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NE YORKAS. — FBI agentai New Yorke suėmė Abbie Hof- 
man, kaltindami jį važinėjimu iš valstijos į valstiją riaušių kurs
tymo reikalais ir policininko užpuolimu Washingtone. Kaltinimas 
sako, kad Hofmanas atvyko į Washingtona ir buvo čia tarp ba
landžio 29 d. ir gegužės 3 d. Hofmanas yra jau trečias buvęs 
Čikagos riaušių organizatorius, suimtas ryšium su Washingtono 
demonstracijomis. Pirmadienį buvo suimtas Rennie Davis, ant
radienį — John Froines ir trečiadienį — Hofmanas.„

Demonstracijos Washingtone 
silpnėja, nors trečiadienį dar bu
vo "suimta virš 1,000 žmonių, 
daugiausia ant Atstovų Rūmų 
laiptų. Visi suimtieji kaltina
mi nelegaliu susirinkimu kon
grese. Senas, mažai naudotas, 
JAV įstatymas numato už to
kius susirinkimus griežtesnes 
bausmes negu už susirinkimus 
kitose vietose. Kaltinamieji ga
li būti nubausti iki 60 d. kalėji
mo ir iki 500 doL baudomis.

Trečiadienį demonstracijos 
įvyko ir kituose miestuose: Ma
dison, Wis., Carbondale, III.,

BERNAS. — Šveicarijos gy
nybos ministerija nutarė savo 
karinę aviaciją ateityje apgink
luoti Amerikos A-7 Corsair lėk
tuvais. Jei parlamentas šį nu
tarimą patvirtins Šveicarija lėk
tuvams pirkti išleis 312 milijo
nų dol.

SEOULAS. — P. Korėjos po
licijos lavas susišaudė su užsi
maskavusiu š. Korėjos karo lai
vu, apsimetusiu žvejojimo lai-

Portland, Oregon Jr. y.ienas Pietietis buvo nušau.
- monšfracijošė daugiausia dalyva 

vo vietiniai studentai. Didžiau
sia demonstracija buvo Mary-} 
land universitete.

Nuo šeštadienio Washingtone 
buvo suimta virš 12,000 asme
nų. Vakar protesto dalyviai žy
giavo prie Pietų Vietnamo am
basados ir vėliau žadėjo žygiuo
ti į miesto kalėjimą, šios antro
sios dalies daugeliui neteko vyk
dyti, nes policija pati dalyvius 
pavežėjo į kalėjimą. Demons- 
truoti prie visų. užsienio amba-

' sadų yra draudžiama. ; * •

Panaikins Kinijos

tas, kitas sunkiai sužeistas. Ko
munistų laivas pabėgo.___..

ROMA. — Sicilijoje banditai 
nušovė vyriausią provincijos pro
kurorą ir jo šoferį. Nuo 1969 
metų Sicilijoj įvyko daug žmog
žudysčių, dėl kurių kaltinama 
Mafia: 65 buvo nušauti medžio
kliniais šautuvais, 28 — revol
veriais, 33 žuvo bombų sprogi
muose, 5 nužudyti peiliais ir 6 
automatiniais šautuvais. Dar 26 
žinomi asmenys buvo pagrobti fesorius. Otrebskis yra prirašęs tris tomus lietuvių kalbos grama- 
įr dingo be žinios. dirbo prie lietuvių kalbos sintaksės. Stldijavęs Varšuvos,

SAIGONAS. —P. -Vietnamo Leipcigo universitetuose. Otrebskis buvo slavų, sanskrito, lie- 
vyriausybė kaltina komunistus, tuvių kalbų specialistas. Jo rūpesčiu Vilniaus universitete buvo 
kad tie-padidino puolimus prieš įvestos lietuvių kalbas studijos dar lenkų valdymo laikais. Daug 
civilius. ' Penki sviediniai Da metų vėlioms pirmininkavo brandos egzaminų komisijai Vilniaus 
Nango mieste užmušė 11 civi- lietuvių Vytauto D. gimnazijoje ir vadovavo lietuvių kalbos 

kursams mokytojams Švenčionyse.

Amerikos mokslininku planuojama statyti erĮ 
laivių — ryšio su žeme palaikytoju. Tokia 

bitą a

LONDONAS. — Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandt 
vakar tarėsi su britų valdžios atstovais Londone ir greit išskrido 
namo, šeštadienį susirenka Europos Bendrosios. Rinkos finansų 
ir ekonomikos ministerial svarstyti naujos dolerio krizės. Vo
kietijos, Šveicarijos, Olandijos, Austrijos, Belgijos, Suomijos ir 
Portugalijos bankai jau atsisako priimti dolerius. Visi laukia, 
ar Vokietija vėl nepakels savo markės vertės, lyginant su doleriu. 
Šiuo metu markė yra verta 27 centus. Spekuliantai laukia, kad 
markės vertė pakils ir jie ukdirbs, prisipirkę jų iš anksto už do
lerius/-—*?*’

WASHINGTON AN. — Vy
riausybė svarsto panaikinti su
varžymus prekybai su Kinija ir 
manoma, kad Kinijai bus taiko
mos tos .pačios taisyklės, kaip 
Sovietų Sąjungai ar Rytų Euro
pos šalims. Iki šiol amerikie
čiams „ buvo, draudžiama leisti 
dolerius pirkti Kinijos prekėms. 
Tą draudimą įvedė prezidentas 
Trumanas 1950 m., po to, kai 
Kinija įstojo į Korėjos karą.

Tam tikri suvaržymai preky
bai liks, panašiai, kąip jie yra 
sovietų atveju. Nebus parduo
damos strateginės reikšmės pre
kės. Amerika galės , siųsti į Ki
niją maistą, vaistus, kitus che
mikalus. ir kai kurias mašinas. 
Sakomą’ kad Kinija' norinti 
pirkti” civilinių lėktuvų, trąšų 
gaminimo įmonių ir masinu da- 
lių.V‘ •

lių ir 14 sužeidė; - Per savaitę 
buvo ’apšaudyta 151 vietovė.

NEW YORKAS. — Brooklyne 
įvyko negrų- ir portarikiečių 
riaušės prieš valstijos biudžeto 
apkarpymą. Išplėšta ir padeg
ta daug krautuvių.

LA PAZ. — Bolivijoje buvo . .
pagrobtas Vakaru ' Vokietijos!19)" m- ‘r apsigyveno Poznane-

Lietuviškame Vilniaus univer
sitete velionis buvo lenkų filolo
gijos katedros vedėju, dirbo lie
tuvių kalbos žodyno redakcinėje 
komisijoje.

Otrebskis Lenkijon išvyko

je, kur buvo universiteto slavų 
ir baltų kalbos katedrų vedėju. 
Čia leido kalbotyros žurnalą, da
lyvaudavo kalbininkų tarptau
tiniuose suvažiavimuose, skaitė 
paskaitas iš lituanistikos srities. 
Yra paskelbęs visą eilę studijų 
apie lietuvių ir slavų kalbas.

Velionis paliko žmoną Eleną 
Samaniūtę (Horodničiutę), bai-

neratifikavima
BERLYNAS.

basadorius Rytų Vokietijoje 
Piotr Abrasimov kartu su so
vietų kariuomenės Vokietijoje 
vadu gen. Viktor Kulikov daly
vavo Meningene, Tiuringijoj su
ruoštame “Sovietų - Vokiečių 
draugystės” susirinkime. Abra- 
simovas savo kalboje kaltino Va
karų Vokietiją, kuri atsisakyda
ma ratifikuoti nepuolimo sutar
ti su Maskva, gresianti Europos 
saugumui.

Abrasimovas 
svarbiausias šių 
klausimas esąs 
jos pripažinimo klausimas.

Vakarų Vokietija atsisako ra
tifikuoti sutartį, kol nesibaigs 
įtempimas Berlyne, kol nebus 
išspręsti jo klausimai.

i.

Sovietų am-

pabrėžė, kas 
dienų Europos 
Rytų Vokieti-

biznierius John Von Bergen, 60 
metų amžiaus.

CLEVELANDAS. — Vienas 
iš šešių lagaminų, siųstų iš EI 
Paso į Clevelandą lėktuvu ae
rodrome staiga suplyšo ir pasi
rodė marijuanos maišai. Lėktu
vo tarnautojai pranešė policijai, 
kuri palaukusi suėmė lagaminų 
atsiimti atėjusį vyrą. Policija . . .
sako, kad konfiskuota 350,000 Vd"‘a"s >^0 Vytauto 
dol; vertės marijuanos.

SANSA. — Jemeno respubli
koje senas premjeras sudarė 
naują vyriausybę, kuriame jis 
pasiėmė ir užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigas.

Verčia užmiršti
rusų invaziją

PRAGA. — Čekoslovakijos 
cenzūra stropiai žiūri, kad nie
kas kasdieniniame gyvenime ne
primintų žmonėms Dubčeko lai
kų ar sovietų invazijos, žmo
nės, iš kitos pusės, irgi įžiūri 
mažiausiose smulkmenose anų 
dienų priminimą ir neužmiršta 
rusų įsiveržimo.

Pragos teatre vaidinant Če
chovo “Dėdė Vania”, žiūrovai 
imdavo ploti po paprasto vieno 
aktoriaus sakinio: “Po rugpiū- 
čio mėnesio įvykių...” Dabar 
cenzūra įsakė teatro vadovybei 
tą sakinį išleisti iš rusų rašy
tojo veikalo, tačiau sakinys tam
priai rišasi su keliais kitais sa
kiniais ir teko nubraukti visą 
sceną.

d. gimnaziją ir Vilniaus univer
sitetą. Vilniaus ir Švenčionių 
gimnazijose ji dėstė lietuvių, 
lenkų ir lotynų kalbas. Otrembs- 
kienė laikoma viena geriausių 
lietuviškų juostų audėja, sukom
ponavusia virš 700 tautinių raš
tų juostų.

Parodė žydų aukų 
muziejų Jeruzalėje
JERUZALĖ. — Valstybės se

kretorius Rogers, atvykęs į Iz
raelį, buvo nuvežtas į Yad Va- 
shem koplyčią, kuri pastatyta 
nacių išžudytiems 6 milijonams 
žydų pagerbti. Tik po to Rogers 
susitiko su Izraelio vyriausybės 
nariais. Be premjerės Meir su
sitikime dalyvavo vicepremje
ras Allon, užsienio reikalų mi- 
nisteris Eban, gynybos Dayan ir 
ambasadorius Washingtone Ra
bin.

žuvusių žydų muziejaus ir 
šventyklos parodymas turėjo 
perduoti JAV sekretoriui žydų 
baimės priežastį. Izraelis nepa-|
sitiki arabais ir jų pažadais ir lerio naciai.

Prancūzija ilgą laiką agitavo 
kitas Europos valstybes nepa
grįsti savo pinigų doleriais, nes 
Amerikos vyriausybės pergy
vena nuolatinį mokėjimų ba
lanso deficitą, spausdina dole
rius ir jais superka Europos 
pramonės įmones, pajungdamos 
Europą savo tikslams. Dabarti
nė pasaulio piniginė sistema bu
vo sutarta 1944 m. Bretton 
Woods, N. H. Nuo to laiko Ame
rikos doleris atstoja daugeliui 
valstybių auksą. Dolerio ver
tę galima būtų sumažinti tik pa
kėlus aukso kainą.

Vokietijos dolerių ir aukso re
zervai siekia šiuo metu apie 20 
bilijonų dol., kas yra daugiau 
negu visas Amerikos auksas. Jei 
visos pasaulio valstybės parei
kalautų, kad Amerika išpirk
tų savo dolerius auksu, Ameri
ka to padaryti negalėtų, nors te
oretiškai doleris yra pagrįstas 
auksų. Nuo 1934 metų aukso 
vertė yra nustatyta. 35 dol. už 
uncija. Fort Knoxo sandėliuose 
nėra tiek aukso padengti visus 
užsieniu bankuose esančius JAV 
dolerius. Amerika gyvena Eu
ropos valstybių kredito sąskai
tom Dabartinis atsisakymas 
priimt dolerius :■ rodo, : kad’ tas 
kreditas mažėja.

Europos kraštai kovoja su in
fliacija. Amerikos dolerių lais
vas bėgimas į Europą tą, inflia
ciją didina ir kovą prieš ją la
bai apsunkina. Londono ir Ciu
richo biržose už aukso unciją 
jau mokama iki 44 dolerių. Tas 
irgi rodo, kad pasitikėjimas do
lerio vertę Europoje smarkiai 
nukrito.

Dabartinė krizė tiesioginiai pa
lietė tik amerikiečius turistus, 
kurie labai nustebo, kai bankai 
ar viešbučiai atsisakė imti do
lerius. šveicarų oro linija irgi 
neparduoda už dolerius lėktu
vo bilietų.

NEW DELHI. — Pakistanas 
ir Indija negali susitarti dėl di
plomatų išvežimo iš Kalkutos ir 
Daccos. Kalkutoje buvo apie 
90 pakistaniečių, tačiau prasidė
jus Rytų Pakistano sukilimui, 
57 diplomatai bengalai atsisa
kė grįžti į Pakistaną ir paskel
bė atstovaują naujai Bengali
jos valstybei. Pakistanas rei
kalauja teisės pasimatyti su 
šiais diplomatais, tačiau Indija 
ąako neturinti galios priversti 
bengalus kalbėtis su Pakistano 
atstovu.

Irano lėktuvas laukia pasi
rengęs išvežti pakistaniečius į 
Pakistaną, o sovietu lėktuvai 
turi paimti indus iš Rytų Pakis
tano sostinės Daccos, tačiau ne
sutarimai atidėjo visus išvežimo 
planus. . .

nijos-Amerikos sintykius ir si-1 .karinės žvarbo, 
ko, kad amerikiečių stalo teni
so žaidėjų kelionė buvusi ne
reikšminga. Santykių pagerini
mas tarp dviejų pasaulio milži
nų būtų sveikintinas reiškinys, 
sako Kraminovas, - tačiau blo
giausiai; kad tas pagerinimas 
yra nukreiptas prieš Sovietų Są
jungą.

įves stotis/ susijungusi su apačioje matomu erdvė- 
ar panaši erdvės stotis Amerikos bus iškelta į or
ite 1975 metus.

universiteto pro-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

žinoma, lapkričio 
prezidento rinki-

Rūmai kritikavo

UPI žinių agentūra paskel
bė iš Saigono, kad karinės va
dovybės narys, ų JAV generolas 
pasakė, kad visi amerikiečiai 
kareiviai iš P. Vietnamo bus iš
vežti iki 1972 m. lapkričio mėn. 
Liks tik apie 6,000 karinių pa
tarėjų. Kaip 
mėn. įvyksta 
mai.

♦ Baltieji
US Steel nutarimą pakelti kai
nas. Kita bendrovė — Republic 
Steel irgi pakelia kainas.

+ Bostone įvyko demonstra
cijos prieš Vietnamo karą. Apie 
4,000 jaunuolių susikirto su po
licija.

šiandien Washingtone 
švenčiama “žemės ūkio diena”. 
Baltuose Rūmuose išstatyta pa
roda.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 68 amerikiečiai ir 592 
buvo sužeisti, šeštadienį vidur* 
dienį turi prasidėti paliaubos, 
paskelbtos 21 valandom Budos 
gimimo dienos proga. Pernai ko
munistai šias paliaubas ignora
vo.

♦ Kanadoj iš St. Jean Vian4 
ney miestelyje atsiradusios že
mėje duobės buvo išgelbėta 70 
asmenų. Kiti gyventojai buvo 
evakuoti.

♦ FDA (maisto ir vaistų ad- 
ministacija) Įspėjo amerikiečius 
nevalgyti kardžuvės (swordfish) 
konservų, nes jie visoje Ameri
koje apnuodyti gyvsidabrio nuo
dais.

bijo, kad gerai rusų apginkluoti 
arabai gali surengti naujas žy
dų skerdynes, kaip surengė Hit-

MASKVA/ — Sovietai -žurna
le “Za Rubežom” redaktorius 
DanieL Kraminov rašo apie Ki-

viršininkas gen. -Akbar. <Khan 
pareiškė, spaudai, kad-Indija yra 
sutraukusi į Pakistano pasienį 
šešias divizijas kariuomenės. Pa
kistanas irgi.esąs pasirengęs ga
limam puolimui. Indija ne tik 
neleidžia Pakistano .lėktuvams 
skristi virš savo teritorijos,, bet 

į pakistaniečiams skrendant. ap- 
į linkui, virš Indijos vandenyno, 

Amerikos spauda išnaudojau- indų priešlėktuvinės raketos at- 
ti santykių su kinais gerėjimą likinėja “pratimus”, tuo privers- 
propagandai prieš komunizmą damos pakistaniečius skristi dar 
ir prieš sovietus. Nxono vyriau- didesniu lanku.
sybė siekianti susilpninti soči- j 
alistinę stovyklą, nustatant so-, 
cialistines šalis vieną prieš kitą,; 
o svarbiausiai — prieš Sovietų; 
Sąjungą, kuri imperialistų 
koma svarbiausiu priešu.

1 Saigonas tapo 
narkotikų centru 
SAIGONAS. -- Vienas iš šar 

liūtinių Vietnamo karo padari- 
Jnių yra pasikeitimas pasaulinės 
narkotikų prekybos centruose. 
Prieš 10 metų opiumas paprastai 
keliaudavo iš Laoso, Tailandijos 

Naujasis, devintas iš eilės So- ir Burmos šaurinių provincijų į 
vietų Sąjungos penkemčio pla- i Bangkoką, o iš čia laivais bū
nąs, oficialiai vadinamas “19711 davo gabenamas į Hong Kongą, 
----- 1975 metų TSRS liaudies Singapūrą ar Malaizijos Pęnan- 
ūkio vystymo penkmečio pla- gą. Iš čia narkotikai pasiekda- 
nu”, pavergtiems Baltijos kraš-'vo visą Aziją, Australiją ir va
tams neteikia ypatingų staigme-' karinį Amerikos pakraštį.
nu. Visose trijose Baltijos res- Į Dabar, kada Vietname atsi- 
publikose žemės ūkyje numato- rado tūkstančiai amerikiečių, 
ma ir toliau plėsti gyvulininkys- Saigonas tapo pagrindinis nar- 
tę ir pieno ūkį. Visuose trijuose ■ kotikų centras. Didelė dalis opiu- 
kraštuose numatyta ypač kel-įmo ir jo gaminių: morfino, he- 
ti žemių nusausinimo programą, roino iš Bangkok© Tailandijoje 

pasiekia Saigoną. Dėl to jau
čiamas narkotikų trūkumas bu
vusiose rinkose. Iš Saigono nar
kotikai siunčiami į Europą ir 
Ameriką, nors šie kontinentai 
yra, palyginti, jauni opiumo 
vartojime.

Uždėjo didesnę 
darbo našta

lai-

Pramonės gamyboje iš Lie
tuvos, palyginus su kitais Bal
tijos kraštais, reikalaujama dau
giau. (Plg. “Tiesą”, š. m. ba
landžio 11 d.). Lietuvos pra
monės gamyba, turinti, kaip 
skelbia 5-čio plano Direktyvas, 
padidėti 46-49 procentais. Tai 
padidėjimas panašus ir į Rusi
jos Federacijos respublikos pla
ne numatytą padidėjimą — 44- 
47 proc. Estijai bei Latvijai tie 
skaičiai jau žemesni — Latvi
jos pramonės gamyba turėsian
ti padidėti 35-38 proc., gi Es
tijos 36,39 proc. Tai reiškia,

> Missouri valstijoje, Rop
liu mieste, uraganas užmušė vie
ną ir sužeidė 50 gyventojų.

kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos darbo žmonės turės pakelti 
apie 50 proc. padidintą darbo 
krūvį. ,. * (E)

Pašalino Sabry 
dėl federacijos

BEIRUTAS. — Libano laik
raštis “Al Sayad”, kuris papras
tai yra gerai informuotas apie 
Egipto gyvenimą, paskelbė, kad 
viceprezidentas Aly Sabry bu
vo pašalintas iš pareigų už tai, 
kad, jis kritikavo prezidentą Sa- 
datą dėl federacijos su Sirija 
ir Libija. Sabry įtikinęs arabų 
socialistų sąjungos vadovybę, 
kad tos sutarties vienas prezi
dentas negali pasirašyti. Par
tijos vadovybė kritikavo prezi
dentą ir privertė jį pakeisti kai 
kuriuos sutarties punktus.

Beiruto sluoksniuose kalba
ma, kad Aly Sabry, nors netekęs 
valdžios vietos, liko labai įtakin
gas socialistų partijoje, ypač, 
jos 150 asmenų vadovybėje. Bu
vo nutarta, kad federacijos pro
jektą pirma turi priimti socia
listų unija, asamblėja ir kabine
tas prieš statant jį gyventojų 
referendumui, kuris turi įvyk
ti rugsėjo mėn.



KALPAS UOGINIUS

MOTINA

Pasaulyje yra daug gerų žmo- 
nų, Širdingų žmonių. Tačiau 
tiktai vienas asmuo nuo pat lop
šio nuoširdžiai mumis rūpinasi. 
.* r mes sveiki, ar mus kokia ne- 
aimė ištinka, kiekvieną mūsų 

la mėjimą ar nesėkmę, tas as
muo jautriai su mumis išgyve
na — džiaugiasi ar kenčia dėl 
mūsų 1‘kimo. Tai motina.

Nuo šonų senovės nerašytoji 
t apročių teisė globoja motiną ir 
motinystę. Lietuviai gerbė mo
terį — motiną. Senovės lietu
vių mitologijoje apie motiną bu
vo kalbama su didele pagarba, 
kurios liekanų apstu ir šių die
nų tautosakoje. Senovės lietu
vių švietimas ir žmonių gyveni
mo būdas buvo pažangesni, ne
gu jų kaimyninių tautų. Todėl 
jau 1529 metais Lietuvos Sta
tute buvo numatyta, kad suse
nusius motiną ir .tėvą vaikai pri
valo globoti. į į

Gal jokia kita tauta pasauly
je neturi tiek daug gražių dai
nų, pasakų, padavimų apie mo
tiną, kiek turi lietuviai. Mūsų 
tautosakoje net ir mirusi moti
na vaizduojama besirūpinanti 
savo našlaičiais vaikais. Iš kapo 
našlaičiams ji patarinėja ir guo
džia juos. Kokia vaikų meilė, 
pasitikėjimu ir autoritetu nau
dojasi motina, matoma iš to, kad 
karo lauke sužeistas sūnus pra
šo žirgą parnešti žinią motinai, 
kuri vien tik iš kraujo lašelio 
suprasianti sūnaus likimą. Ne
laimėn patekusi duktė, nors 
paukštele virtusi, lanko motinos 
kapą ir guodžiasi jai. Ir visur 
motina minima meiliais, malo- 
nybiniais, mažybiniais vardais: 
močiutė, motinėlė - sengalvėlė,

Motina, man saulė tavo veidą mena, 
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu Švies man tavo veido spinduliai.

B, Brazdžionis 

motinytė, motulė, motušėlė, mo
tušaitė... Tokių žodžio “moti
na” priesaginių darinių, mūsų 
tautosakoje priskaitoma arti Į 
šimto. Ir nenuostabu. Maža pa-1 
kentėjusios, kaip lietuvė mote
rys — motinos tiek vargo, per
sekiojimų, paniekos ir skurdo 
būtų patyrusios, tiek kančių iš
kentėjusios, kai lietuvė mote
ris — motina. Per darbą ir rū
pestį beauklėjant, besirūpinant 
vaikais, jai ne tik netekdavo 
apie poilsį ar kokias pramogas 
pagalvoti, bet jai net nebūdavo 
kada savo sveikata pasirūpinti. 
Ji visuomet sielojosi ir tautos 
reikalais. Tautos triumfo die
nomis jai buvo džiaugsmo šven
tė, gi tautą ištikusios nelaimės 
skaudžiausia žeidė jos širdį. Lie
dama ašaras, ji vis būdavo ku
pina ryžto kovoti. Nelaisvės, 
baudžiavos, svetimųjų antplū
džio metu, ji skausmo ašaromis 
bučiuodavo ir laimindavo sūnų
— savanorį, išeinantį gimtosos 
šalelės ginti, už tautos laisvę 
kovoti. Ir kai skaudi žinia ją 
pasiekdavo, kad jos sūnaus gy
vybės pareikalavo tėvynė, vis- 
tiek.visa tai herojiškai pakelda
vo, pergyvendavo.

Tautos priespaudos dienos rei
kalavo iš jos: didelių aukų, po 
kurių sunkia našta ji tačiau ne
sugniužo, bet užsigrūdino ir, be- 
siguosdama ir besiramindama 
daina, kentė' ir pasiliko ištikima 
savo gimtajai žemei, savo tau
tai, . savo?motiniškam pašauki-

Senesiems tautos, vadovams
— bajorijai nutaųtus ir išsigi- 
mus, lietuvė motina dūminėje 
apsamanojusiu šiaudiniu stogu

keliai,
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POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantr sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėnus ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. > .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psL 
Kaina $1.00.

4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin
kinys, 95 psi. $2.00.

5. Butkę Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psi. SI,50.
5. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
y. Pranas Kozulis, DULKES EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaite, BE TAVĘS. Poezija, 133 psL $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. ‘ ........................ * ‘ .. ......................... ’
19.
20.
21.

Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50. 
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

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

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

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608

bakužėje sėdėdama prie ratelio, 
pirštu vedžiodama raides, mo
kė vaikus lietuviško rašto. Iš- 
naktyje ir ryto aušrelei auštant, 
dainavo prie lopšio apie garsią 
tėvynės praeitį liūdnas dainas, 
sekė pasakas, legendas apie di
dįjį valdovą Vytautą ir apie 
miegančią užburtoje pilyje ka
ralaitę, kuri, išgirdusi tėvynės 
šauksmą, turėjo pabusti ir pri
sikelti. Ji pasakojo ir apie šv. 
Kazimierą, kurs lietuvių karių 
pulkams pasirodęs ant balto ko
vos žirgo ir padėjęs persikelti 
per vandenis ir sumušti daug 
didesnį priešą. Pasakojo apie 
šv. Jurgio sutryptus devyngal
vius smakus ir apie saulę, mė
nulį ir žvaigždes, .sušvįntančias 
ant marių dugno. Tuo būdu ji, 
Lietuvos dukra, lietuvė mokina, 
išsaugojo lietuvybę ir rant sa
vo sunkiu darbu nuvargintų, su- 
skeldėj usių rankų išaugino tau
tai dvasios galiūnus, kurie iš
kovojo geresnę tautos ateitį,^ 
tautos laisvę ir Lietuvos vals
tybės atkūrimą. "

Basanavičiai, Kudirkos, Šliū
pai, Maironiai, Vaižgantai, Sme
tonai, Sleževičiai, Biržiškos, 
kūrėjai-savanoriai, partizanai, 
šauliai ir visi kiti, visokiais ke
liais ir būdais laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvai nešusiej i 
veikėjai ir veikėjos, augo 5r 
brendo ant jos, lietuvės motinos 
rankų. Lietuvės-motinos kelias 
niekada nebuvo gėlėmis barsty
tas. Tą. patį Golgotos kelią ji te
beina ir šiandieną. Jau kelios 
sunkaus' vargo ir gilaus skaus
mo metų dekados, herojišką mū
sų Motiną, žiauraus ruso-bolše- 
viko durtuvu grasoma, dažnai 
vidurnaktyje iš ligos patalo su 
kūdikiu ant rankų, iš gimto
sios pastogės išplėšta ir ištrem
ta, tolimoje šiaurėje, ant Jeni- 
sėjaus krantų, alkana ir pus
nuogė vargsta, arba — laimin
gesnių atveju — bet jau svei
katą praradusi, grąžinta tėvy
nėn, neįleidžiama buvusion sa
vo nuosavon pastogėn, vargsta 
kur nors alkana ir purvina kaip 
kolchozo kiaulininkė.

Lietuvos motinos vaizdas ir 
sąvoka mūsų sąmonėje sutam
pa su lietuvės kaimietės moters 
būdingiausiais bruožais: mote
ris senesnio amžiaus, vargo ir 
rūpesčio išvagotu veidu, po pa
smakre surišta ant galvos ska
rele — yra tradicinis lietuvės 
motinos, močiutės — sengalvė
lės vaizdas. Toks, lemiamoj ko-

dabar švenčia-

voj už buitį susiformavęs lietu
vės motinos tipas mums yra arti
mas ir simpatiškas. Jame at
sispindi eilės amžių mūsų tau
tos kova su nelemtu likimu. Lai
ko bangos negailestingai ryški
no jame 'bruožą po bruožo, va
gojo veidą raukšlėmis, sidabru 
nudažė plaukus, nulenkė pečius, 
bet lietuviškos tautinės sąmo
nės, kovos ryžto nepajėgė pa
laužti. Lietuvę ilotiną, apsup
tą. didžių tautai įuopelnų aure
ole, mylime ir pa garbiai lenkia
me prieš ją galvis, nes tai ne
palaužiamos dva >ios lietuvybės 
ir lietuviškumo {išlaikymo sim
bolis !

Motinos diena
ma beveik visaiae kultūringa
me pasaulyje, bepriklausomo
je Lietuvoje nup 1929 metų ji 
buvo švenčiamą' kasmet pirmą 
gegužės mėnesio sekmadienį, 
šioje šalyje Motinos diena yra 
labai populiari ii švenčiama an
trą gegužės maiesio sekmadie- 
nį;

Mūsų senosiom motinos sukū
rė ir išugdė sveiką ir dorą tau
tos žiedą, mūsų praeities gar
bę, dabarties stiprybę ir ateities 
viltį. Jos džvė tautai ramius 
ir darbščius artojus, stiprius ir 
sumanius darbininkus, gabius 
mokslininkus, mokytojus, rašy
tojus, poetus, valstybės vyrus ir 
mūsų tautos pasididžiavimą — 
narsius karius, tėvynės gynė
jus kūrėjus — savanorius, par
tizanus ir kt. veikėjus, nesigai
linčius aukoti savo gyvybę už 
gimtosios šalies, laisvę ir laimę. 
Tad mūsų lietuvės motinos yra 
pelniusios didelę mūsų meilę ir 
nuoširdžią pagarbą. Todėl Mo
tinos dieną suteikime mūsų mo
tinoms kokį nors nepaprastą ma
lonumą, priimtinos ir mielos jai 
dovanos pavidalų,(išreiškime jai 
pagarbą ir dėkin;
gi prisiminkime gaidoje, o čia 
palaidotoms pad<
po gyvi] gėlių vainiką, nes mo
tinai labai esami skolingi. Jai 
jokiomis medžiagnėmis gėrybė
mis niekada nepajėgsime atsi-

Komerdško atsiteisi- 
i, nes motinos

pasaulio šedevras. Pats Dievas 
jai patikėjo dalyvauti žmonijos 
kūrybos darbe. Jos rankose yra 
viso pasaulio žmonijos ateitis. 
Moteris yra išraiška viso, kas 
yra geriausio, gražiausio bei 
švelniausio šitame pasaulyje. Ji 
geriausia vyro pagalbininkė. Mo
ters — motinos rankose glūdi ir 
žmonijos išganymas. Tik geros 
motinos gali išauklėti gerą jau
nimą, o jaunimas yra tautos žie
das ir jos ateitis”.

Paminėjus gerąsias motinas 
ir jų įtaką tautos charakteriui 
ir moralei praeityje, meskime 
nors trumpą žvilgsnį ateitin, į 
šių dienų nuo gimtosios žemės 
atitrūkusią išeivę moterį — mo
tiną. Ar jį, didelę dienos laiko 
dalį darbo atplėšta nuo savo šei
mos židinio, nuo savo vaikų, — 
besugebės įdiegti jiems ir pa
laikyti juose tautinę sąmonę, sa
vo tautos .ir tėvų bei protėvių 
krauju ir prakaitu laistytos ir 
tręštos žemės meilę, ar ji iš
mokys savo vaikus gražiosios 
savo kalbos, ar sugebės apsau
goti nuo svetimos įtakos, ar pa
jėgs eiti vargo' mokyklos mo
kytojos pareigas, ar jai užteks

ą. Mirusias

ime ant ka-

lyginti.
mo čia negali bū 
širdies auka save vaikui jokio
mis medžiaginėn iš vertybėmis 
neįkainuojama. Jž širdį moti
nai turi būti atsilyginama širdi
mi. -J

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
HH) didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

5eki m r Mnnev orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, 

17X9 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

ši vienintelė šventė yra am
žina, nesenstanti ir nepamiršta
ma, kaip vienintelė, amžina ir 
niekada nepamirštama yra pati 
Motina. Garsusis JAV prezi
dentas A. Linkolnas apie savo 
motiną šitaip yra .pasakęs: “Kas 
aš esu ir kas dar galiu būti, už 
viską esu dėkingas tik savo mo
tinai”. Ir daug kitų žymiųjų 
žmonių tą patį yra pasakę, tik 
gal kitais žodžiais. Tautos atei
tis yra motinos rankose. Viso
kiausia žmogaus gerovė priklau
so nuo motinų kilnumo ir jų 
rūpestingumo gerai išauklėti 
vaikus.

Popiežius Pijus XII, viešai 
kalbėdamas Italijos moterim 
1957 metais spalio 14 d., pasakė: 
“Moteris — tai pasaulio kūry
bos vainikas, tobuliausias su
tvėrimas, tam tikra prasme —

Pagamins blužnį
Pietinės Kalifornijos univer- 

i siteto medicinos mokyklos moka- 
| liniukas Dr. Sameel Bessman 
’ pranešė spaudai, kad jam ir jo 
t kolegoms pagaliau pavykę nuga- 
i lėti kl.ūtį, kuri iki šiol trukdė 
i pagaminimą dirbtinos blužnies 
(pancreas). Tai būsią, toks 
prietaisas, kurs signalizuos cu
kraus kiekį paciento kraujuje 
ir reguliuos insulino tiekimą iš 
dirbtino rezervuaro paciento or
ganizme”. Tokią blužnį galuti

nai sustatyti dar truksią ket- 
I verta ar penketą metų.

Amerikoje yra apie milijonas 
’ diabetikų (cukraus liga sergan-

jėgų ir heroiziūo kovoti prieš i 
nuklydimus į gyvenimo Sunkė-’ 
liūs — vaikų praktikuojamą < 
svaiginimąsi alkoholiu, nikoti- ■ 
nu, heroinu, marijuanos, LSD; 
ir kt. mūsų tautos prieauglių žu-^ 
dančius faktorius — narkotf-1 
kus; ar pakaks jai jėgų ir hero- į 
izmo kovoti su kitais iš džiung
lių ir laukinių žmonių atklydu
siais į šią “laisvės” šalį papro
čiais,!...

Tik labai gera, sveika kūnu, 
dvasia ir jausmais, tautiniai su
sipratusi, inteligentiška lietuvėj 
motina savo meile, autoritetu, j 
rūpesčiu ir pavyzdžiu įstengs Į 
apsaugoti prieauglį nuo visų pa-1 
sitaikančių blogybių ir išauklėti gjų) Dirbtina blužnis esą at- 
jį gerais Lietuvos patriotais.

Visi sąmoningi, šviesūs lietu
viai, visomis įmanomomis prie
monėmis ir būdais turi kovoti 
su ] 
mis. Neužmerkime akių prieš 
tikrovę ir neužtemdykime sąmo
nės iliuzijomis, kad daugelis ne
gerovių lietuvių šeimose dar ne
įsigalėjo. Liūdna, bet faktai įro
dinėjimo nereikalingi. Tų so
cialinių negerovių paliestų šei
mų yra jau ir mūsų bendruo
menėje. Ne vienoje šeimoje 
“Naujieji” ateiviai tėvai su sa
vo apžėlusiais ir apsisvaiginu
siais vaikais lietuviškai jau ne- 
besusikalba.

pa aiduos diabetikus nuo reika
lo daryti insulino įšvirkštimus 
arba imti tabletes, kad galėtų 
normalizuoti cukraus lygį savo

pas: reiškiančiomis blogybė- kraujuje.
V • W • • V ________________

Šviesiu pavyzdžiu tebūna 
mums trečios kartos čia gimę 
lietuviu vaikai, puikiai kalbą lie
tuviškai, gražiai apsikirpę ir ap- 
siskutę... Daugelis jų dalyvauja 
lietuviškų organizacijų veikloje, 
sielojasi Lietuvos reikalais'“ir 
darbuojasi Lietuvos laisvės die
nai priartinti.

Lietuvė motina, kuri, nesi- 
dangstydama dirbtine dorybe, 
kantriai, išdidžiai ir garbingai 
vykdai Tau skirtą kilnią ir šveh-
tą tautos augintojos ir auklėto
jos pareigą, pasilik, kaip praei
tyje, aukštoje savo pašaukimo 
vietoje ir budėk tautos prieaug
lio sveikatos ir dorybės bei gy
vybės sargyboje,' nes be Tavęs 
tauta išnyks.

Tavo, lietuvė motinėlė-sengal- 
vėlė, vardas pagarbiai ir su mei
le tebūna minimas per amžius!

f .t f t rt i a

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Sustabdykite tq niežėjimą
BRAXON PASTA

tuojau sumažiną len
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per
šėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega
lavimų. Pastą paga
mino 30 metų patyri
mą turįs vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50, 

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:

Dept. NA
2914 So. WALLACE ST.

Chicago, Illinois 60616
Nesiųskite COD. Pastą išsiusime, ga
vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems 
pinigus grąžinsime.

Not everyone buys
Bonds f©F r snrement

Especially since the new higher isterest 
3®£es 'sesr 3Co effect.

US. Savings Bonds new pay 5% s-

sake Srsng a Btde bit more fun. Boats, 
Tacarices, campers, a place at the lake or 
hr the moastaias. Things you can caJoy 
iHs2e you’re stffl feeling young.

Tcu cm get your savings plan started 
by joining the Payroll Savings Plan where 

’you VRcrk or the Bond-a-Moath Plan

i»
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lake slock in America
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS
onset

MARQUETTE GALERIJOS ATIDARYMAS
Praėjusį šeštadienį, gegužės 

1 d. 2 vai. popiet buvo atidary
ta Marquette Art Gallery, 3215 
W. 63 gatvė, kurios savininkas 
yra dail. Antanas Petrikonis. 
Visą popietę ir vakare žmonės 
aplankė naują meno galeriją. 
Šeimininkai svečius pavaišino 
“punču” — amerikonišku “mi
dum”. Kai kurie meno mylėto
jai šia proga prisiuntė gražias 
gėlių puokštes.

Trylika menininkų, pareikš- 
dami kolegišką solidarumą, 
prisidėjo su savo kūriniais prie 
galerijos atidarymo. Jie ir jos 
yra: Ina Nenortienė iš Dorches
ter, Mass, su gausiais ir pui
kiais keramikos darbais. Mag
dalena Birutė Stankūnienė su 
tapyba ir 2 medžio raižiniais iš 
kalendoriaus ciklo. Barbora 
Morkūnienė su tapybos darbais 
—Paskutinė Vakarienė ir gam
tovaizdžiais. Jadvyga Paukštie
nė išstatė bene tris tapybos dar
bus — Gesolino stotis, sodyba 
kalnely ir kt. Dr. Aid. Labokie- 
nė-Valys gražiai pasirodo su 
temperos ir kitom medžiagom 
atliktais spalvingais meno dar
bais. Mūsų vyrai į— Jonas Ke- 
lečius, kaip geras ir versatališ- 
kas aktorius, geras ir dailinin
kas, baigęs Chicagos Meno in
stitutą, išstatė savo tapybas — 
kompozicijją, natiurmortą ir

kt. Povilas Kaupas, kuris anks-i 
čiau naudojosi aliejine tapyba, Į 
šį kartą su nostalgija matome Į 
puikias jo akvareles. Br. Muri
nas gerai pažįstamas akvarelis- 
tas, atsiuntė keturias akvare
les. Antanas Cooper — du mie
sto gamtovaizdžiai — prie-j 
plaųka (Belmont Harbor) ir 
Wrigley baltabokštis. Jurgio 
Daugvilos — vitražas. VI. Vai
tekūnas — aliejinė tapyba — 
žiema ir gėlės. M. Šileikis — 
Purienos (natiurmortas) ir du 
kopų gamtovaizdžiai.

Apie patį naujos galerijos sa
vininką, kuris prisijungė prie 
“svečių” bei “viešnių” parodos i 
kolektyvo, reiktų plačiau pa
kalbėti kita proga. Tuo pačiu 
kartu reikia palinkėti sėkmės 
naujai galerijai ir jos savinin
kui dail. A. Petrikoniui.

MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNIENĖ

nu Hoffman žmonių rusių škulį 
taros pastovi paroda. Hoff
man jau prieš daugelį metų 
sukūrė mongoloidų, negroic 
ir arijų rasės skulptūras -r- 
biustus ir pilnų figūrų.. J' 
srity specializavosi ir tyrinėjoI 
žmonių kilmę. Jos studijos yra 
autentiškos.

Ida ir Joną
skaučių

Ida ir Jonas

Valauskai — 
bičiuliai

Valauskai ilges- 
ten 

s, nese- 
Jie ten 

išsirinko 
pajamų 
kranto,

i<lu ni *a*ką vasaroję Floridoje.

Ši galerija gali daug patar
nauti dailininkams ateity ren
giant meno parodas ,nes pa
talpos pačioje lietuvių “širdy
je”, Marquette Parke. Be to, 
pakankamai vietos, geras ap
švietimas. Galerijos atidarymas 
tęsis iki gegužės 31 d. Lanky
mo valandos nuo 9 v. ryto iki 
9 v. vakaro. Tiktai antr., tre- 
čiad. ir šeštad. nuo 9 ryto iki 
6:00 - vakaro. Sekmadienį nuo 
11 ryto iki 5:00 p. p.

Marquette meno galerijos parodos atidaryme dalyviu grupė. Iš 
k. 5 d.: Jonas Valauskas, Kaz. Geštautasz Ėlž. Laucis, K. Geštau- 
tienėz M. Šileikis, Izb. Valauskienė, A. Petrikonis. Stovi: Ant. 

Laucevičius, St. Goštautas ir p-ia Petrikonienė.
Nuotr. kun. J. Prunskio

ATEINA BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

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

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

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

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. §i knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

PAGERBTAS :
SAINT-GAUDENS

Skulptorius Augusius Saint- 
Gaudens yra vienas senesnių 
laikų garsus skulptorius Ame
rikoje. Jo atminimui neseniai 
buvo išleistas sidabrinis meda
lis. Medalį išleido Hall of Fa
me įžymiems amerikiečiams 
pagerbti New Yorko universi
tetas.

Saint-Gaudens geriausiai yra 
žinomas numizmatikams dėl 
jo garsių auksinių monetų — 
$20.00 ir $10.00, kurios buvo 
išleistos tarp 1907 ir 1932 m. 
$20.00 auksinė moneta laiko
ma ne tik gražiausia, bet ir bū
dinga Amerikos dvasiai. Jis 
yra vienas iš tų menininkų, ku
ris buvo vertas pakelti į gar
bingų žmonių.— Hall of Fame 
— eiles. Kiti yra portretų tapy? 
toj as Gilbert Stewart ir daili
ninkas James Abbott McNeill 

■Whistler.
Saint-Gaudens, be monetų 

skulptūros, Sukūrė labai daug 
monumentaliu viešu paminklu. 
Vienas — Abrahomo Lincolno 
paminklas yra Lincoln Parke, 
Chicagbje. •

1900 m. Saint-Gaudens Pa
ryžiaus parodoje buvo apdova
notas aukščiausiu garbės atžy- 
mėjimu. ' r- ■" - ■ ’

$20.00 auksinėje monetoje 
yra stovinti Laisvės statula, 
vienoje rankoje laikanti žibin
tą, o antroje — alyvos šakelę. 
Antroje monetos pusėje pavai
zduotas viršum tekančios sau
lės skrendantis erelis.

$10.00 auksinė moneta be
veik tokios pat temos. Laisvės 
(moteriškės galva papuošta in
dėnišku papročiu — plunksno
mis) . Antroje monetos pusėje— 
tupintis erelis. Monetoje iškal
ta 1911 m. data.

Saint-Gaudens mirė 1907 m. 
savo rezidencijoje Cornish, N. 
H., kai buvo ruošiamos jo auk
sinės monetos kalti. Preziden-

tas Teodoras 
kalboje

Roose veltas savo

‘■Saint-Gaudens davė mums 
pirmą kartą gražiausias mone
tas, monetas, 
šiam kraštui. Keletas tūkstan
čių pirmųjų Augustus Saint- 
Gaudens auksihių monetų, aš 
manau, yra gražiausios už bet 
kurias kitas monetas po graikų 
gadynės”.

kurios vertos

mokinių meno darbų paroda. 
Parodoje dalyvauja 51 studen
tė. Paroda tesis iki gegužės 31 
d. Įėjimas nemokamas.

John Fabion individuali me
no paroda vyksta nuo gegužės 
1 iki 30 d. Geneva, Ill. 
Brothers Gallery, 322 W. 
Street.

The
State A. COOPER Šv. Sebastijonas

(Iš religinio meno parodos)

h šięi inai ! I^montą.
I Vasarodami drauge 
ir nusipirko didoką 
nuosavybę ant jūros 
saloje prie St. Petersburgo.

kai vasarodami ne- 
ir mažųjų skaučiukių 

jie joms pririnko 
ražių kriauklelių di- 

iteikė C
sktn. Z. Juškevičienei ir pasa
kė: “Štai medžiaga jūsų skau
tėms, jų žiemos rankdarbiams. 
Tegul skauėiukės kuria, ryš
kina meną — dirba muginu- 
kus Kaziuko mugei, tegul džiu
gina save ir kitus! A. B.

užmiršo
intereso:
Įvairių g 
džiuiį maišų.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
savo“Dailės” grupė ruošia

MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNIENĖ Natiurmortas (aliejus)

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos> draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių, viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, baih 
kai įr kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį { 1 •’* .; :

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: ,

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

Saint-Gaudens atminimui bu
vo išleistas naujas sidabrinis 
medalis. Vienoje medalio pusė
je yra Saint-Gaudens veidas, o 
antroje pusėje skulptorius dir
ba.

Medalį padarė skulptorius 
Stanley Martineau, Fine Arts 
Commission of the Hall of Fa
me. Medalis 3/4 colio skers
mens.

narių dailės darbų parodą ge
gužės 15 — 23 d. d. Jaunimo 
Centre.

Fieldo Gamtos istorijos mu
ziejuje vyksta išgarsėjusios

> T V; K i J A • •:
Pirmajame tbinė yra "208 puslapiai; o antrajame 226 pusi.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

r- o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJOS
' DAILĖS PARODOS 

“Jaunimas ir skulptūra” 

Gegužės 9 d. 2 vai. (popiet
Balzeko Lietinių kultūros mu
ziejuje, 4012 Archer Avė. ati
daroma Marii High School

Chicago 8, Illinois1739 So. Halsted Street

Raginkite savo a 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

A. a. PAULIUS AUGIUS Grafika

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ____ _
pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams 
pusei metų

56.00
52.00

Prieš išvykstant politiniais 
reikalais į V. Europą, mūsų dip
lomatas, pavergtųjų tautų uolus 
veikėjas, Lietuvos laisvės komi-

teto pirmininkas V. Sidzikaus
kas sukvietė spaudos bendradar
bius padaryti spaudai pranešimą 
apie tos jo kelionės tikslus. De-

___ 512.00

513.00

512.00
- 57-00
.. $3.00

___ $20.00
$11.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams - - 
pusei metų  
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Seitadieniais — iki 12 vaL

Rusai nepasitiki lietuviais komunistais
Ne vieną kartą jau nurodėme, kad Maskva nepasiti

ki lietuviais komunistais. Nepasitikėjo lietuviais komu
nistais 1918 - 19 metais, nepasitikėjo jais 1924 metais, ne
pasitikėjo Lietuvos okupacijos laikotarpiu, nepasitiki 
jais ir šiandien. 1918 - 19 metais Maskva daugiau pasiti
kėjo Tuchačevskio vadovaujamais raudonaisiais batali- 
jonais ir vadinamu penktu Pskovo lietuvių pulku, negu 
Kapsuko Mickevičiaus “valdžia” ar partine jo “veikla”.

1924 metais čekistai išvalė visą komunistų partijos 
centro komitetą, o jeigu dar kurie gyvi liko, tai 1936 me
tais Minske visus likvidavo. Stalinas išskerdė visus įta- 
kingesnius lietuvius komunistus. Raudonajai armijai 
įvedus tankus į Lietuvą, Dekanozovas labiau pasitikėjo 
partijoje dar nesančiais žmonėmis, negu lietuviais ko
munistais. Vėliau į partiją visi buvo suvaryti, bet oku
pacijos pradžioje visuomeniniame darbe patyrusių žmo
nių lietuviai komunistai neturėjo. Vokiečių karo jėgoms 
įsiveržus į Lietuvą, komunistai paskubomis trauke į ry
tus. Svarbesnius čekistai sugaudė ir išsivežė. 0 patį 
protingiausią partijos narį — Pijų Glovacką — patys če
kistai sušaudė, kad vėliau jis nekvaršytų patiems rusams 
galvos. Iš partijos centro išvaryti kiti gana veiklūs ko
munistai ir komunistės, o priešakin pastatytos Piliušen- 
kos su.Suskevičienėmis.

Partijos priešakyje paliktas ir Antanas Sniečkus. 
Jis kalba lietuvių komunistų vardu, bet kalbas jam ruo
šia rusas Charazovas. Sniečkus yra Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto generalinis sekretorius, bet 
tikruoju sekretorium yra V. Charazovas. Sniečkus at
skaitas skaito, bet tas atskaitas :parūošia ir visus galus 
suderina Charazovas. Nėra jokio svarbesnio susirinkimo, 
kuriame Sniečkus galėtų dalyvauti be Charazovo. Snieč
kus nepasako jokios svarbesnės kalbos, pirma iš Chara
zovo negavęs instrukcijų.

Sovietų durtuvai Lietuvon atnešė ne vien Charazo- 
vą. Kartu su pirmais tankais Lietuvon buvo atneštas ir 
Juozas Maniušis, Gudijoje gimęs ir augęs komunistas. 
Charazovas tvarkė partijos centro komiteto reikalus, 
o Maniušis buvo paskirtas “raudonoms gurguolėms” 
organizuoti. Jis visą laiką rūpinosi Lietuvos apiplėšimu. 
Jis vežė į Rusiją Lietuvos javus, bulves, mėsą, pažarą. 
Vėliau ilgą laiką jam buvo pavesta tvarkyti ekonominius

Lietuvos reikalus. Pagal Maniusio paruoštas instrukci
jas okupuota Lietuva buvo sukolchozinta, o ekonominiu 
atžvilgiu Lietuva sulyginta su tuometiniu Rusijos lygiu. 
Jeigu kuris prieš tokį “socializmą” priešinosi, tai buvo 
išvežamas į Sibirą įvairiems prievartos darbams.

Tas pats Maniušis vėliau buvo paskirtas įvairių eko
nominių įstaigų ministeriu, o dar vėliau, kai Šumauskas 
buvo perkeltas į “prezidentūrą”’, tai Maniušis paskirtas 
“tarybinės” Lietuvos premjeru. Tas premjero pareigas 
jis ir šiandien eina. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad 
tas pats Juozas Maniušis, gudas, ne lietuvis, lietuvių 
komunistų dabar vėl “keliamas” į “aukščiausią tarybą”. 
Argi Lietuvos komunistų eilėse nėra tinkamų žmonių, 
kuriuos partija galėtų “iškelti” į “aukščiausios tarybos 
deputatus” ?

Verta atkreipti dėmesį ir į kitus pirmuosius kandi
datus. Šių metų balandžio 27 dieną Vilniuje buvo pra
vestos “nominacijos” į “aukščiausiąją tarybą”. Vilniaus 
“Raudonos vėliavos” gamyklos darbininkė V. Bieliaus
kienė pirmame darbininkų susirinkime paprašė žodžio. 
Tas žodis jai buvo suteiktas. Darbininkai manė, kad ji 
pasiūlys kurį nors tos pačios gamyklos darbininką į 
“aukščiausius deputatus’”, bet ji pasirinko tokį, kuris 
niekad į tą gamyklą kojos nebuvo įkėlęs, darbininkų rei
kalų nepažįsta ir Vilniaus darbininkams visai negali bū
ti naudingas. Bieliauskienė pasiūlė “aukščiausiu Lietu
vos deputatu “iškelti” rusą Leonidą Bremevą. Tos pa
čios gamyklos meistras V. Demša pritaė tokiam 
kėlimui”.

IS-

Kitoje Vilniaus dirbtuvėje į panašus “deputatus” 
’ kitur “pakylė-buvo “iškeltas” Nikolai Podgomy. Dar 

tas” ir Aleksejus Kosyginas. Šių vyrų /iškėlimas” yra 
lygus “išrinkimui”. Jie bus renkami apygardoj, kurioje 
bus tiktai po vieną kandidatą. Aiškus da ktas, kad suva
rytiems balsuotojams nebus jokio pasirinkimo. Galimas 
daiktas, kad šie trys rusai nuo savo garbės atsisakys. Pa
čioje Maskvoje jie turi įtakingesnes vietas ir lengvesnes 
pareigas. Lietuvos “diputato” pareigos j ams nereikalin
gos. Bet to paties negalėtume pasakyti įapie Juozo Ma
niusio “iškėlimą”.

Maniušis lietuviams komunistams buko rusų primes
tas. Maniušis buvo primestas ir premjero pareigoms. 
Maniušis kartų su Charazovu ir į Maskvą važinėjo. Tik
tai ten jis atstovavo ne Gudijos komunistts, ne lietuviams 
Maniusį primėtusius rusus, bet lietuvius komunistus. Ko
munistai skelbia, kad “tarybinę” Lietuvą valdo komunis
tai. Argi per 25 metus jie negalėjo paruošti kelių parti
jos narių, kurie tiktų partijos sekretoriaus pareigoms, 
krašto premjero pareigoms, arba net partijos organo re
daktoriaus pareigoms? Kodėl rusas Charazovas, gudas 
Maniušis arba žydas Zimanas turėtų būti geresni, negu 
lietuviai? Ar komunistinis auklėjimas toks silpnas, kad 
keliuose tūkstančiuose aukštąjį mokslą baigusių ir par
tijos stažą išėjusių lietuvių tarpe nebūtų nei vieno, tin
kančio atsakomingoms pareigoms? Argi būtų tikras 
tvirtinimas, kad “didysis brolis” nepasitiki mažaisiais 
jokiam atsakomingam darbui?

ja, nors man pakvietimas buvo 
išsiųstas balandžio 26 d., bet jį 
gavau tik balandžio 29 d., kada 
jau šaukštai buvo po pietų. Tai 
įrodymas kaip nerangiai iki šiol 
veikia New Yorko paštas, nors 
jo vadovybė jau persitvarkė.

Teko kreiptis į gerb. Sidzi
kauską ir prašyti mane priim
ti pasikalbėjimui rytojaus die
ną. Nors jis labai buvo užimtas 
tą dieną lankydamasis po V. Eu
ropos konsulatus gauti Lietuvos 
pasui vizas, bet maloniai suti
ko su manim pasimatyti.

Susitikus mudviejų pašneke
sys susimetė apie galimą Eu
ropos Saugumo konferencijos 
sušaukimą. Apie ją jau daug 
rašyta, kalbėta, tai buvo įdo
mu išgirsti gerb. V. Sidzikaus
ko nuomonė. Tai ir pasiteira
vau, kokie pagrindiniai tikslais 
skatina Kremliaus politikus tą 
konferenciją sušaukti. Nepa
miršti buvo ir V. Vokietijos už
sienio politikos posūkiai.

čia gerb. V. Sidzikauskas pa
stebėjo, kad iki šiol pokario tai
kos konferencija nėra sušaukta 
aptarti visas buvusio karo pa
sekmes ir sudaryti taiką. So
vietų Sąjunga aiškiai vengia to
kios konferencijos sušaukimo 
reikalą, nes nesitiki laimėti da
bartines jos turimas sienas, ku
rios tarptautine prasme nėra 
įteisintos.

Antram pasauliniam karui už
sibaigus, Vokietijos valstybė 
buvo laikinai adminisruoti pasi
dalinta tarp keturių kariavusių, 
iki Vokietija susitvarkys ir su
darys savo centralinę adminis
traciją. Anglija, Prancūzija ir 
JAV, Vokietijai susitvarkius, tas 
jų administruojamas žemes per
leido pačiai Vokietijai. Gi So
vietų Sąjunga įsikūrė kaip sa
vose žemėse, o iš Rytų Vokieti
jos padarė atskirą prosovietinę 
administraciją, kuri pasiskelbė 
esant R. Vokietijos nepriklau
soma valstybe. Be to, Lietuva, 
Latvija, Estija taip pat buvo 
Kremliaus užimtos neteisėtai. 
Kadangi Sovietų Sąjunga viena
šališkai įsisavino tas žemes, tai 
ji turi tarptautiniuose santy
kiuose su kitais kai kuriuos ne
patogumus. Todėl dalinai aplin
kiniais keliais mėginama įteisin
ti kas jos turima. Tuo tikslu ir 
buvo jos sumesta sušaukti Eu
ropos saugumo konferenciją, 
kurioje galėtų dalyvauti ir JAV.

Visos Europos valstybės to
kios konferencijos sušaukimui 
pritarė, bet delsė dėl jos dieno
tvarkės sudarymo, čia norėta 
gauti tikslesnių žinių iš Sovie
tų Sąjungos tos konferencijos 
sumanytojos. JAV, kad ir ne
abejingos dėl tokio sumanymo, 
bet neskuba aiškiai pasisakyta, 
ko iš tokios konferencijos lauk-

‘tina. Tai ir tas Kremliaus su
manymas “diplomatiškai” įklim
po ir nežinia kada jis bus įvyk
dytas ir ar iš viso toji Europos 
saugumo konferencija susi
rinks... Gali jos sušaukimas il
gai užtrukti!

Taikos konferencijos darbams 
užtemdyti Kremliaus politikai 
davė suprasti V. Vokietijai, kad 
galimos tarpusavės derybos. V. 
Vokietijoje šiuo metu atsirado 
buvusio Vokietijos apvienytojo 
Bismarko politikos šalininkų, 
šis Vokietijos buvęs žymusis 
valstybininkas buvo tos nuomo
nės, kad su Rusija nedera pyk
tis. Karais iš jų nieko nebuvo 
laimėta ir karai buvo prakišti, 
štai ir dabar dviejų karų su Ru
sija Vokietija nelaimėjo. Todėl 
kai kurių šių dienų atsakingų 
politikų buvo susimesta tartis 
su Sovietų Sąjunga. Nūdienės 
V. Vokietijos valstybės vairuo
tojai panūdo sutikti kas turima 
ir kas išimtinai liečia tik V. Vo
kietiją, pasirašyti sutartį su Mas
kva, nekeliant nors ir labai opių 
klausimų. Tokia sutartis suda
ryta, bet neratifikuota. Ją tu
ri ratifikuoti V. Vokietijos par
lamentas. Bet ji gali būti ra
tifikuota tik tada, kada bus iš
rištas Berlyno priklausomybės 
klausimas. Kas jo tikrieji val
dytojai? Ir toji sutartis iki šiol 
įklimpo, nes Berlyno likimas vie
na iš didžiųjų kliūčių tą sutartį 
pasirašyti.

Bet V. Vokietija eina toliau 
— tariasi ir jau kai kuriais klau
simais susitarė su Lenkija, o 
taip pat eina derybos ir su Čeko
slovakija.

Aišku, visi tie V.- Vokietijos 
užsienių politikoje pasistūmėji
mai Lietuvos bylą apsunkina. 
Jei bus V. Vokietijos ratifikuo
ta sutartis su Sovietų Sąjun
ga, tai Karaliaučiaus sritimi 
Lietuva bus atjungta siena nuo 
Vakarų ir iš 
-tų Sąjungos

visu pusių Sovie- 
žemėmis apjung-

Lietuvos byla ne-Bet ir tada 
bus numarinta, o tik apsunkin
ta. Nieko nėra amžino politiko
je. Daug kas keičiasi ir kaip 
kada staigiai kai kurių šalių 
vairavimas pasuka kita krypti
mi.

Tuo požiūriu gerb. V. Sidzi
kauskas nėra- pesimistas. Jis 
tvirtai tiki Lietuvos gera ateiti
mi.

Tas mudviejų pašnekesys čia 
surašytas savais žodžiais. Nebu
vo progos šią korespondenciją 
duoti jam pačiam peržiūrėti. Jis 
turėjo numatytu laiku išskris
ti V. Europon. Bet jo pareikštų 
minčių pati esmė čia išdėstyta.

Linkime mūsų politikui V. Si
dzikauskui gero vėjo jo kelionė-

je ir grįžti su gerais pasiseki
mais ir viltingomis žiniomis.

Gerb. V. Sidzikauskas pasi
žadėjo sugrįžęs iš Europos tuoj 
pat sušaukti spaudos korespon
dentus išklausyti jo pranešimo. 
Jis žada grįžti birželio mėn.

ROCKFORD. ILL
Motinos Dienos minėjimas

Amerikoje motinos pagerbia-j 
mos ir aukščiausiai įvertina
mos. Gegužės mėnesio antrąją 
savaitę po visą Ameriką rengia-’ 
mi motinų paminėjimai bei pa-į 
gerbimai.

Rockfordo A. L. Bendruome
nės apylinkė Motinos Dieną ruo
šia šį įsekmadienį, gegužio 9 d. 
Lietuvių Klubo puošnioje sa-; 
Įėję. į

Motinėlių pagerbimo progra-j 
mą atliks vietinės jaunosios jė-J 
gos. Mūsų pasididžiavimas,! 
lakštingalos balselį turinti mu-Į 
zikos studentė solistė Dalia Za-{ 
karaitė programoje lietuviš
koms motinėlėms pralinksminti* 
dainuos lietuviškas ir kitas dai
nas. Kitas, dar mažas, bet daug 
žadantis augantis muzikas Sva
jūnas Rutkauskas savo smuiku 
jau yra pasižymėjęs tarpe savų
jų ir svetimųjų; jis akordeonu 
išreikš vaikų meilę motinėlėms. 
Ir dar visa jaunuolių grupė, tai 
yra mūsų šeštadieninės lietuviš
kos mokyklos vaikučiai, savo 
mokytojoms p. p. šernienei ir 
Kizienei vadovaujant, suvaidins 
specialiai motinoms pagerbti 
paruoštą scenos vaizdelį.

Po meninės dalies seks vai
šės — bus pietūs, pasilinksmi
nimai ir šokiai.

Bendruomenės apylinkė šir-j 
dingai kviečia visas motinėles 
su palydovais atvykti į tą mielą 
subuvimą, kur ir aš būsiu.

Žvalgas t

Ceylone pasibaigė

COLOMBO. — Ceylone pasi
baigė keturių dienų amnestijos 
laikas, kada sukilėliai galėjo pa
siduoti valdžios kariuomenei ir 
galėjo tikėtis švelnaus elgesio 
su jais. Ceylonas skelbia, kad 
1,700 pasinaudojo amnestija ir į 
pasidavė, o 40 sukilėlių kovose’ 
žuvo.

Ceylono parlamente skelbia-- 
ma, kad sukilimo metu saugu
mo policija suėmė ir vieną par-! 
lamento narį, trockistą, kurioj 
partija įeina į vyriausybės koa
liciją. Tas rodo, kad sukilimas - 
nebuvo vien šiaurės Korėjos di- 
plomatų suagituotų jaunuolių 
darbas. Sukilimą rėmė net kai 
kurie valdžios žmonės.''

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
II-oji dalis

LABGUVOS APSKRITIS

Labguvos apskrities istorija yra plačiau ar siau
riau paliesta eilė veikalų, parašytų kaip vokieči, taip 
ir Mažosios Lietuvos lietuvininkų bei Didžiosios Lietu
vos lietuvių mokslininkų, tyrinėjusių Mažosios Lietu
vos praeitį ir istorją. Iš tų darbų čia bandysiu pasi
naudoti šio rašinio apimčiai labiau tinkančia apžvalgi
ne Labguvos apskrities aprašymo apybraiža, paruošta 
Mažosios Lietuvos lietuvininko Viliaus Kripaičio (jo 
pavardė vokiškuose leidiniuose rašoma: Willy Krip- 
peit).

Pagal šio autoriaus pateiktus duomenis, Labguvos 
apskritis, besirandanti pietinėje Kuršių Marių pama- 

. rio srityje, apima 1065 kvadratinių kilometrų plotą, 
kuriame 1945 metais gyveno apie 50,585 gyventojus. 
Tačiau istorijos bėgyje apskrities ribos visą laiką liko 
nepastovios, buvo dažnai kaitaliojamos bei reviduo
jamos. Kai kurie tokie žymesni administracinių ribų 
pergrupavimai buvo surišti su napolconinių karų išda
vomis. Taip, pagal 1809 metų administracinio paskirs
tymo planą, šioje srityje buvo suplanuota įkurti at
skirą Tepliuvos apskritį, prijungiant prie jos iš Lab
guvos apskrities ribų išskirtus Mielaukių ir Papeikiu 
valsčius, kad tų valsčių gyventojams būtų lengviau 
susisiekti su naujosios apskrities administraciniu cen
tru. Mat, tų valsčių gyventojai, vykstą su įvairiais 
reikalais į Labguvą, turėdavo keliauti per Aukštagirių 
(vok. Aukstagirren) miškų masyvus, kurie vėlesniais 
laikais buvo pavadinti Aukštosios Buominčs (vok. 
Gross Baum) miškais. Pavasario ir rudens lietų metu 
keliai per tuos miškus tapdavo labai klampiais, ištisos

apylinkės aptvindavo, ypač kada ištvindavo per tuos jis vėl buvo išjungtas iš Tepliuvos apskrities ribų. 
Kompensacijai už Vėluvos miesto išskyrimą, prie Tep
liuvos apskrities buvo priskirtos PerkuikiUj Perpelkių 
ir Garbininkų apylinkės, esančios į pietus nuo šaka-

miškus tekanti šventoji (vok. rašoma Schwentoje).
Tai suplanuotai naujajai Tepliuvos apskričiai bu-; 

vo numatyta priskirti ir Vėluvos miestą, tačiau vėliau

jSSfet’S?

laukio miškų, prieš tai priklausiusios Labguvos apskril 
čiai. Vietoje šių sričių, Labguvos apskritis jos vakarii 
nėję dalyje buvo išplėsta Postnikų ir Pavundenių (vok, 
Powunden) valsčių žemėmis, o rytuose prie Labgu
vos apskrities buvo priskirtas Gilijos valsčius, iki tol 
priklausęs Pakalnės apskričiai. Bet ir šis pertvarkys 
mas buvo tik trumpalaikis, nes kiek vėliau iš Labgu* 
vos apskrities ir vėl buvo išskirti tie vakariniai Postni- 
kų ir Pavundenių valsčiai, o jų vieton prie Labguvos 
apskrities vėl buvo prijungti jai anksčiau priklausę 
Mielaukių ir Papeikiu valsčiai, šis paskutinis adminis
tracinis pertvarkymas buvo padarytas 1819 m. balan
džio mėn. 1 d. Tačiau ne visi apskrities gyventojai bu
vo patenkinti šia nauja tvarka. Būtent, Pakalnės aps
krities pašonėje esančių perdėm lietuviškų Petrikų; 
Aidlaukių ir šilininkų kaimų gyventojai 1850 metais 
rašė vokiečių valdžios įstaigoms prašymus, .reikalau
dami juos priskirti prie Pakalnės apskrities, nes jienik 
yra lengviau pasiekti Pakalnės apskrities administra
cinį centrą, nei gana toli nuo jų esantį Labguvos mie* 
tą. Tiems jų prašymams nedavus eigos, tų kaimų 
ventojai taip ir turėjo pasilikti prie Labguvos aps
krities.

Pradėjus į Labguvą tiesti kelių tinklus iš šiai ap.*£ 
kričiai priklausančių nuošalesnių kampų, gyventojų 
susisiekimas su apskrities administraciniu centru Lab
guvoje su laiku tapo lengvesnis. Be to, per šios apskril 
ties žemes buvo pravesta Karaliaučiaus — Labguvos —| 
Tilžės geležinkelio linija, į kurią įsijungė ir vietinio 
pobūdžio siaurojo geležinkelio linijos, ėjusios iš Įsru« 
ties per Papelkius, Mielaukius ir Piplynę, o taip pat it 
ruože tarp Labguvos ir Tepliuvos miestų. Gyventojų 
susisiekimas tapo lengvesnis, kad ir vieškelis tar0 
Mielaukių, Lauknų ir Kryžionų buvo nutiestas sii 
naujai pastatytu tiltu per Lauknos upę prie Laukvari 
giy-

(Bus daugiau)Charakteringas Kuršių pamario upių vaizdas. Nemunyno upė.
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, HOSISS 

IK GERKLIS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W 63 rd STREET
Ofiso telef.: PRospoct 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryte, 
tuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, ssambinti 374-8012

PRospoct 8-1717

DR. S. 8IEZIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

UK. PžTfcK BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Lietu vi ų Teisininku Draugijos Chicagos Skyriaus ruoštos Sharkos restorane Pagerbimo Vakarienės daly
viai: iš kairės stovi — jubiliatai Antanas Laucevičius ir Kazimieras Juknys, Algirdas Budreckas, jubiliatai 
— Pranas Kavaliūnas ir gen. kons. dr. Petras Daužvardis, Petras Jokubka, p. Kavaliūnienė, Stasė Wilde Čer- 
kauskaitė, Felicijonas Gaudušas ir Jadvyga Gaudušienė. Foto Vytauto Račkausko

jaus uovuuuii Dariaus-Girėno 
biustai. Biustus Įteikė J. Kasa- 
kaitis. Solenizantai dėkojo Lie
tuvių Teisininkų dr-jos Chica
gos skyriui už suruoštų jiems 
pagerbimų.

Algirdas Budreckas vakarie
nės metu perskaitė gautas tele
gramas ir sveikinimus, o taip 
pat feljetonų “Kaip nustatyti 
savo amžių”.

Vėliau dar paskaitė iš savo 
kūrybos.

Banketas praėjo iškilmingo
je ir pakilioje nuotaikoje.

Al. Bud.

help your gW 
HEART FUHOW 
help your HEAB||

BUY y. S. SAVINGS BONDS

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.
Pagerbti teisininkai veteranai

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GtLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR M)833 lr PR 84X34

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antkn 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS*
5525 So. Harlem Ave. — 586-122Ė

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - E1S1NAS 
AKUSEiCUA ir mUTERŲ LIGOS' 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Keazie Avė., WA 5-2670

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

1971 m. balandžio 25 d. Shar-į Pranas Kavaliūnas ir Antanas 
kos restorane, Chicago j e, buvo Į Laucevičius jų 75 metų am- 
pagerbti Lietuvių Teisininkų 
dr-jos Chicagos skyriaus nariai 
— gen. kons. dr. Petras Dauž
vardis , Kazimieras Juknys,

GYDO RAUMENŲ ĮTAMPĄ

Yra visa eilė negalavimų, ku
rių joki vaistai negali pagydyti. 
Garsūs gydytojai išrašo vaistus, 
kartais labai brangius ir gerus, 
bet tie vaistai nepadeda. Nepa
deda jie todėl, kad jie taikomi 
ne tai ligai.

Gydytojai jau seniai pastebė
jo, kad jie negali palengvinti vi
sų skausmų. Praeitame šimt-

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir' 6—8 vai. 
Treč. ir šeštai 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

VAI.ANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

GRADINSKAS
i ■ GARANTUOTAS

AM RADIJAS

TIK 8.50
W. 47 ST. — F R 6-1998| 2512

j LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel,: F Rentier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

žiaus sukakties proga.
Pagerbimo vakarienėje daly

vavo nemažas būrys teisininkų 
ir sukaktuvininkų artimųjų. 
Susirinkusius pasveikino Pet- 

Iras Jokubka ir paprašė Algirdą 
Budrecką pravesti banketą.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

___2_______8 vai. vak. penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

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

ir buvo Apygardos Teismo na
riu. i.

Po daugelio metų man teko 
būti Kazimiero Juknio tėviškė
je teisėju. Tai graži Dzūkija— 
Alytus.

Išeivijoje 1946 m. ir vėl mu
du susitikoxiie Heidelbergo 
Universitete taipo Teisių Fa
kulteto dokto-antai.

Tuo laiku Heidelbergo Uni
versitete doktorata darė mūsų 
geras kolega 
vičius, už kiurio sielą šiandien 
buvo Jėzuitų 
maldos ir po 
žmona gražų būrį prietelių ir 
artimųjų pavaišino pusryčiais.

1953 m. riielą 
susitinku Chikagoj

Dionizas Monsta-

koplyčioje pa
lo maloni velionio

pa-

Valandos:

Sekmadieniais ir trečiadieniais

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. teliK.. Glbson 8-6195 

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

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

CHICAGO. ILL. 60629

sasa*

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Algirdas Budreckas, atidary
damas banketą, tarė šiuos žo
džius: “Didžiai gerbiamas su
vereninės Lietuvos valstybės 
atstove, brangūs kolegos su
kaktuvininkai. Mes šiandien 
susirinkome Jus pagerbti, todėl 
prašome būti mūsų svečiais. 
Šiandien daugelis į pagerbimo 
vakarienes nelabai noriai lan
kosi ir, gal būt, svarbiausia dėl 
to, kad kalbos būna per ilgos. 
Suprantama, kai kalbama apie 
garbingą ar mylimą asmenį, 
kalbančiam vis atrodo, kad, 
gal būt, dar permažai jis įver
tintas ar apie jį pasakyta.

šiandien turėsime nemaža 
kalbančių, nes turime 4-rius 
solenizantus, todėl ir trumpai 
kalbant praeis nemažas laiko 
tarpas. Ši mano užuomina yra 
padaryta visų mūsų labui. Juk 
dar norėsime su kolegomis ju
biliatais pavakarieniauti, 
bendrauti ir pasikalbėti”.

Po įvadinio žodžio buvo pa
kviestas kalbėti Mečys Macke
vičius. Jis jautriais žodžiais 
apibūdino gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio nuveiktus darbus 
Lietuvai ir lietuvių tautai. Tei
sininkas dr. P. Daužvardis yra 
Lietuvių Teisininkų dr-jos 
Chicagos skyriaus narys.

Apie jubilliatą Praną Kava
liūną kalbėjo Petras Jokubka. 
Jis prisiminė, kad Teisininkų 
draugijoje Kavaliūnas yra vie
nas iš aktyviausių narių. Visad 
dalyvauja susirinkimuose ir 
per 20 metų nėra praleidęs nė 
vienų metų nesumokėjęs nario 
ir pašalpos mokesčių. Daug 
kartų jis buvo išrinktas į cent
ro ir skyriaus valdybas.

Jurgis Kasakaitis kalbėjo 
apie Antaną Laucevičių. Prisi
minė tuos laikus, kai kaimy
nystėje kartu su juo dirbo. To
dėl labai gerai žinojo kaip at
sidavusiai 
čius dirbo

Algirdas 
kojo apie
gyvenimo odisėją.

“Mane su Kazimieru Jukniu 
riša sena ir ypatingai man ma
loni pažintis. 1924 m. vieną 
gražią vasaros dieną, kai bu
vau dar jaunas gimnazistas, 
vaikščiojau su savo tėvu Kauno 
sode. Bevaikščiodami sutikom 
gražiai nuaugusį vyrą, kurį 
mano tėvas užkalbino. Iš tėvo 
sužinojau, kad tai yra Kauno 
Apygardos Teismo kandidatas 
Kazimieras Juknys.

Vėliau jubiliatas dirbo Pane
vėžio ir Marijampolės Apygar
dos Teismuose, eidamas įvai
rias pareigas. Dirbdamas ma
gistratūroje buvo išsitarnavęs

kolega A. Laucevi- 
teisingumo 
Budreckas 
Kazimiero

bare.
papasa-
Juknio

ielą solenizantą 
goję. Čia mu

dviem teko kįrtu ruoštis ir iš
laikyti R. E. Brokerio egzami
nus.

Sukaktuvininkas buvo ne tik 
geras teisininkas, bet ir nema
žas politikas, jam visad rūpėjo 
Lietuvos laisve.
... 1916 m, rudenį apie 2,000 lie
tuvių karių skaitlingoje rusų 
caro armijoje atsirado Rumu
nijoje. 1917 m. rudenį po abie
jų Rusijos revoliucijų Rumunų 
Fronto lietuvių karių delegatai 
suvažiavę nutarė, kad Lietuva 
turi būti laisva ir nepriklauso
ma valstybė etnografinėse ri
bose, prijungiant ir mažąją 
Prūsiją — Prūsų Lietuvą. Ka
zimiero Juknio ranka rašvtas 
rezoliucijos nutarimas buvo 
paskelbtas ir lietuvių spaudoje.

Mano gimtinė yra Rumuni
ja. Tuo laiku, kai jubiliatas 
Kazimieras Juknvs rašė virs- 
minėtą nutarimą, aš buvau 
tik 4 metų vyras. Nebuvo tad 
man galimybės Su juo susitikti.

Būtų gera, kad mūsų abiejų 
gyvenimo odisėja dar nepasi
baigtų ir dar vienas gyvenimo 
epizodas pasikartotų susitiki 
mu Kauno miesto sode, Lais
voj Lietuvoj”.

Po to kalbėjo jubiliatai. Dr. 
P. Daužvardis prisiminė savo 
konsuliarinę tarnybą 
šakojo apie lietuvių 
ir testamentą bylas, 
jam tenka atstovauti 
se.

Džiugu, kad lietuvių bylos 
yra atstovaujamos konsulo ir 
net teisininko.

Jubiliatams prie atlapų buvo 
prisegtos gėlės ir įteikti Balze- 
ko Lietuvių Kultūros niuzie-

metyje vienam čeku gydytojui 
pavyko nustatyti, kad labai daž
nai žmoguje skausmus sukelia 
ne koks nors pažeidimas, bet 
raumenų įtampa. Kartais rau
menys išsmunka iš savo vietos, 
o tas vietos pakeitimas sukelia 
nepaprastai didelius skausmus. 
Dar didesnį skausmą sukelia 
nervas, jeigu jis išstumiamas iš 
savo vietos. Daug aršiau, jeigu 
jį dar spaudžia koks nors rau
muo, kaulas arba kremzlė.

Čekų gydytojas išaiškino, kad 
tokiais atvejais nereikia vaistų, 
bet reikia atstatyti iš vietos iš
stumtą arba suspaustą nervą į 
savo vietų. Čekiškai nervo at
statymas arba padėjimas j savo 
vietą vadinasi napravit. O gy
dymas graikiškai vadinasi pat
hos. Iš graikiško ir čekiško žo
džio buvo padarytas naujas žo
dis napropatos.

Iš to paprasto raumenų arba 
nervų atpalaidavimo nuo su
spaudimo ir padėjimas jų į savo 
vietų gavosi naujas gydymo bū
das, kuris vadinasi napropatija. 
Gydytojas, kuris kitaip nepagy
domą raumenų ir nervų įtam
pą gydo — vadinasi napropatas.

Bridgeporte yra vienas na
propatas, kuris ten gimė ir už
augo. Jis lietuvius gerai pažįs
ta ir ne Adeną jau yra pagydęs 
nuo skausmų, kurių ir geri gy
dytojai nepajėgia pagydyti. Tai 
daktaras Robert (Miner, kurio 
garsinimas yra Naujienose.

Pagydytas

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

ir papa- 
palikimų 
kurioms 
teismuo-

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
gegužio 7 dieną Taltnan salėje, 4500 
So. Talman Avė. 8 vai. vak. Visus na
rius kviečiame atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir prane
šimui išklausyti.. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Antoinette Kaly*, rast.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
datai Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir t. L

Vai.: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wwt 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

The Iron Curtain 
Isn't soundproof.

8M o n t com# to you for th€ 
truth, but you on reach her. 
Re<*o Free Europe does get the 
truth through.
wn to rmio Free eitom 
ux ma. MiverooiLiLT.

PADĖKA
Musu brangiai motinai ir uošvei

A. + A.
ANTANINAI KRIAUCELIŪNIENEI

š. m. kovo mėn. 20 d. mirus, nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems ku
nigams už šv. Mišias, maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapus.

Širdinga padėka visiems dalyvavusiems laidotuvėse, pareišku- 
siems užuojautą asmeniškai, laiškais, spaudoje, taip gausiai aukoju
siems šv. Mišioms, Jaunimo Centro statybai ir prisiuntusiems gėles.

Didelė padėka p. R Mastienei už giesmes bažnyčioje, dr. O. Vaš- 
kevičiūtei nž rūpestingą gydymą ligos metu.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui p. J. Evans.
Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.

D R. NINA KRIAUČELIŪNAITĖ
IRENA ir LEONAS KRIAUČELIŪNAI

■■IWliy-WU I. JĮ'.IIMBHĮ MWWW.W U-l .JĮ Jl.ljM-.U. ..jMWHIIIIimiff jĮM

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
V.lj. 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-65 AA 1410 So. 50th Ave^ Cicero"W Telef.: TOwnhall 3-2108-?I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Te!.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKT] 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS JVL PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401 į

BUTKUS - VASAITIS !
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

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

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

" —............------ --------- ----------

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2x28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. Sidzikaus-1 
ko pranešima s buvo padarytas balandžio 29

Dabartinėje kintančioje tarp
tautinėje padėtyje surasti so
vietų pavergtųjų valstybių lais
vės bylai atramą ir paramą Va
karų Europos sostinėse, taip pat 
sutvirtinti bendradarbiavimui 
su Europoje gyvenančiais sovie
tų pavergtųjų tautų veikėjais 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mą sudarančių tautinių komitetų 
pirmininkai gegužės mėn. lan
kosi Vakarų Europoje. Lietuvai 
atstovauti toje misijoje tenka 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkui. Gegužės 5 iš New 
Y’orko pakilsime į Paryžių. Te
nai drauge su Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos atstovais lan- 
kysimės atitinkamose valdžios 
įstaigose ir turėsime pasimaty
mus su vyriausybės ir parlamen
to žmonėmis. Gegužės 8 daly
vausime Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo Delegatūros Pran
cūzijai posėdyje. Iš Paryžiaus 
vyksime į Strasburgą, kur ge
gužės mėn. 10 dieną prasideda 
Europos Tarybos Patariamojo 
Seimo ir Ministrų Komiteto se
sija, truksianti visą savaitę. Čia 
turėsime bendrą posėdį su Eu
ropos Tarybos Patariamojo Sei- 
jno Komisija Neatstovaujamoms 
Valstybėms. Tikimės būsią pri
imti Patariamojo Seimo pirmi- 
ninko ir Europos Tarybos ge
neralinio sekretoriaus. Praėju
sią žiemą Danijos delegacijos 
narys Europos Tarybos Pataria
majame Seime ir taip pat Jung
tinėse Tautose K. Bbgholm’as, 
būdamas New Yorke, pažadėjo 
Europos Tarybos Patariamaja
me Seime iškelti Baltijos vals
tybių rusinimo klausimą. Tuo 
reikalu yra paruoštas ir jam pa
siųstas atitinkamas dokumen

tuotas memorandumas; Vienas j 
iš mano pagrindinių uždavinių: 
Strasburge bus pasimatyti su Į 
K. Bogholm ir aptarti tos bylos * 
padėtį ir tolimesnę eigą. (Iš pa-' 
baltiečių Strasburge tik man vie
nam teks dalyvauti). Be to, Eu-1 
ropos Tarybos Patariamojo Sei-! 
mo ir Ministrų Komiteto posė-; 
džiavimo metu bus gera proga j 
susitikti ir pasikeisti nuomonė
mis su daugelio Vakarų Europos 
valstybių parlamentarais ir vy-1 
riausybių atstovais. (Europos j 
Tarybą sudaro 17 Vakarų Eu- j 
ropos parlamentų atstovai, o Mi
nistrų Komitetą tų pačių valsty
bių užsienių reikalų ministrai).

Ta proga bus galima pasiaiš
kinti ir Vakarų Vokietijos va
dinamos “Ostpolitik” turinys 
ir galimos pasekmės sovietų pa
vergtosioms Europos valstybėm. 
Be abejo, susitiksiu ir Turkijos 
delegacijos narius, ir bus pro
ga pasikalbėti Bražinskų bylos 
reikalais. (Turkijos vyriausy
bės dabartinis pirmininkas Ni- 
hat Erim yra buvęs Europos Ta
rybos Patariamojo Seimo vice
pirmininkas, ir daugeliui euro
piečių gerai pažįstamas).

Pasibaigus misijai Europos 
Tarybos Patariamojo Seimo ir 
Ministrų Komiteto sesijoje, to
liau teks lankytis kitose Vaka
rų Europos sostinėse — Bonno- 
je, Hagoje, Berne, Madride, Lon
done ir gal Stockholme. Stock
holme 1 ypač rūpėtų pagyvinti 
lietuvių reiškimąsi Birger Ner-

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Anglijoje už motery teises daug ko
voja Germaine Greer, 31 metu Aus
tralijoje gimusi mokytoja. Ji yra ga
vusi doktoratą Kembridžo universi

tete.

man vadovaujamame Baltų Ko
mitete, kuriame pastaraisiais 
metais veik išimtinai reiškiasi 
tik estai su latviais.

Madride rūpi išsiaiškinti lie
tuvių radijo valandėlės sutinka
mi sunkumai. Londone bandy
siu susitikti ir susipažinti su 
naujai pertvarkyto Baltijos sky
riaus Foreign Office pareigū
nais.

Į New Yorką manau galėsiu 
grįžti apie birželio 17 d.

’ ' -.t.-*--------

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

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

Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntimų įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa-;

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

SODYBŲ PIEVELĖS j
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie-I vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi- savo pievele. Amerikoje ne . 

visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. !į Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, . I kuri vadinasi

Į SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, |
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 1

Apgavikas Rodezijoj
Čikagos biznierius Louis 

Steinberg, 48 m., kuris įvai
riomis apgavystėmis išeikvojo 
virš 6 milijonų Cosmopolitan 
National Banko pinigų, esąs 
jau Rodezijoje. FBI žiniomis 
jis su savimi per Londoną, Bo 
ną ir Ciurichą išsivežė apie 
800,000 dol. pinigų,

, Per daug nuleido
Čikagietė Antonia Labino ti 

kėjo, kad visas ligas ir nega
lavimus galima pagydyti nulei 
džiant žmogui truputį kraujo, 
ši 78 m. moteris, gyv. 2625 W. 
21 st St. buvo rasta negyva sa
vo bute laikraščių išnešiotojo. 
Paaiškėjo, kad ji panoro nu
leisti sau kraujo dalį, tačiau 
nebegalėjo jo sustabdyti ir nu
kraujavusi mirė.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248
> -

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SU Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas |vairiy prekiy. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pajtfrinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

E. ŽUKAUSKAS

------ . —..................... .............. ..........

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

Londono papuošei y desaineris, nesu
prasdamas, kodėl moterys puošia tik 
savo priekį, sugalvojo papuošalus nu
garoms, kurias daugiau žmoniy mato.
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Hatcher laimėjo
Gary miesto, Indianoj, me

ras negras Richard Hatcher 
laimėjo pirminius demokratų 
partijos rinkimus, nugalėda
mas penkis kandidatus, jų tar 
pe negrą gydytoją dr. Wil
liams, kurj oficialiai parinko 
demokratų organizacija. Neg
rų rajonuose Hatcheris gavo 
apie 90% visų balsų. Jo kan
didatūrų, kaip aiškina stebė
tojai, rėmė “maži žmonės”, o 
politikieriai rėmė dr. Wil
liams, kuris gavo ir nemažai 
baltųjų balsų. •

Tinginių vaikai 
irgi nori valgyti

Illinois sen. Percy pasiūlė 
kartu su sen. McGovernu įsta
tymo projektų, kuris vėl duo
tų pašalpų vaikams, kurių tė
vai nenori dirbti, šis projek- 
tas pakeistų prieš metus pri
imtą įstatymą, kuris siekė pa
skatinti tėvus dirbti, atėmė 
pašalpą iš nedirbančių. Buvo 
pastebėta, kad daug negrų tė
vų neina į darbą, nors įstaigos 
darbą parūpina.

Sės. Percy sako, kad negali
ma bausti vaikų už tėvų nuo
dėmes. Dabartinis įstatymas 
sako, kad jei tėvas negali ar 
nenori dirbti, jo šeima nepri
valo valgyti. Sen. Percy įsta- 
tymbas duotų tokių vaikų mai 
tinimui 2,5 bil. dol. pirmais 
metais *ir po 3 bil. dol. kas 
met.

| TRUMPAI |
Šb.

O

— Mikalina Regienė yra šau 
lė ir priklauso Vytauto Didžio
jo šaulių kuopai. Jos gimta
dienio proga šauliai — pirm. 
V. Išganaitis, S. Cecevičienė, P. 
ir M. Tonikai, V. ir K. Braziai, 
K. ir L Bartašiai, K ir A. Pum
pučiai, J. Paškevičienė, E. Ta
mošaitienė, P. Beinoras, P. Ei- 
gelis, J. 'Puidokas, L Asauskie- 
nė, S. Radzvickas ir L. Vitkus 
buvo nuvykę ją pasveikinti. 
Solenizantė yra žuvusio lakū
no Dariaus pusseserė. Jai bu
vo Įteikta gėlių ir sugiedota il
giausių metų.

— Anna Gausienė (Gaushas) 
įstojo i Vytauto Didžiojo šau
lių kuopą.

— Genovaitė Modestavičienė 
paruošė Motinos dienos minė
jimą Lietuvių radijo forumo 
programai, kuri bus atlikta šį 
šeštadieni. Programoje daly
vaus studentai neo-lithuanai: 
Violeta Lauraitytė, Živilė Ke- 
liuotytė — Modestavičienė, Ri
ma Valiukėnaitė, Algis Regis 
ir kt. Muzikinę dalį parengė 
Algis Modestavičius.

— Kun. Francis X Lawlor 
nesenai išrinktas aldermanu 
15-tain varde, yra nubaustas 
90 dol. už pažeidimą privačios 
nuosavybės teisę piketuojant 
O’Toole aukšt. mokyklos lai
kinų klasių statybą tikslu ją 
sustabdyti. Tokia pat bausme 
nubausta ir Lucille Savickas, 
jo sekretorė. Kiti 5 piketuoto
jai gavo mažesnes pinigines 
baudas. Piketavimas vyko pe
reitų metų rudeni.

— Kazys šimulis, Lemont, 
Ill., išvyksta atostogų su po
nia į Floridos valstiją. Pir
miausia apsistos Juno Beach 
apylinkėje.

— Jean Masiokaitė, Chica
go State kolegijos studentė, 
yra parinkta delegate į Gabių
jų vaikų tarybos suvažiavimą, 
Miami Beach.. Fla.

— William .1. Mencarow Jr., 
Illinois Young Americans for 
Freedom pirmininkas pažadė
jo tos organizacijos nariams 
lietuviams ieškoti būdų ir pro
gų išstatyti Genocido parodą 
Amerikos studentams. YAF 
yra prieškomunistinė studen
tų organizacija su daugeliu 
skyrių įvairiuose universite-

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WOMAN
For general housework and cooking. 
Stay or go. Must be experienced and 
have excellent references. Lake 
Shore Drive apartment. Two adults.

6 days.
Must speak some English.

645-0960.

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings, interesting 
work in Hotel managers office. Able 
to meet public. Some shorthand 

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

TYPIST — 
GENERAL OFFICE 

Some secretarial.
Modern Broadview office.

Call 343-7840 
MR. GALLAGHER

TYPIST
Be a specialist. No experience neces
sary. 35 hour work week. Paid va
cation. Free group insurance. Excel
lent working conditions. Near Loop 

location. Good transportation.
Phone Miss BLUE at

666-0788

2nd MAID
ALSO EXPERIENCED COOK 

with recent references for adult 
couple. Live - in.

CE 4-1021

SECRETARY - TYPIST 
Assist Regional manager of 

major company.
All benefits. 
Mr. FIDEL

at 726-8640, Ext. 31

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

REIKALINGAS vyresnio amžiaus žmo
gus dirbti saliūne. Dalinės ar pilnos 
valandos. Kreiptis tarų 11 ir 1 n. o.
2453 W. 71st ST. — “BUDWEISER”.

RENTING IN GENERAL .
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS pen
sininkui ar vyresnio amžiaus vyrui.

934 W. 53rd St., 2-nd floor.
Tel. 924-5306.

IŠNUOMOJAMAS NEBRANGUS! 3 
kambarių su atskiru įėjimu butas, 
nauiai dekoruotas, šalia maisto krau
tuvė. Saugi, patogi vieta viengungiui 

ar pensininkui lietuviui.
Teirautis tuojau

1437 So. 49 AVE.. CICERO 
Tel. 652-5121.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PIGIAI PARDUODAMI ĮVAIRŪS BU
TO BALDAL Teirautis tel.

-GR 6-6479.,

tuose. Paskutiniu laiku yra or
ganizuojami skyriai ir apylin
kėse.

KETVIRTO JI POPIETĖ

Ketvirtoji sekmadienio popie
tė Lietuviu Tautinių Namu bū
stinėje (7108 So. Rockwell Ave., 
Chicagoje) bus gegužės 9 dieną. 
Pradžia 4 vai. p. p.

Popietės programoje apie kū
rybinius polėkius išsitars ir sa
vos kūrybos skaitys mūsų jau
nosios kartos poetės: Živilė Ba- 
laišytė ir Eglė Juodvalkytė. Po
pietės programos vadovė Ramu
tė Plioplytė.

Į popietę kviečiami visi, iš
skirtinai laukiama skaitlinges
nio jaunuomenės dalyvavimo.

(Pr).

Paieškomas krautuvininkas 
šikšnys. Antanas šikšnys, tikras 
krautuvininko šikšnio sūnus, 
dabar gyvenantis Rokiškyje, 
ieško savo tėvo, prieš 25 metus 
Bridgeporte, 3512 So. Parnell 
gatvėje turėjusio maisto krau
tuvę. Antano šikšnio tėvą arba 
jį pažinusius prašome atsiliepti 
tokiu adresu: Walter Rask, 
9727 S. Western Avenue, Chica
go, Ill. 60643, arba patelefonuoti 
238-9787. (Pr).

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551

1339 State St., Lemont, HL 
TEL. — 257-5542

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ■ '•

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

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

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

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 7 kambarių mūrini namą su 

2 masinu garažu. 
Tel. 77*8-5719.

CICERO — Parkholme parduodamas 
3 butų mūrinis namas. 2 po 6 su 3 
miegamais ir vienas 4 kamb. su 2 mie
gamais. Gazo šilima. Moderniškiausi 
visi namo įrengimai^ naujas 2 maši

nų garažas.
Dėl smulkesniu detaliu skambinti 

tek 652-4343.

A. 7 V E R A S- 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646'WEST 69th STREET 

T«L: REpublic 7-1941 
b ______ _ __________

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
1 B A C £ V I i I U S 

6455 So. K e chi e Ave. PR 8-2233

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS nt LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS - Tel. CL 4-1050

Call: Frank ZdpoIIs 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Federalinly ir valstijos pajamų 
mokesnių 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

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14.000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroi vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai-sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėi. Krina «ionnn

GRAŽI 15 METU REZIDENCIJA. 
6 kambarin niūras 2 vonios, naudas 
garažas, nrieš žaliaji Marnuette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas S29-5H0

TVTPTT 2 MŪPAI Brighton Parke 
V’^< na-iamų metams. Su nuo

laida i-ž $51 000;
j 4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši-. 
Įima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvms. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. 1 $37 500. ’ .

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga- 
zu. aluminriaus langai. 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28 900

3 MIEGAMU aovnaujis mūras, ši
lima gaz’L aluminiiaus langai, centri-

vp^nimas 2 avihvnnbiliu Garažas, 
71-mn<s i*- Ttyiv anylinkėie $29 000.

4 MTE<^AMUJU mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas. 
MarnuAtM Parke. $23.500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu. aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvti vieta.. Platus 
sklvnas. Virš £24.000 pajamų me
tame Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

PALIKIMAS. Gražus šviesių plytų 7 
kambariu mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas. Mar

quette Parke. Tik $22,500.
Tel. 471-0321.

MARQUETTE PARKE MŪRINIS 19 
metų 4% kambarių. Namas kaip nau
jas. Platus sklynas. šviesus. Geras. 

Pigus. Tel. 778-6916.

YEAR ROUND
HOUSE

River front — beautifully 
landscaped — 65 mile

S. W. of Chicago.
(312) 588-3626

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
(rengiū naujus Ir perstatau senua vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
nr-conditioning J nauius 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

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9M7




