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LAISVA EMIGRACIJA IR TRĖMIMAI PASITRAUKĖ OPOZICIJOS VADAS
Ne tik paprasti sovietiniai propagandistai, bet ir ekonomi

kos mokslų kandidato titulu apsiskelbęs V. Smoliauskis aštriai 
priekaištauja (Komjaunimo Tiesa, kovo 31 d.) vadinamai bur
žuazinei propagandai, kad ji neteisingai vertinanti dabartinę Lie
tuvos padėtį. Norėdamas savo išvedžiojimais skaitytojus įtikinti, 
kad nepriklausomybės, laikais gyvenimas Lietuvoje buvęs labai 
skurdus, jis sustoja prie kai kuriais metais buvusios Lietuvos 
gyventojų emigracijos.

Iš tikrųjų, anais laikais tam 
tikras žmonių skaičius ėmigruo- 
tdavo iš Lietuvos, ir niekas to 
neslėpė. Gyventojai buvo laisvi 
ir keliavo kur jiems patiko. Lais
va emigracija laisvuose kraštuo
se vyksta ir dabar. Ir iš dabar
tinio didžiausio pasauly sovieti
nio tautų ir žmonių kalėjimo 
žmonės bėgte bėgtų, jei tik ga
lėtų. Bet okupantas ne tik ap
tvėrė Lietuvos sienas spygliuo
tų vielų tvora, bet dar užmina
vo pasienio ištisus laukus, už- 
kirsdamas tokiu būdu kelią bet 
kokiam žmonių judėjimui.

Buvusią emigraciją visi ge
rai pažįstame ir apie ją pakan
kamai prirašyta. V. Smoliaus
kis atliktų labai svarbų patarna
vimą lietuvių tautai, jei jis pa
ruoštų platesnę studiją, kaip ir 
kiek okupantas gyvuliniuose 
traukiniuose 1940—1941 m. m. 
išgabeno ir nuo 1944 ligi dabar 
išgabena Lietuvos gyventojų į 
Sibirą bei kitas Rusijos sritis. 
Kaip jie ten buvo įkurdinti, kaip 
ištremtieji ten gyvena, kiek jų 
ten žuvo, kam ir. kiek buvo leis
ta grįžti į Lietuvą numirti. Jam 
toji medžiaga yra lengvai priei
nama, tik reikia ja pasinaudoti. 
Mūsų žiniomis, sovietai ištrėmė 
apie pusę milijono Lietuvos gy
ventojų Tatai keliolika kartų 
daugiau negu “buržuaziniais” 
laikais- laisvai išemigravo. (E)

Watergate byla 
kenkia partijai

WASHINGTONAS. — Respu
blikonų partijos vadai susirūpi
nę, kad Watergate skandalas ga
li labai pakenkti partijai ir jos 
kandidatams. Partijos veikėjai 
atidengė, kad 1,000 dolerių už 
lėkštę pietuose, kur buvo tiki
masi surinkti apie 2 milijonus 
dol. lėšų, bus galima tikėtis tik 
apie 800,000 dol., nes respubliko
nų rėmėjai labai nenoriai į tuos 
pietus registruojasi.

Gali ūpo apklausinėjimas pa
rodė, kad iš 10 balsuotojų, ku
rie balsuodavo už respublikonus, 
net 3 pareiškė, kad dėl Water
gate aferos jie daugiau už res
publikonus nebebalsuos. New 
Yorke suvažiavo respublikonai 
gubernatoriai, kurių yra 19. Jų 
svarstymuose "Watergate byla 
irgi užėmė svarbią vietą.

Buvęs Baltųjų Rūmų tarnau
tojas Egil Krogh pasitraukė iš 
transporto departamento pase- 
kretoriaus pareigų. Jis buvo 
įveltas į įsilaužimą pas Daniel 
Ellsbergo psichiatrą. Ellsbergas, 
kaip žinoma, yra teisiamas už 
Pentagono dokumentų paskelbi
mą.

ROMA. — Italijoje pasibaigė 
paštininkų streikas, iškovojęs 
tarnautojams nemažą atlygini
mų padidinimą. Normali pašto 
veikla prasidės tik už mėnesio, 
nes susikrovė didelės laiškų ir 
siuntinių atsargos iš streiko die
nų.

+ Naujas lietus praėjusią sa
vaitę vėl pakėlė Missteaippi upės 
vandenį.

B VISO PASAUUO

WASHINGTONAS. — Buvu
sio gynybos sekretoriaus apklau-1 
sinėjime senate paaiškėjo, kad 

■armija užsakė kelis tūkstančius 
branduolinių artilerijos sviedi
nių savo didiesiems pabūklams 
Europoje. Seni sviediniai, irgi 
atominiai, jau pasenę, turi 15 
metų amžių. Armijai tie svie
diniai kainuos daug milijonų, dol.

BEIRUTAS__ Iš Sirijos į Li
baną atvyko palestiniečių As 
Saiqa ginkluoti daliniai ir sun
kiaisiais ginklais ginkluota Yar- 
muk brigada, kuri būdavo Si
rijoje.

stybės prokuroras Ramsey Clark NUSTATYTAS, PASAKĖ

t

Cape Kennedy erdvėlaiviu sustatymo pastatas. Toliau matosi skridimui paruosta Saturn V rake
ta ir jo viršuje — erdvės laboratorija "Skylab 1". '

BREŽNEVO VIZITO LAIKAS DAR NĖRA 
KISSINGERIS

MASKVA. — Baigęs pasitarimus su Brežnevu ir kitais šo
ko" rašyti?" skaityti" paskaitas vietų vaIdžios vyrais, prezidento patarėjas Henry Kissinger su- 
New Yoritp kalbama kaH abvn^ sitiko su spaudos korespondentais ir pareiškė jiems, kad pasita
rtų firma'darė jam spaudimą rimai buvo labai n”oširdūs ir pilnai patenkinantys. Baltieji Rū- 
pasitraukti dėl jo pažiūru į Viet-!mai paskelbė pareiškimą apie draugišką atmesferą ir plačią 

-namo karą - nuomonėmis pasikeitimą apimtį. Bendras Amerikos-Sovietų Są-
_ (jungos komunikatas'pabrėžia, jog abu pusės pareiškė pasitenki- 

MASKVA. —- United Press njną konstruktyviu nuomonių pasikeitimu.
agentūra suruošė atsisveikinimo 
balių savo korespondentui Mas-

pasitraukė iš teisininkų firmos, 
nes jis norįs daugiau laisvo lai-

H. Kissingeris, korespondentų 
kvoje Henry Shapiro, kuris su’’klausiamas, pareiškė, kad Brež- 
pertraukomis Maskvoje išbuvo nevo vizito Amerikoje data dar 
40 metų. Atsisveikinime daly- • nenustatyta, dar reikia dėl jos 
vavo valdžios ir partijos parei- * 1'“:
gūnai, diplomatai ir laikraštinin
kai. Shapiro išeina pensijon.

INDEPENDENCE. — Pašto 
valdyba išleido pašto ženklą su 
buv. prezidento Trumano veidu. 
Jo duktė Margaret pareiškė, kad 
tėvas tikriausiai būtų labai nu
stebintas, sužinojęs, kad “jis 
yra ant pašto ženklo’. Antradie
nį suėjo 89 m. nuo Trumano gi
mimo.

WASHINGTONAS. — Ko- 
manderis Lloyd Bucherš kuris 
buvo Š. Korėjos nelaisvėj su lai
vu Pueblo, birželio 1 d. išeina, po 
22 metų tarnybos, karo laivyne, 
pensijon. Paskutiniu metu jis 
vadovavo minogaudžiui šiaurės 
Vietnamo vandenyse.

Senatorius Dsm Ervih vadovauja so
neto komitetui, kuria tiria Watergate 

skandalu.

tartis ir ji bus paskelbta, kai 
bus susitarta. Prieš savaitę 
Amerikos šaltiniai minėjo bir
želio 25 d., kaip Brežnevo atvy
kimo datą. Diplomatiniai sluok
sniai Maskvoje spėlioja, kad 
prieš tą vizitą norima susitarti 
dėl kelių konkrečių problemų, 
kad Brežnevas galėtų Washing
tone pasirašyti kokią sutartį. 
Minima prekybos sutartis, dėl 
kurios žydai xlaro senatui dide
lį spaudimą, kad sovietai negau
tų jokių “favoritinės valstybės’ 
lengvatų, kol jie varžys sovietų 
žydų emigraciją į Izraelį.

Vienas korespondentas paklau
sė Kissingerį, ar Brežnevas ne
nori važiuoti į Washingtona, kol 
bus ištirtas Watergate skanda
las? Kissingeris pareiškė, kad 
šis klausimas pasitarimuose vi
sai nebuvo kilęs.

Keturių. dienų susitaikimai 
tarp Kissi ngerio ir Brežnevo bu
vo intensyvūs. Pirmąją dieną 
abu kartu praleido net aštuo- 
nias valandas. Galvojama, kad 
pokalbiuose buvo paliesti Indoki- 
nijos karo reikalai, Ebropos Sau
gumo konferencija ir derybos dėl 
strateginių ginklų apribojimo. 
Kissingeris nepasakė apie ką bu
vo tartasi, nes pirma jis norįs 
pranešti apie pasikalbėjimus 
prezidentui Nixonui.

Įdomu, kad derybose aktyviai 
dalyvavo užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko ir sovietų am
basadorius Washingtone Dobry
ninas. Su Kissingeriu buvo pre
kybos departamento pasekreto- 
rius Sonnenfeldt, tačiau niekas 
nedalyvavo iš JAV ambasados 
Maskvoje.

♦ Medaus mėnesį pradėjęs 
Amerikos plaukikas Mark Spitz 
turėjo išvažiuoti iš Pahn Beach 
į Jamaiką, nes kaž kas paskam
bino vietiniam laikraščiui, gra
sindamas Spitzą nušauti.

VftlAUSIOS ŽINIOS

+ Baltieji Rūmai paskelbė 
svarbius pakeitimus vyriausybė
je. ČIA — žvalgybos direktorius 
J. Schlezinger paskirtas gy ny
bos sekretoriumi, o ČIA direk
torium tampa buvęs pavaduoto
jas W. Colby. Prezidento pata
rėju vidaus ir užsienio reikalais 
paskirtas John Connally, buvęs 
demokratas, kuris būdamas Te
xas gubernatorium buvo sužeis
tas Kennedžio atentato metu.

+ Libane toliau vyksta kovos 
tarp palestiniečių ir valdžios ka
riuomenės. ypatingai prie Siri
jos sienos. Izraelis surengė Go- 
lano aukštumose, prie Sirijos, 
kariuomenės manevrus. Sovietų 
Sąjunga pasiuntė Libanui laišką, 
išreikšdama viltį, kad neramu
mai greit pasibaigs, nes sovie
tams svarbi ta Viduržemio sritis.

+ Vienoje pagaliau susitarta 
pradėti ateinančią savaitę dery
bas dėl karinių jėgų Europoje su
mažinimo. Tris mėnesius buvo 
bandoma susitarti, kas tose de
rybose turi teisę dalyvauti. Spė
jama, kad prie netikėto susitari
mo prisidėjo ir Kissinger^ 
tas pas Brežnevą. į

Amerikos konsulas, kurį 
buvo pagrobę Meksikos bandi
tai, liko bankui Skolingas išpir
kimo mokestį — 80,000 dol. Jis 
sumokėjo teroristams pinigus 
pasiskolinęs iš banko. Meksikos 
policija penkis asmenis suėmė, 
tačiau nežinia, ar pas juos ra
do nors dalį pinigų.

Uždaryta dėl taisymų Dan 
Ryan greitkelio dalis šiandien 
bus atidaryta, tačiau sunkveži
miai dar negales keliu naudotis, 
tik lengvi automobiliai.

+ Gynybos departamentas 
pranešė, kad Camp David vasar
vietėje, kur dažnai gyvena pre
zidente, buvo pakeisti 28 mari
nai ir 18 laivyno karių, nes pa
aiškėjo, kad kai kurie sargy bi-

V1Z1-

Mirties bausmės

BONA. — V. Vokietijos parlamento žemieji rūmai — bun- 
destag — baigė paskutinius debatus dėl sutarties su Rytų Vo
kietija ir šiandien turi įvykti ratifikavimo balsavimas. Sutarties 
klausimas įnešė nesusipratimų opozicijos — krikščionių demo
kratų — partijoje ir, negalėdamas pravesti savo nuomonės, iš 
pareigų pasitraukė opozicijos vadas parlamente Rainer Barzel. 
Jo pareigas bundestage laikinai perėmė buvęs kancleris Kurt 
Kiesinger. Barzel kol kas liko krikščionių demokratų ir Bavarijos 
krikščionių socialinės unijos pirmininku, tačiau sakoma, kad jis 
ir iš tos vietos greitai pasitrauks.

Rainer Barzel krikšč dem. va
du išbuvo 10 metų. Jis svajojo 
tapti Vokietijos kancleriu, tačiau 
partija 1966 metų rinkimuose iš
statė kandidatu į kanclerius Kie- 
singerį. Prieš metus Barzel ban
dė nugalėti rinkimuose social
demokratus, kritikuodamas jų 
Rytų politiką, tačiau vokiečiai 
perrinko kanclerį Brandtą, tuo 
pritardami jo užsienio politikai.

Barzel pasitraukė, kada par
tija atmetė jo pasiūlymą. Klau
simas lietė vyriausybės sutar- 

tatymą • pasisakė civilinių lais-Įties su Rytų Vokietija ratifika- 
vių sąjunga, teisininkai, kai ku-j vjmą. Konservatyvūs krikščio-

Griežti New Yorko 
narkotikų Įstatymai

ALBANY. — New Yorko vals
tijos gubernatorius Rockefelle- 
ris pasirasė naują kovos prieš 
narkotikus įstatymą, kuris žy
miai padidina bausmes narkotikų 
platintojams. Jo pasiūlytas. įsta
tymas buvo susilaukęs nemažos 
kritikos, nes jis yra griežčiau
sias visoje Amerikoje. Prieš įs-

rie teisėjai ir net policininkai.
Valstijos seimas projektą pri

ėmė po ilgų debatų, kuriuose bu
vo kritikuojami įstatymo punk
tai, kurie ir mažiems narkotikų 
prekiautojams skirtų didelesWASHINGTONAS. — Nors 

pernai liepos mėn. Aukščiausias bausmes. Praeityje tokie smul- 
Teismas nusprendė, kad buvę kūs pirkliai policijai dažnai iš- 
mirties bausmės įstatymai ne- duodavo didelius pirklius, infor- 
siderina su^JAV konstitucija, muodavo apie prekybos centrus.

nių demokratų sluoksniai siūlė 
pasisakyti prieš ratifikavime ir 
balsuoti prieš Brandto sutartį 
sy rytais. Barzel siūlė kompromi
są — balsuoti prieš sutartį, ta
čiau pritarti tai sutarties vie
tai, kuri numato Rytų ir Vakarų 
Vokietijų įstojimą į Jungtines 
Tautas. Prieš tokį Barzel pasiū
lymą pasisakė Bavarų partijos

Amerikos Valstijos pamažu su- Dabar, sako kritikai, šis infor- vadas Franz Josef Strauss. Par- 
grąžina mirties bausmes už kai 
kuriuos nusikaltimus. Associated 
Press padarė apžvalgą ir paskel
bė, kad 13 valstijų jau įsivedė 
mirties bausmę, paskelbdamos 
naujus įstatymus., o 16 valstijų 
ruošia tokius įstatymus. Aštuo- 
nių valstijų legislatures atme
tė mirties bausmės įstatymį ir 
Mississippi gubernatorius jį ve-1 
tavo.

macijos šaltinis užsidarys.

Indėnai padarė 
daug nuostolių

WOUNDED KNEE. — Buvę 
šio kaimo gyventojai, sveti- 

, miems indėnams išsikrausčius, 
sugrįžo į savo buvusius namus 
ir rado juos labai sužalotus, ap- 

Daugumas naujų įstatymų, su- griautus ir pilnus šiukšlių. Ke- 
grąžinančių mirties bausmę, ski-, turi namai, jų tarpe parduotu- 
ria ją už tam tikrus nusikalti- vė, buvo sudeginti. Jų savinin- 
mus, už žmogžudystes policijos kai paskelbė, kad jie daugiau į 
ar kalėjimo pareigūnų.

New Yorko meras 
baigė vizitą

MASKVA. — New Yorko me
ras Lindsay baigė savo vizitą 
Sovietų Sąjungoje. Spaudos 
konferencijoje jis pareiškė sovie
tų korespondentams, kad Rusi
ja yra graži ir nuostabi šalis, 
todėl jei nereikėtų bijoti užsie
niečių, svetimšalių. Jiems rei
kėtų leisti laisvai važinėti, kur 
jie nori, ir fotografuoti bei link
smintis, kaip nori, patarė me
ras Lindsay.

Amerikiečiai gyveną Maskvo
je su šypsena išklausė mero pa- ( 
tarimų, nes jie kasdien pastebi 
juos sekiojančius KGB agen
tus. Meras Lindsay Maskvoje 
buvo susitikęs su grupe žinomų 
žydų ir kalbėjosi su jais apie 
emigraciją iš Sovietų Sąjungos. 
Jis tarėsi su premjeru Kosyginu 
ir vidaus reikalų viceministeriu 
Boris šumilinu, kuris tvarko vi
zų išdavimo įstaigą.

Meras Lindsay žadėjo grįžęs 
į New Yorką paskelbti platesnį 
raportą apie savo vizitą Sovietų 
Sąjungoje.

PARYŽIUS. — Sovietų val
džia ieško Europos bankuose pa
skolos vieno bil. dol. 5-7 me
tams. tačiau siūlo tokias mažas 
palūkanas, kad bankai nenorį pi
nigų skolinti.

Net 
pil- 

n?a- 
sta-

šį kaimą nebegrįš. Gatvėse pil
na galvijų ir šunų lavonų, 
katalikų bažnyčioje sienos 
nos kulkų ženklų. Jų skylės 
tosi ir Marijos bei Juozapo 
tūlose.

Vyriausybė paskelbė, kad įvai
riais nusikaltimais apkaltintas 
31 indėnas. Nežinia ar federali
nė valdžia atlygins kaimo gy
ventojams, jų tarpe oglala gen
ties indėnams padarytus nuosto
lius. Kaimo okupacija vyriau
sybei jau kainavo apie 5 milijo
nus dol.

NEW YORKAS. — Pagarsė
jęs kovotojas už negrų teisės R. 
Brown buvo nuteistas 5—15 me
tų kalėjimo už ginkluotą plėši
mą ir susišaudymą su policija.

Buvę a u Irtti Balty i V Rūmy paraigū- 
nai Haldeman ir Erlichman nusisam- 
da tau ginti advokatu John Wilson.

tijos kaukuso balsavime Barzel 
siūlymas pralaimėjo 101 balsu 
prieš 93 ir jis paskelbė savo pa
sitraukimą iš opozicijos vado 
pareigų.

Šiuo pralaimėjimu Barzel kar
tu pralaimi ir bet kurią viltį, 
kala nors tapti V. Vokietijos 
kancleriu. Jo vieton vadovauti 
krikščionių demokratų partijai 
parlarriente siūlomi buvęs gyny
bos ministeris Gerhard Schroe
der, Bavarijos sparno vadas 
Strauss ir Reinlando guberna
torius Helmut Kohl.

Nors krikščionys demokratai 
užėmė griežtą liniją prieš vy
riausybės sutartį su Rytų Vo
kietija. ji šiandien turėtų būti 
ratifikuota, nes vyriausybė par
lamente turi 271—225 narių 
persvarą.

Federacija remia 
ūkio darbininkus

WASHINGTONAS. — Galin
ga Amerikos darbo unijų fede
racija išėjo į atvirą kovą su 
tymsterių unija, ne tik pasmerk
dama tymsterių darbus Kalifor
nijos vynuogynuose, kur tyms- 
teriaį išstūmė Gezai Chavez va
dovaujamą ūkio darbininkų uni
ją, bet federacija paskyrė 1.6 
mil. dol. ūkio darbininkams pa
remti jų kovoje su tymsteriais. 
Ši suma nubalsuota trims mė
nesiams. o po to federacija gali 
skirti kitą sumą.

Tymsteriai Kalifornijos Coa
chella slėnyje pasirašė sutartis 
su darbdaviais ir pradėjo atsto
vauti darbininkams, kurie anks
čiau būdavo atstovaujami Cha
vez unijos, ši nedidelė ir silpna 
unija pasiskundė federacijai, ku
ri tymsterius pavadino streiklau
žiais.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
politikas, kuris nuteistas už ben
dradarbiavimą su komunistais, 
prašo prez. Thieu, kad jo ne
atiduotų komunistams su kitais 
politiniais kaliniais.



MOTINA VAIKUI IR TAUTAI
Kaip išauginti veikus gerais lietuviais

L'ataria! visais laikais rodė 
didelę pagarbą motinai, šitai 
gražiai atspindi mūsų tautosa
ka. žemė yra dažnai vaizduoja
ma kaip gimdanti, maitinanti, 
auginanti motina. Mūsų daino
se a odai nuo jamas motinos geru
mas. rūpinimasis vaiku. Ir pa
pročiuose motinai skiriama ypa
tinga pagarba. Motinos vardui 
tor me vias eilę malonybinių ir 
mažybinių darinių.

Kokia pi'asm e prisimename 
mot na viešai — mokyklose, or
ganizacijose, bažnyčiose, minė- 
jim tose? čia iškeliama labiau
sia dvasinė motinystės reikšmė, 
mot nos pareiga įdiegti vaikui 
bendrus moralės principuos, iš- 
au1 nti jį geru visuomenės na
riu. :šskfeisti jam religijos jaus
mą Motina — pirmoji ir pagrin
dinė vaiko auklėtoja — nuteikia 
jį vienaip ar kitaip ateities už
daviniams.

Lietuvė! motinai prisideda 
dar vienas svarbus uždavinys — 
užauginti vaiką geru lietuviu. 
Savo žemėje gyvenant, kur visa 
aplinka lietuviška, šis uždavi
nys žymiai lengvesnis. Už tė
vynės ribų tėvai, o ypač motina, 
yra pagrindinis, kartais ir vie
nintelis lietuviškumo įkvėpėjas 
šeimoje.

Dažnai girdime dejuojant: 
“Sunku, tiesiog neįmanoma iš
auginti lietuvį svetimoje žemė
je”. Bet gyvi pavyzdžiai rodo, 
jog galima. Ir kai kam tai nesu
daro ypatingų sunkumų. Tose 
pačiose sąlygose, kur abu tėvai 
lietuviai, žiūrėk vienų vaikai lie
tuviškai nusiteikę, kitų suvo- 
kietėję, arba nei šiokie, nei to
kie...

Pasiteiravome kartą pas vie
ną pavyzdingą motiną, ką ji da
rė, kad visi penki vaikai puikiai

lištuviškai išauklėti. Ji nustebo 
tokiu klausimu. Sako: “Juk mu
du su tėvu lietuviai, mūsų namai 
lietuviški, kaip kitaip galėtų bū
ti?” Bešnekant su ja paaiškėjo, 
kad išaugino, kaip ji sako, be jo
kių ypatingų receptų ar pastan
gų vaikus lietuviais. Vertėtų šį 
jos pasakojimą pasiskaityti vi
soms motinoms:

Motinos pasakojimas

• Pirmiausia, stengiausi pa
rinkti gražius, lengvai ištaria-, 
mus lietuviškus vardus visiems 
vaikams. Kai mano kaimynai 
lietuviai krikštijo savo vaikus 
Bertom, Herbertais, aš sąmonin
gai parinkau gražius lietuviškus 
vardus — Aldoną, Dainą, Vytą, 
Liną, Rūtą. Juk vardas lydės 
juos visą gyvenimą. Jis turi tat 
visada priminti lietuvišką kilmę.

Įpratinau vaikus lietuviško 
poterėlio, pasakodavau šimtais 
pasakėlių (o taip tie varliūkš
čiai mane nuvargindavo, vis nau
jos pasakos prašydami!), dai
nuodavom lietuviškas daineles. 
Išmoko jie ir trumpų eilėraštu
kų. Kai užeidavo svečias, tuoj 
siūlydavusi pasakyti eilėraštį. 
Daug piešdavo mano vaikai. O 
kol jie piešdavo, aš galėdavau 
kitus darbus nudirbti. Paskui 
aptardavom tai, ką nupiešė. 
Liepdavau jiems piešti lietuviš
kom temom. Tų piešinėlių neiš- 
mėciau. Dabar, kai jau dideli, 
džiaugiasi, vartydami savo ‘me- 
nąL -

Skaityti iš elementoriaus pa
mokiau su tėvu irgi pirmiausia 
lietuviškai. Vargo mokyklos ar
ti nėra. Kasdien po truputį įpra
tom skaityti. Vėliau didesnieji 
vaikai mokė mažesnius. Neleis
davau vaikų iki mokyklinio am
žiaus žaisti su svetimais vaikais, 
jie ir nesiveržė, žaidė r<-rpus»-

Putinas-Mykolaitisvy lietuviškai. Kai kada nuvež- 
davom į lietuviškas šeimas arba 
pas save pasikviesdavom. Ne
leisdavau vaikams, kaip kiti, per 
dienas spoksoti į televiziją. Tai
gi iki mokyklos jie augo tikrai 
lietuviškoj aplinkoj.

Pradėjus lankyti mokyklą, na
mie toliau kalbėjome tik lietu
viškai. .

Paaugę vaikai mėgdavo klau
sytis apie mūsų jaunystę, nuo
tykius, keliones, gyventas vie
tas, papročius Lietuvoj. Laikui 
bėgant, vis labiau ėmė teirautis 
apie dabartinę Lietuvą. Paskai
tydavau lengvesnių straipsnelių 
iš laikraščių, laiškus iš Lietuvos. 
Tada jie pradėjo pajusti stip
resnį ryšį su tėvyne, su giminė
mis.

Kaip matot, mūsų butelis iš
puoštas lietuviškai. Stengiamės 
ne tik dėl vaikų, bet ir savo ma-

onrra

Sekmadienį, 
birželio 10 dieną,
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•ir 2b dienomis, mes, Žemiau

LIETUVIAI!
kartą išlyginti LB ir Altos san
tykiai!

3. Griežtai kovoti su oku
panto visokiais agentais, įvai-
riais būdais drumsčiančiais 
mūsų vienvbę ir atsparumą ko- 

|išvardinti kandidatai, jaučia- voje už iietuwbę irjaisvę.
mė pareigą pavergtos tautos
akivaizdoje pareikšti savo įsi- 
paref|p)jfoii»:

L Vieningai siekti Nepri 
klaifsoinos Lietuvos atstaty-•
mo ir visapusiškai remti veiks
imų laisvės kovos pastangas. 
Kauno jaunimo šūkis “Laisvės 
Lietuvai", telieka šviesiu veik
ios kelrodžiu.

2. Planingai derinti visas 
LB jėgas su kitomis išeivijos 
mstfftrci jomis: Diplomatine
Tarnyba, Vilku, Balfu ir Altą. 
Pagaliau juk turi būti vieną

4. Sutvarkyti aukų' rinkimą 
lietuvybės išlaikymo veiklai 
remti ir Lietuvos laisvės kovai 
vesti.

5. Rūpintis lietuviškų telki
nių išlaikymu, lietuvių socia
line globa ir socialinių bei fra- 
ternalių organizacijų subūri
mu vargstantiems lietuviams 
padėti.

6. Remti savo spaudą ir lie
tuviškų parapijų, mokyklų, or
ganizaciją, ypač jaunimo veik-

7. Raginti tėvus šeimoje 
puoselėti krikščioniškai tauti
nę pasaulėžiūrą, skiepijant vai
kų dvasioje pasididžiavimą sa
vo kilme, kalba, istorija ir mū
šų įnašu į šio krašto gyvenimą, 
primenant lietuvių tautos did
vyriškumą ir per šimtmečius 
sudėtas aukas kovoje ui laisvę.

8. Visokeriopai skatinti ir 
remti kfiybinį išeivijos reiški- 
masį, kad mūsų kultūriniai lo
biai liudytų lietuvių ftutos gy
vybę ir jos teisę į savarankišką 
gyvenimą.

9. Nuoširdžiai siekti lietu
vių veiklos derinimo ir darbų 
pasidalinimo LB pirmųjų stei
gėjų dvasioje.

PeF* Balsavimus lauksime 
paramos iš visų, kuriems mū
sų įsipareigojimai yra priimti
ni ir tikslai siektini.

Tas vakaras, kaip krištolas, 
O tolyje — varpau 
Tokį, motute, vakarą 
Ir tu mane supai

Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugnine, — 
Tu poterį kalbėdama, 
Meldeisi už mane,
Kad aš užaugčiau didelis 
Ir sveikas ir gražus, — 
O saulė žarstė vygėje 
Tuos žėrinčius data#.
Paskui atėjo sutanos, 
Juoda rudens naktįų. 
Lig ryto alpo motinus. 
Nerimstanti širdist.^'- • ■ •
Kai išklydau iš tėvąkėš, 
Atsimenu gerai, 
Galulaukės arimuose.’ • 
Liepsnojo vakarai. 

-
O kai grįžau pavasarį,
Su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.
Radau tave palinkusią, 
Kaip obelį laukuos. ' .
Ne, nebedaug-tart, nemigą 
Gegutė iškukuos™
Ak, rodos vakar — užvakar, 
Motut, mane supai, 
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai.

.......
lonumui susikurti, kaip mes sa
kom, ‘mažąją Lietuvą* namuose. 
Juk ką matai apie save, prie to 
pripranti ir tai pamilsti.

Iš tikrųjų rnktėm arti stenu 
lietuviškus vaizdelius, kalendo
rių, lietuviškus rankdarbius h* 
lietuvišką knygynėlį, plokšte
lių iš okupuotos Lietuvos. Pa
klausėm, kaip ji atrenka komu
nistinę propagandą. — Reikia 
ir čia suktis, — pbaiškino. — Jei 
įmanoma, išplėtus netinkamus 
lapus. Kitus UŽKpdaU lietuviš
kais vaizdeliai ft laikraščių. 
Kai kada tik perbraukiu raudo
nu pieštuku ir paaiškinu, kad 
čia neįdomu, neapsimoka skai
tyti ir pan.

Trys vaikai lankė Vasario 10 
gimnaziją. Vienas, negabus, bai
gė amatų mok y Ką. Silpnos svei
katos mergaitė namuose. Motina 
ir sako: — Su ffrbnažisttfa var
go neturėjau Už mane vargo 
lietuviai mokytojai. Visas dė
mesys nuskr adftžestems, kurie 
vokiškoj mokyįjtSf turėjo sėm- 
tis žinių. Užsatemė jidms lietu
višką spaudą, knygų, siunčiame 
į lietuviškas statyklas, suvažia
vimus, parenkame lietuvius 
draugus. Užlaikome Šventai sa
vo papročius. Mūsų vaikai, kol

tų kalbų, kr tikos Lietuvos ar

mų jie nėsigė ii kalbėti ir vadin
tis lietuviais. Prieigai, Irtu ka
da labai didžiuojasi, yftfrf mer
ginos, nžsivilktfcicm gražiuosius 
tautinius drabužius... Beliko mū
sų vienintelis doras. kad susi
kurtų lietuviškai šeimas. Užtat 
sudarome jierriHažnAi progą pa
sikviesti lietu vlį Jaunino. Esu

Kandidatai į JAV LB Tarybą:

Teodoras Blinstrubas
Dr. Kazys Bobelis
Zigmas Dailidka
Dr. Zenonas Danilevičius
Jonas Jasaitis
Jūratė Jasaitytė
Andrius Juškevičius
Antanas Kučysr
Dr. Vladas Šimaitis
Jonas Švedas
Kun. Ansas Trakis
Jonas Vaičiūnas
Jonas Valkiūnas - 
Kan. Vaclovas Zakarauskas

lėtų nutolti nuo lietuvybės.
Teisingai ši garbingoji moti

nėlė pasakė, jog tikri, sąmonin
ai lietuviai Ir Afrikoj išaugins 
gerus lietuviui. Bėda, kad iš
blėsta pačių motinų lietuviškos 
širdys ir taip prarandam lietu
viškas sielas.

Motinos krauju ir pienu iš
maitinti, jos kūno ft veido bruo
žais atžymėti, mes, vaikai, esa
me neatskiriama jos dailia. Ne 
tik fizinio, bet ir dvasinio moti
nos gyvenimo dalininkai. Moti
nos pergyvenimai yra įsisiurbę 
į mūsų sielą su visais jos gra
žiausiais jausmais vaikui. Jos 
iškentėtas dėl mūsų skausmas 
ir pakelta neapskaičiuojama me-i 
lės auka mums yra niekada neat

Kandidcttai į PLB Seimą:

Teodoras Blinstrubas
Dr. Kazys Bobelis
Zigmas Dailidka
D r. Zenonas Danilevičius
Jonas Jasaitis
Jūratė Jasaitytė
Andrius Juškevičius
Antanas Kučys
Dę. Vladas Šimaitis
Kun. Adolfas Stasys

' Jonas Švedas
Kun. Ansas Trakis
Jonas Vaičiūnas
Jonas Valkiūnas
Kan. Vaclovas Zakarauskas >

lyginama ir net neprašoma atly
ginti skola. Taigi, kalbėdami 
apie savo asmenišką motiną, te
galime su dėkingumu, pagarba 
ir nuostaba jai nusilenkti/

Bet ar gali motina nemylėti 
savo kūdikio ? Nebent nenorma
li, išsigimusi. Kiekvienai nor
maliai motinai vaiko meilė yra 
įgimta. Nenorėdami nė kiek ap
temdyti motinos aureolės, galė
tume tat pasakyti, kad motinos 
begalinė meilė vaikui nėra jos 
pačios nuopelnas, bet kad tai 
yra didelis, milijonais kartų re
gimas Dievo stebuklas. Rašyto
jas Wallece sako: — Kadangi 
Dievas yra nematomas, tai jis 
sutvėrė motiną, kurioje atsi
spindi Jo meilė. — šitos meilės

nejausti arba nevertinti būtų 
taip pat nenormalu.

šventas yra Motinos vardas! 
Vienintelė rusų tauta yra jį pa
vertusi pačiu bjauriausiu keiks
mu. Ar tik ne dėl to atėjo šitai 
tautai tokios sunkios dienos!

Už savo motinų meilę turime 
kiekvienas asmeniškai dėkoti ne 
tik vieną gegužės sekmadienį, 
bet dažnai su dėkingumu prisi
minti motinėlę.

NIEKO NEPADEDA

Visai netiesa, kad valgantieji 
totoriškus bifšteksus tampa sti
priais ir karingais. Aš pažįstu 
daugelį, kurie valgo daug žu
vies, bet nei vienas iš jų nemo
ka plaukti.

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

to EM* fa a free eoontty wteM
XMXKIj TUT Cd YOU TO QO *11 y i*ung»

Ratar, yeeg county įrita 
Art yrti riwpiy consider tte

You wouldn’t like k, Weownto.
Yea tee, one of the flfoa 

thing# about baying U A Saving 
Botxfa is that yea don’t tew M

Maeaa* far laying Beatfa.
Good, but selfirii.
Ttew*! *e other very fa»> 

portowt rwaiu why Aimrlrta, 
abend? Mfaorer |5S bdten

A IMe ever 4 dotinn far 
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pMkp of buyfag Ae new 5%
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Jonas Eivenis

MOTINA
(Motinos Dienos proga)

“Pagirta tu, kuri vaisių augini, 
Kuri Lietuvai naujų teiki sūnų, 
Kad iš naujo ją broleliai septyni, 
Iš ugniavietės išpūstų pelenų” ...

Venecijos Ališius

Pasaulyje viskas mirtinga. 
Amžinas tėra tik motinos gyve
nimas.

Motina pašaukta amžinybėn, 
palieka atsiminimus, kurių dar 
niekas nedrįso išniekinti. Prisi
minimas Motinos paguodžia mus, 
kaip berybis okeanas sausrų me
tu pripildo išdžiūvusias upes. 
Daug knygų prirašyta apie dide
lius žmones: poetus, rašytojus, 
filosofus, keliautojus, karo va
dus, išradėjus, bet palyginant, 
labai maža teparašyta apie jų 
motinas. O motinos juk yra pir
mosios, kurių dėka, visi pasau
lio garsenybės ir mes, eiliniai 
žmonės, iš viso žemėje gyvenam. 
Motinos mumis rūpinasi nuo pat 
pirmųjų gyvenimo valandų, kol 
mes aplinkui dar nieko nematom 
ir, beveik nieko nejaučiam. Mo
tinos dėl savo vaikų naktis ne
miega, sielojasi, vargsta, kenčia 
ir aukojasi. Paskui tyliai iš šio 
pasaulio išeina, jokio atpildo už 
savo kančias ir vargus nerei
kalaudamos. Vienintelis moti-

nos troškimas — matyti savo 
vaikus laimingus ir, jei tasai 
troškimas nors dalinai išsipil
do — motinai didžiausias atpil
das. f

Visa žmonijos giminės istori
ja remiasi šeima, kurios širdis 
— Motina, kurią pats Dievas 
įgalino suprasti ir pajėgti vyk
dyti sunkias, nors garbingas mo
tinystės pareigas. Mūsų, lietu
vių, tauta iŠ senų senovės gar
si herojėmis moterimis — mo
tinomis. Ir, gal reta kurios ki
tos tautos tautosakoje — daino
se, pasakose, padavimuose., le
gendose — taip daug gražių, jau
dinančių, meilės ir dėkingumo 
kupinų atstiliepimų yra apie mo- 
tiną-motinėlę-sengalvėlę... Vie
ną tokių legendų ir norėčiau čia 
paminėti.

Visatos Kūrėjas, anuomet, 
nužengęs žemėn vargšo senelio 
pavidale, vaikščiojo ir Lietuvos 
keliais, laukais, pagiriais, lanky
damas žmones ir stebėdamas 
aplinką — žmonių darbus ir, ma-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 
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Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________ _______ $3.00
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ..................     $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai. 
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M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232
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tydamas visur prie įvairiausių Kg^’tojaš-poetas. žmonės 
dabar taip labai sumaterialėję, 
Kad reta kuris išleidžia grašį 
knygaį, o tas juk neskatina ma
no kūrybos, iuiria bandau ati
traukti žmones nuo žemiškos 
kasdienybės>.^tangiuos pakelti 
jų dvasią iš žemės dulkių aukš
tyn, sudominti žmogaus min
ties galia ir grožiu, padoriai su
jaudinti jį ir kartu pralinksmin
ti, visai nepakenkiant sveikatai, 
kaip tai atsitinka nuo “taurių
jų” gėrimėlių...

— Tavo darbas prasmingas, 
gražus ir kilnus. Tęsk jį — ta
rė VieSpats. — Neišparduotiems 
tavo kūriniams, mano buveinė
je vietos visada pakaks. Nenu
simink, juk ne vien tik duona 
žmogus gyvas. Pats kūrimas 
teteikia tau pasitenkinimą, gar
bę ir gyvenimo džiaugsmą, nes 
tavo darbai amžiais minės tave, 
per juos tu tapsi nemarus, o tai 
juk ne pinigu nuperkama...

— Ką reiškia jūsų, ginkluotų 
laukais bėgiojimas ir daubose 
bei krūmuose slapstymasis, ar 
tai toks žaidimas? — paklausė 
Senelis kariškį, bemankštinantį 
kareivių būrį. — Tai manevrai. 
Mokomės kariavimo meno. At
veju, jei priešas užpultų mūsų 
tėvynę, turime mokėti ir būti 
.pasiruošę ją ginti — atsakė lei
tenantas.

— Gyvenime nėra nieko kil
nesnio už tėvynės gynimą. Jūsų 
karinį mokslą, pastangas bei 
pratybas laiminu. Kaip kiekvie
nas doras žmogus nepamiršta 
meilės jį pagimdžiusiai motinai, 
taip kiekvienas susipratęs lie
tuvis neturi pamiršti meilės ir 
pareigos savo tėvų ir protėvių 
kraštui, savo gimtajai žemei, ši 
meilė turi būti kelrodinė, kaip 
Betliejaus žvaigždė karaliams 
— išminčiams — visiems žmo
gaus darbams ir sumanymams. 
Telydi jus Dievo Apvaizda, — 
tarė Senelis ir buvo benueinąs 
savo keliu. Tik staiga prieš jį 
stojo suvargusi moteris su kū
dikėliu ant rankų. Jinai ilgai 
laukusi eilės pasišnekėti su Se
neliu, kuris su visais buvo toks 
malonus ir, savo vargais ir ne
pritekliais norėjo pasigauti jam, 
juk jis kiekvieną paguodė ir pa
laimino... >

— Aš nieko daugiau gyveni
mui duoti negaliu tik savo kūną 
ir kraują — nusižeminusį tyliai 
tarė moteris, glostydama savo 
mažyčio rankelę. Jos drabužiai, 
nors, lopyti, sudėvėti, bet buvo 
švarūs, o akyse skendėjo liūde
sys ir kartu meilė bei gyvenimo 
kovos ryžtas. —

— Palaiminta buk, tu, mote- 
- jos kuklumu ir ryžtu su-

* nes, besiganančias gražias ra
guočių kaimenes, svajingai ra- 

’ liuoja'nčiils jfiem'enėlius, įvairia
spalvėm gėlėm puošnias pievas, 

5? melodingai čiurlenančius upokš
nius, žaliuojančius miškus, gi
rias ir gojus, kuriuose įvairia- 
balsių paukštelių chorai ir bite
lių spiečiai giedojo ir dūzgė Su
tvėrėjui dėkingumo himnus; 
dirvose, kaip jūrose vanduo, 
banguojančius javus, kur besi
darbuojant linksmai dainuojan
čius ne tik jaunimą, bet senimą 
ir net vaikus. Viskas Kūrėjui 
patiko, Jis viskuo gėrėjosi ir pa
noro arčiau su šios nuostabios 
Šalies gyventojais susipažinti, 
pašnekėti, išsamiau sužinoti, ką 
jie daro, kad jų šalelėje taip vis
ko pilna, ir, atrodo, visiems taip 
linksma ir gera būti.

— Ką tu, žmogau, veiki? Kū
rėjas paklausė pirmiausią savo 
kelyje sutiktąjį žemdirbį — ar
toją. — Aš, iš Dievo malonės, 
esu artijas. Ariu, įdirbu žemę, 
sėju ir suimu derlių, auginu gy
vulius ir tuo pasidarau sau sa
vo šeimai bei kitiems žmonėms 
pragyvenimą, — nuolankiai at
sakė paklaustasis, nustebęs nie
kada iki šiol apylinkėje nematy
tų, malonios išvaizdos ir simpa
tišku seneliu bei jo klausimu.

— Gerai darai, — atsakė se
nelis. Laiminu tavąjį darbą. 
Tęsk jį, sveikas, ir tobulink.

Kitoje vietoje Viešpats susi- 
jau su kitokios išvaizdos 
ir paklausė jį:
O koks tavo, žmogau, dar-

dūrė 
vyru

bas?
— Aš inžinierius, — tiesiu ge

ležinkelius, projektuoju ir sta
tau namus, tiltus, rūpinuos ša
lies pramone, kad žmonėms bū
tų patogiau, geriau gyventi, kad 
iš sunkaus savo darbo, daugiau 
turėtų naudos.

— Sveikinu. Tavo darbas nau
dingas. Tęsk jį ir tobulink žmo
nių gerovei ir didesnei ‘Dievo 
garbei. Tik nepakilk labai pui
kybėn. Perdidelis savimi pasi
tikėjimas ne vieną gražų suma
nymą ir net pačius jo vykdyto
jus sužlugdė...

— O ką tu veiki? — Užėjęs 
trobon attšigferti;' Seh'ėlis pa
klausė girnas- kamaroje besuku
sį vyrą.

— Aš, štai salyklą malu. Dar
bymečiui teks pasitelkti talką, 
tai kuogi vaišinsi žmones ? — rei
kia prasunkti alaus, kurio išgė
rę darbininkai ne tik stipresni, 
bet ir linksmesni, nepavargsta 
ir dirba' dainuodami.

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauslcas, President Phone 847-7747
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 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR
4) PASSBOOK

ACCOUNT
rar Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Nesenai išėjusi laukta

Pavergtoje Lietuvoje
FOTO REPORTAŽAS

Šios jaunos ir sveikai atrodančios moterys visą vasaros dieną praleidžia Vilniaus parkelyje. Fo
tografas jas užkalbino Jietuviškai ir pasisakė, kad atvažiavęs iš Amerikos ir miesto nepažįstąs. 
Jauna moteris, užkalbinta lietuviškai, atsakė rusiškai. Ji pasakė, kad lietuviškai nemokanti, nes 
nelabai seniai čia atvaižiavusi. Išaiškinta, kad Lietuvon ji atvažiavo iš Rusijos gilumos, čia jai 
buvo duotas butas su visais įrengimais. Paaiškėjo, kad Lietuvon perkelti rusai labai ištaigingai 
gyvena, kaip caro laikais gyveno didieji ponai. Labai retas rusas ar rusė pradeda mokytis lietu
viškai. Lietuvon atkelti rusai įsivaizduoja, kad lietuviai turi rusiškai pramokti, o rusams lietu
viškai nėra jokio reikalo nei išskaičaivimo. Nuotrauka daryta praeitą rudenį Vilniaus priemiesty.

satoje turi savo vertę ir reikš
mę. Kam tiktų žemdirbio duo
na ir kiti gaminiai, inžinierius 
statomi namai, keliai, tiltai, lai
vai, geležinkeliai, orlaiviai... Kas 
naudotųsi poeto - rašytojo - dai
niaus kūriniais, jei žemėje ne
būtų žmogaus?... Todėl tu visuo
met vadiniesi tuo kilniausiuoju, 
aukščiausiuoju vardu, kurį že
mėje turi visi mano sutvėrimai 
— motina. Ir didysis Visatos 
Kūrėjas maloniai palaimino lie
tuvę moterį — motiną ir sutei
kė jai tas didžias kūno ir dvasios 
jėgas, kuriomis įvairiais laikais 
kęsdama svetimųjų priespaudą, 
terorą, žudančios tremties ne
priteklius ir vargus, lietuvė mo
tina pasižymi dorybe, kantrybe 
ir ištverme.

Nuo praamžių gera lietuvė mo
tina visada švietė didžiaisiais

darbais: mylėjo savo gimtąją 
šalį prie Baltijos ir Nemunėlio, 
gražiąją savo protėvių kalbą, do
rais žmonėmis ir patriotais au
gino ir auklėjo savo vaikus. Tik 
tokių tautiniai susipratusių mo
tinų auklėti sūnūs, pačiu pavo
jingiausiu tautai metu išėjo už 
šalies ir tautos laisvę f rontan sa
vanoriais mirti. Partizanai ir 
visi kiti laisvės kovotojai ir ko
votojos tik savo gimtojo krašto 
patriočių motinų išauginti, iš
auklėti ir stojant kovon — par 
ląįmigti.4 J J t

Jauskime taip subtyliai, taip 
kilniai, kaip jaučia ir mums sako

“Aš tau, Tėvyne, vis meilę dainuosiu, 
Meilę ir laisvę — naują atgimimą, 
O kas pamiršo žalius tavo uosius, 
Tą akmeniu teslegia juodas prakeikimas”...

Petras Karuža

mūsų poetai,-ės moterys — mo
tinos:
“Aš taip ilgiuos beržų ir uosių, 
Prie tavo, tėviške, kelių, 
Kuriais gal niekad nevažiuosiu, 
Bet jų užmiršti negaliu” ...

Gražina Tulauskaitė- 
Babrauskienė

Motinos ir tėvynės meilė, lais
vės ilgesys ir viltis ją atgauti, 
iškovoti, teugdo mumyse drąsą 
ir ryžtą, mūsų bočių pavyzdžiu, 
išlikti ištikimais gimtosios šalies 
valkais'' (sūnumis^ n? dukromis). 
'rtkAitfoširdžfčs —Vilmos tėvy
nės meilės vedini, galėsime kar
tu su mūsų poetais dainuoti:

— Ak, savo pramone tu kar
tais sudarai man nemalonumų
— atsakė Senelis. — žinok, žmo
gau, kad stiklinėje nuskęsta dau
giau negu jūroje. Užuot vargą 
palengvinus, nejučiomis darai ža
lą savo ir kitų, sveikatai. Patar
čiau gerti skaidrų šulinio van
denėlį; juo ir troškulį nuramin
si ir proto nesudrumsi, nes kai 
žmogus blaivus, tada jis ir svei
kas, linksmas ir darbingas. Ta
čiau, jeigu taip jau esate įpratę
— daryk ir tą alutį, tik ger
damas ir kitus vaišindamas ži
nok saiką, nepadaugink...

— O tau, ko stinga, kodėl taip 
liūdnai esi susimąstęs — pa
klausė Senelis sutiktą poetą-ra- 
šytoją-dainių.
naujų rimų, ritmų, sąskambių 
beieškodamas, bekurdamas ?...

— Panašu. Svarbiausia betgi 
mano rūpestis — atrasti mano 
kūrybai — raštams leidėją, —

- Gal vargsti

Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Jlalsted St, Chicago, Ill. 60608

ne, 
jaudintas tarė Viešpats. — Tu 
esi visos mano kūrybos vaini
kas, tavo glėbys, žmogaus vai
kams žemėje suteiks laimę, nes 
jie valdys žemę, jūras ir padan
gių erdves; naudosis Visomis 
žemės, vandenų ir oro gerybė
mis. Tiktai per tave viskas Vi-

Mes švenčiame 50 m. sukaktį
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų Universal

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų.
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. I 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta. ’

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Britanijos princes. Anno patogiai ap
sirengusi Badmintone, Anglijos ark-

Ii V lenktynėse. j

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

NAUJIENOS. CHICAGO *, ILL. - FRIDAY, MAY 11, 1978
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monistinėje Sovietų Sąjungej*
Plenuman suvežtiems lietuviams rašytojams buvo 

iškelta svarbi problema: jie turėjo įsivaizduoti “komu
nistinę” ateitį. Tai netoks jau lengvas dalykas, turint 
galVėjė ‘’kolftūfifštihę” dabartį, jeigu ši problema vienam 
kitam, turinčiam lakią fantaziją ir netuiinčiam jokių 
skrupulų, dar būtų galima Įveiktu tai sukurti tos atei
ties “kūrėją” jau visiškai neįmanoma. Didžiausio susi- 
rūpinifeo sukėlė šios problemos kėlimas.

Rašytojai priėjo įsitikinimo, kad jiems patiems pa-l 
siekti fantazijas turinčių partijos narių ateitį neįmano
ma.. Jie patfcfė HMproblemas spręsti praktiškai. Jie ži- 
no, kaip tą reikalą jku kelintą metą kelia ir Mečys Ged- 
vila, kad gerais “komunistais” galės būti tiktai vaikai, 
todėl ir nutarė kreipti ypatingą dėmesį į vaikų auklėjimą. 
Vaikaftte reikia

I3T
KALTINIMAI

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, ifakyn* eekmbfientea, Mo
tus ir paruošti m 
tinęs ateities

ti tinkamas knygas, vaikams rei- 
, piešti suprantamus paveiks- 
, kurie galės išauklėti “komunis

Rašo dviem plunksnakočiais
Kaip didžiojoje Sovietų Sąjungoje, tai ir tos Sąjun

gos pavergtoje “tarybinėje” Lietuvoje, viskas matuoja
ma dviem matais. Vienodą matą taikomą saviems, kitokį 
matą taiko visiems kitiems”. “Tarybinėje” Lietuvoje 
Įvesta “socialistinė” santvarka, bet ta santvarka liaudį 
jasi tiktai komunistų partijai priklausantieji “socialistai**. 
Socialistų partijos “tarybinėje*’ Lietuvoje, nes pirmais 
okupacijos mėnesiais socialistus rusai persekiojo lygiai 
taip, kaip persekiojo kitas politines grupes. “Tarybinėje” 
Lietuvoj jau Įvesta ir “komunistinė” santvarka, bet ta 
santvarka ir jos atneštomis privilegijomis naudojasi tik
tai “komunistų” partijos nariai, šiomis dienomis gavę 
“naujus dokumentus”. Negavusieji tų dokumentų bus per
mesti Į “visus kitus”, kurie stovi kitoje privilegijuotos 
tvoros pusėje.

Gegužio pradžioje Lietuvos Rašytojų Sąjunga Vil
niuje buvo sukvietusi Sąjungos'valdybos plenumą^ kad 
galėtų apsvarstyti pačias svarbiausias dienos problemas. 
Plenume buvo leista pasisakyti labiausiai Vyriausybei rū
pimais klausimais. Pats svarbiausias — kaip išugdyti 
“tarybinėje” Lietuvoje komunistus. Visos iki šio meto 
vartotos priemonės susipratusieriis komunistams ugdyti 
nedavė lauktų ir pageidaujamų rezultatų. Valdžia iš
leidžia milžiniškas sumas Įvairiausiai propagandai^ Vil
niuje laiko didelius kadrus institutų narių, kurie skaito 
paskaitas dienomis ir vakarais^ bet gerų komūhistų jie 
nepajėgia išugdyti. Į tuos kursus partijoj vadovybė at
renka pačius geriausius ir gabiausius mbkihius, bet pasi
tikėti jais okupantas nebegali. Mokosi jaunimas, rodb'š, 
gana gerai, bet labai dažnai iškrypsta iš pagfirtdlhėš par
tijos linijos.

Rašytojų plenume buvo iškeltas vienas gana Įdomus 
klausimas, būtent: Kaip išugdyti k'omūnistinės ateities 
kūrėją. Jauną koifiuinstą išugdyti gana sunku, o kaip 
jau galėsi išugdyti kūrėją? Partijos vadovybė turi sun
kumų, nes visą laiką rūpinasi ateitimi. Jie žino, kad da
bartiniu metu “komunistines” privilegijas turi tiktai ma
ža grupelė, bet jie aiškina, kad ateityje visi galės gyventi 
taip gerai, kaip Sovietų Sąjungoje gyvena komunistų 
partijos vadai. Rašytojams daiig lengviau rašyti apie šių 
dienų “komunizmą”, o ne apie “komunistinę” ateitį. Ka
da rašytojai turi galvoje šiandieninę “komunžžfto tikro
vę, tai labai lengvai prieina išvados, kad komunizmui 
ateities nėra. Kada turi galvoje per 50 metų padarytą 
pažangą, tai prieina įsitikinimo, kad caro laikais parti-

uždavinį, komūftfetifc pradėjo auklėti nuo vaikų. Vyriau
sias Literatūrofe ir Meno redaktorius Vytautas Kadaitis, 
apraši&ėdafnas rašytojų plenumą, parašė straipsnį, kurį 
pavadiŪO ^Vaikams » didelį meną”. Pradžioje sunku su
prasti, ką jis norėjo pasakyti. Ar jis norėjo pasakyti, kad 
“tarybinė** valdžia Lietuvoje rašytojus skaito tinkamus

i vaikams ir ryžtasi perduoti jiems dideli meną. “Ta- 
ė” valdžia prisipažįsta, kad komunistinio jaunimo 

Lietuvoje ji neišauklėję, todėl visą auklėjimo meną per- 
davė vaikams — rašytojams.

Bet Rudaitis, parinkdamas tokį straipsnio pavadi- 
nimą, galėju turėti galvoje visai kitą reikalą. Jis žino, 
kad “tarybiniai” rašytojai iki šio meto nesukūrė nei vie
no Vertingesnio literatūros kūrinio, jeigu neskaityti “is
torinių” Guzevičiaus romanų^ tai dabar patarė rašyti 
vaikams. Turint galvoje kad kiekvieną dieną “tarybiniai’* 
auklėtojui vis prieina gilesnio Įsitikinimo, kad tiktai vai
kai galės būti toki komunistai, kokių Maskva nori, nu
tarė Įsakyti rašytojams “kurti** Vaikams.

Pasirodo, kad “tarybinėje” Lietuvoje tai nėra toks 
lengvas darbas-. Amerikoje buvusios mokytojos vieną vai
kams vadovėlį kepa po kito, tuo tarpu Vilniuje reikalas 
kitaip atrado. Oficialiame pranešime apie plenumą Ru
daitis taip rašo :

"Mės fesame įpratę maiiyti, kad dažnas rašyto
jas tūri dū plūhkšnakdčiu: Vieną “didžiajai” o kitą 
vaikų litferūtūrai kurti. Literatūros kritikoje kartais 
reiškiama nuomonė, kad tas ar kitas rašytojas imąs 
vaikams rašyti atokvėpio valandėlėmis, lyg, norėda
mas pažaisti literatūra, ir kartais daroma išvada; 
kad vaikų literatūra esanti mfenkesnė už “didžiąją 
litef&lftrą” (Literatūra ir menas, 1973 m. geg. 5 d./ 
4 psl.).

Leidome Jonui Bertoiiui 
paryikinti Dievoįe skelb
tus M. Kavolio "kontrover
sijas”, o dabar leidžiame 
dar Vienam mūsų tautie
čiui atkreipti dėmesį į silp
nesnes debatuotojų pozici
jas. N. Red.

Jonas lie r tašius “Naujieno
se’* paskelbė ilgą straipsnį “Tei
sė ar smurtas?”, kuris ėjo dien
raščio atkarpose net per 8 nu
merius (1973.IV — 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97 ir 98).

Autorius nagrinėja 1926 iii. 
gruodžio 17 d. perversmo prie- 

. žastis ir daro priekaištus M.
Kavoliui “Dirvoje” paskelbu
siam straipsnį “Kon t ra versija 
dėl Gruodžio 17-tos akto” arba 
“Išsiaiškinkime pagrindinę per
versmo priežastį”.

Perversmas įvyko prieš 46 
metus. Tai jau tolima praeitis, 
daugiau negu pusė žmogaus 
amžiaus. Rodos, užtektų tuo 
reikalu vėsti nesibaigiančius 
ginčus ir priekaištus, nes tuo 
padarytų klaidų neatitaisysi
me, istorijos rato atgal nepa
suksime, o tik pasitarnausime 
Lietuvos okupantui. Dabar tu 
rime svarbesnių uždavihiiį, to
dėl iiesipėškime, gal ir dėl ne 
visai vykusių sprendimų, bet 
glaudinkime gretas kovai prieš 
mūsų it Visų pavergtųjų tautų 
priešą — komunizmą.

Visiems žinoma, kad Kazys 
Grinius ir ministeris pirminin
kas Mykolas Sleževičius buvo 
dideli patriotai ir mūsų tautai 
aukojo visas savo jėgas ir suge
bėjimus. Bet dauguma senes
nių žihonių žino, kad Lietuvos 
valstiečių liaudininkų ir sdcial- 
demoktatų koalicinė Vyriau-

mūsų tautai, ir/joms likviduoti 
reikėjo daugiau negu dešimt
mečio. Mažai mūsų tautai toks 
žaidimas buvo labai žalingas.

Visų tautų kairysis sparnas 
ir visokio plauko liberalai 
vaikščioja labai plonu ir slidžiu 
marksistiniu lieptu, kuris visus 
veda Kremliaus pasieniuose. 
Visiems žinoma Švedijos mi- 
nisteri'o pirmininko O. Palmes 
laikysena ir pažiūros j bolše- 
vižihą. Kelia nuostabų ir Va
karų Vokietijos kanclerio W. 
Brahdto flirtas su komunistais. 
Joks patriotas vokietis neatsi
žadės vokiečių žeinių, kurias 
kairioji vyriausybė perleido 
komunistinei Lenkijai. Tegu 
gal tai ir laikinas politinis žai
dimas, bet lengvapėdiškas vi
sos tautos nuosavybės dalini
mas nepateisinamas.

Reikia pasidžiaugti, kad mū
šų išeivijos kairysis sparnas la
bai kietai nusistatęs prieš ko
munizmą. šioje kovoje sutaria 
visos mūsų politinės partijos ir 
vieningai dirba, išskyrus vie
ną organizuotą grupelę... lin
kusią į “bendradarbiavimą” su 
priešu.

Nepriklausomybės laikais ko
munistuojančių (lietuvių buvo 
visai mažai. Konspiraciniam 
darbe daugiau reiškėsi dvi ma
žumu grupės, kurios jau pir
moje bolševikinėje okupacijo
je parėdė savo nagus.

Kaip šiais laikais laisvajame 
pasaulyje, taip anuomet Lie- 
tuvojte komunistai brovėsi j 
mūsų mokyklas. 1925 m. teko 
dalyvauti visos Lietuvos aukš
tesniųjų mokyklų moksleivių 
kooperatyvėlių atstovų suva
žiavime, kurį globojo Lietuvos

sybė buvo silpna ifr ieškojo pa
galbos lenkų ir žydų frakcijo
se. Už pagalbą vyriausybė jiems 
pažadėjo kai kurias nuolaidas.

Vardah demokratijos buvo 
atleistos vadžios mažūhių de-

Kooperacinių Bendrovių Są
junga. Jau pirmą suvažiavimo 
dieną buvo susikirsta su kairės 
pusės atstovais. Antrą dieną 
Kėdainių mokytojų Seminari
jos atstovai demonstratyviai

monstuojančioms gaūjbm-, ku- apleido suvažiavimą. Minėta 
riaš kurstė užsimaskavę komu- mokytojų seminarija buvo glo-
Tiištų agentai. Padugnėms įsi- bojama, gerokai pakrypusios į

“Tarybinėje” Lietuvoje būtinai reikto turėti du 
plunksnakočiu. Viėntt rašo pagal Valdžios užsakymą, o 
antruoju rašo sąžinės balsą. Aleksandras Solženicynas, 
būdantis pėievš’rtoS darbo stovykloje, taip pat rasė 
dvieili. Vieiiū rūšoftiūš kūrinėlius siuntinėjo stovyklos va
dovybei, o antruoju parašytus darbus siuntinėjo Stoek- 
hotmail. Už viefta plunksna parašytus kūrinius nieko ne
gavo, o už antrąja rašytudaius gavo Nobelio premiją.

mfr, ite

VISI LIETUVIAI BIZN IM UAI

GARSINKITĖS naujienose
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dra$iiibs, šuhku bttvo j As su
tramdyti, bijant pažeisti demo
kratinius principus. Dabar pa
našiai vyksta ir mūs priglaudu- 
Siariiė krašte.

Komunistinis perversmas Lie
tuvai tada nebuvo pavojingas, 
bet lenkai nesiliovė knistis po 
mūsų tautos nepriklausomy
bės pamatai*. Prezidento dr. 
K. Griniaus vyriausybės švieti
mo ministeris prof. VirteaS Če
pinskio vienu plunksnos brūkš
telėjimu, leido atidaryti 60 len
kiškų pradžios mokyklų. Tai 
atpildas lenkų frakcijai už kd- 
aihiijcs parėmimą. Tos mokyk
los buvo labai dūdelė skriauda

kairę, Lietuvos mokytojų pro
fesinės sąjungos. Ta mokykla 
pripenėjo komunistiškai nusi
teikusių mokytojų, kurie išsis
klaidę po visą Lietuvą slaptai 
veikė fr ruošė dirvą Lietuvos 
Okupacijai. Minėtini: Stasys 
Pupeikis, Marijus Gregoraus- 
kas ir kiti.

Jodas Bertašius apie pervers
mą gali turėti savas pažiūras, 
bet rimtam lietuviui ir dargi 
žbrnaiistui naudoti insinuaci
jas lyg ir nepriderėtų. Kad po 
pervėrsmo ne tais keliais pa
sukta, tai daug kas pagalvoja, 
bfet perdėtų prasimanymų spau 
dbje nėrašo. Ir šiais laikais vis-

ką nulemia valdžios fovfo lesa
las ir karalių, prezidentų ir 
diktatorių kėdės.

Straipsnio autorius pašaipiai 
puola prezidentą A. Smetoną 
už pabėgimą: “Dabar jau ne
be paslaptis , kad Ant. Smeto
na sėkmingai ant suvalkiečių 
nugaros per upelį išvairavo į 
Vokietiją”.

Keistokas pasišaipymas. O 
J. Bertašius ir mes ar neišvai- 
ravome? Visi vairavome take
liais, pelkėmis, per upelius ir 
vis paskubomis, strimagalviais. 
Ar mums būtų lengviau ant šir 
dies, jei prezidentą A. Smeto
ną būtų ištikęs Latvijos ir Esti
jos prezidentų likimas? Nede
ra saviesiems linkėti mirties.

Straipsnio pabaigoje J. Ber
tašius prof. Augustiną Volde
marą paverčia bolševikų šnipu. 
Autorius taip ir žeria: ’’Prie A. 
Voldemaro avantiūrinių veiks
mų reikia priskirti jo pastovius 
ryšius su Sovietų pasiuntinybė
mis ir jų atstovais... Kaune, 
jo bute, vėlai vakarais, beveik 
kas savaitę, lankydavosi So
vietų pasiuntinys vienas arba 
su vyriausiuoju NKVD-istu.”

Ten pat pasakojama, kad 
profesorius ir Romoje gyven
damas palaikęs ryšius su bol
ševikais. Autorius girdėjęs iš 
J. Paleckio vyriausybės narių, 
kad Pozdniakovaš be galo rū
pinosi Voldemaro likimu ir ne 
norėjęs, kad jis grįžtų. Ar tik 
ne autoriaus draugai jam taip 
pasakojo?

Toliau: “...nepaliko jo gy
venti Kaune, bet jau kaip So
vietų pilietį, išgabeno į Krymą, 
Jaltos kurortą gyventi, duo
dant trijų kambarių butą ir 
tarnaitę.

Karui prasidėjus, buvęs nu
keltas į Vladikaukazą, kame 
universitete dėstęs lotynų kal
bą ir istorijos mokslą. Po karė 
atkeltas į S. S. Geiiėralinio 
Štabo Karo Akademiją Kuiby- 
ševe prancūzų kalbai dėstyti.

Tremtyje yra žmonių, kurie 
tvirtina, kad jų žiniomis A. Vol- 
deniaras dalyvavęs (Teherano 
ir Jaltos konferencijose, kaip 
Stalino išpertų komisijos na- 
rys .

Iš kur tą visą J. Bertašius ži
no? Kas jam tą pasakojo, kas 
paliudijo-

Vietoje pateikęs savo rimtus, 
neginčijamus tokių sunkių 
prof. A. Voldemaro neva nusi
kaltimų įrodymus, J. Bertašius 
toliau raš:

“Tikri A. Voldemaro pasi- 
tarnavimai Sovietų Sąjungai 
paaiškės tik tuomet, kuomėt 
bus atskleisti S. S-gos komisa
riato archyvai”.

Taigi, pagal J. Bertašiaus, 
jo pateiktieji A. Voldemaro 
“pasitarnavimai” S. S-gai dar

(Nukelta į 5 psl.)
- -  —. V - . ■■

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

Ne paslaptis, kaip kas įtaigoja, kad 
Vatikanas tuvi geriausią pasaulyje žvalgy
bą. ir kad jo nedomintų viėtoje ištirti žmo
nių nuotaikas apie stambų savo dignitorių. 
Dėl to čia. savo rūšies diskretiškumas, yra 
pateisinamas, taip pat priimtina, kun. 
Wirto nuomonė (autoriui paprašius, atsis
veikinant, vizitinės kortelės, kad ne as
muo (pavardė) čia turi svarbos, bet tai 
“ką mes kalbėjome ir aptarėme” (45 psl.)

V. Žemaitis Šį incognito asmenį taip pri
stato: “Visai netikėtai atėjęs, tartum kaž- 
kėno pasiuntinys, nepažįstamas, neišaiš
kintas. plačios emdivijos kataliku ŪVUsi- 
ninkUS. kuris pokalbyje pAryškifto, bar
tum, nusmafgstė gaires į svarbesnius lie
tuvių tautai siekius. Būtent, kad pavog
tai tautai nėra aukščiausiu liksiu politinė 
nepriklausomybė, pirma jos luti eiti dva
siniai religinis savarankumas — laisvai, 
ne pagal svetimųjų įsakymus ir domina- 
ciją, bet pagal kiekvienai tautai įgimtas ir 
jos praktikuojamas tradicijas tai vykdyti, 
prisilaikant jos būdo, papročių ir tikėji
mo tiesų. Ant jų turi remtis tauta, pana
šiai kaip pavienis asmuo riettiia saVd žmo
giškąjį aš, anot Vydūno, — būti sau žmo

gumi, su nepriklausoma nuo kitų tautų po
litinė laisvė — gyventi ir kurti*’ (46 pši).

Iš to autoriaus pokalbio sU kuh. Wir- 
tu, aš čia pasistengsiu paryškinti keletą 
svarbesnių minčių. Prisiminę įvairius nu- 
tatilimo motyvds, bei V. ž. huomonę, ei
sime prie jo iėidiliyjė išdėstytas lietuvių — 
katalikų J. A. Valstybėse liūdnos (ištautė- 
jimo) padėtis ir ryšium su tuo pateiksi
me kiek ir savų samprotavimų.

Pirmiausia V. Ž. primena, kad liėluvių 
—katalikų bažnyčia Amerikoje bei religi
nės orgariižūcijOs yta pavėštOs išimtinai ai
rių administracijai (biurokratijai), kuri, 
neatsižvelgdama į tautinius lietuvių — ka
talikų motyvus, varo lietuvių nutautinimo 
darbą. Jis net primena, kad Airiai, kol ne- 
tūrėj'd laisvės, būVo lojalesni iė toleran
tiškesni ir lietuviams ir kitoms tautinėms 
mažumom*, bet Atgavę nepriklausomybę. 
šuanierikUbėj(£ ič sAAUglėję. ptadMb 
spausti kitos, SiektlAmi paversti lė kito* 
panašiais į save — ištaUtėjiisię psichologi
ja (39 pslji

Primindamas Ametikds NetoVių — ka
talikų apsileidimus, kurie veda prie ištau- 
tėjimo, kun. \VirĄ*As be kita kn sAkO. kad 
“lietuviai katalikai Amerikoje yra padarę 
milžinišką įnašą katalikybei, sukūrę para
pijas, pristatę milijoninių gražių bažnyčių, 
parapijinių mokyklų, vienuolynų, spaus
tuvių, šfmHrt katalikiškų organizacijų liei 
pašalpos įstaigų. Bet iki šiol nėra išleidę

anglų kalbh net “tinkamos informacinės 
studijos it tas įūašas. proporcionAliai imant, 
nebus mažesnis už Airių-, ar lėnkų”. (39 psl.)

Toliau, jis sako, kad “Sttvfedūs balansą, 
nobs paskutinių dešimties metų, jis paro
do, kad Viskas yra prarasta: bažnyčios, 
puošnios klebonijos, mokyklos... statytos 
lietuvių pinigais, šiaddieh yra airių kuri
jos per savo pastatytus ir jiems ištikimus 
klebonus tvarkomos. Net lietuvių katalikų 
federacija yra “tik iš vardo” kūrijds įta- 
kojė (airių), “jose (bažnyčiose) . jūs dar 
esate pakenčiami, kol dar mokate pinigą, 
bet jokio spiendžiaind bAlsO nėttirite. Ne
patinkamas lietuvius klėtomus Verčia pa
sitraukti, lietuvių kalba pamaldos smar
kiai mažinamos nei airių bibrokratijai 
lengviau atlikinėti savt pareigas viert ang
lų kalba; pirmai ! rtftmttijAi lietuviukai 
ruošiami angliškai (‘Menas lėl)o n as a i s— 
kinęn kad visu bendras angliškos kmnu- 
bijės Dievas norįs” to psl.) į tai visai taip, 
kaip lenkinimo pmciįlfe Vilniaus krašte, 
su lenkėj USffeji kunigai skelbė, kad Dievas 
nertdri (ft* nešrtprAntaLt. t) Itėtūvių pago
niškas kalbu*!... Ir taip, girdi, lietuvių 
“primus saeetdos” ir “net katalikų federa
cija airių kttHjhs tKttktos? A. D. K. K.) 
biznierių kHfctoiujė sėdi* fpis&an sk. 38 — 
43 psl.).

Tokiai padėčiai csAbt lietuvių — katali
kų Reikalams ginti kun. Wirt patariat “su 
daryti stiprią religiniai dvasinę atstovybę,

priklausančią betarpiai popiežiaus, bent 
iš trijų asmenų..-. Vienai kardinolas, ar 
arkivyskupas reziduotų Europoje, antrojo 
— lietuviškoji vyskupu a apimtų Australi
ją. — Pietų Ameriką, trečiojb — Jungtines 
Valstybes ir Kanadą. Dabar, kai vyksta ok. 
Lietuvoje tokio didelio pasaulinio garso 
katalikų kovos už tikėjimo laisvę, gerai 
pasiruošus, šį mano patarimą vertėtų pa
mėginti. AŠ skaitau, kad lietuvių tauta to 
yra verta”. (41 psl.)<

Neneigdamas tos apvferktinos padėties 
lietuvių katalikų, patekusių į ištautėjimo, 
airių vadbvaujartroš pblitikūs, pinkles, ta
čiau dėl šio siūlymo kurti lietuvišką dvasi
nę aukštąją administraciją, norėčiau pa
reikšti keletą kitokių samprotavimų.

Iš senų laikų lietuviai Vatikane (ir ki
tose katalikiškose organizacijose) turėjo 
savo aukštųjų dignitorių (kaip ir Seinų 
seminarijoje), tačiau liettiViU įtakos prieš 
nutautimus (prieš lenkiškas įtakas) nepa
jėgdavo atsverti, sulaikyti. Seinbose todėl 
kūrėsi klierikų lietuviškos organizacijoj 
prieš dvasininkų — dignitorių lenkinimo 
politiką (prieš lietuvių kilmės Antanavičių 
ir kitus), Romoje — saleziečių generolas 
Pranas Rlhtyš, Vilniuje — atkivtskupAl 
Matulevičius (Matulaitis), Reinys...

Bet nei vienas jų nepajėgė efektingiau 
užkirsti kelio Vatikano prolenkiškai poli
tikai. Matulaitis, popiežiaus Pijaus XI in
tymesnis kunigas, jo nuodėmklausis (at

kūręs lenkų — lietuvių marijonų uniją), 
neišlaikęs lenkiškosios politikos spaudinio, 
turėjo atsistatydinti. Reinys taip pat pasi
traukė, neišlaikęs prieštaravimų, bei pa- 
šipriėšitiimo Vatikano kardinolo Mognortt, 
kuris rėmė Vilniuje lenką arkivyskupą 
Jelbžykowskį, veikusį prieš lietuviškus ka
talikiškus reikalus. (Plačiau apie tai: Le 
Saint Siege et la Situation Religieuse ėn 
Pologne et dans les Pays Balts, 1939 — 19)5, 
Libreria Editriče Vaticana 1967. Du tomai 
dokumentų prancūzų ir lotyhų kalbbmfs, 
arkiv. Reinio laiškai kard. MaghOne; lie
tuviai kunigai turėtų tai išleisti Il'ėtUVių 
kalba, jau vien pasiteisinimui dėl kaltini
mų, kad jie nepakankamai kovojo už lie
tuvybę Vilniuje ir kitur).

Todėl paskyrimas aukštųjų dvasininkų 
(kardinolo ir vyskupų) lietuvių reikalams 
vargu ar sustabdys, ar atsvers įsigalėjusią^ 
efektingą Mrfy nusistatymą lietuvių kata
likų amerikonihimo politiką? Apie Vati
kaną ir pats autorius primena: “Ar Vati
kanas čia ką realaus Lietuvai galėtų padeg
ti, nes kiek yt-a žinių, jis gerokai pasine
šęs į koloboraciją stt Sovietais?". (41 psl)i

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
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DR. ANNA BAJUNAS
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f* GINKLU LIOOS

285* W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

OR. K. G. BALUXAS
IR

DR. FANG C LU 
AKUilRUA FR MOTIRŲ LIGOS 
G4NSKOLOGIN8 CHIRURGUA 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Boildin*). ToL LU 54446 
x Antra* ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TEL. 599-0500

Priims ligonius pagal susitarimą.
Jei neatriBepias skambinti 874-8013

INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 495-0533 
Pas Valley MecUeei Center 

840 SUMMIT ST. 
ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSfCfAM ANO SURGEON 
MM WRET 71« STREET 

OfiMs: HEnHeoic 4-SS4^ 
3SM2M 

0FB0 VALANDOS:
flrmarfieniiil fr ketrirtad 1—7 vaL. 
■strod.. penktadieni nno 1—A, tret 

ir MUad tiktai matarus■ «------ - -
Ražu GI 84873

ML W. BSIN-IISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•INEKOLOGfNR CHIRURGIJA 

*132 So. Kodai* Ava, WA 5-3676
ytifiTNiOg pn&l SUSlunTOIą. J 61 DOX- 

atliepta. aMihbftrfi «H 34001
*a—■■■h.o .—f

OR NMU KRAIKU 
KRMUČEUDNAITt

aKUiSRUA IR MOTERŲ LIGOS 
M89 M KPOME «VR. 

Telef. WA 5-2670.
Nettsfiiebnj — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

..... .......................................................................................................... į

Ofiso teL: HE 4-1878 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DU L KMMKKM
•YDYtOJAS K CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niam ketvirtadieniais ir penkta- 
čBeniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
©PTOMBTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Te!. 737-5149 

Tikriną Akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. psgai susitarimą. Uždaryta treč.

A A. Petronėlę Daraškienę palaidojus
Š. m. gegužės mėn. 1 d. po 

sunkios ligos mirė Petronėlė 
Daraškienė. Amerikoj išgyve
no 64 metus. Buvo gimusi 1889 
m. rugsėjo mėn. 11 d. Kairėnų 
kaime Grinkiškio parapijoj 
Lietuvoje. Petrųnelė Daraškie- 
nė ilgą laiką gyveno Bridge- 
porto apylinkėje, ji buvo ilga
metė Naujienų skaitytoja, jas 
prenumeravo ir skaitė iki pas
kutinių dienų. Priklausė ke
lioms organizacijoms: Krakiš
kių klubui, lietuvių auditori
jos akcininke. Dalyvavo lietu
viškuose parengimuos ir gegu
žinėse, rėmė lietuvišką spau
dą, skaitė kelis lietuviškus 
laikraščius: Naujienas, San
darą, Keleivį ir kitus.

Siuntė giminėms siuntinius^! 
Lietuvą. Rėmė naujus ateivius, 
kelias šeimas priglaudė savo 
namuose: davė butą ir kitokią 
pagalbą. Paskutiniu metu sun
kiai sirgo, duktė Zofija sūnus 
Charles ir marti Aldona rūpes
tingai ir gražiai prižiūrėjo.

Gegužės mėn. 2 ir 3 d. vaka
rais gausūs būriai giminių ar
timųjų ir kaimynų rinkosi į 
Mažeika - Evans koplyčią at
sisveikinti su velione ir pareikš 
ti užuojautą giminėms.

Karstas skendo gėlėse, ku
rių labai daug buvo, aukota 
mišioms ir daug užuojautos

GRAD1NSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radi res, Magnetofonas

Attd. 9—6; pirm, ir kefv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
' 2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

ROCKFORD, U.
kortelių. Gegužės 4 d. 10 vai. pagerbtam
ryto įvyko atsisveikinimas. Var
gonais pagrojo kelias giesmes. 
Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas atsisveikinimo kalbo
je iškėlė velionės taurias savy
bes, priminė jos nuveiktus 
darbus ir reiškė užuojautą šei
mai ir giminėms. Atsisveiki
nimas baigtas malda. Po atsis
veikinimo ilga automobilių 
vilkstinė velionės palaikus pa
lydėjo į Lietuvių Tautines Ka
pines. Paskutinį patarnavimą 
atliko laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas sukalbėjo maldą, 
šeimos vardu padėkojo už gė
les, atsilankiusiems į budynes, 
paly dėjusiems į kapines ir pa
kvietė dalyvius į Jacius resto
raną pietų. Velionę palaido
jus paliko nuliūdę: duktė So
phie, žentas G. Edwards, sūnus 
Charles Kasch, marti Aldona, 
3 anūkės — Bernice Hines, jos 
vyras Donald, Nancy De Maar, 
jos vyras Charles ir Lucille Mc 
Envos, jos vVras James, 5 pro- 
anūkai, 2 švogerkos: Mary ir 
Grace Blbžis su šeimomis. Lie
tuvoje liko giminės: Joana Kur- 
gonienė, Bronė Želnienė ir Ri
čardas Blažys su šeimomis.

Ilsėkis Petronėle, ramybėje 
svetingos šalies žemelėje.

J. Kaunas

Laikas bėga greitai. Jau po 
Velykų. Laukėme kada lietus 
sustos, saulutė pasirodys, bet 
štai jau gegužės 13 d., ta bran
gi diena jau čia pat.

A. L. B-nės Rockfordo apy
linkė rengia — darbuojasi iškil
mingai pagerbti mielas motinė
les tyliai, bet ne taip tyliai kaip 
motinėlių prisiminimai, skrajo
ja mūsų širdyse. Taigi ta tra
dicinė A. Lietuvių B-nės Rock
fordo apylinkės diena įvyks sek
madienį, gegužės 13 d., Lietu
vių klubo puošnioje salėje.

Ruošiama programa. Po to 
seks skanūs pietūs moterys ben- 
druomenininkės paruoš įvairiau
sių valgių. Veiks ir baras _
minkšti ir stipresni gėrimai. Pa
tarnaus vyrai su šypsena.

Lietuviškas dainas iš operų ir 
šokiams muziką prirengs Aug. 
Kapačinskas, pradžia 2 vai. po
piet ų. Įėjimas nemokamas.

A. L. B-nės apylinkė maloniai 
kviečia į motinų pagerbimą sū
nus, dukras ir visus, kurie jau 
neturi motinėlių — dalyvauti 
kartu ir prisiminti savo bran
gias motinėles. žvalgas

šieji $10 uiilijęąų loteriiwi ąpe- 
racijom*. Loteriją konttroliuos 
gubernatoriaus paskirta komi
sija. Loterijos yra ik! šiol le
galios šešiose valstijose.

Bilius persiunčiamas senatui.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI M PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI

Two* tada pažadėjimus turėdami, mioliausioji, apsišvarinkim nue 
vtaekio (Vtepime kūno ir dvasios, BpHdydamt pašventimą baimėje 
Dievo. 2 Kor. 7:1.

poniui

DR. LEONAS SESUTE
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
3656 WEST 63rd STREET-

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

NdtfĮės rex Wldf.: 448-5545

DR. F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendro praktiko ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7l*t St. 
tel.: 925-8296

Valandos- 8—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Re*, M.: WA 5-3099

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠER8NAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairię atstump. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRentier 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktike, spec. MOTERŲ ligos 
OfiteC 2452 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

8464 WEST 7h» STREET 
Ofiso telef.: HBmtack 4-2123 
Retid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
vafinddt Skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai tęfef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PRCTEZISTAS

;NJNMCM • Protezai,-Med Ban- 
w dažai. Speciali pagalbe kojoms 

(Arch Vappbrfs) ir t t
Vai.: B-4 ir 8-8. Šeštadieniais 9—1 
2SM West 63rd St, Chicago, HL 60429

Telef.: PRoėpect 6-5084

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠNIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalte: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—L2| 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-; 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 val.i 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

TRŪKSTA GAZOLINO
Patiriama, kad nuo šio tre- 

čiadienioChicagos srityje pra- 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ^XSLnOpXP>Xi^: 

“Kontaktai su artimaisiais ------»----- 1
kaimynais”

Lenkų informacija (LWIL) 
praneša: “Tariamų" nepriklau
somų sovietinių respublikų 
nominaliniai “vairininkai” ga
vo nurodymą, kad megsdami 
santykius su “Liaudies Lenki
ja”. pirmiausiai turėtų galvo
je geografiškai artimiausias 
sritis. Tuo pagrindu Kaunas 
draugauja su Baltstoge. Ne 
Vilnius, kadangi jis dabar yra 
“sostinė” ir jam atatinkamu 
partneriu gali būti tik Varšuva.

Baltsogėje pastaruoju laiku 
daug padaryta lenkams supa
žindinti su lietuvių tautos is
torija ir kultūra. “Gazeta Bia- 
lostocka” talpino visą eilę< 
straipsnių ir reportažų, o Len
kijos Radijo Baltstogėje siųstu
vas transliavo eilę įdomių au
diencijų.

y i
Apart dviejų didžiųjų apy

gardų (galima sakyti provin
cijų — tai yra Baltstogės ir 
Kauno) draugystės kontaktus 
gali palaikyti šie pasienio ap
skričiai: Lenkijos pusėje Su
valkai, Seinai, Augustavas, 
Eik, Geldupė ir Olecko, o Lie
tuvos pusėje Varėna, Alytus, 
Vilkaviškis ir dar pora kitų.

Baltstogės vaivadijos šiauri
niame gale yra Punsko mies
telis su lietuviška vidurine mo
kykla, kadangi toje apylinkė
je neginčijamai gyvena keli 
tūkstančiai lietuvių, kurių tei
sės yra pagerbiamos.

Lenkų gaivalo kontaktų su 
lietuvių gaivalu linija būtų 
dar ilgesnė, jei ne dalį Baltsto
gės vaivadijos Stalinas būtų 
priskyręs baltrusiu respubli
kai”.

Straipsnelis baigiamas nu
siskundimu, kad “visame Be- 
lorusijos plote nėra nei vienos 
lenkiškos mokyklos ir nė vie
no lenkiško laikraščio, nors 
turėtų būti žymiai daugiau ne
gu “Sovietų Lietuvoje”.

tieji Illinojaus apmokamai
siais plentais (tollways). Susto
jus prie bet kurios plazos ir pa
prašius “filler-up”, begaus ri
botą gazolino kiekį i— au
tomobiliui 10 galionų, o sunk
vežimiui 35 galionus.

AP praneša iš Washingtono, 
kad pradedama rimtai susirū
pinti dėl daugelio žemės žalia
vų išsekimo, kas visą civiliza
ciją stato pavojum JAV-bių 
Geologinė apžvalga skelbia, 
kad ne tik JAV-bėse, bet viso pa
saulio civilizacija esanti pavo
juje. Geologinė Apžvalga iš
leido 722 puslapiu knygą, ku
rioje perspėjama, kad dauge
lis mineralų atsargų nebeužil- 
go pritruks. Prieš porą metų 
Massachusetts technologijos in
stitutas savo studijoje, pava
dintoje “Ribos augimui” per
spėjo moderniąją civilizaciją, 
kad ji nebegalės išsilaikyti ir 
turės susmukti, jei nebus grei
tu laiku sumažintas žmonių 
prieauglis ir industrijos produk 
cija. Panašių pesimistiškų iš
vadų priėjo ir britų mokslinin
kai. “Jokiu būdu nėra per 
anksti susirūpinti mineralų ža
liavų ateitimi ir pradėti pla
nuoti”, pareiškė Geologinės 
apžvalgos direktorius.

Ulinojuj legalizuota 
valstybinė loterija

Illinojaus atstovų rūmai 
ilgų ir karštų debatų 112 balsais

kuriuo 
loterija

po

šio bi-

prieš 56 priėmė bilių, 
nuo šiol bus leidžiama 
šioje valstijoje.

Rockford atstovas,
liaus sponsorius, pasakė, kad 
loteriją duos valstybei metinių 
phjamų .$100 milijonų. Loteri
ja bus pagrista bilietų po 50 
centų pardavinėjimu.

Iš to šimto milijonų dolerių 
$15 milijonai eis Illinojaus mo
kyklų fondui, kiti $45 milijo
nai loterijos prizams, o liku-

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

N A U J I E N A S

Jau kuris laikas atspausdinti ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1889-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 884 ps). Ratm 
38.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs hetuvts. pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, jsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugia, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 814 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Btooar 
Orderi

A M BRIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paatyati:

1739 Se. MALST1D ST. CHICAGO. ILL, «8Mb

NETEISINGI IR
NEPAGRĮSTI KALTINIMAI

(Atkelta iš 4 psl.) 
netikri... “Tikrų” dar reikės 
palaukti, kol paaiškės S. S-gos 
komisariato “archyvai”...

Jei taip, tai kaip gali J. Ber
tašius tais savo dar netikrais 
įrodymais remtis ir kaltinti jam 
tikrai nežinomais “pasitarna- 
vimais” S. S-gai prof. A. Vol
demarą, mūsų buvusį nepri
klausomybės meto pradžios 
valstybės veikėją, buv. Lietu
vos Ministerį Pirmininką, Už
sienio Reikalų Ministerį atsto
vavusi Lietuvai tarptautiniuo
se santykiuose, gynusį Lietu- 
Vos valstybės interesus tarp
tautinėje plotmėje? Tuo gi 
įžeidžiama ne tik jo asmens 
garbė, bet ir mūsų valstybės.

Pagaliau, ar nežinoma J. 
Bertašiui tai, kad Mažojoje 
Lietuvos Tarybų S-gos Enci
klopedijoje” (III t. 826 psl.) A. 
Voldemaras išniekintas dar la
biau ir ten yra parašyta, kad 
jis 1942 metais yra miręs (grei
čiausiai, enkavedistų nužudy
tas) Maskvos kalėjime? Jeigu 
jau A. Voldemaras, pagal J. 
Bertašių, buvo taip daug S. S- 
gai “pasitarnavęs”, kad už tai 
buvo gavęs net ir butą gerame 
kurorte su tarnaite, tai kaip 
jis galėjo numirti 1942 m. Mas
kvos kalėjime, o po to dar, pa
gal J. Bertašių prisikėlęs iš nu
mirusiųjų, dalyvauti pokari
nėje Teherano ir Jaltos konfe
rencijoje “kaip Stalino eks
pertų komisijos narys?” Gali
ma J. Bertašiui ir spaudoje pa
juokauti, bet kas perdaug, tai 
jau perdaug.

Baigdamas noriu dar J. Ber
tašiui priminti tai, ką jis yra 
parašęs savo straipsnio pra
džioje, O jis ten parašė šiltos 
žodžius:

“Neužmirškime, kad šian
dien esame Tautos tarnyboje, 
todėl nedarykime liuksuso gin
čams savo tarpe, bet galvoki
me apie praktišką politiką atsi
palaiduodami nuo visokių as
meniškumų”.

Gražūs, labai gražūs “Vol
demaro biografo” ir jo “pro
kuroro” žodžiai bei patarimai 
kitiems, tik kodėl gi jis pats 
nesielgia taip, ką kitiems siū
lo? J. Tolimėnas

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠAMAI

— Chicago* Nailiy, Nsiliukiy tr Ps- 
vterriy Draugiika* tetute* šaukia visuo
tini narių susirinkimą gegužio 11 d. 
8 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St Viii nariai, malo
niai kviečiami susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo vaišės ir šokiai Jurgio 
Joniko orkestrui grojant.

Viktorija Cinką, aut. rast.

— Liatuvif lagariačlv Klotes ruo
šia linksmą pavasarini šokių vakarą 
šeštadieni, gegužio 12 dieną Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Pradžia 
7:00 vai. vak. Šokiams gros G. Jo
niko orkestras. Bus skanių užkan
džių, troškuliui numalšinti geru gė
rimų, o laiminglėfiems gražių dovanų. 
Nariai ir svečiai kviečiami atsilankyti 
tr linksmai vakarą praleisti su žaga- 
riečiais. Kviečia Rengimo komisija 
ir valdyba.

Rožė Didžgslvtenė, koresp.

Pagarbiai susikaupdami ties

DOMICĖLĖS SLEŽEVIClfcNfeS, 
1918-20 m. Lietuvos išsilaisvinimo kovos vado 
Mykolo Sleževičiaus gyvenimo palydovės, 
karstu, reiškiame gilią užuojautą Jos žentui 
Mečislovui Mackevičiui, anūkams, anūkėms 
ir visiems Velionės artimiesiems ir draugams

Kazys ir Bronė Škirpai
Washington D. C.

Pasiklauskime kiek iš būsimų Karališkosios Kunigijos narių turi sute
pimu, tokius kaip piktybę, apgavystę, veidmainystę, neapykantą ir apkal
bėjimą? Drąsiai galime sakyti, kad visi nusidedame tuose dalykuose, ir tu
rime nors kelias iš tų kūno silpnybių ir kariaujame prieš jas — mūsų kova 
prasidėjo ypatingai tada, kai įstojom į kunigystę. Kaip atsargiai privalo 
kiekvienas pasistengti atmesti tą viską nuo savęs! Kaip atsargiai privalo 
nagrinėti netiktai savo darbus, žodžius ir mintis, bet ir užmanymus, kurie 
davė pradžią jo mintims, žodžiams ir darbams, įdant kiekvienas galėtų būti 
daugiau ir daugiau laisvas nue žemiškų sutepimų ir kas dieną būti tinka
mesnis Dievo akivaizdoje.

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
tau bažnyčia. I visus šiuos svarbiu klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

»V. RASTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
\»1»Z 2533 W. 71st Street
* Mį Telef.: GRovehill 6-2345-6

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
| Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

- . - ‘ ■ - <■

IIII TUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArte 7-1741 - 1742

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

MDDEKAIŠKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Uetavių
Laidotuvių
Direktorių
Agsdciaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

■------------- --- --------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LACHAWICZ)

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

11028 SOUTHW EST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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KAS PRADŽIUGINO VYTAUTĄ 
KAZAKEVIČIŲ

Šjto norėtų ir J. Kavaliūnas 
bei kiti švietimo organizato
riai, nors ir pedrįsta “dėl tvar
kos” perdaug atkakliai, viešai 
to siekti”.

Vyt. Kazakevičius džiūgauja 
ku,n. J. Vaišnio kalba, nuver
tinusią išeivijoje esančius ra
šytojus, ruošiančius knygutes 
vaikams. Nesinorėtų tikėti, 
kad kun. Vaišnys tas vaikams 
paruoštas knygutes būtų skai
tęs. Mano vaikai skaito ir su
pranta. Gaunasi įspūdis, kad 
ne visi seniai pajėgia vaikų 
knygeles skaityti; tai ir jų kal
bos nesupranta.

Reikia pasidžiaugti, kad ne 
ivisi taip galvoja apie okupuo
toje Lietuvoje išleistas knygu
tes, kaip jėzuitas J. Vaišnys.

Toliau “Gimtajame Krašte” 
rašoma; — Toronto “Tėviškės 
Žiburių korespondentas, ap
rašęs tą pačią sesiją, šitaip api
būdina jo rezultatus: “'Loji 
idėja (atsigabenti knygų vai
kams iš Lietuvos) nuolat grįž
ta į mūsų švietėjų suvažiavi-

Okupuotoje Lietuvoje lei
džiamas “(įimtasis Kraštas” š. 
m. vasario mėn. 8 <1. Nr. 6 at
spausdino straipsnį pavadintą 
“Krizė vis gilėja”, kuriame 
tarp kitko rašoma: — JAV 
lietuvių bendruomenė maždaug 
prieš pusmetį paskyrė lituanis
tiniam švietimui ištisą sesiją 
Klevelande. Ir vėl aštriai iški
lo pagrindinė moksleivių lie
tuviškų skaitinių problema.

Pranešimą daręs žurnalistaš 
kunigas J. Vaišnys apie padėtį 
šitaip kalbėjo: — Turime 36 
knygeles vaikams ir II paaug
liams, bet jeigu į tas knyge
les atidžiau pažvelgsime, tai 
pamatysime, kad tokių knygų, 
kurias vaikai įnėgtų, yra tik 
kelios... Kitos vaikams neįdo
mios, nepritaikytos, parašy
tos sunkiu stiliumi ir sunkiai 
suprantama kalba”. Be to. ir 
tų per metus teišeina vos vie
na kita... J. Vaišnys siūlė at
gabenti knygų iš Lietuvos, jos 
ten esančios “įdomios ir pa
trauklios”.

25-50 "'o NUOLAIDA!
Mokslo metų baigimo bei kitomis progomis, geriausia do

vana yra knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną.

LIETUVIŲ ENCIKLOP:MEĮJOS LEIDYKLA
teikia daug lengvatų perkant leidyklos išleistus leidinius, išski-
riant Encyclopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikan
čią progą.

TEIRAUTIS:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairią prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th SL, Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifilcatai. 

V. VALANTINAS

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antraiame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytoms imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po viena naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos. ir net būtinos.

Chicago!*. priemiesčiuos* ir Kanadole Na u j leno* metams — $2200 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — 520.00, pusei metą — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

Siunčiu _________  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ..... .... ........... .-.......... ........ .. kaip dovana

-------------------- proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS _ _________________

ADRESAS ..... ..i,.................................................. ................

PAVARDĖ IR VARDAS ____________ __

ADRESAS - --- --------------------------- ---- ----------------------------------- --

Parašas
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Švarausioji knygutė yra Taidos Balčiūnienės parašytoji ir J. Stuko reda
guotoji ABC. Tai ikimokyklinio amžiaus vaikams Vagos leista paveiksluota 
knygelė. Kiekvienai radei skirtas paveiksluotas puslapis. Puslapyje yra 
raidė ir paveikslas, prasidedantis ta pačia raide. A raidės puslapyje yra 
"arkliu" jojantis berniukas, o puslapio apačioje yra nupiešti ančiukai. V 
raidė turi vėžį ir apačioje varles. Raidė O papuošta obuoliais ir ožiukais. 
Raidė H turi herbą ir hidraulinę užtvanką. Knygelėje nėra Įprastinės ko
munistinės įžangos ir nesimato Lenino paveikslo, bet vaiky iškeltas herbas 
pakankamai pasako. Šią Vilniuje spausdintą knygelę makleriai jau parda

vinėja Amerikos lietuviu mokykloms.

mus ir kas kart būna atmeta
ma, kaip atsitiko ir šį kartą, 
vienam tarybos nariui aiškiai 
rezumavus, kad net ir tos iš 
knygelių, kurios yra “švarios” 
(tai yra be auklėjamojo, tary
binio momento) mums tauti
niu atžvilgiu nieko gero neduo
da. O, be to, ir jų kalba daro
si mūsų vaikams per sunki.

Va, kur teisingai ir protingai 
korespondentas rašo. Paimki
me tokius žargoniškus žodžius, 
kuriuos sutinkame, skaityda
mi gautus iš okupuotos Lietu
vos laikraščius, kaip “gyven
vietė”, “užklasinio”, “nuočiu- 
ža”, “sandėris”, “prekyvietė”, 
“janičaras” ir taip toliau.

Tokius žodžius sunku su-
prasti suaugusiam, tai ką kal
bėti apie vaikus. Vėl kyla klau
simas, ar J. Vaišnys tas knyge
les, kurias siūlo atgabenti iš 
Lietuvos, taip pat yra matęs ir 
skaitęs? Bet jis savo siūlymu 
didžiai pradžiugino Vyt. Kaza
kevičių.

Labai nesenai vienos parapi
jos klebonas, čia gimęs lietu
vis patrijotas, velykiniame pa
moksle teisingai pasakė, kad 
kunigams vieta bažnyčioje, o 
ne gatvėse ir politikoje. Labai 
tinka ir ateiviams kunigams, 
kurie šiuo metu pasinešė i vi
sokią veiklą, ieškodami garbės 
ir tuo prarasdami žmonių pa
sitikėjimą. Susimąstęs

Illinojuj pakeltas 
uždarbio minimumas

Illinojaus atstovų butas an
tradienį, gegužės 8 dieną 122 
balsais prieš 0 priėmė bilių, 
kuriuo trijų metų bėgyje už
darbio minimumas pakelia
mas iki 82.10 valandai.
’ Dabar uždarbio minimumas 
Illinojuj yra 81.60 valandai.
Pagal naująjį bilių 1974 metais 
bus 81.75, 1975 m. $1.90 ir 1976 
metais $2.10. Bilius persiųstas 
senatui.

Jaunesniems kaip 18 metų 
amžiaus atlyginimas valandai 
nustatytas 1974 m. $1.10. 1975 
m. $1.75.

TRUMPAI

— Lietuvos Generalinė Kon- 
sulė J. Daužvardienė dalyvavo 
Olandijos Generalinio Konsulo 
van der Vossen ir ponios priė
mime minint Olandijos Karalie

nės Julianos gimtadienį. Ji 
taipgi dalyvavo Čikagos Konsu- 
larinio Korpuso susirinkime, 
kuriame buvo aptariamas Kor
puso oficialus priėmimas birže
lio mėn. aukštiems Illinois ir 
Čikagos pareigūnams.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos valdybos posėdis įvyks 
š. m. gegužės mėn. 13 d. 1 vai. 
p. p. Jaunimo Centre. Posėdyje 
bus aptariami organizaciniai 
reikalai, todėl valdybos nariai 
yra prašomi atvykti. >

— Lietuvių Teisininkų dr-jos 
Chicagos skyrius pakvietė teis. 
P. Stravinską š. m. gegužės 13 
d. 3 vai. p. p. skyriaus susirinki
me Jaunimo Centre skaityti pas
kaitą “Teisė laisvinimo darbe”. 
Po paskaitos skyriaus vadovy
bės pranešimai ir rinkimai.

— Brighton Parko LB apylin
kės valdybą sudaro: Juozas Šla
jus — pirm., Ramutė Drūtytė 
ir Jonas Miežinskas — vice- 
pirm., Simas Jokūbaitis — sekr., 
Vytenis Šilas — ižd., Vladas Il
ginis. Valentinas Račiūnas ir 
Tadas Rūta — nariai. Rinkimų 
komisiją sudaro V. šilas. G. Mei- 
luvienė ir S. Jokūbaitis. Rinki
mų būstinė yra M. Šimkaus 
Real Estate įstaigoje, 4259 So. 
Maplewood Ave. Visose apylin
kėse LR tarybos ir seimo atstovų 
rinkimai įvyks gegužės 19 ir 
20 d.

— Brighton Parito Lituanisti
nę mokyklą šiemet baigia: Gina 
Abraitytė, Teresė Bagdonaitė, 
Ingrida Biliūnaitė, Daiva Ilginy- 
tė. Jonas Jasulaitis, Ilona Jele- 
niauskaitė, Liudas Jučas, Vikto
ras Kelmelis, Daina Kirvaitytė. 
Nijolė Leiputė. Darius Biliūnas, 
Danielius Simutis ir Dainius Vi
džiūnas. Mokykla dalyvaus mo
kinių pavasario šventėje, S. Jo- 
nynienė yra vedėja.

— Dr. Jonas Valaitis, Illinois 
u-to A. Lincoln medicinos mo
kyk h rs profesorius ir medici
nos klinikų laboratorijos direk
torius, skaitys paskaitą Pasaulio 
Lietuvių ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų S-gos suvažiavime ge
gužės 26 ir 27 d. Sheraton — 
Chicago viešbutyje. Taip pat 
skaitys paskaitas dr. Milda Bud
rienė, dr. J. Rjmvydas Damaus
kas, dr. Danielius Giržadas, dr. 
Vidas Nemickas ir dr. Mindau
gas Vygantas.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIKAS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE 
MACHINE REPAIRMEN 

W. A S. B. & S. 
JOURNEYMEN 

HAND SCREW AND 
TURRET LATHE OPERATORS 

. DRILL PRESSES
Wages are among the best in the 
industry. 10 pct. premium for nights 
shifts. Overtime possibilities. Full 

fringe benefits.
Must speak some English. 

OPEN SATURDAY 

Apply in Person 
GEORGE MERKLEY

BINKS MFG. CO. 
9201 W. BELMONT 

FRANKLIN PARK, ILL. 
An Equal Opportunity Employer

MACHINIST 
Five years minimum Experience re
quired. Some Assembly work. Excel

lent Company Benefits.
Salary open.

Contact RALPH 
543-7433 

UNIWEB INTERNATIONAL INC.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Raukia

SECRETARY — LEGAL
Medium size law firm on La Salle St., 
has immediate opening for a legal se
cretary with 1—3 yrs. experience. 
Must have exceptional skils in both 
shorthand and IBM transcribing. Ex
cellent fringe benefits. Good working 

conditions.
372-0345. Ext. 25.

GAL FRIDAY
Berwyn auto dealer needs girL 
for auto insurance department.

Lite typing.
Call for appointment 484-5313

Mr. LILLIG

SECRETARY TO SALES MANAGER 
Key No. 1 spot — potential tops. 
Plenty of variety, rewarding challenge. 
Electronics field. Above av. working 
cond., congenial office. Perfect for 

right gal Friday. 
Call for appt.

626-0030

HBLP WANTBD — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
ASSEMBLERS 

PAINT SPRAYERS
With experience and we 

will train.
Wirers & solderers.

ELECTRONIC SOUND CORP. 
3245 WEST 30 STREET

WANTED TO RENT 
Ieško butų

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos, tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 

garinį šildymo pečių 
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai.

LA 3-2736

PERSONAL
Asmenų Ieško

DIRBANTIS PENSININKAS nori su
sipažinti tolimesniam gyvenimui su 
tokio pat amžiaus moterimi. Prašo
ma rašyti:

NAUJIENOS, Box 187 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

— Chicagos Skautų parodos, 
paradai ir mugė įvyks McCor
mic salėse birželio 1—3 dieno
mis.

— Aušros Vartų Skaučių Tun
te Motinos Dienos proga sueigos 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
13 d., vyksta pagal drauginnikių 
nurodymus. Tuntininkė.

— LB Marquette ir Gage Par
ko apylinkių valdybos ruošia 
susideginusių lietuvių dėl Lie
tuvos laisvės — Kalantos, An
driuškevičiaus ir Stonio — mi
nėjimą gegužės 13 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Minė
jimas prasidės 11 vai. ryto ge
dulingomis pamaldomis toje pa
čioje salėje. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

♦ Chicagos Meškeriotojų - Me
džiotojų Klubas kviečia visus į 
Žvejojimo sezono atidarymo ba
lių š. m. gegužės mėn. 19 d. 7:00 
vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Gros Ramonio or
kestras. Įėjimas ir vakarienė 
4 dol. Rezervacijoms skambinti 
telef. 776-8688 arba 247-1131.

(Pr).

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRKPKITES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VIRTDLAl 

rVlšŲ RtfSlŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSITIKITE SU 

CONNIE DAGYS 
FIRESIDE REALTY — 

Tel. 585-2064
Čia būsite užtikrintai sąžiningai 

aptarnauti.

MŪRINIS
4 KAMBARIŲ BUNGALOW 

Nauja virtuvė. Nauja vonia. Naujas 
pečius. Sausas rūsys. Namas Mar

quette Parke. Bargenas 
Brokerio tel. PR 8-6916

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS REĄLTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

GAGE PARKO APYLINKĖJE
Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT

Spacious 3 bedroom home all brick.
1% baths. Gas forced air. Full ba

sement.
Call for appointment — 

By owner.
737-4308

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

HERE’S THE OPPORTUNITY 
FOR WHICH YOU HAVE 

BEEN WAITING....
INTERNATIONAL 

FINANCIAL CONSULTANT
Offers a fresh, new idea to the right 
person to devote full time or add to 
his existing insurance, real estate or 
other type of promotional endeavor. 

NO INVESTMENT 
or licenses required.

For additional information call
266-8071

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

K M. A. š I M K U S 7 
Real Estate, Notary Public ■' 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 2547450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareišiimai ir’ 

kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progom*.

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

A A L. INSURANCE * REALTV 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4445 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
PigO* automobilių draudimai

HOIVir INSURANCE

REAL ESTATE POR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

PIRKĖJO GALIA
PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 

mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau
jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildymas.' Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. >— 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
musu ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parite. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-eonditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HI. 60609. Tel.: VI 7-0447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aire. 

Chicago, III. <0632. ToL YA 7-5900 
•. ________—_______________ J

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBOS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WIIT 69th STRIKT 

ToL; Rlpublic 7-1941

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPBR SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351M4 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TKL. — 776-5RSS
Anicetas Garbačiauskas, sav.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




