostinė
Charleston stovi visai prie Atlanto po- 

pakraščių. Turi didelę prieplauką lai
vams. Miestas pagarsėjo prieš tris šimtus 
metų, kai ten susikirsdavo angiai su ispa
nais. O jeigu dar prisidėdavo ir prancūzai, 
tai visai Europai buvo daug šnekų.

Šiais metais miestaš minės savo 300 me
tų sukakti, šiam darbai pradėti pasiruoši- 
inai. Miesto vadovybė nutarė prisiminti vi
są praeitį, gerą ir blogą. Miesto praetis bns

1 atvaizduota grafiškai. Bus išleista įvairiau
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sių istorinių dokumentų. Kas mėgsta skai
tyti. tai galės pasiskaityti, kas skaityti pri 
tingi, arba kam jau akys pradeda merktis, 
tai tas galės pavartyti albumus ir pasižiū
rėti į įvairiausias grafas.

Greenville miestas yra S. Carolina šiau
rėje ir vakaruose. Miestas gerokai pakilęs 
nuo jūros paviršiaus, bet jame yra daug 
aukštų namų ir modernių krautuvių. Pa
čiame mieste dirbtuvių nėra. Audimo pra
monė yra nuošalyje.

GREENVILLE MIESTAS

Greenville miestą iš visų pusių gaubia

dideli miškai, kalnai ir kalneliai. Pačia
me mieste yra didokas skaičius dideliu ir 
puikių parkų. Be to, aplinkui yra didokas 
skaičius sodų, šio miesto gyventojai mėgs- 

1 ta vaikščioti. Sekmadieniais jie eina į miš- 
' kus ir parkus. Pasibaigus darbo valan

doms, jie taip pat mėgsta išeiti į parkus. 
Vieni vaikštinėja, o kiti mėgsta parkuose 
pasėdėti.

Dabartiniu metu Greenville mieste yra 
apie 200,000 gyventojų. Jie tvarkosi taip, 
kaip tvarkosi dauguma Amerikos miestų. 
Yra čia ir juodukų, bet jų skaičius ne toks 
didelis, kaip Amerikos šiaurės miestuose. 
Ten nereikia jų maitinti; kaip tai daroma 
šiaurės miestuose. Jie patys moka ir gali 
užsidirbti duona.

Greenville taip pat minės savo valstijos 
300 metų sukaktį.

Šalia Greenville yra didelis valdiškas 
sodas. Ten viskas gražiai prižiūrima, tvar
koma, palaikoma. Sodo viduryje statomas 
gražus aštuonkampis namas. Pirmas, ant 
ras ir trečias aukštai jau baigti, tuo tarpu 
ketvirtas ir penktas dar nebaigti.

Pirmame aukšte išdėstyti įvairūs darbo 
įrankiai ir mašinos, vartotos prieš du šim
tus metų. Ten yra didokas skaičius ir šau
tuvų, kurie savo laiku taip pat buvo ir mi
tybos Įrankiai, čia stovi senos ir moder
nios šių dienų verpimo ir audinio mašinos. 

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “Naujiena s”



DR. ANNA BALTOKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLbS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolefu PRospoct 8-322$ 

Rend, telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospoct 8-1717

DR. S. B1EŽIS
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
Vai.; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
urnai antradieniais ir penktadieniais. 
Itečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtam 1—7 vaL, 
antram, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir sestaa. tiktai susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CiARA
2/vy vy« dist

TeL: G R. 6-2400 
vai. pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
i—4, /—a, antrai., penki, lu—-4, ir 

sestad. 10—Z vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamomci Ml 3-UUUl.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS!

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.' 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

J)R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 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. 
Tek: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123 
Rezid. telvf.: Glbson 8-6195

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

Lietuviai taipgi peria r parduoda 
ir progai nizmo faktai per

NAUJIENAS

LITUANISTIKOS INSTITUTO KRIZĖ
Vienas pirmųjų bandymui tikrieji nariai “gali būti asme- 

atgaivinti lituanistines studi- nys, baigę aukštąjį mokslą ir 
jas išeivijoje buvo Lituanisti- pasižymėję mokslo darbais”
kos Instituto įsteigimas, kurio 
iškilmingas atidarymo aktas 
įvyko Čikagoje 1952 m. kovo 
m. 3 d. Iniciatorius buvo Ame
rikos Lietuvių Profesorių Są
junga. Steigimo “čarterį” pa
sirašė visa eilė žinomų Ameri
kos lietuvių veikėjų (daugelis 
jų jau mirę). Buvo priimtas 
statutas (jau kelis kartus kris
las ir ^papildytas), kuris šią 
instituciją daro akademinio 
pobūdžio, nes nustato, kad

p. Šileikis, o. p.
urj ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

x (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

z

GRADINSKAS
VOKIŠKAS 

AM-FM RADĖJAS 

TIK $45.00
2512 W. 47 5T. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

MOVING ’
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairty atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

S 0 P H i E BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių 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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Every year we failx 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

Write: The Pre«ident*e Conwittee 
Ofl Mental Retardation, 
Washington, D.C.X201.

a I

Mirta j

PuMahedatapuMceentcamcM^ 
eratien wtth The MwerMni Ceunck

AD MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 55 Pms)

Todėl naujieji nariai yra ren
kami slaptu tikrųjų narių bal
savimu. Dar yra garbės nariai, 
nariai talkininkai ir nariai rė 
mėjai, pastarieji — Instituto 
veiklą remia piniginiais įna
šais.

Iš pat pradžių Instituto veik
la sunkiai riedėjo. Svarbiau
sia kliūtis — lėšų stoka. Mat, 
šiame krašte tokie dalykai, 
kaip grynai mokslinių tyrimų 
įstaiga, dargi humanitarinių 
arba nepraktiškų mokslų sri
tyje, nėra populiari. Tiesa, at 
sirado pora desėtkų rėmėjų, 
paaukojusių po šimtinę ir dau
giau (du mecenatai paaukojo 
po tūkstantinę), tačiau nesant 
pastovių pajamų ir realios są
matos, negalima daug veiklos 
užplanuoti arba užplanavus
įvykdyti. Buvo surengti litua
nistiniai kursai Čikagoje (vė
liau tokiais kursais pasiėmė 
rūpintis Pedagoginis Institu
tas), du suvažiavimai su pas
kaitomis (Washingtone 1964 ir 
Philadelphijoje 1967), išleisti 
du “Lituanistikos Darbų” to
meliai (1966 ir 1969). Pare
miant Kultūros Fondui, buvo 
išleista Vaclovo Biržiškos “Alek- 
candryno” trys tomai (1960— 
65)„ kuriuose, deja, pasiliko 
daug klaidų. Tačiau, toliau 
stambesnius Insti luto užsimo
jimus,. kaip plačios apimties 
Lietuvos istorijos ar lietuvių 
literatūros veikalų paruošimas 
ir išleidimas, nei Kultūros Fon 
das, nei kuri kita mūsų insti
tucija išeivijoje nesiėmė finan 
suoti. Tiesa, yra Instituto Iž
do Taryba, tačiau jos veikla 
apsiribojo buhalterijos tvarky 
mu, o lėšų telkimu niekas nesi 
rūpina. Pagaliau pradėjus 
veikti Lietuvių Fondui, kurie 
tik nori paremti mūsų kultūri
nius užsimojimus, tie aukoja 
tam Fondui. Tad susilaukti 
finansinės paramos galima bū 
tų tikėtis tik iš, to Fondo. Iš es
mės taip ir turėtų būti, nes 
toks yra pagrindinis L. F. tiks
las. Tik dabar reikėtų, kad li
tuanistinių tyrinėjimų organi
zavimas ir iniciatyva išeitų 
kaip tik iš Lituanistikos Insti
tuto, o ne iš privačių asmenų 
ar pripuolamų sambūrių, ku
rie kaulija ir gauna pinigų iš
L. F.

Po savotiško “mterregnu- 
mo”, naujas L. L prezidiumas, 
užuot sudaręs realiij darbų pla 
ną, pirmu savo uždaviniu už
simojo padauginti narių skai
čių, arba vykdyti savotišką 
“population explosion”. Turė
damas 53 tikruosius narius, 
prezidiumas pasiūlė nariams 
balsavimu išrinkti dar 17 tik
rųjų narių. Patyrimas rodo, 
kad narių gausumas tokios in
stitucijos darbingumo nepa
kels, tik padidins pašto išlai
das.. Užtektų ir tik 20 - 25 na
riu, jeigu jie nuoširdžiai 
dirbtų ir rūpintųsi Instituto 
veiksmingumu. Dabar tie nau 
ji nariai buvo pasiūlyti rinki
mams neprisilaikant statute 
nustatytos tvarkos, daugelio 
jų kvalifikacijos neatitinka 
statuto nustatytų reikalavimų, 
balsavimo vykdymas irgi buvo 
netvarkingas, žodžiu, įvyko 
tikra rinkiminė komedija, pri
menanti sovietinį stilių: kiek 
kandidatų pasiūlyta, tiek ir 
išrinkta. Balsų skaičiavimo 
komisija ir prezidiumas buvo 
įspėti dėl los netvarkos, prasi
lenkimo su statuto 12b str. ir 
protingiausia išeitis buvo tuos 
rinkimus anuliuoti. Jei taip 
nebuvo padaryta, tai visa ins
titucija nustojo savo orumo. 
Mat, vadinama “liberalinė” 
grupė užsimanė kuo daugiau 
savo idėjos draugų prastumti Į 
Instituto narius, nors iki šiol 
kaip tik šios krypties nariai di
dele veikla Institute nepasi
reiškė, nepaslinko atlikti pap
rasčiausių statuto nustatytų 
nario pareigų. Didžiausia jų

IOS ANGEUS. CALIF.
žemės drebėjimas 
kambaryje esant

(Iš laiško)

Aprašyti žemės drebėjimą ne
galima. Viskas atsitinka taip 
staiga ir greitai. Nėra kur bėgti 
ar pasislėpti. Net nėra už ko įsi- 
stvėrus laikytis, nes viskas ju
da — sienos, grindys, paveikslai 
krinta nuo sienų, indai iš lenty
nų...

Iš spintelės iškritusi bonka su 
salocių alyva sudužo kriauklėje 
(sinke) į tūkstančius trupinėlių, 
su tokiu baisiu trenksmu, jog 
atrodė, kad jau pasaulis suspro
go...

Drebėjimas tuojau sugadino 
elektros paskirstymo stotis. Iš
geso visos šviesos, tik pro lan
gus matėsi lyg žaibai visais pa
šaliais švysčiotų, visas dangus 
pilnas ugnies...

Baisu. Atrodo, visas amžius, 
nors tas siaubas trukdo nepilną 
minutę.

Mūsų gyvenamojo apartmen- 
tų namo sienose atsirado ply
šiai, lubų tinkas nubiro. Mūsų 
kilimas liko lyg baltais pelenais

užputo--. Kambariuose nebuvo 
šviesos. Teko išeinant palikti 
viską kaip stovi. Bet kai vėliau 
iš darbovietės grįžome, elektra 
buvo sutvarkyta ir galėjome pra
dėti švarinti. Tačiau žemė vis 
dar tebėra “pikta”. Po didžiojo 
drebėjimo jau turėjome dešim
tį “papildomų” sudrebėjimų, o 
žinovai teigia, kad drebės dar 
apie 2-3 mėnesius, žinoma, nebe 
taip pat tą anktybąjį rytą. Ir 
tai atsitiko lygiai tą dieną, kai 
mūsų astronautai atsistojo ant 
mėnulio!

Vienuolika žemės drebėjimo 
sužalotų Los Angeles mokyklų 
nutarta nugriauti, kas paliečia 
apie 20,000 mokinių, žmonių au
kų iki šiol priskaičiuota 64.

■Pasirodė, kad žemės drebėji
mas nepaprastai paveikė vaikus. 
Apie 300 San Fernando Valley 
priemiesčio vaikų nuo 4 iki 14 
metų amžiaus lanko Child Gui
dance klinikos sesijas, kur jiems 
psichiatrai stengiasi išblaškyti 
baimę įrodinėdami, kad jų šei
mos nenukentėjo. Daugelis vai
kų bijosi bemiegoti savo lovo
se, atsisako eiti į mokyklas, kiti 
net bijosi pasitraukti nuo mo
tinos.

veikla buvo triukšmo kėlimas 
ir trukdymai per suvažiavi
mus, jeigu jiems kas nepatiko, 
nebuvo pagal jų skonį.

Kai šitaip viskas nuėjo nuo 
koto, tai reikėtų iš esmės per
siorganizuoti. Vietoje Litua
nistikos Instituto, reikėtų pa
sivadinti “Lituanistiniu Studi
jų Draugija”, į kurią be jokių 
rinkimų bet kas galėtų būti 
nariu, jmreiškgs norą ir susi
mokėjęs nario mokestį, saky
sim, 10 dol. i metus. Daugelis 
dabartinių Instituto narių at
kristų, nes jie nepaslenka nei 
dabar nustatytumo dol. metinio 
mokesčio susimokėti. (Tiesa, 
kad tik vieną kartą 1967 m. 
prezidiumas paprašė nario mo 
kesčio, dalis narių susimokė
jo, o kai daugiau niekas ne
primena/ tai- niekas ir nebe
moka,: nors naudojasi nario 
privilegija ^aūfi’dovanai Insti
tuto leidinius) J-1 Jeigu asmuo 
nenori nei- su l(h ur 5 dol. Įna
šu į metus prisidėti lituanisti
nių studijų, tai kam jį laikyti 
nariu — išbraukti iš sąrašų, 
kaip visos draugijos daro. Ta
da nereikės jokių rinkimų, 
draugijos nariais galės būti 
nors ir Korsakas su Pašuto, jei
gu tik jie panorės ir susimokės 
nario mokesti. Tada galės jie 
atvykti į - mūsų suvažiavimus ir 
čia susitikti su savo idėjos 
draugais, o dar svyruojančius 
geriau indoktrinuoti. žinoma, 
jeigu tik jie nepabijos susilauk 
ti Jono Kazlausko likimo.

Tiesa, Instituto Taryba 1967 
m. priėmė nutarimą, kad L. L 
nariais negali būti asmenys, 
kurie užsiima komunistine pro 
paganda. Deja, šis protingas 
nutarimas nevykdomas. Turė
damas galvoje' visus tuos nu
krypimus, aš lf.10 parašiau 
L. L prezidiumui, kad manęs 
daugiau nelaikytų L. I. nariu.

Dr. Jonas Jialys, 
buvęs Lituanistikos Instituto 

Prezidentas

The iron Surtain 
Isn't souadprooL

She can’t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
truth through.
Bre to Radio Frw Eurcos
Box 1968, Mt Vernon. M.T.

FwbitaMd as a public irvict ta 
■OOM ration with Th» Advriiainf CwrcIL

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui ^leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems J Kaina 
4 dol, Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar 
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

PETRONĖLĖ PRANSKUNAS 
Gimusi Vintartaitė

Gyv. 7204 So. Campbell Ave., Chicago, Ill.
Mirė 1971 m. vasario 21 d., 4:30 vai. ryto, sulaukusi 82 metų am

žiaus, Gimusi Lietuvoje, Telšių mieste.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Patiko nuliūdę: vyras Antanas, švogeriai — Frank Balchunas ir 

Dr. Joseph Kelia, švogerka Selma Bagdonas su šeima; sesers vaikai: 
Frank Balchunas Jr., Catherine Copek; Leonard Kelia ir Dorothy 
Omahen, ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Velionė buvo sesuo mirusiųjų Sophie Kelia, Štella Balchunas ir 
Helen Zaura.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, *6 vai. vakaro Lack (Lackawicz) 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street, Chicago, Illinois.

Trečiadienį, vasario 24 dieną 9:30 vaL ryto bus lydima iš koply
čios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kur įvyks gedu
lingos* pamaldos, o po jų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Pranskūnas giminės, draugai ir pažistami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. - - • ,

Nuliūdę lieka: Vyras ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.
---- —

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: Y Ards 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
: * ■ ■; . , • • ■ I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS TIENĄ 
IR NAKTJ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003 
—MTW—■»—'■lHI I! ■

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) Į

, __ * _ I
2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 |

P. J. RIDIKAS i

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Šią vasarą Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje įvyks didelė paroda, kurioje lankytojai galės pamatyti nau
joves, gerinančias miesto ir viso krašto gyventoją kasdieninį gyvenimą... Peoples Gas Co. tarnautoja Jac

queline Chess žiūrinėja pa-odoįe būsiančius eksponatus.

CICERO
Du banditai nušovė 

’ -• tavernos savininką

Praeita savaite buvo nušautas 
Alex Svakauskis (Swakauski); 
Nick Gayfinie Club tavernos, 
1330 Cicero Avenue, savininkas. 
Banditai; -pabėgo pasigrobę iš 
kasos $158.

Svakauskui prie bard besi
kalbant su klientu įėjo du nepa
žįstami tipai ir vienas net nieko 
nepasakęs šovė įSvakauską, jį 
nušaudamas vietoje. Kulka1 pe
rėjusi per kūną įsmego į sieną. 
Plėšikai pasiėmę iš kasos pini
gus, iškrėtę nužudytojo savi
ninko kišenes, kur rado dar $18, 
ir atėmę iš kliento $-10 išsineš
dino. Likęs gyvas klientas pa
skambino policijai.

jautą. Susirinkimas velionę pa
gerbė atsistojimu ir tylos mi
nute.

įbuvo sustoję prie Chicagos me- 
! ro Dak-y ir prie 4 wardo akter- 
! mano ('įaudė Holmano namą 
: kviesti kad su jais drauge mar 
šuoly į |Ocero, liet nė vieno 
“nerado |naniie”.

j . . 2 , z >

Ciceroje jie pasikalbėjo su 
miesto kolektorių ir advokatu. 
Kun. Barber aiškino, kad mar 
šo tikslas buvęs “sutaikinti 
juo<lus ir baltus žmones”.

" v.--? ' " ■■

šiandien aldermanų
. - .rinkimai

šiandien, antradienį, vasa- 
irio 23 dieną, Chicagos mieste 
Į vyksta miesto tarybos narių 
} (aklermanų) rinkimai. Kan- 
ididaluoja 151 asmuo, jų tarpe 
Į ir keli lietuviai: Juozas Bace
vičius 13 warde, Casey Oksas 
19 warde ir Donald F. Janulis. 
18 warde.

Kandidatuoja į. aldermanus 
15. warde kunigas Francis X 
Lawlor, pagarsėjęs blokų klu
bų organizatorius, ir net de
šimts moterų — viena iš jų Ma-’ 
ry Lee Leahy 7 warde. •

Juodieji panteros 
siekia karalystės

Sekmadienį Chicagos kolizie 
juje Įvyko masinis juodųjų 
panterų sušauktas mitingas, ku 
riame dalyvavo virš 3,000 pub
likos ir pagrindiniu kalbėtoju 
buvo panterų partijos steigė
jas ir “apsaugos ministeris”

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly Reikia

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager's office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-55B0, ext. 283 

for interview.

dentains, studijuojantiems li
tuanistiką Fordham universi
tete. Vasario 27 d., 7 v. v., Mas 
pheto lietuvių parapijos salė
je, 6-1-10 56th Rd. telkti stipen 
dijoms lėšas yra ruošiamas 
vakaras, kurio meninę progra
mą išpildys sol. Stasys Citva
nas, balerina Elena Kepalaitė 
ir dėklamatorė stud. Jūratė 
Balsytė. Akompanuoja kompoz 
Algirdas Kačanauskas. Po pro 
gramos bus vaišės.

— Hot Springs, Ark., LB apy
linkės valdybą sudaro: J. Bru- 
.žas — pirm., K. Rūkas ir dr. Z. 
Minginas — vicepirm., K. Ci
cėnas sekr., G. Sakevičius — 
ižd., J. Grybauskas ir K. Ple
pys — nariai. Apylinkė pami
nėjo Vasario 16 šventę ir su
ruošė Lietuvių Tautos genoci
do parodą. Konkretūs darbai 
yra jų pagrindinė politika.

# ’ -v Ū ■

— Rašyt. Alfonsas Tyruolis 
surinko įvairių tautų poetų ei
lėraščius apie Lietuvą. Juos 
išleido Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla 176 psl. knygoje 
“Nemarioji žemė”. Eilėraščiai 
išversti iš 12 kalbų.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSlMOKEJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1M

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

, DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

< THRIFT HOUSE
i Operated by. * '

THE JUNIOR LEAGUE 
-■ OF EVANSTON, INC; ' "

511 Main St., Evanston
BIG SPRING OPENING

Tuesday, March 2nd, 10:00 A. M. to 
4:30 P. M.

Tuesday-.through Friday. 
Sat. 10:00 A. M. to 4:00 P. M. 

Clothing and household goods for 
the entire family.

BRIGHTON PARKO
MOTkkUKLUBAS

Brighton Parko Lietuviu Mo
terų klubo eilinis susirinkimas 
įvyko šio mėnesio pradžioje. Su
sirinkimą • atidariusi pirmininkė 
Mary Neberieza pranešė, kad 
yra mirusi narė Barbara Damb
rauskas, kuriai klubas suteikė 
vainiką, garbės grabnešes ir jos 
šeimai išreiškė visų narių užuo-

Pirmininkė pranešė, kad atei
nančio kovo 28 dienai yra paim
ta salė žaidimų pobūviui. Tam 
parengimui komisija yra Ber
nice žemgulis; Anna Klimas ir 
Mary Neberieza. Komisija tu
rės veiklių pagelbininkių. Toliau 
pranešta, kad klubo narė, kuri 
visą laiką klubui daug pasidar
bavo.—- Petronėlė Briedis, sun
kiai susirgo. Klubas jai pasiun
tė linkėjimus pasveikti.

Susirinkimui pasibaigus buvo 
skanūs užkandžiai. Narės dėko
ja Mrs,* Sophie Stankus ir Mrs. 
Della Ketvirtis, kurios tuos ska
nius užkandžius padarė.

Kitas susirinkimas įvyks kovo 
4 d. Talman svetainėje?

- ” Kor.

SIUNTINTAI Į LIETUVA
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

' 1721-23 W: Chicago "Ave., Chicago, Hl. • Tel. MO 6-3985
Yra vieta automobiliams pasistatyti. I

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

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

_ GEROS DOVANOS ..
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų 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 .... ______________$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money order).

Pernai automobiliai 
užmušė “mažiausiai”

National, Saugumo Taryba 
skelbia, kad praeitais 1970 
metais automobilių f akciden- 
tuose, skaitant myliomis, žmo
nių žuvo mažiau negu bet ku
riais kitais metais,: kiek užra
šai siekia. Fatališkų trafiko 
nelaimių 1970 metais buvę 
“tik” 55,300, tai yra 2 nuošim
čiais mažiau negu 1969 metais, 
kuriais buvo užmuštas 56,400 
žmonių. Užmušimų rata skai- 
čiuoojant kiekvieniems 100 mi 
lijonų parvažiuotų mylių taip 
pat buvusi mažesnė.

Newton pareikšdamas “mes 
siekiame galios, dėlto kad tu
rėdami galią mes turėsime ka
ralystę. Jis ragino negrus7 “iš
sivaduoti iš Babilonijos ‘vergi
jos” į (iš JAV-bių valdžios”); 
Perduoti Amerikos inštilucijds 
liaudžiai esąs' piimasiš' pante
rų partijos .molyyąs..,,.,Kaip to 
motyvo atsiekti “ministeris” ne 
pasakė, tik J paaiškirid; . kad 
“mes čia negalime viską disku 
tuotį”. Kariniai manevrai vie
šai publikoje neąą diskutuo
jami. Į

Kai juodieji laimėsią laisvę, 
jie kitų neskrįausią, užtikrino 
ministeris, kius;kąlbėjo keturių 
kūrisąrgių saiigOĮnas.^,.^ ■

Kiekvienas į kolizieji] einan
tis buvo panterų, “kareivių” iš- 
krečiamas. . 4
_ • :'U<-

Kriminalas' sumažėjo 
o vietomis padaugėjo

Sunkiųjų nusikaltimų- •’ per 
mėnesį nuo sausio 7 d.'iki va
sario 3 d. išskiriant plėšikavi
mus, esą Chicagofe bendrai 
sumažėjo 5.1% lyginant su 
1970 metų tuo pačiu laiku, bet 
plėšikavimų padaugėjo 13.8%.

Užpuolimii sumažėję 30.3%, 
prievartavimų 25%, 'Vagysčių 
virš $50. sumažėję 9.7%, auto
mobilių vagysčių- sumažėję 
8.5%, žmogžudysčių 7.1% ir 
įsilaužimų 2.5%. ' Tačiau kai 
kuriuos miesto distriktuose

Young American for Free
dom Chicagos pietvakariu sky
rius šiandien, vasario 23 d., 8 
v. v. ,Trinity bažnyčios salėje, 
99-ta ir Winchester Ave. ruo
šia paškąitą apie komunizmo 
pavojų Amerikos pakrantėse ir 
apie žygius prieš jį. Kalbės 
Rick ' Enricosa, Purdue li-to 
politinhj mokslų studentas ir 
kubiečių pogrindžio organiza
cijos Alpha 66 narys, apie 
veiklą prieš ^Castro. Tų pat 
mokslų doktorantas Larry 
Prątt kalbės, tema:. “Kuba — 
rojus ar kalėjimas”? YĄF or
ganizacijoje yra taip pat fr lie
tuvių studentii ir nestudentų.

f: j. .i . . d 9
— Muz. J. Zdaniui su seimą is-

■ 'U H ' ' - * i, j ■ - ‘
vykstant apsigyventi į Hot 
Springs, Arkansas, artimesnieji 
draugai suruošė išleistuves. ‘Va
sario 12 dl Milionierių klube 
(Ford City) susirinko apie 30 
draugų palinkėti muz. Zdaniui 
geros kloties ^naujoje vietoje. 
Iniciatoriais buvo I. Radieeriė ir

♦ I 1 ■ ■

M. Momkienė. Draugiškai besi
šnekučiuojant, J, Zdanius pa
reiškė, kad “Dainavos” ansamb
liui visuomet padės, jei tik bus 
prašytas. Susirinkę padainavo 
Zdaniams “Ilgiausių metų”.

— LB Chicagos apygardos val
dyba praneša, kad jaunimo de
monstracijų Simokaičio reikalu 
pinigai beveik surinkti. Valdy
ba dėkoja atsiliepusiems į jos 
prašymą. Surinktų pinigų ats
kaitomybė bus paskelbta spau-

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

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

-------------------------------------------------- -

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
v_____________ -

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1^2 vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po 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 turtinėm rajone. 
Kaina greitam nirkėiui $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
načiame Marquette Parke. Kaina 
S17.000. gal ir mažiau.

2 GERT MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52 500.

PLATUS LOTAS, Marcruette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. S32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU, 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hiekorv golfo laukų. $49,500.

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

8 BUTU 6 METU MŪRAS Karšto 
vandens šilima gazu. aljuninijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta. Į 
vakaru* mio Pulaski Ave. $115000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
nlvtu 20 metu mūras. Flexikor kon- 
strukciia. Paianui virš $29,000 me
tams. Tik $185.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairi v p rėki y.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
*■ . iuT

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

y ~ -........ -- '■ ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

■----—------ ----- ——

1Š CHICAGO S I R Į 
A P Y II N K I Ų J

Iš didelio 1 debesio...
- f ■ , • ■■■ _ vTs - -4 •.

Kun. John Barber, žadėjęs 
sumobilizuoti nuo 1000 iki 1000 
juodžių praeitą šeštadienio 
naktį žugiuoti į Cicero, pagaliau 
sekmadienio rytą atvedė viso 
30 būrį. Pakeliui į Cicero jie

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

kriminalas žymiai padaugė
jęs: 1-me dist-rikte ..(miesto 
centre) lyginant su 1970 metais 
padaugėjo 28.2%, pietinėje 
dalyje visuose II srities dist
riktuose nusikaltimų padaugė
jo 3 distrikte iki 10.6% ir 5 dįst 
rikte net 456% 

---------------------------
I TRUMPAI

♦

— “Kodėl aš visada pavargus, 
daktare“ — 316 Alvudo radijo 
paskaita šį ketvirtadienį, vasa 
rio 25 d., 11 v. r. Sophie Bar
čus Radijo šeimos valandoj.

— Dr. Henrikas Armonas, 
Balti more, Md. yra pakviestas 
redaguoti Lietuvių gydytojų biu
letenį — žurnalą. Iki šiol jį re
dagavo dr.Milda Budrienė, Chi 
cagoje. Leidžia Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga, kurios pirm.

doje,
— K. Radvila, LB Chicagos 

apygardos valdybos organizaci
nių reikalų vedėjas, rūpinasi 
spausdinimu plakatų apylin
kėms dėl LB solidarumo įnašų.

— Aero Klubo paskaita. Am. 
Liet. Aero Klubas parengė lie
tuvių visuomenei ir savo klubo 
nariams paskaitą apie lietuvių 
aviacinę veiklą išeivijoje. Pa
skaita atskleis daug įdomios 
istorinės medžiagos nuo 1911 
m. iki mūsų laikų, ir apims 
JAV, Pietų Ameriką, Australiją 
ir kt. Bus atidengta daugybė iki 
šiol lietuviams mažai žinomų 
faktų. Paskaita įvyks vasario 
26 d., penktadienį, 7:30 vai. vak., 
Liet. Taut. Namų būstinėje, 
7108 So. Rockwell St., Čikagoje. 
Gausiai paveikslais iliustruotą 
paskaitą skaitys Edm. Jasiūnas. 
Įėjimas visiems laisvas, visi 
prašomi atsilankyti.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

yra dr. V. Paprockas.

— Mrs. S. Bobelis 212 Elderts 
lane, Brooklyn, N. {Y. 11208 
priima aukas stipendijų fon
dui, kurios bus skiriamos stu-

— Teis. Juozas Stanaitis grįžo 
iš atostogų, kurias praleido Flo
ridoje. Oras pasitaikė geras, to
dėl galėjo puikiai pasimandyti ir 
saulėje pasideginti.

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

help you*
HEART FUNdV 
help your HEART

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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 kadi

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

tun»H>ps Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"
4 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— TUESDAY, FEBRUARY 23, 1971




