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S. VIETNAMO KARIUOMENĖ LOG MIESTE
MASKVOS SIGNALAS WASHLNGTONUI

WASHINGTONAS. — Vietnamo karo pakrypimas į daug 
karštesnę ir lemtingą fazę yra įdomus ne tik kariniu, bet ir dip
lomatiniu požiūriu. Klausimai, kodėl sovietu spauda nieko ne
pranešė, kad du sovietų prekiniai laivai buvo sužaloti Haifongo 
uoste, o kodėl tą įvykį labai išgarsino Hanojaus propaganda, net 
paminėdama sužeistų sovietų piliečių pavardes ir amžių, domina 
visą pasaulį. Visi pripažįsta, kad Kremlius šiuo metu nenori pa
bloginti santykių su Amerika, kurios prezidentas tuA netrukus 
atvykti į svečius.

LEMTINGOS KOVOS MIESTO. GATVĖSE
SAIGONAS. — Š. Vietnamo daliniai nuo invazijos pradžios 

paleido į apsuptą An Loc miestą 35,000 artilerijos sviedinių ir 
raketų bei minų. Miestas yra griuvėsiai. Vekar priešo daliniai 
su tankais vėl įsiveržė į šiaurinę An Loc dalį, nežiūrint B-52 bom
bonešių, kurie padarė 70' antskrydžių ir numetė virš 1,700 tonų 
bombų. Vakar kovos vyko miesto gatvėse, pietiečiai sunaikino 14 
priešo tankų ir paėmė 250 priešo ginklų. Kovos vyksta kiekvienoje 
An Loc miesto gatvėje.

Lyg norėdami pabrėžti, kad 
Kremliaus vadai nepyksta per 
daug, prezidentą Nixoną Bal
tuose Rūmuose aplankė užsienio 
prekybos ministeris Nikolai Pa- 
toličev ir ambasadorius Dobry
ninas. Jie kalbėjosi su preziden
tu ir trim jo patarėjais visą va
landą. Išeidamas iš Baltųjų Rū
mų Patoličevas buvo užpultas 
korespondentų. Vienas jų pa
klausė, ar Nixono vizitas į Mas
kvą “still on”. “Mes niekad dėl 
to neturėjome jokių abejojimų”, 
atsakė prekybos ministeris ir 
pilnas komunistų partijos cen
tro komiteto narys. “Aš neži
nau, kodėl jūs klausiate šitokį 
klausimą. Ar jūs abejojote?”, 
atkirto Patoličevas.

Ziegleris, Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorius, papasakojo 
spaudai, kai Patoličevas ir Ni- 
xonas kalbėjo apie kalbų skirtu
mus — rusų, vokiečių, lenkų ir 
anglų. Prezidentui buvo proga 
pademonstruoti kelis žodžius ru
sų kalba, kuriuos jis išmoko be
sirengdamas i. Maskvą. yVieias 
tu žodžių .' buvęs - dnižba^įį^ 
draugystė. Korespondentai pas
tebi, kad Baltieji Rūmai pasi
stengė ši apsilankymą pas pre
zidentą gerai išgarsinti, pakvies- 
dami fotografus. “Maskva duo
da mums signalą”, pareiškė vie
nas valdžios pareigūnas, šalia 
oficialių pasmerkimų ir nepa
lankios spaudos apie Vietnamą, 
Kremliaus duoda ženklą, kad vis
kas yra tvarkoje, kad preziden
to kelionė neatšaukiama.

Patyrę užsienio reikalų ko
mentatoriai nurodo, kad Mask
vai nėra ko karščiuotis, šiaurės 
Vietnamas yra puikiai apgink
luotas ir Maskva tiki, kad Ha
nojus pasieks savo tikslų ir be 
Maskvos barškinimo politiniais 
kardais. Uostų užblokavimas ne
pasieks savo tikslų, nes Maskva 
gali siųsti ginklus per Kiniją. 
Maskvai šiandien Europa ir sau
gumas joje yra daug svarbiau 
už Vietnamą. Kremliaus vadai, 
ypač Brežnevas, norįs apramin
ti padėtį Europoje. Jis remia 
Europos saugumo konferenciją, 
susitarimą su Vokietija ir Ame
rika. Vietname karas gali vyk
ti dar daug metų. Jis Brežnevo 
neverčia keisti politiką kitose pa
saulio dalyse.

Analizuotojai sako, kad Krem
liaus vadai tris dienas posėdžia
vo, kol rado bendrą išeitį. Infor
muoti šaltiniai nurodo, kad ir 
Maskvoje yra “vanagų”, kurie 
norėjo griežtesnio Maskvos at
siliepimo į Amerikos blokadą. 
Tų “vanagų” tarpe buvęs ir 
Piotr šelest, Ukrainos partijos 
vadas.

Bombos Amerikos 
bazėje Vokietijoje 
FRANKFURTAS. — V. Vo

kietijoje, netoli Frankfurto, pen
kios bombos padarė daug žalos 
JAV kareivinėms, štabo pasta
tui ir restoranui. Vienas ame
rikietis pulkininkas žuvo, sun
kiai sužeisti penki asmenys. 
Sprogimai išmušė daug langų ir 
sužalojo daug automobilių.

IŠ VISO PASAULIO
♦

WASHINGTONAS. — Iš pir
minių rinkimų pasitraukęs sen. 
Muskie pareiškė, kad sen. Mc
Govern, jei jis laimės Kalifor
nijos rinkimus birželio 6 d., len
gvai gali gauti demokratų par
tijos nominaciją pirmame kon
vencijos balsavime.

BEIRUTAS. — Libano spau
da skelbia, kad Sirija atsisakė 
sudaryti su sovietais draugišku
mo ir bendradarbiavimo sutartį. 
Sirijoje lankosi sovietų gyny
bos ministeris maršalas Greč- 
ko.

WASHINGTONAS. — Sena
tas atmetė sen. Mondale iš Minn. 
rezoliuciją, kuri būtų sumaži
nusi lėšas erdvės tyrinėjimų dar
bams.

CHATTANOOGA. — Tennes
see policija suėmė 120 asmenų, 
jų tarpe 50 studentų, už nar
kotikų pardavinėjimą.

LONDONAS.; -- Britanijos 
■geležinkeliečiai vėl atnaujino sa
vo “dirbkime pamažu” streiką.

ŽENEVA. — Jungtinių Tautų 
Pasaulio Sveikatos organizaciją 
išmetė iš savo tarpo Tautinės 
Kinijos atstovus ir atidavė jų 
vietą Pekino vyriausybei.

WASHINGTONAS. — Pernai 
Amerikoje įvairiose kelių nelai
mėse žuvo 59,215 asmenų, 421 
daugiau už 1970 metų žuvusius.

Japonijos žinių agentūra 
skelbia, kad du sovietų karo lai
vai: kreiseris ir raketomis gink
luotas naikintuvas plaukia i pie
tus. Laivai pastebėti Tsushima 
sąsiauryje tarp Japonijos ir Ko
rėjos.

Neįsileido rabino - 
į žydų kongresą

CLEVELANDAS. — Ameri
kos žydų kongreso vadovai ne
įsileido į tą suvažiavimą atvy
kusio rabino Meir Kahane, žydų 
Gynybos lygos vado. Jis norėjo 
kongrese pasakyti kalbą, tačiau 
kongreso pirmininkas rabinas 
Lelyveld pareiškė, kad kongre
sas nieko iš Kahanes negali iš
mokti ir nieko nenori girdėti.

Nuosaikūs žydai nepritaria 
karingam rabinui Kahanei ir jo 
veiklos metodams. Jo lygos na
riai smurtu nori paveikti sovie
tus, kad tie išleistų žydus va
žiuoti į Izraelį. Lygos nariai de
da bombas, išardo sovietų artis
tų koncertus, puldinėja sovietų 
diplomatus. Nuosaikesni žydai 
galvoja, kad tokie metodai so
vietų žydams pakenkia, o ne pa
deda.

Policija neatmeta galimybės, 
kad bombos buvo padėtos pro
testuojant prieš šiaurės Viet
namo bombardavimą. Vokiečių 
komunistai dažnai puldinėja 
amerikiečių įstaigas Vokietijo- 
joje. Sužeistų tarpe yra 30 me
tų vokietė, dirbusi karininkų 
klube.

Hue miesto turgavietė buvo sudeginta dezertyru kareiviu. Du vaikai krapštosi po pelenus, ieš
kodami ko nors vertingo. ■
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AIRIJA NUTARĖ ĮSTOTI Į RINKĄ
DUBLINAS. — Airijos gyventojų referendumas didele bal

sų dauguma pasisakė už Airijos įstojimą Europąs Rinkon nuo sau
sio 1 d. Net 83% balsavusių pritarė įstojimui, kurio siekė Airijos 
vyriausybė. Opozicijos partija ir darbo unijos kovojo prieš rinką, 
tačiau n et tuose rajonuose, kur darbiečiai paprastai laimi rinkimus, 
tik 24% pasisakė prieš rinką. Nuo Naujų Metų Bendroji Europos 
rinka iš šešių originalių narių turi padidėti iki 10 narių, šiuo 
metu rinkoje yra Liuksemburgas, Olandija, Belgija, V. Vokie
tija, Italija ir Prancūzija.

Dar trys valstybės turi iš
spręsti įstojimo klausimą. Bri
tanijoje referendumo nebus. Vy
riausybe 'visus'’reikalingus pa
keitimus bandys pravesti per 
parlamentą. Norvegijos gyven
tojai turės referendumą rugsėjo 
24 ir 25 d., o Danija balsuos dėl 
įstojimo į rinką spalio 2 d. Ma
noma, kad Airijos gyventojų pri
tarimas rinkai paveiks ir nor
vegus bei danus balsuoti už įs
tojimą.

Airijos gyventojų pasisaky
mas už rinką sudavė smūgį slap
tai airių armijai, kuri agitavo 
prieš rinką. Armijos vadams 
atrodo, kad Airijos įsiliejimas j 
Europos gyvenimą apsunkins 
šiaurinės Airijos atgavimą ir 
jos prijungimą prie Airijos res
publikos. Britų valdoma š. Ai
rija automatiškai įsijungs kar
tu su Britanija. Airių naciona
listams nepatinka glaudesni ry
šiai su Britanija, kurią jie laiko 
tradiciniu Airijos priešu ir iš
naudotoju.

Stebėtojai sako, kad referen
dumo rezultatai sustiprina da
bartinės vyriausybės pozicijas 
ir premjero Lyntch Fianna Fail 
partiją. Galimas daiktas, kad 
vyriausybė nelauks normalios 
rinkimų datos, bet skelbs naujus 
rinkimus dar šią vasarą, siekda
ma sustiprinti savo poziciją par
lamente.

Pats premjeras Lynch pareiš
kė, kad jis dar neturėjęs laiko 
pagalvoti apie rinkimus. Jis ta
čiau pasidžiaugė referendumo 
rezultatais, nurodydamas, kad 
politinis realizmas reikalavo, 
kad Airija įsijungtų į kitų lais
vosios Europos žmonių ekonomi
nę uniją.

Daugiau niekad 
neis Į kasyklas

KELLOG. — Idaho sidabro 
kasykloje išgelbėti du darbinin
kai pakėlė laukiančiųjų giminių 
viltį, kad ir daugiau darbininkų 
liko gyvi ir laukia išgelbėjimo. 
Vienas darbininkų, išlindęs į 
dienos Šviesą po savaitės dūmų 
pilnuose kasyklų tuneliuose, pa-

; vėliausios
’■'L ♦

♦ Texas po labai smarkaus 
lietaus patvino upės ir apsėmė 
tris miestus, žuvo astuoni asme
nys, nuplauta daug namų ir au
tomobilių. Comal upė pakilo 18 
pėdų. Potvyniai kilo po to, kai 
per pusantros valandos prilijo 
11 colių vandens.

♦ Idaho sidabro kasykloje bu
vo rasti dar 33 darbininkų lavo
nai. Dar nežinomas tik septy
nių darbininkų likimas, o žuvu
sių skaičius jau siekia 91.

♦ Amerikos delegacija pa
skelbė, kad ji sutinka atnaujinti 
taikos derybas su Hanojumi, jei 
tas norėtų tikrai rimtai derėtis. 
Hanojus atsakė, kad jis nepri
ima jokių sąlygų derybų atnau
jinimui.

♦ Vokietijoje dar dviejose 
vietose įvyko sprogimai, vienas 
jų sužalojo Muencheno policijos 
būstinę ir sužeidė kelis asmenis.

+ Sen. Mansfieldas, grįžęs iš 
Kinijos, pareiškė, kad jo nuo
mone, Kinijos vyriausybė ne
padės Amerikai baigti karą Viet
name.

♦ Sen. Mike Gravel iš Alias
kos ir sen. Fred Harris iš Okla- 
homos kreipėsi į federalinį teis
mą, reikalaudami, kad jis pri
verstų prezidentą Nixona už
baigti š. Vietnamo uostų blo
kadą. Prezidento veiksmai esą 
nelegalūs, nes nebuvo paskelb
tas karas.

♦ Visoje Amerikoje iki šiol 
policija suėmė apie 2,000 demon
stracijų prieš Vietnamo karą 
dalyvių. Albuquerque universite
te 11 studentų buvo peršauti 
smulkių šratų šautuvais, kai jie 
puolė akmenimis policiją.

♦ Kanados diplomatas pasa
koja, atvykęs iš Hanojaus, kad 
š. Vietnamas skubiai vykdo Ha
nojaus gyventojų evakuaciją.

reiškė niekad daugiau nelysiąs 
po žeme.

Kasykloje dar liko 44 darbi
ninkai, apie kurių likimą nie
ko nežinoma. Kiti 47 užtroško 
nuo gaisro, kuris kilo gegužės 
2 d., dūmų.

Pietų Vietnamas 
įvedė karo stovį

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė paskelbė visą ei
lę dekretų, kurie įveda P. Viet
name karo stovį. Septyni Pietų 
Vietnamo universitetai yra už
daromi, visi sveiki studentai bus 
šaukiami į karinę tarnybą. La
bai suvaržomi atleidimai nuo ka
rinės prievolės. Anksčiau viet
namiečiai Į kariuomenę .būdavo 
imami nuoT9 metų, o dabar bus 
imami nuo 17 m.

Kai kurie milicijos ir savi
saugos daliniai bus pervesti į re
guliarią kariuomenę. Asmenys, 
atleisti nuo karinės tarnybos, 
bus dar kartą patikrinti ir mo
bilizuoti.

Vyriausybės įstaigoms paves
ta dar griežčiau prižiūrėti svar
biųjų produktų ir maisto pa
skirstymą, kainų kontrolę ir 
spekuliaciją. Prasižengusieji 
bus griežčiausiai baudžiami.

Gatvėse uždrausta pasirodyti 
tarp 10 vai. vakaro (Saigone nuo 
11 vai. vak.) ir 5 vai. ryto. Už
daromi naktiniai klubai, koncer
tų salės, lenktynių stadijonas, 
uždrausta šokti net privačiuose 
namuose. Padidinami mokesčiai 
restoranams ir kino teatrams. 
Išvažiavimas į užsienį smarkiai 
suvaržomas, o asmenims tarp 17 
ir 43 metu — visai uždraustas.V

Kinija griežtai 
pasmerkė Ameriką
PEKINAS. — Komunistinė 

Kinija daug griežčiau už Sovie
tų Sąjungą pasmerkė š. Vietna
mo uostų užminavimą ir JAV 
aviacijos puolimus. Vakar rytą 
paskelbtame vyriausybės pareiš
kime Amerika kaltinama už 
tarptautinės navišacijos ir pre
kybos trukdymą ir tarptautinių 
įstatymų laužymą.

Kinų pareiškime pakartoja
mas Hanojaus pareiškimas, kad 
vietnamiečiai turį pakankamai 
jėgų ir pasiryžimo tęsti kovą, 
nors ji tęstųsi 5 ar 10 metų. Ki
nija, visi 700 milijonų kiniečių 
duos Vietnamui stiprią paramą, 
sako Pekinas.

Kinijos ambasadorius Jung
tinėse Tautose atmetė sekreto
riaus Waldheimo sumanymą 
šaukti Vietnamo klausimo svar
styti Saugumo Tarybos konfe
renciją. Vietnamo klausimas ne
turi nieko bendro su Jungtinė
mis Tautomis, sako ambasado
riaus laiškas sekretoriui.

Teisėjas Hoffman 
padarė klaidų

Čikaga. — Nubaudimai, ki
lę iš “Čikagos Septynių” agitato
rių teismo, už teismo panieki
nimą, buvo panaikinti Apeliaci
nio teismo, kuris nusprendė, kad 
teisėjas Hofmanas, kuris teisė 
agitatorius, turėjo paniekos 
bausmes skirti tuojau pat, ka
da ta panieka buvo pareikšta. 
Jis laukė iki teismo galo ir tuo 
padarė kaida. Jis turėjęs panie
kos kaltinimus perduoti spręsti 
kitam teisėjui, o ne pats skirti 
bausmes.

šis apeliacinio teismo spren
dimas nesvarstė ir nepakeitė 
bausmių už pagrindinius septy
nių agitatorių nusikaltimus — 
atvykimą į kitą valstiją organi
zuoti riaušių. Dėl tų bausmių- 
apeliacijos skundus svarsto ki
tas teismas.

Kita techninė smulkmena, ver
tųsi pakeisti paniekos teismui 
bausmes, buvo ta, kad skinant 
didesnes,' negu šeši mėnesiai, 
bausmes, jau reikalinga jury ko
misija, o teisėjas Hoffmanas 
pats paskyrė gan dideles baus
mes už teismo paniekinimą.

Dabar kitas teisėjas iš naujo 
svarstys paniekos teismui kal
tinimus.

Vėžiukų sutartis
RIO DE JANEIRO. — Ame

rika ir Brazilija pasirašė šrim- 
pų žūklės sutartį, kurioje JAV 
vyriausybė parodė nemažai 
lankstumo ir pripažino kitų val
stybių teisę reguliuoti žvejybą 
ir už savo teritorinių vandenų 
ribos — 12 mylių nuo kranto.

Amerika pažadėjo Brazilijai 
20 tūkstančių dolerių kasmet ir 
sutiko, kad Brazilijos pareigū
nai išsikeltų ir patikrintų Ame
rikos žvejų laivus, žvejojančius 
iki 200 mylių nuo kranto ribose.

Ta sutartimi Amerika nėra 
pripažinusi 200 m. ribos, ji pri
pažįsta tik 12 mylių teritorinius 
vandenis. Tą klausimą svars
tys speciali “jūros įstatymų” 
konferencija, kuri įvyks Stok
holme ateinančiais metais.

Amerika pažadėjo Brazilijai 
apriboti žvejų laivų, gaudančių 
šrimpus prie Brazilijos krantų, 
skaičių.

Argentinoje sudegė 
du laivai

BUENOS AIRES. — Britani
jos prekinis laivas, gabenęs kvie
čius ir šaldytą Argentinos mėsą, 
“Royston Grange” susidūrė La 
Platos upės žiotys su žibalo tank
laiviu “Tien Chee’”, Po stipraus 
susidūrimo abu laivai pradėjo 
degti, žibalas pasipylė į jūrą. 
Britų laive, kuris turėjo 10 ke
leivių bei 63 įgulos narius, daug 
žuvo. Iš abiejų laivų pavyko 
išgelbėti 32 asmenis, o 83 yra 
dingę.

Argentinos uosto policijai ir 
ugniagesiams pavyko degančius 
laivus užgesinti, tačiau daug ži-

Pentagonas pranešė, kad ame
rikiečių pagalbiniai daliniai jau 
išvežami iš Pleiku į Nha Tran- 
gą, prie jūros. Pasilieka tik pu
sė amerikiečių iš buvusių 2,800 
kareivių. Likusieji irgi pasiren
gę evakuacijai. Pleiku bazėje at
leisti visi vietnamiečiai darbi
ninkai. Pleiku yra-viena seniau
siu Amerikos bazių Pietų Viet
name. čia yra didelės kareivi
nės, įvairios pramogų salės ir ki
no teatrai.

Kiek toliau į šiaurę priešo ra
ketos apšaudė Kontumo . aero
dromą, kur buvo sunaikintas 
vienas “Cobra” helikopteris. Ko
munistai padidino spaudimą ir 
Hue miesto apylinkėse. Dides
nio puolimo laukiama už kelių 
dienų.

An Loc miestas yra 85% su
naikintas, nes jis nuo balandžio 
7 d. yra priešo apsuptas ir jo 
replėse liko 5-toji pietiečių di
vizija. Jai į pagalba ėjusi 22-tra 
divizija niekada miesto nepasie
kė, nes ją pasitiko komunistų 
artilerija tolokai nuo miesto.
- ■ Pirmą kartą Amerikos jūros 
laivyno artilerija apšaudė Quang 
’irir miestą,' kur priešas pasida
rė didesnę tiekimo bazę.

UPI, rašydama apie Saigono. 
kariuomenės pralaimėjimus, nu
rodo, kad P. Vietnamas tik po
pieriuje turi milijoną kareivių, 
nes tikrumoje reguliarūs dali
niai sudaro tik 120,000 karei
vių. Kiekvienam kareiviui ten
ka septyni pagalbiniai kareiviai, 
kurie leidžia dienas užfrontėje. 
Taip yra todėl, kad Saigonas sa
vo kariuomenę steigė pagal ame
rikiečių pavyzdį. Ir Amerika 
turi devynius kiekvienam fron
to linijos kareiviui. Tie pagal
biniai vairuoja sunkvežimius, iš
krauna laivus, sėdi raštinėse, 
prie ryšių aparatų, paštuose, 
krautuvėse ir sandėliuose. Pana
šiai suorganizuota ir Saigono 
kariuomenė. Visi šiaurės Viet
namo kareiviai yra fronte, o Sai
gonas frontuose turi tik mažą 
kareivių dalį.

Nesaugūs Italijos 
aerodromai

ROMA. — Italijos civilinės 
aviacijos lakūnai įteikė valdžiai 
ultimatumą. Jie pranešė, kad 
16 Italijos aerodromų yra to
kioje padėtyje, kad juose nu
sileisti nesaugu. Tarp tų aero
dromų yra ir Palermo, kur nu
sileidimo takas yra tarp aukšto 
kalno ir jūros. Praėjusią sa
vaitę ten sudužo italų lėktuvas 
su 115 asmenų, kurie visi žu
vo. Nesaugus ir Florecijos ae
rodromas.

Lakūnai sako, kad jie minė
tuose 16 aerodromų leisis tik la
bai geram orui esant, tačiau jei 
valdžia nesiims priemonių sąly
goms pagerinti, ateityje tie ae
rodromai bus visiškai boikotuo
jami.

Tarptautiniai Romos ir Mila
no aerodromai į tą sąrašą neįei
na.

balo užteršė Argentinos ir Uru
gvajaus krantus. Abu laivai 
yra nepataisomi sužaloti.

*



MOTINOS DIENA MININT
Pasaulyje vyrauja tiesa, kad mą vaikų tarpe dažniausiai iš- 

visi vaikai , tik išvydę pasaulį, šaukia du faktoriai: motinos 
visais atžvilgiais yra vienodi, materialinė padėtis ir jos inte-
Lygiai yra vienoda ir kiekvie- lektualinis lygis. Motina, būda- 
nos motinos meilė savajam vai- ma geresnėje materialinėje pa
kui. Tai motinos meilei atžy
mėti gegužės mėn. viso pasau
lio civilizuotose kraštuose mi
nima motinos diena. Kas yra 
nuostabu, kad visose pasaulio 
kalbose pirmas žodis, kurį vai
kas sugeba ištarti yra “Mama”.

Vaikams augant, atsiranda 
skirtingumai. Vieniju pačioje i 
pradžioje pasižymi, gabumais 
kurioje nors srityje, kiti gi lie
ka bespalviais bendroje žmo- 
iijos masėje. Tokį skirtingu--

dėtyje ir aukštesnio išsilavini- 
nimo, turi daugiau galimybės 
rūpintis vaiko išauklėjimu, jo 
išmokslinimu. Priešingai, ne
turtinga ir žemo išsilavinimo 
motina, dažniausiai tokios ga
limybės neturi. Vienok, dėl sa 
vo gabumų, darbštumo, nežiū
rint visų gyvenimo sunkumų ir 
toki vaikai neretai Įkopia j pa
saulines garsenybes, o gerai 
aprūpintos ir išmokslintos mo
tinos vaikas atsiduria visuome-

Frank Zogas. President

Passbook Savings 
A!! accounts.conf- 
pounded, daily — 

paid quarterly

2 Years. Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S32 

PHONE: 254-4476

1914 tikėtų
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 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Teh LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS.

on 
investment 

account

&7o mokama dvieju 
metu certifi- 

catams. Mažiau-.
šia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d duoda dividendus už visą mėnesį 
Dividendai mokami sausio, ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

t

VALANDOS: Pirmud. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto - 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta

nės apatiniuose sluoksniuose, 
kas dažnai būna netinkamo 
auklėjimo išdava. Kas su vai
ku beatsitiktų, motinos meilė 
visuomet lieka ta pati.

Minint Motino dieną lietuvis 
koje išeivijoje , pirmoje eilėje 
mums rūpi lietuvė motina.

Lietuvių tautos gyvenime pa
žįstame lietuvę motiną išeivi
joje, pavergtoje Lietuvoje ir 
tremtyje.

Kiekviena šeima yra paskira 
tautos dalis, kurioje glūdi 
tautos ateitis, šeimą sudaro 
vyrąs ir žmona, atseit tėvas ir 
motina. Jų abiejų reikšmė šei
moje lygiai svarbi vaikų atei
čiai. Lietuvė motina išeivijoje, 
auklėdama vaikus sukuria pa
grindą vaikų ateičiai, formuo
ja jų būsimą gyvenimą. Motina 
pirmoji turi galimybę prabilti 
į savo vaiko širdį ir jam įdiegti 
meilę savo tautai, savo kraštui, 
savo gimtajai kalbai, pagarbą 
ir meilę artimui, suprasti reli
ginius bei dorovės dėsnius ben
druomeniniam gyvenime. Ki
taip sakant, motina vairuoja 
visą, vaiko gyvenim#. Kai šios 
vaikui įdiegtos dorybės prigy
ja, kiekvienas lietuvis jaus sa
vo pareigą pareikšti giliausią 
padėką motinai už tinkamą vai
ko išauklėjimą, ir atiduos jai 
pagarbą.

Tėvas šeimoje nėra pašali
nis asmuo, jis neša visą atsa
komybę šeimos atžvilgiu. Vai
kų auklėjime tėvo ir motinos 
pareigos yra lygios, tik vyras, 
turėdamas dar pareigą rūpin
tis šeimos išlaikymu, turi ma
žiau sąlygų rūpintis vaikų auk
lėjimu.

• <*■> •
Motinai

O, motina, o saule mano!
Tu taip toli, ir taip arti;

Kasdieną per šešėlių tvaną
Tu man buities kelius švieti.

Kai rytuose aušra liepsnoja
Ir krinta nuo žiedu rasa, 

Tava šypsą mane šarvuoja,
Tvirtybe, meile ir drąsa.

Kai vakare padangė blanka
Ir varsos gesta žvaigždyne, 

0 motina, keli tu ranką
Ir nakčiai laimini mane.

Ar aš pulke, ar vienų-vienas, 
Alane tu saugai ir guodi;

Senai užmerkusi blakstienas, 
Širdyje mano vis budi.

Nes tavo maloni lopšinė,
Girdėta tarpuose sapnų, 

Mokė mane mylėt tėvynę,
Tai tau ir jai aš gyvenu... .

Na<jas Rastenis

Tavo motina
Ne vien tiktai gyvenk šalia sa

vo motinos— mylėk ją.
Ne tiktai praeik pro ją — stab

telk ir apkabink ją.
Ne tiktai pažiūrėk Į ją — nu

sišypsok jai.
Neskubėk, kai. ji kalba — 

ieškok progų pasikalbėti su ja.
Ne tiktai papasakok jai savo 

rūpesčius — tarkis su pasitikė
jimu.

Neišnaudok jos pareigingu
mo —naudokis tiktai jos išmin
tim ir ištikimybe.

Nedrausk jai klausti — būk 
malonus.

Neplok jai per petį — pabu
čiuok ją.

Neslėpk savo planų ir idėjų — 
padaryk ją savo ateities dalim.

z

and Loan Association

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

UP w 
$20.000. /<$:

ON. CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

> ( JIICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa-
> gerinimų- duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
t yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu- 
S' sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
f DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
g BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

it ■ ■
Philomena D. Pakel, President

>
6245 So. WESTERN AVE. TEL: GR 6-7575

HOURS: Mon. 12 P. W. to 8 P. M, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Šiandien pavergtos lietuvių 
tautos motiną reikia pavadinti 
motina — didvyre, nes ji savo 
vaikams Įdiegė ne tik meilę 
savajam kraštui, savo tautai, 
savo tautos laisvei, bet ir ryžtą 
tą laisvę ginti nuo Lietuvos prie 
šų. Tik pavergtos lietuvių tau
tos motina galėjo išauklėti to
kius savo tautos sūnus, kurių 
negali palaužti jokios politinės 
audros, jokios okupacijos,, jo
ki bandymai lietuvių tautą su
naikinti. Pavergtoji motina sa 
vo vaikams Įdiegė ne tik skaid
riąją moralę, bet ir gilų tautinį 
susipratimą, kuris vieną dieną 
parblokš iš tamsos gelmių išsi
veržusią ir Lietuvos laisvę pa
grobusią tamsią jėgą. Paverg- 
tajai motinai šiandien atimta 
galimybė net sukniubti prie 
savo vaiko kapo, kritusio dėl 
Lietuvos laisvės ir jį savo 
kruvinomis ašaromis aplaisty
ti, nes okupantas pasirūpino, 
kad ji to kapo net nesurastų.

Kas gali apsakyti kančias tų 
lietuvių motinų tremtyje, ku
rių vaikų kapais nusėtas visas 
kelias nuo Lietuvos iki Sibiro 
ir nuklota pati Sibiro tundra. 
Pasaulinės politikos vairuoto
jai ir Žmogaus Teisių k-tui tai 
žino, bet ar humaniškumo var
dan, ieško tinkamų priemonių 
lietuvei tremtinei motinai pa
dėti. palengvinant jos žiaurų 
likimą. J. K ry geri s

Nenagrinėk jos gabumų -r~ 
mokykis iš jos pavyzdžio.

Nepamėgdžiok jos savotišku
mų — laikykis jos mokymo.

Nematuok jos juosmens, bet 
: gerėk i s jos gerais darbais.

Netemdyk jos akių — būk jos 
i akai šviesa.

Neveik jos liūdnos — būk jos 
ramsčiu.

Nepalik jos vienišos — laiky- 
i kis arti jos, kad ir laiškais.

Tenepraeina nė. vienos dienos, 
kad nepagalvotum apie ją.

Melskis už savo motiną ir dė
kok Dievui už ją.

(Iš Skautų Aido)

1.

Motina, pasakyk įiems 
visa tai

Rašo Duktė
Tegul būna pavasaris — aš 

žinosiu, kad šiluma ir tirpstan
tys ledai purena ir girdo žemę.

Ir žemė globos savo gilumoje 
sėklas, maitins jas ir atiduos 
žolei, gėlei, javui, medžiui...

Ir visa bus reikalinga, ir vi
sa atsitiks savo laiku.

Tegul būna meilė. Tegul bū
na meilė moters. Tegul būna 
meilė vyro. Tegul būna moters 
ir vyro meilė.

Aš žinosiu, kad moteris taps 
motina ir maitins sėklą savo 
meile, savo kvėpavimu, savo rū
pesčiu ir baime, savo judesiais, 
savo darbu, savo poilsiu, savo 
širdies plakimu, savo krauju.
Tegul būna pavasaris.
Tegul būna gyvybė.
Tegul būna smėlio grūdas ir 
uolos, saulė ir mėnuo;
tegul būna ašara, ežeras ir jūra; 
tegul būna pienė ir orchidėja 
ir ąžuolai;
tegul būna rugiai ir vynuogės 
ir duonmedžiai;
tegul būna skruzdėlė, bitė ir 
iguanos,
plaštakės, gervės ir arai; 
laukinė pelė, arkliai ir žirafos... 
Tegul būna pavasaris po kiek
vienos žiemos,
tegul būna meilė po kiekvienos 
neapykantos.?* . . <
Tegul būna pilkos mėlynos ža
lios rudos juodos vaikų akys. 
Tegul būna baltos geltonos rau
donos juodos jų rankos.
Tegul būna viltis ir šypsena, 
ir susimąstymas ir rimtis — 
džiaugsmas jų skruostuose. 
Tegul būna jų .pėdų ženklai 
smėlyje, žolėje ir asfalte.
Tegul jų pilveliai turi maisto, 
tegul jų širdys turi meilės, 
tegul jų galvos tarnauja išmin
čiai —
Tegul mažasis džiaugiasi savo 
vikria jėga, 
tegul mažoji šildo savo širdim 
ir apgina vabalėlį nuo sunkios 
pėdos.
Tegul jie irgi -žino, kad viskas 
ir visi yra kam nors reikalingi 
ir geri, ir tegul viskas, kas turi 
atsitikti, Įvyksta .savo laiku. 
Motina, pasakyk jiems visa tai 
— pasakyk, kad pavasaris vi
suomet ateina, 
pasakyk, kad pavasario nėra be 
pilkų, mėlynų, žalių, rudu, juodų 
akių,
be baltų, geltonų, raudonų, juodų 
rankų,
be vilties, šypsenos, rimties ir 
džiaugsmo...

Motina — dykumos duobėj ieš
kanti vandens, sustyrusias ko
jas šiaurėje šildanti kvapu, 
riksmu maitindama bealpstantį 
badu, 
pasakyk, kad pavasario nėra be 
pilkų, mėlynų, žalių, rudų, juodų 
akių, 
be vilties, šypsenos r’mties ir 
džiaugsmo...

Nepriklausoma Lietuva, 
1970 m. Nr. 18 (11971)

Eržvilko Klubas
Eržvilkiečių draugiško klu

bo eilinis gausus narių susirin
kimas įvyko praeitą trečiadie
nio vakarą gegužės 3 d. Holly
wood salėje. Kadangi pasta
ruoju laiku klubas neturėjo 
pirmininko, tai šiame susirin- 

jkime išrinkta pirmininke Hel- 
len Vengeliauskienė, kuri pa
sirodė tinkama būti pirminin
ke, nes dąugelį metų darbuo
jasi įvairių organizacijų valdy
bose, komisijose bei kitus dar
bus gražiai atlieka. Užtat na-

riai nepadarė klaidos išrink
dami ją pirmininke. Kaip jau 
yra žinoma, Helenutė turi klu
bo iždininkės darbą, tai iki se
kančių metų valdybos rinkim# 
abudu darbus atliks. Kaip vi
suomet raštininkei McNamee 
perskaičius protokolų, jis su 
kitų valdybos narių praneši
mais priimtas vienbalsiai. Pa
sisakyta turėti gražus linksmy
bių piknikas, bet dėl dienos 
dar turės būti pasitarta su pik
nikų vietos savininke Ona Biuz 
guliene. Naujai pirmininkei 
susirinkimų tiksliai pravedus 
vyko smagios vaišės.

Kitas klubo susirinkimas 
įvyks birželio 7 d. toj pačioj 
Hollywood salėje nuo 8 vai. va 
karo. Nariai, narės ir nauji 
kandidatai kviečiami gausiai 
susirinkti. A. Jusas

SKAITYK PATS IK f AKAGINC

KITUS SKAITYTI 

naujiena0 
3191733213111321111)

Licensee by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš- 

! tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

ir

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) Jr daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, r 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

488 Madison Avenue. Floor 21st.
NEW YORK, N. Y. 10022. TEL.: (212) 758-1150/1

NEW YORK, N. Y. 10003 
NEW YORK, N. Y. 10011 
BOSTON, Mass. 02118, 
BOSTON, Mass. 02127, 
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON/ N. J. 07111, 
GRAND RAPIDS Mich. 49504, _______
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 

HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre V2 Block 

North cf 12 Mile Road Tel.: 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 944)8 Jamaica Ave. Tel 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

39 Second Avenue
135 W. 14 St.

271 Shawmut Avenue
389 West Broadway

332. Fillmore Avenue
2222 West Chicago Ave.

3333 S. Halsted Street
5879 State Road
762 Springfield. Avenue 
1082 Springrield Ave.
, 636-38 Bridge St. N. W.

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 
L! 2-1767 

268-0068 
TL 6-2674 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446 

GL 8-2256

246-9274 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
34818 
1-2750 
6-1571 
6-6766

PO
HU

F1
PL

751-6760/1 
441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3^)440

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

MEMBER
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Investment 
Benus 

certificates
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MINTYS MOTINOS DIENOJE
Stebint šių laikų gyvenimo 

apraiškas žmogiškos buities 
prasmės suvokime, ir, kaip pa
sikinkius gamtos jėgas daroma 
grandiozinė pažanga technolo
gijoje lygiagrečiai su dvasinio 
žmoniškumo tobulėjimo smu
kimu, darosi aišku, jog gyve
name moralinių vertybių per
vartos epochoje neigiama pras
me. — Kinta dorovės sampra
ta. Niekšybė plūduriuoja pa
viršiuje. žmogus — kūrėjas 
virsta griovėju, naikintoju.

Klausimas, kokia gi rolė šio
je gyvenimą žlugdančioje sui
rutėje tenka moteriai — moti
nai, pagal savo prigimtį skir
tai būti prieauglio židinio sau
gotoja, (meilėje auklėtoja ir 
globėja, gėrio bei grožio puo

selėtoj a? Tik, suprantama, ne
būti nūdienio teisės ir tiesos iš
kraipymo bei dorovės smukdi- 
mo talkininke. Besiverždamos 
iš šeimos židinio į viešumą ir 
kovodamos už lygias teises su 
vyrais, - moterys tolsta nuo sa
vo prigimties garbingų parei
gų. Tokios nenusivokia, kad 
moteris kaip motina savaime 
turi visas žmogiškas teises ir 
privilegijas.

Ispanų rašytojas Blasco — 
Ibanez savo romane, skirtame 
moteriai, iškėlė ją aukščiau

sirūpindama kūdikio apsauga 
nuo žvarbaus vėjo, nuo vabz
džių, ieškojo augmenijoje Į 
lankstesnių stiebų, varstė juosi 
vieną per kitą, klijavo moliu,! 
padarydama užtvaras. Sura
dusi minkštesnį pluoštą rezgė, 
pynė apklotą. Iš vyrų užmušiu 
paukščių plunksnų klojo pata
lėlius. Vis dėl kūdikio, vis vai
kais besirūpindama iš meilės, 
per kurią laikosi pasaulis.

Vienos, savo laiku kultūrin
giausios, Europoje tautų — Vo 
kietijos moterys buvo gerbia
mos, kaip geriausios šeiminiu 
kės, šeimos darnumo koordi
natorės ir auklėtojos. Kada vy
rai jų vaidmenį atžymėjo “ke
turiomis didžiosiomis K raidė
mis (vier grosse K) — Kinder, 
Kirche, Keller, Kueche (di
džiosiomis K pavadino dėl to, 
kad vokiečių kalboje daikta
vardžiai rašomi iš didžiosios ? I
raidės), moterys tai palaikė 
savęs paniekinimu, tarsi nieko 
kito dirbti nesugebėtų. Tada 
palikusios šeimas, jos ėmė 
veržtis į viešą gyvenimą, siek-l 
damos mokslų ir pagal išsi
mokslinimą — darbų.

Pasekmės netruko pasirody-- 
ti. Nors iš seno įdiegtas draus-i 
mingamas, darbštumas, parei
gingumas, punktualumas vo-

ir klaidas naikinti, bet ciel ia 
valdžios ir valdyti.

Kultūringose Šalyse moterys, 
rinitai norėdamos pasitarnau
ti savo kraštui, nesunkiai su
rastų būdus organizacinei veik 
laf prieš įvairias negeroves. 
Visų pirma prieš nemoralius, 
jaunimų tvirkinančius filmus 
kinu teatruose ir televizijoje ir 
kovotų iki laimėjimo. Taip 
pat pasirūpintų, kodėl mokslo 
institucijose vyksta kriminali
niai išsišokimai, ir kodėl taip 
žemas yra mokytojų autorite
tas, kad net paaugliai išdrįsta 
pulti ir fiziniai užgauti moky
tojus.

štai 1965 m. kovo 27 d. Drau
ge tilpo žinutė, kad Švedijoje 
katalikės ir protestantės mote
rys pradėjo jungtinę akcijų pa
veikti vyriausybę, kad būtų 
imtasi griežtesnių priemonių 
prieš nemoralumus jaunimo 
tarpe; prieš augančius nepil
namečių nusikaltimus, prieš 
alkoholio ir narkotikų varto
jimų ir kt. Ar ne to paties rei
kėtų ir Amerikoje, bet nei vie
noje valstijoje tokios moterų 
akcijos nesigirdi.

Tačiau ir čia buvo džiugu 
skaityti spaudoje, kad kelios 
dešimtys moterų bene 160 my
lių pėsčiom keliavo į Vašing
toną prašyti valdžios, kad už-J

draustų priverstinų vaikų ve-| 
/Jojimą j kilų tolimų apylinkių 
mokyklas.

Tai motinų pasišventimas. 
Nėra abejonės, kad protingų 
moterų ir gerų motinų visur 
yra didelė persvara. Viena to
kių motinų, kurioms priklau
so ši Motinos dienos šventė yra 
Monako princesė Grace. Ji lan 
kydamosi Čikagoje stipriai pa
sisakė už motinystę. (Draugas, 
1971 m. VIII — 8 !d.) Kalbėda
ma Le Lecke lygos moterų gru
pės konvencijoje, ji ragino vi
sas motinas maitinti kūdikius 
pačioms, ne dirbtinu būdu ir 
taip būti laimingomis savo pa
reigose, ir suprasti jų svarbu
mą. Ji buvo tvirtai nusistačiu
si prieš abortą. Ji neturėjo ge
ro žodžio visiems tiems cent

rams, kur paliekami vaikai 
dienos metu. “Tiesiog gaila — 
kalbėjo ji — kad norima nusi
kratyti vaikais. Net tos moti
nos, kurios nedirba, tai prak
tikuoja"__

Bet ir tokios molinos bus pa
gerbtos ateinančių Molinos Die
nų. nes ir vaikuose yra mylin
čių širdžių. O. Algminienė

® Nemalonu klaidas daryti, 
bet dar nemaloniau pastebėti, 
kad esi mažas ir tavo klaidų nie
kas nepastebi.

© Daug lengviau laiku i balių 
ateiti, negu iš jo išeiti.

$ Kosėk nekosėk, bet dešrų 
negausi.

šių metų liepos 5 dieną iš New Yorko dviejų savaičių ekskursija 

išskrenda Į Paryžių, Maskvą, Vilnių ir 'Frankfurtą.

Kelionė, viešbučiai, pervežimai ir maistas pirmos rūšies restora

nuose tiktai $885.00. Visais šios patogios ekskursijos reikalais tele- 

fonuokite (312) BE 3-1103 arba rašykite

WIDE WORLD TOURS

vyro. Ji esanti ir vyrui geros kiečiuose pasiliko, bet šeimose 
dvasios įkvėpėja ir formuotoja, ir viešame gyvenime ėmė reikš 
šis rašytojas Įrodinėja moterį tis pasimetimas, krito dorovė, 
esant industrinės civilizacijos' Tautos veidas iškrypo, nes 
pradininke. Dar laukinėje būk-į šeima neteko dvasinio atsparu- 
lėje tebegyvenant, motina he-'mo ir šilimos su gėrio rodykle

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western. PR 8-5875
Vedė|as J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

iš mažumės. Ir taip, tautos 
branduolys prarado savo pa
grindą.

Kai dabar Amerikoje mote
rys, turėdamos visokias privi
legijas dirbti (žinoma sulig sa
vo fiziniu pajėgumu) ir reikštis 
viešame gyvenime, net ir po
litikoje ir reikalauja lygių tei
sių su vyrais, reikia tik stebė
tis. Nebent jos ieško lygybės 
iki šiol turėtame vyrų monopo
lyje, kurį galima atžymėti pa
rafrazuojant vokiškus “K”, kar- 
čiama, kalėjimas, karas, kri
minalas. . Bet ir čia moterys tu
ri laisvą priėjimą.

Tektų manyti, kad moterys, 
dalyvaujančios sąjūdyje už ly
gias teises, yra viengungės, ar
ba, aklai sekdamos gimimo 
kontrolę — bevaikės. O jei ku
riai per neapsižiūrėjimą kada 
ir gimsta kūdikis, lygių teisių 
vardan gal'numeta jį auginti 
vyrui. Tokia moteris niekaip 
neįrodys, kad nėra išsigimėlė. 
Jeigu gimus kūdikiui kartu su 
juo negimsta jam meilė — toji 
nepalyginama, nepakartoja
ma motinos meilė, kurios gar
bei kas metai minima Motinos 
diena, tokia moteris yra tik
rai gamtos nuskriausta.

9723 So. WESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60643

RESERVES $14,500,000 
t n- - j--------- ~ >•! *

STANDARD
PODAROGIFTS, INC.

Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota- VNESH- 
POSYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ - užsakymus giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DOVA
NŲ - užsakymus į VNESHPOSYLTORG’ą be jokių tarpininkų, bankų ir kitų.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsaky
mus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPO- 
SYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESHPOSYLTORGo 
krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPOSYLTORGo 
autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna VNESH
POSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

(Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau, šie modeliai:

ZHIGULI - VAZ 2101 — $3214; MOSKVICH 412 IZH — $3155;
MOSKVICH 408 IE — $3033; ZAPOROZHETS ZAZ 968 — $2026 —

jeigu tik nebus anksčiau išparduoti.

KAS PIRMAS ATEINA — BUS PIRMAS PATARNAUJAMAS).i
Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai 

firmai:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Ave-, New York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut SL, Philadelphia, Pa. 19106

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC
TEL.: (212) 685 - 4537

Duokite savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

Kyla klausimas, kaip toje 
į šventės dienoje jaučiasi moti- 
| na, kuri kaip neseniai rašė Chi 
l cago Tribūne, su vyru per die- 
' nas sėdėjo saliūne, o jų penki 
Į vaikai mirė iš bado. Matomai, 
I jai buvo svarbiau jaustis lygia

teise su vyru...
Kaip jaučiasi tos motinos, 

I kaip praėjusią žiemą kad rašė 
i Naujienos, kada praeiviai Hals 

ted gatvėje pastebėjo 3 — 4 me 
tų pusnuogę, basą beklaidžio- 2 
jančią mergelę. Užklausta, kas 
ji, iš kur, ji tik žinojo pasakyti < 
kad alkana. Nuvedusi i rusi kur 
gyvena, buvo rasta dar keli 1 
sušalę ir išalkę vaikai. Paga 1 
liau policija surado dvi girtas 
moteris saliūne, kurių vaikai į 
šie buvo. Ar ir toms motinoms « 
priklauso Motinos Diena?

Yra ir sočių vaikų, medžią- j 
giniai viskuo aprūpintų, bet 1 
augančių samdinių globoje be J 
motiniškos šilimos. Tai turtin- < 
gųjų luomas, iš kurių kilo ki- 1 
tas — hipių luomas. Tokiems i 
Motinos diena tikriausiai neeg- < 
zistuoja. *

Tačiau moterys savęs nie- 1 
kuo nepakaltina, štai 1971 m. « 
spalio 8 d. Naujienose tilpo 
straipsnis: ‘Negrė į Preziden
tus”. Tarp kitko ten rašoma e 
Negrė Shirley Chrisholm, de
mokratė, kongreso atstovė iš j 
New Yorko, kalbėdama čika- « 
goję ‘Moteris Politikoje’’ pa- j 
rengime prie 79 ir Halsted gat- J 
vių, skatino juodąsias moteris 
“sukilti ir atimti iš vyrų šio 1 
krašto kontrolę”. “Juodosios 
moterys turės šį kraštą atstatyti § 
į tvarką. Mūsų šalyje vyksta j 
neramumai ir sąmyšis. Respub- 
lika yra didelėj bėdoje”... “Te- Y 
gul žmonės mums nesako, kad J 
moterims ne vieta politikoje” < 
— kalbėjo ji. Gi atlydėjusi ją į 1 
sceną 16-to wardo aldermanė | 
Anna Langford pasakė: “šis c 
yra vyrų pasaulis — štai dėl ko T 
jis yra tokioje būklėje... ” i

Iš tokio pasisakymo matosi, s 
kad ir moterys, kaip ir vyrai Į 
nenori “bėdos” taisyti, neieško j 
priemonių negerovėms šalinti j £

FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business -transacted.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

UNIVERSAL

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

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

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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APIE BENDRUOMENĖS LĖŠAS
Pradžioje, prieš nagrinėda

mas LB Tarybos suvažiavimui 
teiktą Finansų Tvarkytojo 
įnešimą, norėčiau apgailės
ite savo klaidi), padarytą 
cstyvesniam straipsnyje apie 

6-tosios Tarybos Trečiąją
iją. Tame straipsnyje, gė
lės 1 d. parašiau, kad “dviem

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Lituanistika “be propagandos”
Amerikoje yra keli aukštas mokyklas lankę intelek

tualai, kurie įsivaizduoja, kad galima rasti bendra kalba

pagandos. Jie yra įsitikinę, kad galima pasikeisti žinio- 
mis *be propagandos” apie matematiką, fiziką, agrikul
tūrą, fiziologiją ir net istoriją. Svarbu nustatyti faktus, 
o komentarai neturi reikšmės, sako tie jaunieji inte
lektualai.

Bet tie mūsų jaunuoliai nežino, kad sovietų imperi
joje viskas yra propaganda. Laisvame pasaulyje mokslo 
žinios eina be propagandos, bet Sovietų Sąjungoje pro
paganda yra svarbesnė, negu mokslininkų nustatyti 
faktai. Sovietų mokslo įstaigas kontroliuojančioji propa
gandistų grupė gali mokslo žinias nuslėpti, jų neskelbti, 
jeigu negali panaudoti jų savo propagandai.

Okupantas žino, kad tremtiniams gimtinis kraštas 
visą laiką rūpėjo ir teberūpi. Okupantas labai gerai infor
muotas apie Amerikos lietuvių susirūpinimą lietuvybės 
išlaikymu, mokyklomis, vadovėliais, lituanistika. Oku
panto agentai yra geriau informuoti, negu mes įsivaiz
duojame. Jie tremtinių nuomonių skirtumus panaudo
ja savo tikslams. Pačioje Lietuvoje jie naudoja prievartą 
kitaip galvojantiems mūsų tautiečiams bausti, o Ameri
koje nuomonių skirtumus jie naudoja skaldymui.

Vytautas Kazakevičius, atidžiai sekąs Amerikos 
lietuvių gyvenimą, šių metų Pergalėje parašė Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo apžvalgą. Ne tiktai laisva 
mūsų spauda, bet Amerikoje zujantieji Kazakevičių agen
tai praneša jam tremtinių problemas. Jis yra gerai infor
muotas ir apie vestas įvairias diskusijas. Savo kronikoje 
jis mini prieš tris metus Chicagos bendruomenininkų 
tarpe kilusią lituanistinės mokyklos vadovėlių stoką. Ka
zakevičiui yra žinoma kiekviena “vadovėlių stokos” fazė. 
Ir tinkamai paruoštų “vadovėlių stoka”, ir nebuvimas pi
nigų vadovėliams išleisti, ir vieno frukto pasiūlymas 
Chicagoje naudoti Vilniuje leistus vadovėlius ir sudary
tos komisijos nutarimas atrinkti vadovėlius T>e propa
gandos”. Jis net tvirtina, kad iš šimto pasiūlytų vadovė
lių, 30 buvo atmesta, o 70 pasiūlyta naudoti lituanistinė
se makyklose. Iš viso šito reikalo nieko neišėjo, nes ne
atsirado pareigūno ,kuris vis dėlto viešai būtų pasiūlęs 
tuos vadovėlius “be propagandos” įvesti į Chicagos litu
anistines mokyklas.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
11

Suorganizavus L. N. G. Komitetą ir su
ruošus sėkmingą pikniką, susidarė vidu
rinioji srovė — šioks toks centras Detroito 
lietuviuose, ir jis laikėsi, iki nepasiekėm 
visų Detroito Lietuvių Organizacijų Cen
tro.

I mūsų taip vadinamą didjį pikniką iš 
Grand Rapids atvyko net trys automobi
liai, bet už tai atsilyginti 1942 m. ponas 
Bernotas, Grand Rapids sandariečių vei
kėjas atsilyginimui kviečia i jų rengiamą 
Vasario 16-os minėjimą, ir sako, kad aš ir 
dr. Jonikaitis turėsime pasakyti po kalbą. 
Nuvykom ir pasakėm po kalbą. Rytas va
žiuojant buvo gražus, bet grįžtant — šaltis, 
sniegas, pūga. Grįžtant nuvirtum nuo kelio 
į dideli klonį. Likome sveiki.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAI

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, to
kių bendrų Detroite Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimų, kaip dabar suorganiza
vus Detroito Lietuvių Organizacijų Centrą, 
nebuvo. Minėdavom paskirti. Tada dide
lių demonstratyviškų minėjimų ruošti ne
buvo nė reikalo. Nebuvo reikalo kelti pro
testų, nebuvo reikalo rinkti aukų Lietuvai 
“vaduoti” nes Lietuva buvo išvaduota, ir, 
minėdami Vasario 16, tik pasidžiaugda 
vom atgauta laisve ir nepriklausomybe.

kausomybės Fondo. Knygos šokių Šventės pelno gautu li- 
jau išleista dvi laidos. Klaida kučiu (13.000 dol.) Jei šio li- 

dėl to, Iručio nebūtų, tai Bendruome- 
kad Amerikos Lietuvių Taryba nė turėtų siaurinti veiklą. Kar- 
nupirko iš Lietuvos Neprikišu-! tu jis paskelbia, kad TV-ji Dai- 
somybės Fondonemaža egzem- nų šventė davė apie 600 dol. 
pliorių ir tą knygą platino. Po . nuostolio.
nios E. čekienės, jos vadovau
jamo fondo ir “Naujienų skai
tytojų atsiprašau.

Kaip jau spaudoje buvo skelb 
ta, paskutinė LB Tarybos se
sija nutarė pakelti savo solida
rumo įnašą, kuris kartais va
dinamas dar “nario mokesčiu”. 
Taip daroma, kaip LB Finan
sų Tvarkytojas Petras Mitalas 
sako savo prariešime suvažia
vimui: “Jei sumoka 2 dol., tai 
sumokės ir 3 dol. Vis tiek soli
darumo įnašą moka 
pratę, geros valios, 
lietuviai”.

Iš to pareiškimo 
kad LB ėmė skirstyti

j

atsirado greičiausia
senatoriams įteiktos “Lithua
nia 700 Years” knygos buvo iš
leistos kaip tik Amerikos Lie
tuvių Tarybos’’. Čia, žinoma, 
netiesa. Ponia Emilija čekie- 
nė, Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo pirmininkė, prašo 
patikslinti, kad minėta knyga 
buvo išleista Lietuvos Nepri-

Kazakevičius savo kronikoje nepasako, kad tą “va- 
ovėlių stokos” burbulą labai vykusiai pradūrė biznierius 
onas Karvelis, pasisiūlydamas išleisti lituanistinėms mo- 
ykloms reikalingus vadovėlius. Niekam ne paslaptis, kad 
unerikoje yra gausus skaičius mokančių ir galinčių vado
klius parašyti; kad atsakomingos komisijos rankraščius

gali pasirinkti, o lietuviškos spaustuvės gali juos atspaus
dinti, kaip spausdina kitas knygas. Iš Kazakevičiaus “kro
nikos susidaro įspūdis, kad visas tas “vadovėlių stokos” rei
kalas buvo sąmoningai iš anksto suplanuotas. Jis turėjo pa
rodyti ne tiktai tremtinių tarpe atsiradusį “nuosmukį”, 
nepajėgumą tinkamus vadovėlius paruošti, ir nesugebėji
mą juos išleisti. Jeigu turėsime galvoje, kad tas pats biz- • • • T _ f . • > . -

tik susi- 
aktyvūs

■ dol., organizacinei veiklai — 
170 dol., politinės diskusijos — 
481 dol. ir įvairios išlaidos — 
561 dol. Viso tiems reikalams 
išleista virš 10,000 dol. Dabar 
pažiūrėję į tiesioginius Bend
ruomenės uždavinius, pama
tome, kad Dainų šventei, jau
nimo reikalams, švietimui ir 
kultūrinei veiklai Centro val
dyba išleido 4,238 dol. Dėl to
kio Bendruomenes pinigų ne
proporcingo skirstymo dauge
lis Bendruomenės narių ir sa
ko, kad organizacija eina blo
gu keliu ir neatbeka savo stei
gėjų numatytos misijos. Bend
ruomenei turi rūpėti ne Lietu
vą vaduoti, bet lietuvybę sve
tur išlaikyti ir ugdyti. Ne Altai 
konkurenciją daryti, bet su 
nutautėjimu kovoti ir jaunimą 
iš amerikietiško katilo gelbėt#

Pono Mitalo patiekta 1972 
metų sąmata 
Turtingiausia 
druoinenė visame pasaulyje, 
išskyrus okupuotą Lietuvą,nu
mato surinkti solidarumo įna
šų 4,200 dol. (Tiek, kiek B. 
Pakšto salėje, bet kurį šešta- 
tadienį praleidžia 200 Čikagos 
lietuvių!) Bendruomenės mė
nuo turės atnešti į JAV LB ka
są 2,500 dol. (Tiek, kiek per 
metus padaro Čikagos Angli
konų klubas) Nenumatytų pa
jamų būsią 1,000 dol. o per Va
sario 16 d. patriotiškoji visuo
menė 'Bendruomenės politikos 
darbams sumes net 7,000 dol. 
Dieve padėk, nes jums, vy
rai, reikia! Štai, kaip nusitvar-

Lietuvių Bendruomenė,

Pažvelgus į LB centro finan
sinę apyskaitą ir palygins su
mas su taryboje skelbiamais 
užsimojimais, matosi, kad, sa
kykime, visuomeninių, politi
nių darbų vedėjo sumanymai 
apie “gelbėjimą Bražinskų’’ 
negalėjo būti labai vaisingi, 
nes tam reikalui buvo surinkta 
tik 126 dol. Nežiūrint tokios 
liesos sumos, A. Gečio prane
šime ištisas trečias pranešimo 
skyrius skirtas “Bražinskų Gel
bėjimo Reikalui”. Panašiai yra
ir su S. Kudirkos gelbėjimu. 
Finansinėje apyskaitoje tam 
reikalui gauta pajamų net 103 
dol.! Tačiau A. Gečio praneši
me visas puslapis prirašytas 
apie “akciją” Kudirkos byloje. 
Nenuostabu, *kad viename 
“Draugo” vedamajame Pr. Gr. s 

> vadus nedaryti 
’planų, kuriems nėra nei jėgų 
nei lėšų.

Bendruomenės centras per 
Vasario 16 minėjimus per apy
linkes gavo 8,539 dol. aukų. 
Dar 1,610 dol. sudėjo pavieniai 
asmenys. Matyt, tai — “mes”, 

, kurie aukojo Altai 
ir Vilkui. Iš tų aukų LB Cen
tro valdyba gavo ir tokių sumų, 

P. Mitalas trumpai primena: kurias aukotojai reikalavo per- 
- - \ ’ duoti mūsų politine veikla

nuo nepateisino dėtų vilčių, jbesirūpinančioms organizaci
joms. Taip CV turėjo persiųsti kė 
Vlikui 239 dol., o Altai 1,451 atšventusi savo 20 metų sukak- 
dol. ir Tautos Fondui 1,490 dol. tį ir nusipolitikavusi fronto bi- 
Kažkuris tautininkas pareika- iulių vadovybėje. Skauda šir- 
lavo jo auką — 50 dol. atiduo
ti Nepriklausomybės Fondui, 
o keli frontininkai isakė 206

matome, 
lietuvius 

į susipratusius ir nesusipratu
sius, į geros ir blogos valios, kas 
Bendruomenei iš didžiosios rai
dės, ir visus apimančiai, visai 
netinka.
me, į susipratusias ir nesusi
pratusias skirstomos ir Bend- 
ruo'menės Apylinkės, net Apy
gardos. Nesusipratusios tai jau 
tos, kurios nepylė piliavų poli
tiniam ''Bendruomenės darbui. 
Kaip jau anksčiau minėjau, da

Kaip vėliau matysi-pr ragino LB 
mrofncioc iv* nofnc,' inlfllin V11 r TA'savo lėšomis išleisti, ir kad į jo pasiūlymą nebuvo kreipia

mas joks dėmesys, tai tokiam įtarimui gali būti ir pa
grindo.

Bet Kazakevičius eino žymiai toliau. Kalbėdamas 
apie tremtinių susirūpinimą, dirbtiną “vadovėlių stoką”, 
įvairius JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybių posė
džius, jis prieina prie žymesniųjų lituanistų recenzijų ir 
pasisakymų keliais lituanistikos klausimais. Jis atidžiai 
pastudijavo Dr. Petro Joniko mažai skaitomame laikraš
tyje atspausdintų recenziją apie prof. Prano Skardžiaus 
80 puslapių knygelę bendrinės lietuvių kalbas vartosenos 
klausimu. Vyriausias okupuotos Lietuvos cenzorius Ka
zakevičius nesako, kad Dr. Jonikas vertino prof. Skar
džiaus darbą, bet rašo apie kalbininko Petro Joniko cen
zūravimą prof. Skardžiaus darbo. Dr. Jonikas Skardžiaus 
darbo negalėjo cenzūruoti, nes Skardžius savo darbo Dr. į nutylėjo, kitos atsiliepė 1972 m 
Jonikui, prieš duodamas į spaustuvę, greičiausiai ir nepa
rodė. Dr. Jonikas prof. Skardžiui savo didesnius rankraš
čius nusiunčia, o vėliau jam dar padėkoja už perskaitymą, 
bet nežinome, kad Skardžius panašiai būtų pasielgęs. Apie 
šiuos du lituanistus Kazakevičius šitaip samprotauja:

“Beje, būtent “Aidai”, mokantys mus kultūroje

bartiniai vienos grupės LB va- o ne “Jie”, 
dai ėmė skirstyti lietuvius į' 
Mes” ir “Jie”. '

“Bendruomenės (rugsėjis) mė-

Buvo numatyta 7,200 dol., o 
gauta apie 3,000 dol. (Iš tiesų, 
gauta 2,688 doL A.-P.). Kai ku
rios apylinkės prašėsi atleidžia
mos nuo šios duoklės. Vienos

o kai kurios išbarė už prašy
mus piliavų”. Matome, kad <jol. persiųsti Rezoliucijų Ko- 
čia jau pasirodo minėtas “Mes” mitetui Taip 
ir “Jie”.

kad Bendruo- 
Į menei iš tų Vasario 16 auku te- 

Negeresnė padėtis ir su so-jliko tik virš 6,000 dol. O kiek 
lidarumo įnašais, sako, p. Mi- triukšmo dėl jų pridaryta! 
talas. Kai kurios apylinkės [Kiek rašalo pralieta! Ar dėl tų 

. visai nesirūpina įnašų surinki- ‘ 
mokslinio objektyvumo bei apolitiškumo, dažnai mu ir pasiuntimu Centro Vai- 
grynai specialius mūsų kultūros sričių vertinimus pa- dybai.” 
verčia tiesą iškraipančiu papolitikavimu. Prie tokių 
neretų pavyzdžių priskirtina ir si P. Joniko recencija. 
Tuo tarpu pats p. Skardžius, matyt, žymiai giliau, ati
džiau seka Lietuvos kalbininkų darbą, evoliucionuo
dama į teisingesnį, objektyvesnį kalbos mokslo rei
kalų Lietuvoje supratimą. Tai rodo ir jo recenzijos 
Aiduose apie Lietuvos kalbininkų darbus”. (Pergalė, 
1972 m. 2 Nr., 184 psL).
Kazakevičius kalba apie galimą lituanistiką “be pro

pagandos”, tuo tarpu jis pats, pastebėjęs mažiausią nuo
monių skirtumą, naudoja jį propagandai. Iš Lietuvos iš
važiavusieji tremtiniai žino, kad komunistai, jų tarpe ir 
cenzorius Kazakevičius, nerašo jokio straipsnio.be propa
gandos. Jo cituotos mintys okupantą pažįstantiems žmo
nėms labai daug pasako.

6,000 buvo verta skaldyti lietu
vių visuomenę į “mes” ir “jie”?

Praeityje LB vadovybėje su
sispietę frontininkai dažnai 
bardavo Altą, kad ji daug lė
šų praleidžianti administraci
niams reikalams, o per mažai 
skirianti tiesioginei veiklai. 
Gal, ten ir buvo kiek tiesos 
tuose kaltinimuose, tačiau pa
žiūrėjus į LB finansinę apys
kaitą, matosi, kad ir Bendruo
menėje negerešni dalykai de
dasi.

Išlaidų apyskaitoje nurodo-
! administracijai — 2,218 
tarybos prezidiumo išlai- 

tarybos narių
— —., visuo-

- v_ į:ad centro meniniai reikalai 1,802 doty in- 
valdyba džiaugėsi iš III-Čios formacirtei tarnybai _  2,137

Man atrodo, kad šitokių nu
siskundimų pagrinde yra kai 
kurių apylinkių nepritarimas 
LB centro veiklai ir pinigų lei
dimui ne tiems darbams, ku
riems LB buvo suorganizuota. 
Juk apylinkėse gyveną lietuviai 
ir taip turi daug išlaidų švieti
mo, mokyklų išlaikymo dar
bams. Ypač ta našta sunkiai 
gula ant jaunų šeimų pečių. 
Tėvams ir skaudu, kad LB ne
sistengia padėti jų vaikų mo-jma: 
kykloms, o lėšas eikvoja kovai dol., uu7uus £ 
prieš Altą. [dos _ 953 doj^ -

Savo pranešimo pabaigoje p. kelionės — 1,794 dol. 
Mitalas pripažino, 1

Šv. Jurgio parapijos pobažnytiniame srovė perversmui pritarė ir net džiūgavo, 
rūsyje susirinkdavom kilus reikalui. Kol Komunistai ir socialdemokratai perversmi- - 
nebuvo atkeltas vyskupas Moony, galėjo 
pobažnytiniame rūsyj šokti, balius kelti su 
alučiu ir kitu gėrimu. Šv. Antano parapijai 
buvo kitas patogumas — skersai kelio nuo 
bažnyčios buvo Lietuvių salė. Toj salėj 
ruošdavo Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimus. Tais laikais toj parapijoj gyvavo 
vyčių 102 kuopa, o gana skaitlingam tos 
kuopos chorui gana ilgą laiką vadovavo 
vargonininkas, dzimdzių dalyvis 
Olšauskas. Vasario 16-os šventės 
suruošdavo muzikines pragramas 
maža įžanga, iš ko pasidarydavo 
pelno.

Mes, sandarieČiai, neturėjom patogios 
vietos tokiems minėjimams. Juos minėjo
me įvairiai, ruošdami vakarėlius ar ban
ketus porą trejetą kartų. Turėjome ban
ketus Yorba viešbuty], o kitus Lietuvių sa
lėj ir panašiai. Tokiems Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimams, 
rių buvo daromas biznis, bent aš
priešingas ir nekartą kun. Boreišiui tą sa
vo tezę aiškinau, kad tautos šventės minė
jimai turi būti rengiami masėms su laisvu 
įėjimu visiems. Kunigas Boreišis tam prin
cipui pritardavo, bet net savęs klausdavo, 
kodėl taip nedaro.

Po 1926 m. perversmo Lietuvoj. Ameri- 
kos lietuviuose šie reikalai ir šventės mi
nėjimai susimaišė. Vieni rengė minėjimus 
ir džiaugėsi, sveikino naująją prez. Sme
tonos valdžią, kiti protestavo prieš pervers
mininkus. Kunigai ir visa katalikiškoji

Juozas 
proga 

su ne
gražaus

buvau

ninkus pasmerkė.
Blogiausiai buvo pas šandariečius. Vie

na pusė su savaitraščiu “Dirva” ir savai t- 
raščiu “Vienybė”, kurių redaktoriai K. 
Karpius ir J. O. Sirvydas perversmą užgy- 
rė, o kita pusė, laikraščiai “Sandara” ir 
“Tėvynė” išėjo prieš perversmą — taip sa
kant, suskilo į dvi dalis, Užtat dabar turi
me Tautinę Sandarą ir Tautinę Sąjungą. 
Detroito SandarieČiai, nors vieni turėjo 
simpatijų daugiau perversmininkams, kiti 
buvusiai Griniaus valdžiai, savo kolonijoj 
nesipešė, laikėsi viename ratelyj.

Po perversmo atėjus 1927 m. vasario 16- 
tai d. klebonas Boreišis be jokių iškilmių 
vieną vakarą sukvietė Detroito lietuvius i 
Lietuvių salę. Tai šventei paminėti buvo 
pakviesti trys kalbėtojai: dr. J. Jonikaitis, 
dr. F. Matulaitis ir adv. J. Jeferson — Janu- 
lionis. Nebuvo jokis meninės programos. 
Susirinkimą atidarė pats klebonas Boreišis.

PiriĮiuoju kalbėtoju pakvietė dr. Jčni- 
kaitį. Šis pasisako, kad neturįs jokio entu
ziazmo kalbėti ir džiaugtis Lietuvos nepri
klausomybės švente dėl to, kad pervers
mas Lietuvos valdžioje sudrumstė šią šven
tę ir kartu sudrumstė Lietuvos ateitį. Dr. 
Matulaitis, gal kitais žodžiais, bet pasisa
kė prieš perversmininkus. Kalbėjo trum
pai. Po jo išėjo kalbėti adv. Janulionis. jis 
pradėjo saukti, kad Smetona nuvertė ne 
Lietuvos valdžią, bet komunistų valdžią 
Lietuvoj. Susirinkę pradėjo juoktis, o Ja
nulionis nervuotis. Jau ir taip jis nemokė-

jo gerai lietuvių kalbos, o susinervinęs 
visai susimaišė, užtat niekas iš jo kalbos 
neišėjo.

Pagaliau išėjo pats klebonas Boreišis. 
Jis bandė išlyginti pasidariusias spragas. 
Jis pareiškė, kad svarbiausia ne "Lietuvos 
valdžia, bet-pati Lietuva. Mes švenčiame 
Lietuvos nepriklausomybės šventę, o ne 
Lietuvos valdžios šventę. Kadangi nebuvo 
nuoseklaus išaiškinimo susirinkusiems, ne
buvo nė rezoliucijų, tai publika išsiskirstė, 
nesupratus tos šventės prasmės.

Po perversmo buvo tikras mišinys, 
švenčiant Lietuvos nepriklausomybės šven
tes. Vieni siūlydavo Smetonos valdžią už
gerti, kiti reikalauti, kad Smetona pasi
trauktų. Bet laikui bėgant buvo išsiaiškin
ta ir padarytas sutarimas. Tas buvo sutari 
ta SLA seime, tik tikrai nebeatmenu kuria
me. “Mes, Amerikos lietuviai, trokšdami

esamą jos valdžią pripažįstame, kaip 
esamą — de facto ir kovojančią už Lietu
vos nepriklausomybę. Todėl ją remiame”. 
Po šito prasidėjo didesnis sutarimas ir ne
priklausomybės šventės pasidarė daug iš
kilmingesnės.

1930 m. Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas supuolė su 30 metų Didžiojo Vil- 
niaus Seimo minėjimu. Mes, sandarieČiai, 
tas dvi šventes suplakėm į vieną. Mat Dėt-’ 
roito Sandaros kuopoj buvo dar gyvas Di 
džiojo Vilniaus Seimo dalyvis dr. J. Joni
kaitis. Minėjimas įvyko vasario 15 d. Lie
tuvių Salėj. Pagrindiniu kalbėtoju buvo- ■
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atrodo liūdna. 
Lietuvių Ben

dį, prisimenant, kad ir J. Jasai
čio vadovybės laikus.

ŠVELNAUS VĖJO BALSAS
Europos Lietuvio skaitytojas 

iš Londono rašo, kad girdėjęs ra
dijo transliacijas lietuvių kal
ba iš “švelnaus Vėjo Balso” sto
ties, esančios “Švedijoje.

Transliacijos lietuvių kalba 
vykstančios trečiadieniais ir šeš
tadieniais nuo 9:45 iki 10 vai. 
vakare 31 metro banga.

Kiek anksčiau tą patį vakarą 
transliuojama estų ir latvių kal
bomis.

Londone jos gerai girdimos. 
Kažin ar girdimos Chicagoje?

— Aldona Rygelienė išrinkta 
New Yorko lietuvių jaunimo 
atstove į Jaunimo kongresą. 'Ji 
yra studentė ir skaučių organi
zacijos veikėja. Buvo Vasario 
16 gimnazijos mokytoja ir dir
bo New Haven, Čonn. vaikų 
darželyje. 'Dalyvauja tautinių 
šokių grupėj e, • domisi teatru ir 
menu.

me pasikvietę Natią Rastenį. Taipgi kalbė
jo Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis dr. Jo
nikaitis ir adv. J. P. Uvickas. Muzikinę dalį 
pildė Dailės Choras, vadovaujamas muzi
ko Vytauto Dermaičio. Pianistė Birutė 
Smailytė. Sofija Žukauskaitė — sopranas. 
Ponia Širvaib'enė — altas. Broliai Stana-Ponia širvaib'enė
vyčiai — smuikas ir pianas. Po programos 
buvo šokiai — balius. Pelnas buvo skirtas 
Vilniaus Kultūros Draugijai.

Šiame minėjime jau buvo keliamas pro
testo balsas prieš Hitlerio kėsinimąsi už
grobti Klaipėdą. Minėjimą suruošė A. L. T. 
Sandaros 29 kuopa.

1931 m. Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas buvo iškilmingai paminėtas. Pa
grindiniu kalbėtoju pirmą kartą Detroite 
turėjom Lietuvos konsulą A. Kalvaitį. Mi
nėjimas įvyko šeštadienį, vasario 14 d. Be 
svečio, vietiniai kalbėjo adv. J. P. Uvic- 
kas, dr. Matulaitis ir dr. Jonikaitis. Solis
tai dainininkai dalyvavo: J. Valiukas, S. 
Žukauskaitė ir B. Sinkus. Smuikininkas 
Jonas Stanevičia. Pianistai: B. Smailytė ir 
Vytautas Dermaitis. Grojo SLA 352 kp. 
benas, J. Gugiui vadovaujant

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

straipsnio.be
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS.

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.; WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta'

tel. 239-4683

08. K. G. BALUKAS 
AKUgERIjA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sa. Pula.xj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
’’•Ufu PRosp«ct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieni »i g ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas nedarytas

R«zu 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. ••5-O53J

Valley Medical Center
M0 Summit St.

ROUTS St, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
OflM»: HEmlock +6849 

Rozld.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniai* ir ketvirtad. 1—7Pirmadieniai* ir ketvirtad. 1—7 v&L 
snirad., penktadieni nuo 1—5, trač.

ir icit&d. tiktai auritimą.

Raz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN -EISMAS
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGlNt CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ava., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti
:r ; 4714)225.

Valandos pagal susitarimą.
Ofiso, tol.: HE 4-18JI arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC;
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lense?7
VaL pagal susitarimą. Uždaryta, treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso 7/6-2S30
. Nąuįas rez. telsf.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgiĮa

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

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

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.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
C H IR U R G A S

2454 WEST 71*t STREET 
Ofltc telef.* HEmlock 4-2123 
RexJd. tel<L> Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619*5.

p. Šileikis, o. p.
V* ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
W Aparatai - Protezai, Med. Ban 

dažai. Speciali pagalba kolom*
* (Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60429

.Telef.: PRospect 6-5084

MOTERYS RŪPINASI LIETUVOS

EUGENIJA LUCIENĖ,
Vokietijos Lietuviu Moterų klubu 

pirmininkė.

— Moterų įtaka visuomeni
niame gyvenime kiekvieną die
ną darosi vis svaresnė, todėl ir 
lietuvės moterys yra nutarusios 
organizuotai padėti atgauti gim
tinio savo krašto laisvę ir nepri
klausomybę, — pareiškė Euge
nija Lucienė, Vokietijos Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė..

Praeitą savaitę ji atvyko Į 
New Yorką, kad galėtų dalyvau
ti viso pasaulio lietuvių mote
rų klubų federacijos konferenci
joje. Ji atstovavo Vokietijos lie- 
tuces moteris, susiorganizavu
sias Į klubus, New Yorke vyku
sioje konferencijoje. Eugenija 
Abelaitė Lucienė yra gimusi Pa-

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbroot 5-8063

Apdraustas,. perkraustymai 
iš jvairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place- 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
val.

IS
da mums suiidaro proga ir pla
čiau papasakoti.

— Mums taip pat rūpi klu
bų organizavimas. Norime, kad 
kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
Vokietijoje susidarytų ir mote
rų klubas. IŠ patyrimo žinome, 
kad moterų, klubai gali būti nau
dingi gimtiniam kraštui, — bai
gė pasikalbėjimą ponia Lucienė.

-Chicagoje ji yra apsigyvenu
si pas savo dukrą Zitą Dubaus-

Petro ir Povilo bažnyčioje kuni-

kruojyje, bet augusi ir mokyk
las lankiusi Kaune. Karo pabai
goje ji pateko į Vakarų Vokie
tiją, kur dar ir šiandien tebegy
vena. Lucienė yra energinga, ge
ra organizatorė, pažįsta nelai
mėn patekusios lietuvių tautos 
būklę ir į bendrą laisvinimo dar
bą yra pritraukusi Vokietijos kienę. Vokietijon ji rengiasi iš- 
lietuves moteris. | gegužės 19 dieną.

Savo laiku Vokietijoje buvcU -° .
didokas lietuvių moterų skai
čius, bet dauguma jų išvažinėjo

traliją, Naująją Zelandiją, Pie-

Reporteris

i t —

ROCKFORD. ILL
Mirė Ona Plioplienė

Pagyvenusi tik 4 metus vieš- 
’• nia iš Lietuvos ir trumpai pa
sirgusi ligoninėje šiomis dieno
mis mirė Ona Plioplienė, sulau
kusi 84 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje, Marijos ir Juozo Ūsų 
šeimoje, pasiekusi gražaus am
žiaus sukūrė šeimos židinį su 
Motiejų Pliopliu, ūkininku gra
žiose Suvalkijos Zanavykų lygu
mose, užaugino šaunius sūnus 
— daktarą Valentina, Vytautą 
ir Albiną Plioplius, dabar gyve
nančius Rocforde, Chicagoje ir

pamokslą. Apie 50 automobilių 
palydėjo į Kalvarijos kapines. 
Puikų metalinį motinos karstą 
nešė sūnūs ir anūkai. Buvo jau
dinantis vaizdas. Prie duobės 
kun. Zakarauskui atkalbėjus at
sisveikinimo maldą, visi sugie
dojo Marija, Marija.

Visi palydovai pakviesti į Lie
tuvių Klubą, kur didžiojoj salė
je jau buvo užtiesti stalai ir vy
riausias sūnus daktaras žiūrėjo, 
kad palydovams nieko netrūktų.

Reiškiu gilią iužuojautą sū
nums Valentinui, Vytautui ir 
Albinui, abiem broliams ir gi
minėms. žvalgas

M(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapam? gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
586-1210

šaulio vietas. Didokas būrys lie
tuvių pasiliko pačioje Vokieti
joje. Vieni negalėjo kitur iš
važiuoti, o kiti nenorėjo toliau 
važiuoti. Vyrai yra susiorgani
zavę į Bendruomenę ir kitokias 
organizacijas, bet Vokietijoje 
esančios lietuvės moterys yra 
sukūrusios savo klubus. Dabar
tiniu metu lietuvių moterų klu
bai yra Miunchene, Stuttgarte, 
Hamburge, Rėtlingene. Netoli
moje ateityje Vokietijoje susi
darys dar keli lietuviu moterų, m , .
klubai. Toronte, Kanadoje.

Vokietijos moterų klubai yra 
sudarę savo federaciją, kurios 
valdyba yra tokia: Eugenija Lu
cienė, A. Grinienė ir Z. Glem- 
žienė. Sekretoriauja ponia Gri
nienė, o iždininkės pareigas eina 
ponia Glemžienė.

Moterų federacijos valdyba 
leidžia informacinį laikraštėlį, 
kuris pavadintas inicialais “L. 
AL F.” Laikraštėlis ’Nedidelis, 
bet jis teikia pačias svarbiau
sias moterų veiklos žinias.-

— Kuo šiandien rūpinasi Vo
kietijoje esančių lietuvių mote
rų organizacija? — Jūsų kores
pondentas paklausė atvykusią kus ir apsigyveno pas sūnų dak- 
pirmininkę: tarą Valentiną Rockforde. Tai

— Jūs žinote, kad šiais metais buvo maloni staigmena lietu- 
JAV rengiasi suvažiuoti- lietu- viams. Bet ji nieko linksmes

nio neatvežė, tik ašaras. Neilgai 
džiaugėsi sunkiai pasiekta lais
ve ir trumpai pasirgusi mirė.

Koplytėlėje daug susirinko 
žmonių aplankyti ir. atsisveikin
ti. Gražių gėlių- vainikai puošė 

gos ne tiktai Ameriką pamaty- jos daug iškentusį veidą, šv. 
ti, bet jie galės susipažinti ir šu 
kitų- kraštų suvažiavusiais- jau
nuoliais. Lietuvių; bendradar
biavimas su lietuviais visuomet 
yra nuadingas.

— žinote, tokioms kelionėms 
reikia pinigų... Planuojame, kaip 
galima sukelti didesnę sumą, kad 
galėtų daugiau jaunuolių patekti 
i šį suvažiavimą. Norime, kad 
iš Vokietijos atvažiavusieji jau
nuoliai gražiai pasirodytų ir pa
tys pasimokytų.

— Mums, Vokietijos mote
rims, dabartiniu metu taip pat 
rūpi tautodailės rinkimas. Visos 
esame įsitikinusios, kad tauto
dailės darbais galime būti nau
dingos gimtiniam kraštui. Da
lyvavimas parodose atkreipia ki
tataučių dėmesį į pavergtą Lie
tuvą. jos gyventojų išnaudoji
mą. Kai žmonės susidomi, tai ta-

Suvažiavo visi sūnūs ir anū
kai, amžinastin palydėti savo 
motiną ir močiutę, kurios gra
žią lietuvišką šeimą pasaulinio 
karo audra ir bolševikų invazi
ja suardė. Vyrui Motiejui mi
rus, motinėlė pasiliko viena Lie
tuvos okupantų, rusų komunis
tų pasitikti, pergyveno visus te
rorus ir paskui trūkumus, paga
liau okupantai atėmė visą turtą.

Reikėjo gelbėti vienintelį 
brangiausią-turtą — sūnus.. Jie 
laimingai pasitraukė j Vakarus 
ir pasiekė Ameriką. Pagaliau ir 
motinėlė atvyko pas savo vai-

Našlių klubo veikla
. Chicagos Našlių — Našliu
ku ir Pavienių draugiško klu
bo praeitą Šeštadienį balandžio 
29 Hollywood salėje ruoštas 
šokių vakaras gražiai praėjo ir 
visapusiškai gražiai pavyko. 
Kaip ir buvo tikėtasi, salėn 
prisirinko gana daug publikos 
— narių bei svečių, gerų klu
bo rėmėjų, kurie turėjo progos 
smagiai pašokti ir geroje nuo
taikoje galėjo šauniai pabalia- 
voti. Svečiams išdalinta daug 
dovanėlių ir saldainių. Malo
nu pastebėti, kad j Našlių pa
rengimus lankosi 'daug svečių, 
ypač jauni bei senesnieji šokių 
mėgėjai, nes visuose klubo pa
rengimuose šokiams groja ge
ras Jurgio Joniko orkestras., tad 
vieni su kitais besisvečiuodami 
padaro klubui pelno.

A. Jūsas

; / help your
HEART FUND’vr 
help your HEART

BEVERLY HILLS GtLINYclA 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai; PR 4-0833 Ir PR 8-0*34
SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI ’NAUJIENAS"

TEVAS IR SŪNŪS

Telef.: GRovehill 6-2345-S

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKO!
Am-CONDmONKS KOPLYČIOS

REpuhlk 7-8600 REpubBe 7-8M1

viskas jaunimas. Mes, Vokieti
jos moterys, žinome, ką panašūs 
jaunimo suvažiavimai reiškia. 
Norime, kad į Ameriką atvažiuo
tų galimai didesnis jaunų lie
tuvių skaičius. Jie turės pro-

Susirinkimų ir perengimu

PRANEŠIMAI

— Suvalkiečiu Draugijos Motinu 
dienos piknikas- įvyks sekmadienį, ge
gužės 14 d. Key sode, prieš Lietuvių 
Tautines kapines. Gros Jurgio Joni
ko orkestras. Pradžia 12 vai.

i

t

ANTON SHIMKUS
Gyv. 5823 So. Albany Ave.

Mirė 1972 m. gegužės men. 11 dieną, 8:45 vai. vakaro, sulaukęs 
80 metų, amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseiniuose.

Amerikoje, išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę:. artimi draugai Bernice ir Gilbert McKennas, taip 

pat kiti draugai' ir pažįstami.
Priklausė Amerikos Legiono ariaus - Girėno postui Nr. 271 ir Lie

tuvių Baltosios žvaigždės klubui.
šeštadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz ko

plyčioje, 2424 W. 69 Street.
Pirmadieni!,gegužės mėn. 15 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios i Lietuvių. Tautines, kapines.
Visi a. a. Anton Shimkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai

- . . - - ---- — ----------- —r ------------------- 4atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Draugai ir pažįstami.
* ’

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patamavima 
ir atsisveikinimą.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAU

DOVYDAS P. GAIDAS GBRALDAS F. DAJMID
4605-07 So.. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArdi 7-1741 -1742

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

MODERN 1ŠKOS AJR-CONDITION E D EOF L Y 10^
s

<

NARIAI:

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių,
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV' 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

turime 
KOPLYČ^S.

; VISOSE; MIESTO
DALYSE

J $7^

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANJCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-340]

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia ’ 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yx*a gausus pasirinkimas poeriįos leidinių:
f. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50,
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė; 169 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos-eiIčs, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano. Baranausko 
•'Anykščių Šilelis”, vertinu, 42 psl. S2.00.

14; Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine 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. Petras Sagatas,, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI lit ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2J0‘.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikes rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujienr. 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

•f 6 Metu Mirties Sukaktis

MAKY STANKUS
Gimusi Ašmonaitė 

Pagal pirmą, vyrą Yurkus 
Gyvenusi Palos Hills, Illinois

1739 So. Halsted St_» Chicago, Ill. 60608 
IIlIHlBB3SEESES!SSSBaESSgaSSBSBIl)<IHg»6fi

Mirė 1966 metų gegužės mėn. 18 dieną, sulaukusi pusės amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr., Rietavo parapijoje, Plunkėnu 

r kaime.
Palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Frank, duktė Emily Guzak, žentas Joseph, 

anūkai Terry ir Diane^ marti Mary Jurkus ir anūkas Albert, sesuo 
Barbora Roppe, pusbrolis Frank Ašmontas, pusseserė Barbora šau- 

I lytis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Mūsų brangiausiajai Mary Stankus pagerbti bus laikomos dvejos 

šv. Mišios Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčioje, 1972 m. 
gegužės mėn. 19 d. 7:00 vai. ryto ir antros mišios 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė ir anūkai.

( 
i
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BUTKUS - VASARIS
1446 Sa.Av^, Cicero, Ill; Phones -OLympic

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVEL Phone: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TėL: YArds 7-1148-113^

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS.
(LACRAVVICZ)

24^ WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314- WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So, HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
16821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd1 ST; Phone COmmodore 4-2228
Snuth Rolland; RlinoU

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — SATURDAY, MAY 13, 1973

l



Jei mes pagrįstai didžiuoja
mės 1). Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio kilniomis riteriškomis 
dorybėmis, didelė tų nuopelnų 
dalis priklauso jo švelniajai, 
tauriajai žmonai Birutei, buvu
siai šventosios ugnies saugoto
jai — Žemaičių krašto vaidilutei. 
Jei Kęstučio ir Birutės sūnus 
Vytautas Didysis savo žygiais 
ir darbais stebino anų laikų Eu
ropą, nepaprastas savo talento 
dovanas paveldėjo iš tėvų, įsigi
jo jų subtilioje motinos namų 
aplinkoje. Vėliau beveik per vi
są jo gyvenimą šalia jo stovėjo 
šviesaus proto, jautrios širdies, 
toli pramatančios politinės orien 
tacijos ir drąsos kupina žmona

Lietuviu spaustuvė 
COMMUNITY INSTANT PRINTERS Į 

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, HI. 6C629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Ona. Ji ne kartą puikiai suge
bėjo atlikti savo vyro Vytauto 
politinius uždavinius — diplo
matines misijas. Ji ne kartą 
išgelbėjo Vytautą iš klastingų 
priešų gyvybei grėsusių pinklių. 
O ir lenkų kalėjime kunigaikš
čiui mirties padėjo išvengti — 
iš jo gudriai pabėgti - ne ku
ris drąsuolis karys vyras, bet su 
žmonos talka didžiai drąsi, tė
vynei pasiaukojusi mergaitė. Ji 
žuvo, kad kunigaikštis galėtų 
Lietuvą ginti.

Sunkiais Lietuvos okupacijų 
ir vergijos metais per laiko ūka
nas mūsų sąmonėje lyg ekrane 
praslenka visa eilė jaunučių mer
gaičių ir vyresnio amžiaus mo
terų vardai ir jų nepamirštami 
žygiai bei darbai, kurių tėvynės 
Lietuvos meilė prašoko jų fizi
nes jėgas. Sovo nuostabia drąsa 
jos sukilimų lemtingose kovose 
uždegdavo ir vyrus, čia turiu 
galvoje mus stebinančią heroję 
Emiliją Plateraitę ir kitas drą
sias kovotojas — Mariją Rašana- 
vičiūtę, Antuanetę Tamašauskai
tę, Kunigundą Oginskienę ir vi
są eilę panašių kitų, laiko dul
kių užneštųjų tauriųjų Lietu
vos dukterų. Nors jos savo žy
giais toli pralenkia daugelį istori
jos išgarsintų vyrų, bet toji pati 
istorija iki šiol kažkodėl laikė 
jas beveik užmarštyje.

O kas išskaičiuos bevardėmis 
virtusias lietuves knygnešes, 
anų ir dabartinių laikų politines

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1972 METAIS

SPALIO MĖN. 2 D.

ir

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių i Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas Į Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos 
visuomet vyksta sklandžiai.

CHICAGA — NEW YORK
iš New Yorko S665.00 + tax, iš'Chicagos $765.00 + tax’
16 dienų kelionė — 8 dienos Lietuvoje, 4 dienos Madride.
CHICAGA — NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. —
iš New Yorko $665.00 + fax, iš Chicagos $765.00 4- tax*

14 dienų kelionė — KALĖDINĖ EKSKURSIJA.

Kas nori praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, regist
ruokitės į gruodžio mėnesio ekskursiją.

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
972? So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tel: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką,
kiame informacijas kelionių reikalais i visus pasaulio kraštus. Parū
piname lėktuvu bilietus ir reikalingas vizas.

Tei-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, Bl. 60629. • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Tel. 254-3320

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

154 pusi, knyga. Kaina S 1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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Tau Mamyte, puikios gėlės, 
man varlytė prie širdies ...

‘ s *

kalines, Sibiro tremtines, vargo 
mokyklų prie ratelio ištvermin
gąsias tautos švietėjas ir auk
lėtojas, laisvės kovotojas-parti- 
zanes, sužeistųjų slaugytojas, ry
šininkes ir nepalaužiamos kan
trybės kankines!

Tik lietuvių motinų vaikams 
įkvėptoji tėvynės meilės ir lais
vės dvasia pagimdė “Aušrą”, 
“Varpą”, “Tėvynės Sargą”... Jos 
pagreitino tautos sąmonininimą 
bei prisikėlimą laisvam gyveni
mui. Motinos laimino savo sū
nus savanorius, vykstančius tė
vynei laisvės iškovoti. Seserys 
atsisveikino brolius, mergaitės 
mylimuosius. Daugelis šių pa
starųjų ėjo savanorėmis į lauko 
ligonines pagelbėti kovose su
žeistiesiems.

Ir dabartinėje išeivijoje, žy
miai tautos daliai esant išblaš
kytai po svetimus kraštus, lie
tuvės motinos atlieka dideli ban
domąjį egzaminą. Vienos jų iš-

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

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, l!L 

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapollt 
J20SĮ4 W. 95th St.

GA 4-8654

tar ■ Hre an<4 Casualtv Comoanv

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

’ M. AŠIM K U S j 
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.
J

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
26*6 WEST 69th STREET

Te!.: REpublk 7-1941

A. A L. INSURANCE A REALTT

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB. 

j-A 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
PlgO* automobilių draudimai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R.lkia

O U S E W I V E S” 
EARN EXTRA MONEY $ $ $ 

Part Time Work 
in YOUR AREA 

NEED
SECRETARIES 

Statistical and General 
TYPISTS — COMPTOMETER 

OPERATORS
KEY PUNCH OPERATORS 

No Age Limit
(Our facilities are available if you 

wish to brush up your skills).
CALL JNOW
CE (>5678

Amer-Cai Office Services, Inc.

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

OCCASIONAL PART TIME —

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

ugdys sąmoningus lietuvius ir 
sveiką, kartą perteiks tautos atei
ties ■ tęstinumui; kitos suklups 
po pertekliaus našta. Garbingai 
ištverusios šventoje tėvynės tar
nyboje ir savo pareigą Lietuvai 
atlikusios, tikėkime, nors ir be
vardės, susilauks ateities kartų 
pelnyto Įvertinimo. Istorija pa
galiau turės parodyti tikrąjį lie
tuvės moters nuopelnų Lietu
vai Tėvynei veidą.

M. B.-V. Galbuogytė

5 hours — Ladies Homemakers nee
ded for cooking, serving or house

cleaning in private homes.
Must have own transportation.

257-7910 or 448-7687

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TRUMPAI

— Algis Regis, Šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinių komiteto pir
mininkas (sutrumpintas pava
dinimas), praneš naujausias ži
nias apie kapinių reikalus 
gardos apylinkių atstovų 
rinkime gegužės 14 dieną, 
sidoini bendruomeniškais,
tuviškais ir mūsų kapų reika
lais kviečiami suvažiavimai! at
silankyti. ,

apy- 
susi-
Be- 
lie-

— Jūratė Jasaitytė, Vida Kaz
lauskaitė, Audronė ir Juozas 
Kižiai, Laima ir Ramūnas Un- 
deriai dalyvaus šį šeštadieni 
Lietuvių Radio Forumo progra
moje, skirtoje Motinos dienos 
minėjimui. Montažą parašė 
Agnė Kižienė. Programą suor
ganizavo Aldona Grincevičienė.

— Sol. Dalia Kučėnienė grįžo 
iš sėkmingos kelionės po Pietų 
Amerikos kraštu lietuviškas 
apylinkes. Jos koncertai buvo 
sutikti labai palankiai, publikai 
neslepiant savo meilės lietuviš
koms dainoms ir reiškiant ap
lodismentus solistei už jų puikų 
išpildymą. Tuose kraštuose ji 
surado keletą neeilinio talentin- 
kumo lietuvių jaunuolių įvai
riose scenos meno srityse. Jie 
dalyvaus Talentų vakare Jauni
mo kongreso metu. Sol. D. Ku- 
čėnienė yra to vakaro rengimo 
komisijos pirmininkė.

♦ Jonas Mekas iš New Yorko, 
kuris yra tarptautinio garso fil
mų gamintojas, šį šeštadienį, 
gegužės 13 d. 7:30 vai. “Menėje”. 
2515 S. 69 St., rodys savo naują 
garsinį filmą — “Reminiscen
ces of a Journey to Lithuania”. 
Be to bus ir Meko naujos poezi
jos knygos pristatymas, daly
vaujant pačiam autoriui, akt. 
D. Juknevičiūtei ir St. Pilkai.

(Sk).

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia tradicinį Motinų Pa
gerbimo Pobūvį gegužės 20 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Balio 
Pakšto salėje. 3800 So. Califor- 
nia Avė. Programą išpildys 
Venecuelos lietuvių jaunimas. 
Visos motinos bus pagerbtos su 
gėlėmis. Šokiams gros Balio 
Pakšto orkestras. Bus šalta ir 
šilta vakarienė. Veiks bufetas. 
Auka 88. Bilietus ir stalus už
sakyti tel. 458-8345. (Pr).

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BRIGHTON PARKE savininkas nori 
skubiai parduoti gerame stovyje mū
rinį namą. 2 butai po 4 kambarius. 
Įrengtas rūsys. Apynaujis medinis 

2 masinu garažas. 
4348 So. TALMAN AVĖ. 

TEL. LA 3-3697

TO

MAN and WIFE
NEEDED AT ONCE

TAKE CARE OF OFFICES 
AND WASHROOMS.

Hours 2 P. M. to 10 P. M.
Man must have drivers lincense.

Excellent Company benefits. 
Steady Work. GOOD PAY. 

(Near Northside).
CALL — 549-7053

MARQUETTE PARK AREA 
Spacious brick split level ranch. 3 
bedrooms, 1*4 baths plus finished 

family room. 2 car garage. 
Priced in $20’s.

BERGSTROM REALTY
636-1111

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BERGSTROM REALTY
Very clean brick 2 flat. 2—3 bed
room apartments with formal dining 
room. 2 car brick garage. Priced 

right — in low $30’s.
MARQUETTE PARK 

6364111

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

i GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Altunin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 'metų, mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS su baldais. 1-mam aukšte 

kiemo. Suaugusiems.
6541 So. CAMPBELL AVĖ. 

Skambinti WA 5-6616.

iš
SPECIALUS BARGENAS Tel.: 471-0321

IŠNUOMOJAMAS BUTAS SU 2 mie
gamais antrame aukšte, priekyje. 
Matosi parkas. 71st ir California 

Ave. apylinkėje. Suaugusiems. 
Skambinti 585-6481.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS su vonia 1-mam aukšte. 2 blo

kai nuo lietuviškos bažnvčios.
4508 So. HONORE ST. 

Teirautis 3-čiame. aukšte.

IEŠKAU NUOMOTI 3 kambarių butą 
Chicagos pietvakarių apylinkėje arba 

užmiestyje. Tel. 652-9253.

su 2

BRIGHTON PARKE 
IŠNUOMOJAMAS 

4 KAMBARIŲ BUTAS
; miegamais. Garažas. Gazo šil

dymas. Suaugusiems.
Nuoma S90.

Skambinti 4364429

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ FARMĄ 
SU MODERNIAIS TROBESIAIS 

PARDUODA SAVININKAS 
Rašyti angliškai: 
TONY PAMPY

RT. 2, BROWERVILLE, 
MINN. 56438

80 AKRŲ
su 3 miegamų moderniu namu, dar

žine, garažu prie Valstijos kelio. 
$18,500. 

Rašyti angliškai.
TERRY RICTER

Catawba, Wis. 54515

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 

Į 50’ sklypas. Garažas. Galimos pa- 
MŪRINIS, 14 METŲ NAMAS, 4 kam-Jjamos apie $6,500 metams. Kaina 
.................... — __ '$45.000

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit salima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis
mantas. Aukšta pastose. 822.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000,

TVIRTAS 6^ KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Irenstas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
S26 600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai irenstas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj salima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

6 kambarių Colonial tipo mūras su 
didele nauja virtuve ir įmontuotomis 
virimo bei kepimo krosnimis joje, 
1% vonios, naujas 2 mašinų garažas 
su radio durimis, pilnas beismantas. 
Savininkas yra tarnybiniai perkelia
mas ir yra priverstas dabar parduoti 
tik už $24,500. Labai gera apylinkė 
netoli Tlmos ir Francisco. Paimkite 

tą bargeną savo šeimos gerovei. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

bariai, arti 62-ros ir Kedvale. Namas 
kaip naujas ir nebrangus. 
BROKERIS. Tel. 778-6916.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
TEL. — 354-5551

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
naują 8 butų namą po 3 ir 4% kamb. 
$15.000 pajamų. Mainys i mažesni.

Tel. HE 4-2323. ~

♦ “Skirgaila” — 3-jų veiks
mų Krėvės istorinė drama yra 
statoma šių metų gegužės mėn. 
21 d. (sekmadienį) 3:00 vai. 
popiet Jaunimo Centro salėje.

Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje, 2501 W. 71 st St. ir 
Margutyje, 2422 W. Marquette 
Rd. arba prie įėjimo prieš vai
dinimą.

Režisuoja Marija Smilgaitė.
Vaidina: Dalia Juknevičiūtė, 

Eglė Juodvalkytė, Juozas Rau
donis, Alfas Brinką, Linas Re
gis, Rimas Sinka, Aidas Skruo- 
dys, Aldas Naris, Andrius Ba
rauskas, Vidmantas Juodgudis.

Vaidinimą stato Korp! Neo- 
Lithuania. (Pr).

$26,900 PILNA KAINA už gražų 5 
kambarių Townhouse tipo apynaujį 
mūrinį namą 31 ir 53-čios Avė. apy
linkėje Cicero. Pristatytas šeimos 
kambarys, garažas, kabinetinė virtuvė. 
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 

BI 2-2162 arba LA 1-7038.

8045 So. FAIRFIELD
4 didžiuliai miegamieji labai puikia
me aukšto mūriniame name. 2% 
vonios, 20 pėdų salionas. ištaigingai 
įrengtas beismantas su baru ir plovi
mo įrengimais. 2 mašinų mūro gara
žas. Visas namas ir jo įrengimai yra 
pasakiški, bet už jį prašoma stebuk

lingai žema kaina.
Skambinkite apžiūrėjimui iš viSaus. 

Skambinkite Stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi. 12 metų, 3(y sklypas. 55-ta ir 
Massassoit. $28 500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 mieeami kiek
viename bute. Trenktas skiepas tin
ka grožio salonui nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

♦ šeštadienį, gegužės 13 die
ną, Lietuvių Tautinėse kapinėse 
jau bus pardavinėjamos gra
žiausios gėlės kapams puošti. 
Kas nori pigesnėmis kainomis 
nusipirkti gražių gėlių, turi iš 
anksto jas įsigyti arba užsisa
kyti. Iki gegužės 29 dienos gė
les pardavinės Povilas Milaše
vičius. jo žmona Sofija ir kiti.

(Pr).

♦ Ekskursija į Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda į Paryžių, 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę Lietuvoje, ekskursan
tai liepos mėn. 19 d. 
New Yorka. Kelionės, c. y

ir maistas tekainuoja 
Platesnių informacijų 
Wide World Travel,' 9723 So. 
Western Ave., Chicago, Illinois 
60643, arba telefonuokite (312) 
BE 3-1103. (Pr).

grįžta į 
hoteliai 
$885.00.
gausite

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




