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PARYŽIAUS DERYBOSE KOMUNISTAI 
KALBA TIK APIE JAV ATSITRAUKIMU

PARYŽIUS. — Ketvirtadienio Paryžiaus taikos derybų sesi
joje, kur jau 112 savaičių susitinka Hanojaus, Washingtono Viet 
Congo ir Saigoiio delegacijos, komunistai vėl užsispyrę reikalavo, 
kad Amerika pasakytų “metus, mėnesį ir dieną”, kada bus išvež
tas paskutinis amerikietis kareivis. Komunistai atsisako svar
styti visus kitus klausimus, kol nebus paskelbta data. Ameri
kos diplomatas Bruce paklausė komunistų Vietnamo atstovo pa
aiškinti, ką reiškia praėjusios savaitės komunistų pareiškimai, 
kuriuose buvo užsiminta apie karo paliaubas, jei amerikiečiai nu
stotų šaudę į komunistų pozicijas.

Komunistų delegatai nenorė
jo nieko kalbėti apie paliaubas 
tik reikalavo, kad Amerika pa
skelbtų pasitraukimo datą. Brucę 
paklausė, ar Hanojus jau pasi
rengęs užbaigti savo seną pa
saką, kad jis. neturi kareivių 
Pietų Vietname, Laose ar Kam
bodžoje ir ar Hanojus pasiren
gęs irgi išgabenti savo karei
vius, jei Amerika paskelbtų sa
vo atsitraukimo intencijas. Į 
tai Hanojaus delegatas atsakė, 
kad Bruce nesupratęs jo klau
simo.

Vienas sunkiausių derybų su 
komunistais momentų yra tai, 
kad jie neprisipažįsta siunčią 
savo kareivius į P. Vietnamą ar 
kitas Indokinijos šalis. Komu
nistų oficiali laikysena yra. ta, 
kad P. Vietname kovoja vieti
niai žmonės, partizanai, šis me
las jau buvo šimtais atvejų įro
dytas. Neseniai Kambodijoje 
komunistų paleista amerikietė 
korespondentė pareiškė, kad jos 
pagrobėjų dalinyjetiūvatik keli 

. į., kambodiečiai^o visi kiti.— š. 
Vietnamo kareiviai, vadovauja- 

': mi vietnamiečių karininkų. Ame
rika’'sutinka kalbėti -apie abipu- 

' Šį/ kariuomenės- atitraukimą iš 
P. Vietnamo,; tačiau -Hanojus 
tvirtina, kad jam 'hera ko ati- 
traūkti, nes jis savo kareivių 
P. Vietname' neturįs. .

Amerikos karo lėktuvai su
naikino šiaurės. Vietname tris 
priešlėktuvines baterijas. Bu
vo, pranešta, kad vienas ameri- 

., kiečių lėktuvas buvo numuštas 
.., Laose, kur j is puolė Ho Chi Min-

- j ho kelius. Abu lakūnai buvo vė
liau .išgelbėti helikopterio, šiais 
metais apie 75% visų lėktuvų 
puolimų buvo nukreipti prieš 
komunistų tiekimo kėlius. Ki
ti puolimai buvo šiaurės Viet
name, atsakant į komunistų 
priešlėktuvinės gynybos veiklą 
prieš neginkluotus žvalgybos 

‘ lėktuvus.l * - ' • " ' /

1/ Sangumo organai 
'perauklėjo poetą 
• MIAMI. — Kubai pavyko 

“perauklėti” vieną politinį ka
ilinį, žinomą rašytoją, poetą He- 
berto Padillą, 39 nu, kuris 1968 
m. gavo Kubos literatūros pre- 

\fmiją už sąvo; poezijos kūrinius.
- Jis kovo 20 buvo suimtas už veik- 

> v S lą prieš revoliuciją.
Paleistas iŠ kalėjimo rašyto- 

i jas paskelbė viešą, pareiškimą, 
z kuriame jis apgailestauja buvęs 
./ neteisingas ir nedėkingas Fide

liui Castro. Jis savo klaidas su
pratęs diskusijose su Kubos sau
gumo organais. Jis dabar norįs

- atsilyginti vyriausybei už savo 
•. nedėkingumą ir padarytas klai

das.
Kubos spauda ir radijas pla

čiai paskleidė poeto pareiškimą 
ir jo pažadą dirbti revoliucijos 
ir Fidel Castro labui.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Muitų 
valdyba paskelbė, kad iš Viet
namo, sugrįžtančių kareivių la
gaminuose ir siuntiniuose, atei
na tiek daug narkotikų, kad vi
si siuntiniai bus ateityje tikri
nami. Vien nuo kovo 1 d. buvo, 
rimčiau neieškant, surasti 248 . 
narkotikų siuntiniai. Viename 
siuntinyje rasta 17 svarų heroi
no.

NEY YORKAS. — “Nuosta
biausias pasaulio asmuo”, Gallu- 
po apklausinėjime tape Indijos 
premjerė Indira Gandhi. Netoli1 
atsilikę buvo Vokietijos kancle
ris Brandt, Izraelio Goldą Meir, 
Popiežius Paulius ir JT sekre
torius U Thant. “Nuostabiausias 
asmuo, istorijoj” išrinktas JAV 
prezidentas Abraham Lincoln. 
Kiti: Wintston Churchill, Ma- 
hatrna Gandhi, Wiliam Shakes- 
peare ir Sokratas. ' ' ’
■BOSTONAS. — Pakrančių 
Sargybos helikopteris. paėmė iš 
sovietų laivo Atlante “Trudovaja __
Slava” sunkiai sužeistą Jūreivį.

.WASHINGTONAS. - "
to tvarkos komitetas pritarė pa- kiau dėl bankų suvaržymų ir 
siūlymui samdyti senatui ir mer
gaites pasiuntinius, nors iki šiol 
būdavo tik berniukai. Mergaites 
siūlė sen. Percy iš Illinois ir sen. 
Javits iš New Ybrko. Bus lei
džiama taip pat samdyti keltu- kur nukrito. Kansas valstijoje 
vų patarnautojas moteris.

SACRAMENTO. — Kalifor
nijos gubernatorius Reagan iš
barė korespondentus,' kurie pa
skelbė, kad jis nemokėjo pajamų 
mokesčių už praėjusius metus. ’ žoliną ir kitus pramonės produk- 
Rėagan sako, kad per 5 metus, tus vis kyla, o žemės ūkio pro- 
kada jis yra gubernatorium jis dūktų kainos vis atsilieka. Pa- 
sumokėjo asmeninių mokesčių didėjo ūkių mokesčiai. Kada už 
91,128 dol. j 180 akrų ūkį 1967 metais mo

kesčiai Kansase buvo 350 dol. 
per metus, tas pats ūkis pernai 
turėjo sumokėti 700 dol. mokes
čių. Infliacija palietė ir ūkinin
kus, kurie skundžiasi, kad jų 
pagaminti produktai nepabran
go. Užaugintos kiaulės parduo-

COOLIDGE. — Arizonoje nu- , damos po 17 centų už svarą, o 
krito lėktuvas, užsimušė 12 as
menų.

DU VIENODI ERDVĖLAIVIAI IŠTIRS 
MARSO PLANETA E KELIŲ PUSIŲ

CAPE KENNEDY. — šiandien, 9:11 vai. vakare į erdves 
turi pasikelti naujas Marso planetos žvalgas — Mariner 8. Jis be 
įgulos pradės 6 mėnesių kelionę, kuri nuneš jį 287 milijonus my
lių iki Marso. Už 10 dienų, gegužės 18 d. į kelionę bus paleistas 
antras visai toks pat erdvėlaivis, Mariner 9. Pirmasis pradės 
skrieti apie Marsą lapkričio 14 d. Abu erdvėlaiviai turėtų skrieti 
aplink Marsą mažiausiai 90 dienų, o gali išbūti orbitoje ištisus 
metus.

PARYŽIUS. — Kinietis, kuris 
Paryžiaus aerodrome buvo iš
vaduotas iš grupės kinų, tempu
sių jį į lėktuvą, pareiškė norą 
grįžti į Kiniją. Jis iš ligoninės 
sugrįžo į Kinijos ambasadą.

Kuri sistema
geresnė P. Amerikai? i

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų Ekonominė Taryba Pietų 
Amerikos reikalams atmetė Ku
bos ir Čilės pateiktą rezoliuciją, 
kurioje raginama Pietų Ameri
kos ekonominės pažangos siekti 
socialistiniais metodais. Tuo 
klausimu įvyko ilgos ir išsamios 
diskusijos apie kapitalistinių ar 
socialistinių metodų veiksmin
gumą.

Kubos atstovas gyrėsi savo 
krašte padaryta pažanga, tačiau 
Brazilija, Meksika ir Argenti
na aiškino, kad jų padaryta eko-

Greit du amerikiečiŲ ervėlaiviai Mariner S ir 9 išskris be įgulu Į Marsą. Brėžinyje parodomos 
abieju erdvėlaiviy orbitos. Prie Marso jie atsi as tik po šešių mėnesiu kelionės. Mariner sve

ria 2,200 svary ir turi saulės antenas, kuriy plotis 22 pėdos ir 7 coliai.

AMERIKOS ŪKININKAI REIKALAUJA 
DIDESNIO DĖMESIO JŲ PROBLEMOMS

WASHINGTONAS. — Penktadienį Baltųjų Rūmų sode bu
vo atidaryta nedidelė žemės ūkio paroda ir paskelbta “saliuto 
žemės ūkiui” diena. Prezidentas Nixonas pradėjo rodyti susi
rūpinimą Amerikos žemės ūkio padėtimi. t7kininkai, kurie papras
tai remdavo respublikonų partiją ir jos konservatyvią politiką, 
ėmė nerimauti ir statyti reikalavimus valdžiai. Kada prezidentas 
prieš porą mėnesių buvo nuvažiavęs į Des Moines, jį ten su pro
testo demonstracijomis pasitiko ne tik studentai, bet ir grupė 

, ūkininkų, reikalaujančių didesnių kainų už jų-auginamas kiaules.
...

‘ VĖLIAUSIOS. ŽINIOS
'Baltųjų Rūmų sodo parodoje 

pakviesta dalyvauti 60 ūkinin
kų. Jie perduos prezidentui ūki
ninkų reikalavimus. O jie yra 
— didesnės kainos už žemės 

i produktus. Ūkininkams.
- Sena-' gauti paskolas darosi vis sun-

aukštų procentų. Sakoma, kad 
Amerikoje apie trys milijonai 
ūkininkų yra prasiskolinę ban
kams. Paskolas gauti apsunki
na ir tai, kad žemės vertė daug 

kainos nukrito 5%, o lowoj 6%. 
Geriau laikosi dideli ūkiai, ta
čiau mažųjų tarpe pasitaiko 

.daug bankrotų.

Kainos už mašinas, alyvą, ga-

miestuose tų kiaulių mėsa par
duodama nuo 50 iki 90 centų 
už svarą.

Ūkininkai sako, kad jei prezi
dentas nieko nedarys, Ameri
kos ūkininkai ateinančiuose rin- 

|kimuose tikrai nebalsuos už pre
zidentą Nixona. Tuo galima pa
tikėti, nes 1970 metų rinkimuo
se vidurio Amerikoje, vadina
moje “kukurūzų juostoje”, res
publikonai prarado aštuonias 
Atstovų Rūmų vietas ir penkias 
gubernatorių vietas.

nominė pažanga, nors ir kapita
listiniais metodais, esanti dar di
desnė už Kubos. Čilės delegaci
ja šiose diskusijose parėmė Ku
bą, tačiau jai nepavyko savo 
pusėn patraukti Boliviją ir Pe
ru, kurias valdo “revoliucinės” 
karinės valdžios.

4^ V. Vokietijos kabinetas nu
tarė paleisti markę “laisvai plau
kioti”, kol pats gyvenimas nu
statys jos vertę ir santykį su 
doleriu, šiandien Briuselyje pra
sideda Europos rinkos valstybių 
finansų ministerių pasitarimai 
dėl dolerio krizės.

Bedarbių skaičius Ameri
koje balandžio mėn. siekė 6.1%. 
Negrų tarpe tas nuošimtis buvo 
19%/

General Motors ir Chrysler 
pareiškė, kad iki 1976 metų ne
pasiseks pagaminti automobilių 
motoro, kuris neterštų oro.

♦ Prancūzijos prezidentas 
Pompidou vakar skrido naujo 
Concorde SST lėktuvo bandy
me. Jis iš lėktuvo radijo ban
gomis pasakojo savo įspūdžius. 
Tas lėktuvas skrenda du kart 
greičiau, negu garso greitis.

Valstybės sekr. Rogers Iz
raelyje iš lėktuvo pamatė strate
giniai svarbu Sharm El Sheikh 
iškišulį, kurio Izraelis nesutin
ka atiduoti Egiptui. Rogers 
skraidė su Izraelio štabo vir
šininku apie dvi valandas.

♦ Viceprezidento Agnew pa
tarėjas David Keene pareiškė, 
kad praėjusios savaitės demons
tracijos buvo rengiamos ne pa
cifistų, bet komunistų, kurie tar
nauja Hanojui ir siekia Ameri
koje revoliucijos.

KANSAS CITY. — “National 
Catholic Reporter” laikraščio re
daktorius buvo pašalintas iš pa
reigų. Jis neseniai buvo suim
tas Washingtone kaip demons
tracijų prieš karą dalyvis.

MASKVA. — Diplomatiniai 
sluoksniai kalba, kad sovietų 
ambasadorius Prancūzijoje Va
lerian Zorin greit bus paleistas 
į pensiją, jo vieton numatomas 
dabartinis ambasadorius Rytų 
Vokietijoje Piotr Abrasimov.

Nuteisė lenką 
už šnipinėjimą

WASHINGTONAS. — Vals- 
tybės departamentas įspėjo len
kų kilmės Amerikos piliečius, 
kad jie būtų atsargūs planuoda
mi lankyti Lenkiją. Departa
mento tarnautojas Charles Bray 
nurodė, kad kartais Lenkijos, 
ambasada duoda vizą norėda
ma “pagauti!’ savo buvusį pilie
tį, kaip įvyko su Adam Muelle- ’ 
riu, kuris gavo vizą, o Lenkijoje 
buvo suimtas, kai atvyko aplan
kyti savo 81 metų tėvo.

Adam Mueller, gyvenęs Day
ton, Ohio, inžinerius Lenkijos 
teismo buvo nuteistas "• 5. me
tais kalėjimo už tai, kad jis iš
davęs prieš 13 metų Lenkijos 
pramonės paslaptis vakarų val
stybėms. Muelleris, 43 metų, 
pabėgo iš Lenkijos 1958 m. Jis 
Vakarų Vokietijoje papasakojęs 
apie lenkų plieno liejyklą ir apie 
jos apylinkėje esančius karinius 
dalinius. Muelleris 1960 m. at
vyko į Ameriką ir čia gyveno 
iki šių metų, kada sumanė ap
lankyti Lenkijoje likusį tėvą, 
čia jo jau laukė lenkų saugumo 
valdininkai.

SASEBO. — Korėjos sąsiau- to užsienio reikalų komitetas 
ryje susidūrė amerikiečių karo 
laivas su sovietų vilkiku. Abu 
laivai sužaloti, tačiau žmonių 
aukų nebuvo.

TOKIJO. — Europos valsty
bėms nenorint pirkti dolerių, 
juos perka Japonija už savo je
nas. Ketvirtadienį Japonijos 
Bankas supirko 300 mil. dolerių.

Naujas Nata viriininkat dr. James 
Fletcher Vadovaus aeronautikos Ir 

erdvės tyrimu programoms.

Čikagoje įsteigta 
žydų lygos grupė

ČIKAGA. — Illinois universi
teto Circle Campus buvo suda
rytas žydų Gynybos lygos gru
pė, į kurią įstojo apie 150 stu
dentų. Čikagoje lankėsi lygos 
vadas rabinas Meir Kahane. Jis 
ragino jaunus žydus kovoti 
žydų teises, nes niekas kitas 
jas nekovos.

už
už

Rabinas Kahane kritikavo pa
žiūrą, jog smurtas netinkąs žydų 
charakteriui ir tradicijoms. Jis l 
pareiškė, kad tokia nesąmonė 
kilusi iš žydų bailumo. Jis nu
rodė, kad ir Moze nebijojęs pa
naudoti jėgos, kada reikėjo gin
tis.

Kahane pasakė, kad Ameri
kos jauni žydai eina kovoti už 
negrų teises Šeimoj, Alabamoj, 
tačiau jie neįsijungia į kovą už 
savo tautos žmones Sovietų Są
jungoje. Prieš kelis metus „Iz
raelis gavęs daug simpatijos' vL 
same pasaulyje, kai Atėnuose 
buvo susprogdintas Izraelio lėk-' 
tuvas. Kada tačiau Izraelis pats 
susprogdino 13 lėktuvų Libane, 
pasaulio užuojauta buvo praras
ta. “Kada užmušamas vienas 
žydas, mes gauname užuojautą, 
kada užmušami du žydai, gau
name didesnę užuojautą, o kada- 
nužudomi šeši milijonai — Willy. 
Brandt važiuoją'į Lenkiją, atsi
klaupia ir verkia. Mes nenori
me užuojautos, tegu verčiau mus 
smerkia’, kalbėjo rabinas Ka
hane.

Ragina neduoti 
Pakistanui ginklų
WASHINGTONAS. — Sena- 

vienbalsiai pareikalavo, kad vy
riausybė nesiųstų ginklų Pakis
tanui. ši rezoliucija yra daugiau 
simbolinė, nes Amerika nuo ko
vo 25 d., kada prasidėjo benga
lų sukilimas, nesiunčia Pakista
nui ginklų ar amunicijos.

Rytų Pakistano gubernato
rius gen. Tikka Khan spaudai 
pareiškė, kad Daccoje per kovas 
žuvo apie 150 asmenų, b ne tūks
tančiai, kaip pranešinėjo užsie
nio spauda, paklausiusi Indijos 
skleidžiamų gandų. Pakistanas 
įsileido į Rytų Pakistaną gru
pę užsienio korespondentų, ku
rie praneša apie ramų Daccos 
miesto gyvenimą. Gubernato
rius pareiškė, kad sukilėliai di
deliais skaičiais pasiduoda vy
riausybės kariuomenei ir sukili
mas baigiasi. Per metus, jei 
gyventojai kietai dirbs, bus at
statytas normalus gyvenimas. 
Greit Daccoje bus panaikintas 
draudimas naktį vaikščioti gat
vėmis. Maisto Rytų Pakistane 
esą užtektinai, tik sunkiati su 
jo pristatymu, nes susprogdin
ti keli svarbūs tiltai ir sugadin
ti keliai.

Erdvėlaivių pasiuntimas rei
kalauja kruopštaus pasirengi
mo ir labai tikslių apskaičiavi
mų. Erdvėlaivio kelias yra lenk
ta linija. Planeta nuo žemės 
bus, kai Mariner įeis į jos or
bitą, 76 milijonus mylių atstu
me, tačiau su trajektorija skris
dami erdvėlaiviai turės atlikti 
287 mil. kelią. Palyginimui, mė
nulis pareikalauja “tik” 238,- 
000 mylių kelionės.

Abu Mariner laivai turi ne
dideles raketas, kurios gali bū
ti penkis kart uždegtos ir už
gesintos. Du uždegimai bus rei
kalingi krypties pataisymams 
kelionėje į Marsą. Vienas užde
gimas reikalingas erdvėlaivio 
greičio pristabdymui įeinant į 
orbitą ir kiti — orbitos pakeiti
mui. Abu laivai turės po dvi 
televizijos kameras, vieną jų su 
teleskopiniu stiklu, kuris galės 
fotografuoti futbolo lauko di
dumo objektus. Pirmasis Ma
riner skries apie Marsą 750 ir 
10,000 mylių orbitoj, o antra
sis — 5.30 ir 20,500 mylių orbi
toje.-* Vienas erdvėlaivis orbitą 
padarys kas 12 vriaiidu, 'o ant
ras — kas 20 su puse valandos.

Mariner . platformoje bus -’ir 
daugiau įvairių instrumentų,: kį- 
rie nustatys Marso planetos 
charąkteristikas. . Marsas žmo
nes domina jau daug šimtų .mė
tų. Praėjusio šimamečįcL .as
tronomai su netobulais telesko
pais įži ūrėjo Marse linijas ir 
skelbė, kad tai kanalai, 'iš
kasti protingų būtybių. Vėliau 
ta teorija buvo atmesta. Ir da
bartiniai Marinef laivai nepa
sakys ar Marse yra gyvybė, ta
čiau daug sužinos apie tai gyvy
bei reikalingas sąlygas. Gal pa
aiškės įvairių spalvotų Marso 
dėmių priežastys.

Galimas daiktas, kad ir so
vietai šiomis dienomis pasiųs 
į Marsą erdvėlaivį, nes tokia 
proga pasitaiko tik kas 25 mė
nesiai, kada Marsas ir žemė sa
vo orbitose apie saulę suartėja.

Graikija - Albanija 
atnaujina ryšius

ATĖNAI. — Graikija ir Al- 
banja nutarė atnaujinti diplo
matinius ryšius, kurie nutrūko 
prieš 31 metus. Kartais tų kai
myninių šalių santykiai būda
vo gerokai įtempti, nes Graiki
ja reiškia pretenzijas į Albani
jos valdomą šiaurės Epiro pro
vinciją, kurioje gyvena daug 
graikų kilmės žmonių.

Graikijos santykiai su Albani
ja nutrūko 1940 metais, kada 
Italija per Albanijos teritoriją 
puolė Graikiją. Iki šių dienų 
karo stovis nebuvo panaikintas, 
nes nebuvo pasirašyta taikos su
tartis. Pernai sausio mėnesį bu
vo susitarta atgaivinti abiejų 
šalių prekybos ryšius, o spalio 
mėn. buvo atstatyti tiesioginiai 
telefono ryšiai. Dabar bus už
megzti pilni diplomatiniai ry
šiai. . ...



VIETNAMO KARAS PRIE BALTŲJŲ NAMŲ 
turinti daugiau klausimų jiems, 
į kuriuos noriai atsakinėdavę.

Kad vietkongiečiai su Webb, 
kaip ji pasakoja, gražiai elgėsi, 
reikia patikėti. Man atrodo, jog 
čia nereikia būti kokiu nors iš
minčium, kodėl jie tą toleranci
ją rodė. Jie iš anksto žinojo, ko
kie bus Webb atsiliepimai apie 
juos amerikiečių spaudoje. Pir
mieji tos gegutės garsai rodo, 
kad jie neapsiriko.

Vietnamo karas prieš keletą 
metų prasidėjo kažkur keli Šim
tai mylių nuo Saigono. Vėliau 
besiplėsdamas palietė patį Sai- 
goną, o dabar pagrindinis kovos 
laukas yra ne prie Saigono ar 
kur nors Combodijoje, bet ant 
Baltųjų Namų slenksčio. Dėl 
esamos padėties negalima kal
tinti vien susivėlusių kūtvėlų 
nei Nixono vyriausybės. Di
džiausi kaltininkai dėl karo ne
sėkmių ir nuolatinio keliamo cha
oso yra tie, kurie dirbdami prie
šo propagandai be atvangos 
kiekvieną dieną spaudoje, radijo 
bangomis ir per televizijos ekra
nus mus maitina, plauna smege
nis, kad vietkongiečiar ir šiau
rės vietnamiečiai yra humaniš
ki, tvirti,;šupratingi, tolerantiš
ki ir t<t/ Tuo pačiu metu kaip 
Avinis kala mums; t galva, kad 
amerikiečiai kari'ąi'yra žmogžu-

Chicago Tribun gegužės 2 d. 
laidoje paskelbė, United Press 
I n ternational korespondentės 
Katy Webb pasakojimus apie 
jos 23-jų dienų belaisvę viet- 
kongiečių rankose. Jau antraš
tėje ji sako, kad vietkongiečiai 
yra tvirti bei patvarūs.

28 metų Webb ir Japonų 
spaudos fotografas Toshiichi Su
zuki į vietkongiečių belaisvę 
Combodijoje pateko balandžio T 
d. ir ten buvo išlaikyti iki ge
gužės 1 dienos.

Gegužės 1 dienų prieš sau
lėleidi, po specialiai surengtų 
ceremonijų, kuriose buvo pasa
kytos toms iškilmės pritaikintos 
rergalės prakalbos, Webb ir Su
ruki iš belaisvės buvo paleisti. 
Perskaičius koresp. Webb pir
muosius įspūdžius, kuriuose ji 
pasakoja apie pasigėrėtiną viet- 
kongiečių humanišką globą jų 
belaisvės metu, neskaitant vai
šes saldainiais ir šviežiais bana
nais. Juos vietkongiečiai pri- 
skindavę keliaujant per džiung
les. Be to, jie nublizgino jos 
elektrinę lemputę, kad geriau 
šviestų keliaujant nakties me
tu... Kada ji kaipo koresponden
tė darydavo su vietkongiečiais 
pasikalbėjimus, po tokių pasikal
bėjimų vietkongiečiai pas ją sįi- 
grįždavę. pasiteirauti ar ji ne-
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Ford City centre surengtoje Lietuvi? Savaitėje vienos dienos programą surengė Balio Pakito vadovaujamos 
lietuvaitės kanklininkės. Paveiksle matome patį Pakšte, grojantį ragu, o kanklininkes, grojančias kanklėmis.

Foto V. Noreikos

lapiuose skleidžiančius lietu-. 
vių tautos politines ir kultūri-| 
nes pastangas išsivaduoti iš 
žiauraus, jiems klasta ir smur 
tu primesto bolševikų rusų re
žimo. Linkėjo tą kovą sėkinin 
gai laimėti. Čikagai jis prana
šavo gražią ateiti, pabrėžda
mas, kad čia ir dirbti, ir gy
venti, ir bedarbiams yra gėrės 
nės sąlygos, negu kur nors ki
tur JAV.

Paskaitoje dalyvavo apie 80 
žmonių. Už įdomią ir turinin
gą paskaitą prelegentui buvo 
sukeltos gausios ovacijos. Po 
paskaitos buvo kuklios vaišės, 
kuriose prelegentas mielai su 
lietuviais pabendravo, pasida
lino įspūdžiais bei nusifoto
grafavo.

Prelegentui išvykus, čia pat 
buvo paminėtos Stanley Bal- 
zeko, Sr. 78 metų amžiaus su
kaktuvės. Sveikinant jį, sve
čiams buvo pateikta šampano 
ir užkandžių. Kadangi šis “po
būvis” Įvyko Jurginių išvaka
rėse, tai ta proga buvo pasvei

kiutas ir p. Jurgis Kasakaitis, 
muziejaus bibliotekininkas. 
Pobūvis užtruko iki 10:30 vai. 
vakaro. (kp)

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvykty klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, k aki y vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs

AHO LOAM AS5K. 
i *
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on 
investment 

account^.,
—• mėty eertifi-

4. catams. Mažiau- 
" jia $5,000 

ar-daugiau

džiai — žudą vaikus, moteris, 
senelius ir kitus niekuo nekaltus 
gyventojus, kad daug kareivių 
yra iškrypėliai ir visokie kito
kie. Jeigu šiuo metu negali “iš
aiškint” naujų žudynių, tai nors 
tuos pačius įvykius, kurie įvy
ko prieš keletą metų, kiekvie
ną dieną po kelis kartus- karto-* 
ja-

Jie sukurstė dalį nedisciplinub- 
tos amerikiečių visuomenės, ku
ri šiandieną mosikuodama viet- 
kongiečių vėliavomis ant Baltų
jų Namų slenksčio reikalauja 
mūsų vyriausybės besąlyginės 
kapitbliacijos Vietname ir čia.

KienOį jeigu ne jų, vedama 
nuolatinė priešui naudinga pro
paganda daugiausia pasitarnau
ja dėl Paryžiuje vedamų pasita
rimų nesėkmės? Šiaurės Viet
namo ir Vlėtkohgd ’ vadovybės 
nerodo mažiausio noro susitar
ti, tikėdamiesi, jog jiems pavyks 
per savo agentus demoralizuoti 
amerikiečių visuomenę, kuri pri
vers Amerikos vyriausybę besą
lyginiai kapituliuoti.

Ne. prez. Nixono vyriausybė 
yrą kalta.,už nelabai sklandžiai 
vykstantį, visišką karo vedimo 
perdavimą į pietų vietnamiečių 
rankas. Priešas, matydamas 
Įtiek vieną dieną didėjantį chao
są veikiantį'į amerikiečių karių 
moralę, suaktyvino visose vie
tose ofenzyva. Ne Nixonas yra-

kaltas, kad šiaurės vietnamie
čiai nesileidžia į jokias kalbas dėl 
belaisvių iš abiejų pusių paleidi
mo. Atsakomingi yra tie kar
veliai ir gegutės, kurie be at
vangos veda priešui naudingą 
propagandą, demoralizuodami 
amerikiečių visuomenę, tuo pa
čiu keldami priešo moralę ir duo- j 
darni naujų vilčių karui laimėti, j du išbristi.

Suprantama, kad Amerikos kon
stitucija garantuoja spaudos ir 
žodžio laisvę, bet kada toji lais
vė panaudojama priešo naudai ir 
savos visuomenės demoraliza- I 
cijai, anarchijos įvedimui šia- > 
me krašte, vyriausybė turėtų 
imtis reikiamų priemonių iš to 

< chaoso vienokiu ar kitokiu bū- 
K. Radvila
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Chicaga praeityje, dabar ir ateityje
Paskaita Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje

Kaip spaudoje jau buvo 
skelbta, balandžio 22 d. (8 — 
9 v. v.) Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje įvyko paskaita, 
tema: Čikaga praeityje; dabar 
ir ateityje’’. Paskaitininką prf 
statė muziejaus prezidentas p* 
St. Balzekas, jr.,< o ilgesnį įve
damąjį žodi tarė muziejaus žo 
džio ir meno skyriaus direkto
rius, kuris yra lietuvių tautos 
istorijos — kultūros nelietu
vių tarpe populiarinimo komi 
teto narys. Tai *p..;Ą. R* Mad
sen, žurnalistas, buvęs Chica- 
gos; Tribune foto departamen
to direktorius, t

Prelegentas M J Patrick L. O’ 
Malley yar baigęs Notre Dame 
universitetą ir mokslus gilinęs 
užsienio universitetuose. Tai 
plataus masto mokslininkas, 
mokslo Įstaigų ir . studentų orga
nizacijų rėmėjas, Čikagos biz
nierių s-gos ir konvencijų bei 
pasaulinio turizmo biuro pre
zidentas. Kilęs jis iš Šo. Bosto
no, augęs “Darbininko” kai
mynystėje, tad ir su lietuviais 
iš mažens turėjo progos susipa 
žinti. Turizmo organizacijos 
reikalais jis dažnai važinėjąs 
ne tik po Ameriką; bet po pla
tųjį pasaulį. Jam- visur esą 
malonu susitikti arba nors ką 
nors apie lietuvius patirti. Vi
sur apie juos-; atsiliepiama 
kaip apie gerus, stropius, darb
ščius ir sąžinhigus- žmones bei 
savo gimtosios -šalies patrio
tus. - r-

Padaręs Čikagos miesto pra 
eities apžvalgą, 'pabrėžė, kad 
Čikaga savo mokslo Įstaigų 
gausumu, muziejais, kultūros, 
pramonės ir prekybos Įstaigų 
gausumu bei biznio pažangu
mu Amerikoje pirmauja. Tik 
Čikagoje yra tokios erdvios 
kaij> McCormack Place, .Am
fiteatras ir kt. salės -įvairiom 
parodom,, konvencijom ič Šven 
tėm rengti. Todėl čia kasmet 
Įvyksta daugybė. įyairi.ų kon
vencijų, kurios restoranams 
ir viešbučiams ižf kitoms pre
kybos Įstaigoms.'palioką- apie 
bilijoną dolerių:O miestui tai 
labai daug reiškia. Jis spren
džiąs, kad 1972 metais respub 
likonų ir kt. politinių grupių 
konvencijos busiančios Čika
goje-- 1 •

Jo žiniomis, lietuviai savo 
organizuotumu, savo kultūrin 
guniu ir kitais gerais privalu
mais gali būti pavyzdžiu vi
soms kitoms etninėms gru
pėms. Tai esą patiria, kad iš 
lietuvių vieningo ir labai kul-

lūringo reagavimo į tautiečio 
Simo Kudirkos išdavimą. Lie
tuvių sugebėjimo dėka tas iš
davimas plačiai praskambėjo 
visame pasaulyje ir Sukėlė 
pasipiktinimą.

Baigdamas savo paskaitą, 
prelegentas sveikino p. Stan
ley Balzeką jr., pagirdomas ji 
už tokio gražaus lietuvių kul
tūros muziejaus įsteigimą ir 
jo plėtimą. Sveikino visus lie
tuvius, remiančius ši muziejų, 
lietuvių spaudą ir visus spau
dos darbuotojus, spaudos pus-*
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Im stock in America.

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda- dividendus už visą mėnesi.
- pivfdendai mokami sausio- ir liepos* 31 d.

‘ Prašome aplankyti naują mūšy narną.
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NINA PAVLOVS’KAMOTINA
Šis kūrinys buvo atspausdintas liter, priede ukrai

niečių laikraščio “Mūsų Gyvenimas” (25 gegužio, 1946), 
leidž. Augsburge, Feder. Vokietijoje ir daug kartų 
perspausdintas kitur.

Ką aš, sena motina, galiu 
jums papasakoti?

Kaip plaka bei skauda širdis ?
— kai maldos ji kupina už savo 
vaikus! Kaip ji laimina juos 
kentėjimams ir net mirčiai? — 
kai žino, kad taip reikia!

Taip reikia, nes antroji Mo
tina, liūdesio apimta, sielojasi 
ne mažiau už mane. O aš gi — 
Jos kūno dalis, mano kraujas te- 
kc. gyslomis ir Jos — mano Uk
rainos !

— Aš einu kautis už Ukrainą, 
motute — pasakė man sūnus, 
pasiekęs savo žvilgsniu tiesiai 
mano širdį.

Jo akys, šviesios ir mėlynos
— kaip pats dangus. Jose tas 
pats skaistumas, kuris nenuodė
mingu daro žodį “meilė”, sykiu 
ir ta ugnis, kuri sustirpdo nepa
sitikėjimo ledą, ir ta gelmė, ku
rioje gali nuskęsti mintis.

Bet man — jis tik sūnus, ir 
jo akys — tik mano sūnaus akys, 
o jose aš tematau savo jaunatvę 
bei laimę, jose mano praeitis ir 
mano ateitis.

Taip, tai tik mano sūnus. Aš, 
štai, glaudau ranka jo švelnius 
plaukus, jo aukštą kaktą, lie- 
čiuosi lūpomis jo skruosto.

— Kada eini, sūnau ?
— Rytoj. Tėvynė šaukia. Aš 

nežinau, motute, ar mes nuga
lėsime, bet mes pratiesime kelią 
į pergalę. Tu juk žinai, mylimo-

ji, ka reiškia — kelias į perga
lę!...

Jis vis žiūri į mane savo mė
lynomis akimis — ir aš žinau 
tą kelią į pergalę.

— Jis nutiestas gyvų žmonių 
širdimis — tokiomis karštomis 
bei ištikimomis, kaip tavo, sū
nau, ir tokiomis akimis — jau
nomis bei skaisčiomis, kaip ta
vo. O dar tikėjimu, jėga, did
vyriška drąsa ir... motinų ašaro
mis. Ne, mano sūnau, šios aša
ros ne tik atsisveikinimo ir šird
gėlos... Tai ašaros liūdesio ir 
meilės, rūstumo ir sykiu džiaug
smo. Tai ašaros, tekančios ug
nimi — ne vandeniu.

O, širdie! — virsk trimitu, tri
mitu Rolando — šauk į kovą, į 
pergalę. Neverk, o kelk pavo
jui, siųsk kovon, degink ugni
ne srove! Lašėk žemėn krauju 
— ženklu pergalės! Krisk sau
lės spinduliu ir išguldytą javą 
prikelk! Judink miegančius, at
verk bailias širdis — negąsdink, 
ne lilūliuok, o žadink. Ir nevil- 
gyk žemės tik mirusia rasa.

Nes aukojami jūs, sūnūs ma
no — mirties akivaizdoje visi 
kovotojai, einą su mano sūnu
mi, yra mano vaikai, mano sū
nūs— jie atiduoda savo širdis, 
savo jaunystę, savo kraują, sa
vo gyvybes — už Tave, mano 
Motina, Ukraina mano...

Taip, mano sūnūs girdi Di-

j sėmėsi jėgas meilės hei pasiau
kojimą Tėvynei.

Viso to man, motinai, jau ne
reikėjo sakyti sūnui — visa tai 
jis jau gerai žinojo — jis buvo 
mano sūnus, jaunas ir dabar jau 
ginkluotas šautuvu. O manyje 
dabar liko tik Motinos širdis — 
aš noriu ją įdėti mano sūnaus 
krūtinėn, kad priešo šūvis kliu
dytų mano širdį, ne sūnaus.

— Mes nugalėsime, motute! 
sutiksi mane prie mūsų 

— ir tavo akys bus tokios 
bei džiaugsmingos, kaip

rd-
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džiojo Vado balsą ir jie visi ei
na jo šaukiami, nes Jo šūkis — 
už Ukrainą!

Ar nugalės Jis? Aš Jį žinau 
ir todėl atiduodu savo sūnų. 
Kas Jis? žmogus, žinąs ukrai
niečių žemės kvaptį, o sykiu ir 
jos kentėjimus bei laisvės ilgesį
— didį skundą ant žiauriai ją 
mindančių priešų. Jis tikrai ma
tė, kaip tą žemę trypė priešų ba
tai, jautė kaip jie žalojo mūsų 
gimtąją kalbą, kaip mūsų tau
rių minčių perlus svaidė pur- 
van ir juos ten trypė. Jis žino
jo priešų geismą apakinti mus
— kad mūsų akys nematytų 
mūsų gimtojo krašto grožio, su
kaustyti mūsų rankas — kad ne
pakeltų kardo prieš juos, mus 
žiauriai skriaudžiančius. Jis ži
nojo juos geidžiant užlieti mū
sų sielas nuodais — kad mes 
taptume Ukrainos išdavikais, 
kad mes nusigręžtume nuo mū
sų Tėvų žemės .krauju pasru
vusio veido ir kad vėl nukryžiuo
tume Dievą mūsų širdyse... Ir 
jie tai darė mūsų namuose — 
kojomis mindė mūsų šventąsias 
ikonas, šaudė į mūsų dvasinin
kus, griovė ir degino mūsų šven
toves... Ir mes turėjome tai iš-, 
kentėti, nes priešai nešė tą siau
bą, grasindami savo kraujuo
tais durtuvais, o juos lydėjo Uk
rainos vaikų krauju dėmėtos 
priešų vėliavos.

Ir tuomet žmogus — taip, ei
linis žmogus, net nebuvęs ka
riškiu, tapo kovotoju ir net did
vyriu — paprastai, bet valdin
gai įsakęs:,

— Už Ukrainą!...
Ir jo balsą išgirdo visi tie,

kas žinojo esą Ukrainos sūnu
mis — pasiėmė ginklus, priglu
do prie savosios žemės ir klau
sėsi... Ir girdėjo tos savos že
mės, Ukrainos gelmėse plakant 
krauju srūvančią širdį — iš jos

Ir tu 
vartų 
tyros 
Velykinių žiburių liepsnos, nes
juk skambės visų mūsų, jau lais
vų šventovių varpai ir mes grį
šime su iš mūsų krūtinių gel
mių pergale skambančiu him
nu!...

— Už Ukrainą, už Ukraina!...
Sūnaus, mano sūnaus balsas, 

galingas malda ir jėga, galuti
nės pergalės tikėjimo kupinas, 
liejosi į mano motinišką sielą 
— aš atsiklaupiau ir... negalė
jau prisiminti maldos žodžių.

Tik mano motiniška širdis ai
manavo...

Atsimenu, kad aš, jau išžy
giuojantį savo vienintelį sūnų 
palaiminau iškovoti laisvę mūsų 
Ukrainai — ir visoms paverg
toms Motinoms!

Iš ukrainiečių kalbos laisvai 
išvertė Jonas D. čėsna.

Žada sušelpti 
privačias mokyklas

IJIiijois se.nąto ir ajstoyų 
mų švietimo komitetai pritinę
įstatymą, kuris duos priva
čioms mokykloms 30 milijonų 
dol. paramos.* Senate įstaty
mas priimtas 9 — 6 balsais, o 
atstovų rūmuose 12 — 9. Tas 
rodo, kad opozicija įstatymui 
buvo nemaža.

Pernai ir užpernai panašūs 
parapijų mokyklų biliai praė
jo per atstovų rūmus, bet bu
vo atmesti senate. Oponentai 
sako, kad Įstatymas, duodąs 
privačioms mokykloms lėšas, 
nesiderina su konstitucija, ku
ri atskiria valstybę nuo bažny
čios. . •

CTA prašo lėšų
CTA lėšų klausimą vėl svars 

to Illinois senato lėšų' komite
tas. Čikagos atstovas sen. Ro
bert Cherty pareiškė komite
tui, kad CTA deficitas šiais 
metais sieks apie 29 milijonus 
dolerių. Jei Springfieldo sei
mas priimtų m'ero Daley pa
siūlymą ir skirtų lėšų CTA rei-:

POV. DIRKIS

negali suteikti šeimai to, ko ji 
pati neturi. . ,

Tik tvirtai i savo šeimos eg- 
zistenciją šaknis įleidusi mo
teris motina duoda tai, ko
jokius turtus nupirkti nei ki
taip įsigyti neįmanoma.

užMOTERIS - MOTINA

LuhiniL tai CTA galėtų net su
mažinti dabartines bilietų kai
nas penkiais centais. Tačiau 
CTA turipU gauti. 21 
dol. Illinois įždo 'Subsidiją.

APLANKYKITE
SAVO GIMINES

ŠIĄ VASARĄ
Jeigu Jūs planuojate šią vasa

rą aplankyti savo gimines Lie
tuvoje, Jums bus idomu ir nau
dinga žinoti, kad Gordon Travel 
Sen ice, Prudential Plaza, Chi- 

1 cagoje, yra numačiusi tris gru
pines seimų keliones i Lietuvą 
šią vasarą, su šiomis išvykimo 
datomis: liepos 6 d., liepos 29 d. 
ir rugpiūėio 17 dieną.

Kiekviena grupė turės 11 die- 
> nų programą Lietuvoje: 8 die
nas Vilniuje ir tris dienas Drus
kininkuose. Laike buvojimo 
Vilniuje, bus pilnos dienos iš
vykos į Kauną ir Trakus.

Gordono Kelionių biuras reng
davo grupines šeimų ekskursi
jas i Lietuvą per daugelį metų 
ir keliauninkams lietuviams 
jis yra gerai žinomas teikimu 
pirmos klasės patarnavimų už 
priimtinas kainas.

Norint gauti kelionitj detales 
ir kainas, skambinkite
‘ , MR* WILLIAM BRADT, 

tel. 644-3003
ir pasakykite jam pageidau
jamą kelionės laiką arba užei
kite’ į

GORDON TRAVEL RAŠTINE,

Prudential P lažo s arkadoje, 
Chicago.

Atdara nuo pirmadienio iki 
penktadienio darbo valandomis.

Visose kultūrose nuo amžių 
pradžios mbteris buvo vadi
nama didžiąja motina, žeme 
maitintoja ir’ daugeliu pana
šių vardų, reiškiančių tą patį: 
žemę, motiną, gyvybę, arba Ma 
rijos žodžiais tariant angelo ap 
lankymo metu “tebūna taip, 
kaip tu pasakei”.

Toks pasakymas iš vienos 
pusės yra sąmoningas ap
sisprendimas, o iš kitos — sa
vanoriška auka atiduoti savo 
gyvenimą naujai gyvybei. Ma
no supratimu čia ir glūdi pati 
svarbiausia priežastis, kodėl 
moteris nebijo motiniškos kan 
čios Jos prigimtis skirta nau
jai, gyvybei teikti. Mokėjimas 
kantriai* laukti,- kentėti tai ne 
tas pat, kaip nieko neveikti 
arba -nuobodžiauti. Moterišku
mas yra moters egzistencijos, 
ašis: ar ji būtų ištekėjusi ar 
ne, ar turėtų vaikų ar ne. Mo
tiniška globa silpniesiems au
kojimasis, savęs užmiršimas,, 
tai nėra tik ornamentai gyve
nimui pagražinti: jie reguliuo 
ja pasaulio širdies plakimą. O 
kur trūksta motiniško tarpi
ninkavimo, ten užtenka vietos 
tik patiems stipriesiems. Ži
nom, kad moteris savo ranko
se laiko rytojų. Kiek vaikai 
meilės bus gavę iš savo moti
nos, tiek jie galės jos parodyti 
kitiems. Vaiko siela tai ekra
nas: kokius jausmus ir pa
veikslus Į ją projektuosi, to
kius vėliau joje pamatysi. Mo
tinos meilė teikia vaikui sau-

gumą ir 
jausmą, 
žmones,

Pagarba žmogui, mokėji
mas sugyventi, pasitenkinti 
tuo ką turi, nėra galimi išmo
kyti žodžiais, tai yra laimin
gos vaikystės ir gero pavyz
džio vaisiai, už kuriuos didžiau 
šia dalimi atsakinga yra mote
ris — motina. Visos motinos 
augina ir auklėja vaikus, bet 
ne visos susilaukia tokių. re
zultatų, kokių nori. Tai di
džiąja dalimi nuo jų pačių pri 
klauso. Jei namuose nebus tin 
karnai plakančios motiniškos 
širdies, jei šeimoje nėra cent
ro, aplink kurį suktųsi visas 
jos gyvenimas, nėra lyginan
čios Įtakos, kuri švelnina visų 
šeimos narių nuotaikas, tegul 
maistas ir rūbai geriausiai bus 
parūpinti ir sutvarkyti, jei 
motina pati nesubrendusi, ji

savimi pasitikėjimo 
Ji padeda pamilti 
gyvenimą.

1914 riietu
*4 - - rT '■ * * * 2 < - . '

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

$20,000

Passbook Savings 
All accounts com-, 
pounded daily — 

paid quarterly
INSURtO

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

' 4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 6063*?'

PHONE; 254-4470 «■

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę" 
augti - taupykite!

PER ANNUM

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

UP TO

Safety ofv/ 
' YOUR SAYINGS

INSURED

Anglijoj, jau buvo įtrinkta gražuoli 
"Mils England", kuri dalyvaus Euro
pos ir Pasaulio gražuoliu varžybos..

Ji yra Marilyn Ward, 21 maty.

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

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

PER ANNUMPER ANNUM

Chicago Savings
_ and Loan Association

Pas mus taupomi jūsų pinigai 'a 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druętnenę ir parūpirta'Įondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

NIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais /TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams -_______________$22.00
pusei metų______________ $12.00
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui — $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams$20.00 
pusei metų$11.00

trims mėnesiams _______ — $6.00
vienam mėnesiui ...............  $2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams _________________ $23.00
pusei metų______________ $13.00
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smėlyje” parašiusi vos 27 metų sulaukusi. Kaip vienas, 
taip antrasis jau tada buvo subrendę rašytojai, tuo tar
pu dabartinėje Lietuvių jaunų rašytojų sąjungoje yra 
narių, artėjančių prie 50 metų, bet jie dar neskaitomi 
subrendusiais. Bieliauskas pareikalavo, kad jam būtų 
duotas kiekvieno jauno rašytojo amžius. Jis apskaičiavo, 
kad jaunų rašytojų amžiaus vidurkis yra 37 metai. Į jau
nų rašytojų organizaciją priimamas kiekvienas gabes
nis ir rašyti žadąs gimnazistas ar gimnazistė, bet toje 
sąjungoje yra ir 50 metų turinčių “jaunų” rašytojų. Bie
liauskas rašo:

Dr. Juozas Sabanas, 1968 m. miręs Chicagoje, paliko 
savo sūnui Algiui nepaprastai gražias mintis apie jo mo
tina. Jie tinka kiekvienai motinai, užtat MOTINOS DIE
NOS proga jas čia ir pakartojame:

kentėti ir jeigu tuo butų galima 
greičiau tave pagydyti. Tokia 
yra motinos meilė. Jei motina 
galėtų, vaiką pavaduodama per
sirgti už jį visas ligas ir kitokias 
nelaimes pakelti, taip pat numir

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

Rašytojai sensta, bet nerašo
Rusų okupuotoje Lietuvoje viskas eina bangomis. 

Bet kuriuo klausimu valdovai, komitetų pirmininkai, ak
tyvistai -ištisomis savaitėmis, o kartais mėnesiais ir me
tais tyli, nieko nedaro ir nieko nesako. Bet kai iš rytų 
atsiritusi banga klausimą pajudina, tai tada susirinki
mus šaukia, rašo, išmetinėja, naujus planus daro ir 
nešvarias palas plauna.

Iš Maskvos atsiritusi banga šį kartą palietė jaunus 
rašytojus. Iki šio meto retai kas prasitardavo apie jau
nus “tarybinius” rašytojus, o dabar šis klausimas lie
čiamas per Vilniaus radiją ir okupanto spaudoje. Parti
jos vadovybėje naujai įsistiprinęs Brežnevas, matyt, nu
tarė pasirinkti kitus garbintojus. Chruščiovą garbinu
sieji vyresnieji rašytojai Brežnevui nepatikimi, jis nuta
rė paieškoti jaunesnių plunksnų. Partijos vadovybė 
nutarė sušaukti jaunų rašytojų suvažiavimą, kad gene
ralinis sekretorius galėtų pasirinkti kitus veidus ir iš
dėstyti naujus reikalavimus. Kad jauni lietuviai rašyto
jai galėtų pasiųsti savo atstovus į Maskvą, tai jie turėjo 
patys atlikti reikalingus formalumus — sušaukti suva
žiavimą ir leisti partijos vadovams parinkti atstovus į 
Maskva.

Vilniuje buvo sušauktas lietuvių jaunesnių rašytojų 
suvažiavimas. Jiems buvo pasakyta daug kalbų, o spau
doje pasirodė ir straipsnių. Paaiškėjo, kad okupuotoje 
Lietuvoje yra apie tūkstantis jaunų rašytojų. Mokyto
jams, profesoriams, redaktoriams ir visiems protinges
niems pareigūnams įsakyta sekti kiekvieną jaunuolį ‘ar 
jaunuolę, pajėgiantį plunksną vedžioti. Kartu su pir
mais sovietų tankais Lietuvon įžygiavę čekistai - ypatin- 
gon globon buvo paėmę to meto rašytojus. Daugumą jų pa 
laužė. Dabar okupantas tą patį rengiasi daryti ir su jau- 
nasiais. Atrodo, kad vyresniuosius okupantui pavyko 
lengviau palaužti, negu dabartinį jaunimą.

“Tarybinės” Lietuvos rašytojų draugijos pirminin
kas Alfonsas Bieliauskas suvažiavusiems jauniems rašy
tojams pasakė kalbą, kurioje jis padarė nepaprastai 
daug priekaištų. Bieliauskas negali suprasti, kodėl anks
čiau, nepriklausomos Lietuvos laikais, kai kelias į lite
ratūrą buvo toks duobėtas, jauni rašytojai anksčiau su
bręsdavo, negu šiandien. Petras Cvirka, eidamas 26 me
tus, parašė “Žemę maitintoją” ,o Salomėja Neris “Pėdas

“Kodėl dvidešimt penkerių metų Kazys Boruta, 
dvidešimt ketverių Antanas Venclova, tokių pat me
tų Jonas Šimkus, vos po dvidešimt metų teturį vyrai 
Petras Cvirka ir Kostas Korsakas kūrė ir redagavo 
“Trečią frontą”, davė stimulą sąjūdžiui be kurio, 
gal būt, nebūtų įmanoma naujoji mūsų literatūros- 
istorija, o mes, neretai sulaukę kur kas garbinges
nio amžiaus, vis dar negalime susitvarkyti su orga
nizacine jaunųjų sekcijos ar kurio literatūros būre 
lio veikla; kodėl taip ilgai ir kartais dirbtinai lie
kame “jauni”? (Literatūra ir menas, 1971 m. geg. 
1 d., 3psl.). .
Bieliauskas, išėjęs visą sovietų čekisto stažą, jau

niems rašytojams sakytoje kalboje, bando sudaryti įspū
dį, tarytum jis nežinotų, kodėl anksčiau jauni lietuviai 
rašytojai galėjo greičiau ir savarankiškai rašyti Jie mo
kėjo ir galėjo rašyti todėl, kad Lietuva buvo nepriklau
soma, o josios gyventojai buvo laisvi. Jie galėjo susior
ganizuoti į “trečią frontą”, jie galėjo gauti pageidauja
mo popieriaus, jie galėjo rasti lietuvišką spaustuvę ir 
spausdinti, kas jiems atrodė, nauja, naudinga ir įdomu.

“Tarybinės” Lietuvos jauni rašytojai negali jokio 
fronto suorganizuoti, nes juos seka ne tiktai rusai, bet 
rusų tarnybon įsikinkę įvairūs bieliauskai. Jauni rašyto
jai negali suorganizuoti “ketvirto fronto”, kuriame jie 
galėtų laisvai išdėstyti, kas jiems krūtinę spaudžia ir kas 
miego naktimis neduoda. Jauni rašytojai negauna savo 
kūriniams popieriaus ir spaustuvės. Jaunus rašytojus 
spaudžia rusiškoji letena, uždėta ant viso lietuviško kul
tūrinio gyvenimo.

Bieliauskas mini mirusius Kaži Borutą ir Petrą Cvir
ką. Kol Boruta buvo gyvas, tai sovietų čekistai, gudavi- 
čių ir bieliauskų padedami, Kazį Borutą keturis metus 
po Vilniaus kalėjimus ir čekos pogrindžius tąsė ir kanki
no. Tardymams galo nesimatė. Jį persekiojo ne tiktai 
laisvės atėmimu, bet ir kasdieniniame gyvenime, skriaus- 
dami butu ir maistu. Gudauskai taip eigėsi su Boruta 
tik todėl, kad jo negalėjo palenkti sovietų imperializmo 
politikon. --

Nepriklausoma Lietuva “trečio fronto” nebijojo. Ten 
jis buvo-, leidžiamas, pardavinėjamas ir skaitomas. Tuo 
tarpu “tarybinė Lietuva bijo, kad kuris nors jaunas ra
šytojas nepradėtų savarankiškai galvoti ir rašyti, kad 
jis nenukryptų nuo nustatytos partinės linijos, kad ne
nuklystų nuo svarbiausio tikslo — Maskvos imperializ
mo. Kol okupantas vers bieliauskus laikytis tokios lini
jos , tai jauni rašytojai taps tiktai senais rašytojais, bet 
literatūros veikalų jie nesukurs.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS naujienose

kai tu tik į pasaulį atėjai, pir
mas žmogus, kuris dėl tavęs 
kentėjo, buvo tavo Motina.

“... Viskas mirtinga. Amži
nas gyvenimas skirtas tik moti
nai. O kada motinos nebėra gy
vųjų tarpe, ji palieka atmini
mus, kurių dar niekas nedrįso 
suteršti. Motinos prisiminimas 
pripildo mus paguodos, kaip 
okeanas, neribotas okeanas, pri
pildo upes, sausrų metu išdžiūs- 
tančias...

Kai tu buvai mažytis ir bejė
gis, motina tada turėjo tavim 
daugiausia rūpintis: penėti, vy
styti, migdyti ir verkiantį ra
minti. Ji jau tada suprato, kad 
tu, pvz., prie muzikos nusira
mindavai ir užmigdavai, todėl 
tave priveždavo vežimuku prie 
radijo, ir tu besiklausydamas

tum gerai aprengtas, kad gerai 
valgytum. Motinai vis atrody
davo, kad tu mažai valgydavai 
ir vis versdavo daugiau valgyti. 
Ji buvo pasiryžusi pati nieko 
nevalgyti, kad lik tu turėtum, 
ką valgyti. Jeigu tu gyvenime 
kada nors turėsi badauti ir nie
kas tau nenorės padėti, žinok, 
kad pasauly tėra vienas žmogus, 
kurs tau viską gali padaryti, ati
duoti paskutinį kąsnį ir pati nu
mirti. Tas žmogus yra tavo 
motina.

Naktimis ji nuolat rūpinosi, 
kad nenusispardytum, kad ne
sušaltum. Kad ir labiausiai nu
vargusi, motina naktimis nuo
lat atsibusdavo Tave apžiūrėti 
ir apklostyti. Ji būdavo laimin
ga, matydama Tave sveiką, ra
miai vaikišką miegą bemie
gantį.

Saugumo sumetimais karo 
metu tu buvai pas bobutę kai
me, Motina tavim rūpinosi ir 
labiausiai pasiilgdavo. Tas ta
vęs ilgesys buvo toks didelis, 
kad apie tave kalbėdama net 
apsiverkdavo. Tas josios aša
ras aš visada prisiminsiu. Ypač 
tos ašaros tau turi būti bran
gios, nes žinok, kad motinos 
ašaros dėl savo vaiko yra nuo
širdžios, kaip iki pasiaukojimo 
nuoširdi ir tikra motinos meilė 
vaikui, kurios niekada netemdo

ti — ji tą tuoj padarytų. Jei gy
venime atsidursi tokioj padėty, 
kad iš niekur jokios pagalbos 
ir paguodos nebus, atsimink 
motiną ir žinok, kad ji už savo 
vaiką visada yra pasiryžusi vis
ką daryti, ne vien vaiko džiaug
smu, bet ir skausmais dalytis. 
Sunkiomis gyvenimo valando
mis motinos pasiryžimai viską 
pakelti — palengvina.

Begyvenant šaltame Tiroly, 
tu susirgai ausų uždegimu. Tu 
tą ligą laimingai nugalėjai. Nu
galėjai tu ją dar ir dėl to, kad 
tavo motina tacim rūpinosi, 
slaugė ir naktimis nemiegojo. 
Tu turi būti laimingas, kad-to
kiais laikais turėjai tokią prak
tišką gyvenimo reikaluose mo
tiną ir kad ji iš profesijos gy
dytoja.

Aš dažnai galvoju, kodėl kny
gose ir visur kitur daug plepa
ma apie didelius žmones, dide
lius išradėjus, rašytojus, karo 
vadus, bet ničnieko nesakoma 
apie jų motinas. Juk jų moti
nos buvo pirmosios, kurių dėka 
jie iš viso žemėj gyveno. Moti
nos jais rūpinosi tada, kada jie 
aplinkui nieko nematė ir beveik 
nieko nejautė, motinos dėl jų 
naktimis nemiegojo, rūpinosi, 
vargo ir kentėjo, viską atiduo
damos ... —

užmigdavai. Tavo pirmuosius 
judesius, tavo pirmuosius dan
tis, kurie už mėn. išdygo, 
pastebėjo irgi motina. Tada __
motina turėjo eiti dirbti ir ne-[žinojimas,- kad po-nakties bus

jokios išskaičiavimo ir kitokios 
išrokavimo mintys. Ką motina 
sako arba daro savo vaikui, tas 
viskas yra tiek pat tikra, kaip

turėjo mergaitės tau prižiūrėti,
tai nusiveždavo į klinikų lopše
lį, o vakare parsiveždavo namo. 
Jau tada supratai, kad svetima 
globa blogesnė už motinos, nes 
porą dienų smarkiai paverkei. 
Tačiau ta svetimoji globa ir pa-, 
mokė šio to, kai motina parsi
veždavo iš lopšelio namo, tu bu
vai ramus, geras ir švelnus, vi
sus savo amžiaus rūpesčius pa
miršęs.

1^41 m. birželio mėn. > 22 d. 
Prasidėjo karas. Tu buvai pas 
pobutę Biržuose. Vėlai vakare 
su mama atvažiavę radom tave’ 
oemiegantį. Mama tuoj tave 
pasiėmė, mieganti glamonėjo ir 
džiaugėsi. Taip buvo gražu žiū
rėti į ją. Tu to neatsimintum,

diena ir yra tiek brangu, kaip 
Žemei saulės šviesa ir šilima.

Tu mėgai pasakas. Kada mo
tina visas mokėtas pasakas iš- 

| pasakodavo, tu norėdavai dar, 
ji pradėdavo pasakoti visokias 
savo išgalvotas pasakas apie vi
sokius gyvulius, žvėris, autusPir 
garlaivius, žinoma, neužmirš
davo pridėti, kad geriems vai
kams, gyvuliukams,' visada ge
rai sekasi, o kurie neklauso — 
tiems negerai. išeina.

Tu verdančiu pienu nuside
ginai. Motina labai pergy- 

1 Verio', negalėjo žodžio ištarti, tik 
verkė. Ji laikė tave glėby tris 
naktis, kad tik: tau būtų pato
giau gulėti ir galėtum pamiego
ti. Ji buvo labai išvargusi, ne-

Paskui tyliai išeidavo iš šio 
pasaulio, jokio atpildo nereika
laudamos. Vienintelė jų viltis 
būdavo savo vaikus matyti lai
mingus, ir jei ta viltis nors dali
mi išsipildydavo — motinai bū
davo didžiausias džiaugsmas.

Jeigu likimas Taip norės’ ir ta
vo dalia bus geresnė kaip tavo 
tėvo, .kai būdamas subrendęs 
vyras dar turėsi motiną, tu pats 
jausi, kad esi daug laiminges
nis, tuo pačiu tu turėsi būti ir 
kitiems geresnis..,

jei ir nebūtum miegojęs. Ir kai 
mudu išvažiavom į Kauną, ypač 
mamai buvo graudu su tavim 
skirtis.

Antrą savo gyvenimo žiemą 
praleidai Kaune su tėvais, savo 
motinos globoj ir priežiūroj. 
Dienomis jai rūpėjo, kad tu bū-

miegojusi, bet tuo ji nesiskun
dė, net nesirūpino. Jai tik rūpė
jo, kad tau būtų geriau. Kai tu 
nusišypsodavai, jai buvo links
ma, tada ji gyveno ne savo, bet 
tavo gyvenimu. Esu visai tik
ras, kad ji būtų sutikusi save 
nudeginti, kad tik tau nereikėtų

Isn't soundproof.
She can’t come to you for the 

truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vuth through.
Un to Radio R*ee Eorooe/^N 
M W8B, ML Vernon. M.Y.

hibfiehW m a public »eiMe« h 
—yoMy with Tht Adwtaunf Cwart.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS

II-o ji dalis
2

šalia to kitas naujas kelias buvo išvestas tarp Ne
munyno ir Gilijos miestelių, pačiame Kuršių Marių 
pamaryje. Vėliau prasidėjęs pastovus garlaivių susi
siekimas įvairiomis kryptimis taipgi labai palengvino 
apskrities gyventojams jau be ypatingo vargo pasiekti 
Įvairias lokalinio pobūdžio ir svarbos vietoves, o taip 
pat ir keliones į tolimesnes vietas bei didesnius mies
tus.

EKONOMINĖ LABGUVOS APSKRITIES 
GYVENTOJŲ BŪKLĖ

Svarbiausios Labguvos apskrities ūkio šakos buvo 
žemdirbystė ir miškų ūkis. Apskrities ribose buvo vie
nas dvaras, turįs 1000 ha žemės. Kiti dvarai turėjo 
tarp 200 — 400 ha žemės. Dauguma stambesnių ūkių 
turėjo iki 100 ha žemės, gi kaimo gyventojų didžiuma 
valdė vidutinio ar smulkaus dydžio ūkius.

Pieninių tinklas apskrityje buvo patogiai išdėsty
tas, taip pat ir apskrities ribose veikią malūnai buvo 
lengvai ir patogiai gyventojų pasiekiami. Bet kokia 
smulki pramonė apskrities ribose buvo daugiau vieti
nio pobūdžio, patenkinanti tik vietos gyventojų reika
lavimus. Labguvoje ir Gilijos miestelyje buvo kopūstų 
rauginimo Įmonės. Jose buvo sunaudojamas vietoje 
išauginamų kopūstų derlius. Be to, Labguvos mieste 
dar buvo ir nedidelės apimties kailių dirbtuvė.

Labguvos apskritis buvo garsi savo dideliais Uiiškų 
masyvais. Tarp jų pirmoje eilėje tenka paminėti Lab
guvos girią, ši giria, nusitęsianti į rytus nuo Labguvos 
miesto, apima 22.397 ha plotą ir Šiaurėje, prie Nemu

nyno upės, susisiekia su plačiais Tovelninkų girios 
masyvais, priklausančiais jau Pakalnės apskričiai. 
Vakarinis šios girios šonas neprieina prie Pričkagrabės 
kanalo, jungiančio Nemunyno ir Deimenos upes. Lab
guvos giria yra padalinta Į keturias miškų urėdijas. 
Mažųjų Naujokų (vok. Kl. Naujok) urėdijai (1938 m. 
pavadintai Forstamt Erlenwald) priklauso miškų ma
syvai Į šiaurę nuo Labguvos. Rytinė šių miškų dalis 
nusitęsia tarp Deimenos upės ir Pričkagrabės kanalo, 
gi vakaruose jie plečiasi palei Kuršių Marių pamarį. 
Luknojų urėdijai priklauso didžiulė Luknojų giria su 
Didžiąja Samanų Pelke (vok. Grosses Mossbruch), 
esančia tarp Nemunyno upės intakų, Lauknos ir Tim- 
bros upių, ir apimančia apie 120 kvadratinių kilomet
rų plotą. Kiti Labguvos girios masyvai yra adminis
truojami žargilių ir Mielaukių urėdijų.

Šalia šių Labguvos girių masyvų, apskrities ribo
se dar yra ir dideli Buominės miškų masyvai, anks
čiau vadinti Aukštagirių miškais, šie miškai yra iki 
šių dienų išlikusių natūralių priešistorinių miškų liku
čiai. šie miškai senais lakais plėtėsi nuo pat Nemuno 
iki mozūrų (galindų) ežerų Lenkijos pasienyje. Buo- 
minės miškų plotai buvo padalinti tarp septynių urė
dijų su joms priklausančiomis 34 girininkijomis. 
Skaitlingos čia dirbančios lentpjūvės turėjo pakanka
mai darbo, perdirbdamos vertingą miško medžiagą Į 
apdirbtus balkius ir lentas. Mielaukiuose veikė miško 
perdirbinio fabrikas, kur iš alksnių kamienų būdavo 
pjaunamos lentikės, pritaikytos pieštukų gamybai, o 
Labguvoje buvo klumpes gaminąs fabrikas.

Gertlaukių miškai taip pat yra platūs. Pietuose 
jie susisiekia su Leipių ir Druskių giriomis, esančio* 
mis jau Vėluvos apskrities ribose. Be šių miškų, Lab
guvos apskrityje dar yra ir keli mažesni miškai — 
Kuglaukių giria, Kampininkų miškelis, Meikių giria 
ir kt.

Labguvos apskrityje taip pat yra nemaži gero mo

lio ir durpių ištekliai. Plytas ir čerpes iš vidutinio mo
lio gamino Šilkiemio (vok. Sielkeim), Paremtynų, 
Padeimio ir Papeikiu plytinės. Durpės pakratams ir 
kurui buvo kasamos Luknojų ir Agilos- durpynuose. 
Ypač geros kokybės durpės kurui buvo gan. intensyviai 
kasamos jau anksčiau paminėtos Didžiosios Samanų 
Pelkės durpynuose. .

Pamary gyvenančių žvejų šeimos beveik išimtinai 
pragyvendavo iš žvejybos Kuršių Mariose. Labguvoje 
veikė žuvų konservų fabrikas, perdirbąs tų žvejų Kur-i 
šių Mariose sugautą žuvį, šis konservų fabrikas veikia 
ir dabar, prie sovietų, apdorodamas Kuršių Mariose 
sovietinių žvejybos artelių sugaudytą žuvį.

Dideli Kuršių Marių pamario plotai buvo apaiigę 
tankiais nendrynais, kurie taip pat gožė skaitlingus 
pamario pelkynus, upių, upokšnių ir kanalų pakraš
čius. Šiam nendrių derliui sudoroti Labguvoje veikė 
nemaža dirbtuvė, kur iš nendrių buvo pinamos Įvai
rios pynės ir gaminami kilimėliai, kuriuos pirkėjai 
paliesdavo ant grindų. Nemaži tų nendrių kiekiai taip 
pat būdavo sunaudojami ir prie namų statybos darbų, 
o taip pat ir stogų dengimui.

Šalia šios smulkios vietinio pobūdžio pramonės 
1840 metais Labguvoje buvo Įsteigtas alaus bravoras, 
savo gaminiais aptarnavęs visą apskritį. Nemunyno 
miestelyje veikė ir uostomojo tabako fabrikėlis. Lab
guvoje ir Papelkiuose dar buvo ir virvių vijimo dirb
tuvės, kur buvo vejamos Įvairių rūšių ir storio virvės.

1933 metais Labguvoje buvo Įsteigta namų pra
monės išdirbinių bendrovė, savo veiklos apimtimi pa
naši į Kaune veikusią “Marginių” bendrovę, čia buvo 
superkami ūkininkų namuose pagaminti įvairūs iš
dirbiniai, ypač iš lietuviškųjų kaimų, išsiblaškiusių 
Didžiosios Samanų Pelkės žemėse. Ypač būdavo pa
geidaujami Įvairūs medžio raižiniai, audiniai, mezgi
niai ir panašūs kaimiški rankdarbiai.

TURIZMAS LABGUVOS APSKRITYJE

Didžiuliai miškų masyvai, skaitlingos upės ir ka
nalai, išvagoję Labguvos apskrities žemes, bei gana | 
ilgas Kuršių Marių pamario ruožas kas metais sutrauk
davo Į čia daug ekskursantų, turistų ir vasarotojų. Tu-| 
ristus ir ekskursantus priglausdavo ir nakvynėmis ap
rūpindavo Labguvoje, Lauknose ir Ragainiuose prie 
Mielaukių veikią turizmo viešbučiai.

Labguvos miesto gyventojų mėgiamas iškylų irt 
ekskursijų kelias iŠ Labguvos vedė per mišką Į Pupe- 
lius (vok. Poeppeln), išsistačiusius Deimenos pakran
tėje, Mažųjų Naujokų girios pakraštyje. Vasaros- 
karščių metu daugumas Labguvos miesto gyventojui 
patraukdavo Į pamarį, link smėlėtų paplūdimių priet 
Agilos kaimo, čia Kuršių Marių pakrantės gana sek-! 
lios, todėl galėdavo maudytis ir menki plaukikai, of 
taip pat ir ištisos šeimos su mažamečiais vaikais. Kasi 
iš miestiečių norėdavo Į pamarį patekti be didelio var
go, tie pamarį pasiekdavo garlaiviais, kursuojančiais] 
tarp Labguvos ir Agilos kaimo. Agilą pasiekę, toki ei 
keleiviai apsistodavo Augšteinio viešbutyje. Čia val
gykloje užkandę ir kavos išgėrę, jie galėdavo vykti į 
pamarį pasimaudyti ir pasikepiuti saulėje, išsisklaidę- 
po pakrantės smėlynus ir kopas.

(Bus daugiau)
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DR* ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ ĖS 

IR GERKL8S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso tol of.: P Respect 8*3229 

Rozld. telef.: WAIbrooic 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

tuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Raz. toL 239-4683

OR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

r»lef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

OR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

nnnadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Raz. GI 84)873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
MtkUSCKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6132 So. Kedzio Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamointi Ali 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
; OFISO VALANDOS:

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

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

□tiso tek; HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
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 telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71sT St. 
Tek: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST Tlst STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tek/i.. Gibson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t. t

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

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

CLEVELAND. OHIO
ALT Gevelando skyriaus žinios

Nauja skyriaus valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkas (susirinkimo iš
rinktas) — Algimantas Pautie- 
nis, vicepirmininkas ir sekreto
rius — Vytautas Stuogis, vice
pirmininkas informacijai — Ma
rijus Blynas, vicepirmininkas 
parengimams — Antanas Jonai
tis, vicepirmininkas finansams 
— Elena šarkauskienė ir iždi
ninkas — Algis Rutkauskas.

Lojalumo paradas: Š. m. gegu
žės mėn. 1 d. įvykęs metinis Už
sienio Karų Veteranų Sąjungos 
surengtas Lojalumo paradas 
praėjo sėkmingai. ALT vado
vaujama lietuvių grupė dalyva
vo su vėliavomis, automobiliais
ir atitinkamais plakatais, re- (Vėl mirtis pas mus sukinėjasi 
miančiais griežtesnę politika ko- v.-„i  - .* y . Viskas musų zemeje mainosi.

■ - ----- ==^

GRADINSKAS
GARANTUOTAS

AM RADIJAS
TIK 8.50

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

MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu 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 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublic 7-1941

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

R. i E R * N AS 
2047 W. 67th PI. WAIbrooic 5-8063

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

1339 State Stn Lemont, III. 
TEL. — 257-5542 

munistų atžvilgiu. Su automobi
liais dalyvavo ALT skyriaus val
dyba, Lietuviai Budžiai ir LVS 
Ramovė. Taip pat prisidėjo stu
dentų atstovai ir kiti.

Lietuvos okupacijos — tra- 
gingųjų birželio įvykių minėji
mas: Minėjimas įvyks sekma
dienį, š. m. birželio mėn. 20 d. 12 
vai. Lietuvių Kultūriniame Dar
želyje, lietaus atveju šv. Jur
gio liet, parap. salėje. Plačiau 
vėliau.

ALT Cleveland© skyriaus me
tinis susirinkimas paskyrė $50 
auką paremti Čiurlionio Ansam
blio kelionę Pietų Amerikon ir 
$50 Clevelando lituanistinių mo
kyklų Aukuro Ansambliui.

ROCKFORD, ILL

Jaunieji auga, tarpsta, vieške-
liais važinėja — kaip vabalai 
laksto. Senesnieji sirpsta, noks
ta ir krinta kaip obuoliai rudenį.

Povilas Einoris, senosios kar
tos lietuvis, sulaukęs 88 metų 
amžiaus, trumpai pasirgęs, šio
mis dienomis mirė. Gimęs Lie
tuvoje dar jaunas būdamas at
vyko į šią šalį, apsistojo Rock- 
forde, kur sukūrė šeimą su Do
rothy Masitis, užaugino sūnų 
Raimondą, dirbo pianinų išdir- 
bystėje, o išėjęs į pensiją įsigi
jo nuosavus namus su dideliu 
sklypu žemės, buvo darbštus, 
augino daržoves ir specializavo
si uogų aviečių auginime, kurias 
iš jo kaimynai noriai pirkdavo.

Paliko nuliūdusį sūnų Rai
mondą Rockforde, brolį Petrą 
Cambridge, Conn., ir dar kitų 
giminių. Dvasiniu patarnavi
mu velionį aprūpino evangeli
kų kunigas Beckstrand. Palai
dotas Green Wood kapinėse.

Gili užuojauta sūnui Raimon
dui, broliui Petrui ir visoms gi
minėms.

Mirė Edvardas Stacijoms
Rockfordo antros gentkartės 

lietuvis, čia gimęs ir augęs Ed
vardas Stacijoms . ilgai sirgęs 
mirė šv. Antano ligoninėje, su
laukęs tik 55 metus amžiaus, 

i Pavojinga liga prisikabino ir 
. daktarai nebegalėjo išgelbėti jo 
į gyvybės. Velionis buvo sukū
ręs šeimynini gyvenimą su italų

Federaliniy ir valstijos pafamę 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
ų ... I —

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios lisimokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. KedMe Ave. PR 8-2233

A. & L. INSURANCE & REALTY|

A. LAURAITIS
INCOME TAX

^645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilly draudimai.

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

"Motociklų lenktynės" — iš Kodak foto mėgėjy konkurso.

•UY U. k JAVlNGS BONDS

kilmės Ina Gonfiantini, išaugino 
vieną sūnų ir vieną dukterį. Lie
tuvių tarpe mažai tebuvo žino
mas. Dirbo popieriaus fabrike 
inžinierių divizijoje. Kai kurie 
Lietuvių klubo nariai dar pa
žinojo ir jo tėvus. Visi buvo ge
ri lietuviai, ką rodo ir tas fak
tas, kad Edvardas savo pavar
dės nekeitė, o paliko grynai lie
tuvišką. Reiškia, dar vieno jau
no tautiečio netekome.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Kalvarijos kapinėse. 
Reiškiu užuojautą žmonai, sū
nui, dukrai, broliams, seserims 
ir anūkams. žvalgas

Suvalkiečių Dr-ja
Lietuvių Suvalkiečių Draugi

ja Chicago j sėkmingai veikia virš 
30 metų. Kiek anksčiau įsistei
gė šakių apskrities klubas, o 
vėliausiu laiku — susiorganiza
vo Dzūkų Dr-ja, kurią daugu
moje sudaro suvalkiečiai. Taigi, 
šios trys gerai veikiančios drau
gijos apima ir sujungia apie 
tūkstantį. organizuotų suvalkie
čių. Tai jau organizuota jėga, 
bet iki šiol jie visi dar veikia 
neturėdami tarpusavio ryšio ir 
koordinuotos veiklos.

Balandžio 23 d. įvykęs susirin
kimas jų Hollywoodo salėje pa
rodė, kad į dr-giją reikia Įrašy
ti daugiau jaunų ir pajėgių žmo
nių, kurie galėtų ir norėtų pa
sidarbuoti organizacijos gero
vei. 1 -

Šį susirinkimą atidarė pirm. 
L. Vasilevas, sveikindamas ir ap
gailėdamas, kad paskutiniu lai
ku mirė du labai aktyvūs ir 
darbštūs draugijos nariai: Juo
zas Baličas ir Petras Beliūnas 
(Belens). Į mirusiųjų vietą įs
tojo 8 nauji nariai. Jų pavardes 
perskaitė f in. sekr. K. Ulevičius: 
K. Debneris, St. Raudzis, Jg. Jo
nikas, J. Jurkonis, ir keturi pir
mininko vaikai — jaunuoliai — 
studentai: Edvardas, Dalia, Le
onas ir Arūnas Vasilevai, ku
rie gyvena, 7020 So. Rockwell 
St., Marquette Parke. Tai pa
vyzdingas tėvas ir draugijos 
pirmininkas, kurs su visa sa
vo šeima, 6 asmenų skaičiuje, 
dalyvauja organizaciniame gy
venime. Buvo pageidaujama, 
kad į dr-ją įsirašytų daugiau 
narių.

Iš praeito mėnesio protokolo 
paaiškėjo, kad šiuo metu dr-ja 
pilnai apsimokėjusių narių už 
1971 metus turi 230, o kitiems 
pasiųsti pranešimai susimokė
ti nario mokestį laiku, kad ne
būtų suspenduoti. Draugija yra 
gana turtinga. Ji turi pinigų 
banke $13,039.09 et. Draugijos 
yra didžiausios išlaidos sergan
tiems dovanos po $5.00 ir miru- 
siems vainikai po $20. Draugi
ja kasmet vis paauga savo 
narių skaičiumi ir turtu. Be jo
kio vargo sudaroma valdyba ir

help y o u r
HEART FUNL 
help your HEART

|j GUŽĄ USKU]
GĖLES VISOMS PROGOMS ?

I BEVERLY HILLS GĖLINYČIA Į 
2443 WEST 63rd STREET

Į Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 |
X..--- --- ----- „ . . ----- .... ___ _ _____ ___

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

sąuiuozds jį inunsonded tųd 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PETKŲ3
' TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
kilt/ 2533 w- 71st street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6
5 A * 1410 So. 50th Ave^ Cicero

g Telef.: TOwnhall 3-2108-9I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

parenkama komisija bei pramo
goms rengti darbininkai ir talki
ninkai.

Kaip pareiškė K. Ulevičius, 
pirmuoju dr-jos nariu yra Mary 
Endziulis, lukšietė-šakietė, vie
na ano laiko dr-jos organizato
rė ir pirmoji narė. Ji gyvena 
Gage Parke.

Visi valdybos nariai padarė 
savo pranešimus, kurie buvo 
vienbalsiai priimti ir pagirti. 
Nariai pritarė šokių įvedimui 
po susirinkimo. Tuo pagyvina
ma veikla ir nuotaika.

A. Gintneris

”NAUJIENOS” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS. 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
UŽSAKYK TIK 

SPECIALAUS RUBLIO
PAŽYMĖJIMUS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeI.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS' AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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1 LIETUVĄ
Jie yra geriausia dovana.

Tie Specialūs Rubliai yra ke
turis kartus vertesni už papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certifikatais Jūsų giminės 
gali gauti viską, ką jie tik nori 
nusipirkti už mažą reguliarios 
kainos dalį — tikrumoje už jos 
ketvirtadalį ar net dar už ma
žiau. Kai kurie daiktai yra taip 
pigiai įkainuoti, kad juos per
kant vieno dolerio vertė prilyg
sta 10 rublių.

Rašykite ar skambinkite mums 
ir mes prisiusime Jums nemo
kamą naują iliustruotą kata
logą. Jūs įsitikinsite, kad Spe
cialaus Rublio Cerfifikafai yra 
geriausia dovana Jūsų giminėms, 
pristatoma i namus laike 3—4 
savaičių. Kaina S2.13 už vieną 
Specialų Rublį, Jokių kitokiu 
mokesčių nėra. Jūs galite siųsti 
bet kokią sumą. Pilna garantija.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street
Fifth Floor 

New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 
Tik ribotam laikui.

MOSKVITCH 408 IE $2875.00 
MOSKVITCH 412 IE $2995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$1895.00
Gaunami tik riboti kiekiai, to- 
dėlė nelaukite — užsisakykite 
dabar. Mes taip pat užsakome 

butus koperatyviniuose 
namuose.

Reikalaukite mOsy nemokamo 
Katalogo.
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

kant už šelpiamųjų Lutus, kad taLle<Hu ir kelios statinės to 
i geresniusIpalies vaisto miltelių formoje, 

turėtų sumokė Pastebėjusi, kad 
depazitų už]Waukegano jauno 

ne- i išnešami pakietai, 
lu
pa-

ĮlS CHICAGOS IR|i‘c galėtų nuomuoti 
butus. A'aldžia ( 
ti ir garantijos., 
šelpiamuosius, kurie patys 
gali-jo sumokėti. Valdžia 
retų sumokėti ir už butui 
darytą žalą ir nuostolius.

Reikalaujama padėti šelpia 
miems eiti į teismus prieš to
kius namu savininkus, kurie 
nenori šelpiamųjų šeimoms 
nuomoti butų. Reikalaujama, 
kad viešosios šalpos komisija 
turėtų šalia septynių pagrindi 
niu tarvbos nariu dar keturius 
iš šelpiamųjų. Buvo reikalau
jama dar sveikatas draudimo 
šelpiamiems, 
lymą

Reikalauja daugiau 
ir daugiau šalpos

Springfielde Atstovų Rūmų 
viešosios šalpos komitetas pri
ėmė kelis įstatymų projektus, 
kurie padidintų šelpiamie
siems mokamas sumas. Niekas 
prieš šį projektą nepasisakė, o 

šal- 
Jie 
pro

iš vieno 
vyro buto 
kurių at

vyksta pasiimti jauni žmonės, 
policija padarė kratą ir rado 
didelius kiekius 
niL Pi 
ninkas 
rijoje.
n uoli u,

miscellaneous
įvairūs Dalykai

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

Springfielde suvažiavusių 
pos gavėjų buvo apie 500. 
visi rėmė lėšų padidinimo

Šiuo melu Illinois gyvenanti 
keturių -asmenų šeima gauna 
šalpos 3,400 dol. per metus, pa 
gal naują projektą šeima gau
tų 5,000 dol. Infliacija labai 
sumažinusi šelpiamųjų perka
mąją galią.

Kiti pasiūlymai reikalauja 
panaikinti 97 dol. ribą mo-

tačiau tą pasiū- 
komitetas atmetė.

MARQUETTE MATTRESS CO.
Mattresses Box Springs, all sizes. 
Brand Names, dicontinued patterns. 
Mixmatched sets — up to 50 percent 
off. Bunk beds, trundles, sleepers. 
Bedroom Suites. Quality at low, low 
£ prices.
e 3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

i » t » i * i t

Tiria sveikatos 
padėtį Čikagoj

Čikagoje lankėsi senato svei 
katos reikalų pakomitetis, ku
riam vadovauja sen. Edward 
Kennedy. Jis aplankė tris Či
kagos ligonines, kelias klini
kas ir motinų ir vaikų sveika 
tos centrą.

Susirinkime apklausinėti 
gyventojai skundėsi įvairiais 
sveikatos priežiūros trūku
mais. Pats meras Daley pri
pažino , kad reikia keisti'visą 
sistemą, nes dabartinė 
žiūra yra nepakankama,
lygiai visiems teikiama ir 
brangi.

prie- 
ne- 
per

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Kur dirbo, ten vogė
Policija ilgai suko galvas 

dėl kovo 27 d. vagystės šiauri
nėje Čikagoje, Abbott Labora
tories patalpose, kur buvo pa
vogta 180,000 amphetaminų

• • ~ I

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk.,; 6211 So. Western, PR 8-5875 ;

t Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais-if ket5?H-tadiehiaiš nūd 9 TH 9:30; ‘Kitom* dienom nuo' “

& iki 6-vai vak. -Sekmadieniais atdara nuo 12 iki-5.
*

amphetami- 
kad buto savi- 

dirba Abbott laborato- 
Iš dviejų suimtų jau- 

atvykusių pasiimti 
vartojamų įvairių nar

kotikų mėgėjų, vienas irgi bu
vo Abbott tarnautojas. Visi 
suimti ir apkaltinti vagyste.

Lankėsi U Thant
Čikagoje lankėsi Jungtinių 

Tautų sekretorius U Thant, 
kuris buvo pagerbtas Čikagos 
Užsienio Santykių Tarybos 
nariu. Sekretorius savo kal
boje ragino priimti komunisti
nę Kiniją i JT, nes, kai visos 
tautos dalyvauja, lengviau iš
laikyti taiką.

Sen. Percy savo kalboje ra
gino U Thantą nepasitraukti iš 
pareigų ir imti pavyzdį iš Či
kagos mero Daley, kuris ne
seniai pradėjo jau penktą savo 
tarnybos kadenciją.

Kodėl palieka namus?
Aldermanas Leon Despres iš 

5-to wardo įteikė miesto tary
bai rezoliuciją, kuri reikalau
ja ištirti, kodėl Čikagoje tiek 
daug namų yra savininkų pa
liekami ir nenaudojami. Jis 
pareiškė, kad per mėnesį apie 
110 pastatų Čikagoje yra aplei 
džiami, niekas nenori būti jų 
savininkas. Tokie apleidimai 
sudaro sunkią tragediją visam 
miestui. •

REMODELING & REPAIRS
FAST & PROMPT SERVICE 

Superior workmanship.
Call for free estimates & beginning 
dates. Reasonable prices, licensed 

& insured.
Call 725-6411

Nieko nėra; gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybą pieveles . išauginti. Reikia '; pafįrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 4pį puslapių'Agronomo A-šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

. .SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, ,kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

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

ui u A AJ AX VkJ,

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

— Kun. Algimantas Žilinskas, 
Toronto lietuvių evangelikų pa
rapijos klebonas ir to miesto ev. 
liuteronų parapijų koordinato
rius, atvykęs dalyvauti Ameri
kos liuteronų kopferencijoje Či
kagoje, sakys pamokslą šį sek
madienį, 10 vai. Tėviškės baž
nyčioje. Po pamaldų dalyvaus 
jis Motinos minėjime, kurį ruo
šia parapijos Jaunimo Ratelis 
ir Sekmadieninė Mokykla. Kųn. 
Žilinskas Čikagoje yra sustojęs 
pas savo gimines.- Sedaičius? j
i - ;; — Sol. Jonas Vaškevičius 
yra kylanti scenos žvaigždė 
Kanadoje. Jis kartą jau kon
certavo Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje ir publikos bu 
vo entuziastingai sutiktas. Sol. 
Vaškevičius su pianistu J. Ga- 
vėda vėl atvyksta Chicagon ge 
gūžės 8 d. ir Lietuvių televizi
jos penkerių metų sukakt ban

kete .— koncerte atliks dalį 
programos.

— Juozo Bačiūno, buvusio 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės pirmininko paipinklo ati
dengimas įvyks kapų puošimo 
dienoje (12:30) Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Paminklo ati
dengimo iškilmes organizuoja 
LB apygardos valdyba. Visa 
lietuvių visuomenė kviečiama 
iškihjK'se dalyvauti.

— LB Apygardos valdyba ir 
Chicagos Lietuvių Taryba ren 
gia birželio įvykių ir kartu 
prieš okupantą sukilimo mi
nėjimą birželio mėti. 13 d. šiais 
metais birželyje sueina 30 me
tų nuo masinių deportacijų 
pradžios ir nuo didvyriško lie 
tuvių tautos sukilimo prieš 
okupantą.

— Leo Baron, Algis Stepo
naitis ir Rožė Bertugytė, Nekal 
to Prasidėjimo parap. mokyk
los mokiniai Brighton Parke, 
laimėjo Amerikos j Legiono 
James J. Zientek posto 419 Pa- 
gelbinio moterų vieneto pa
skirtas premijas už konkursi
nį rašinį tema “Kas būtų, jei 
Amerika netektų laisvės”? 
Konkurse dalyvavo 75 moki
niai. -U į

— Dorothij Ročkaitis-yra iš
rinkta 23-čio vardo Demokra
tų partijos komiteto sekretorė.

— Tomas B. Vaišvilas, Gage 
Parko aukšt. mokyklos ROTC 
kadetų 1-sis leitenantas, apdo
vanotas Chicago Tribune pa 
skirtu aukso 
gerą pareigų 
tų Sgt. Mjr. 
gavo' medalį

medaliu už labai 
atlikimą. Kade- 
John (Machulskis 
už stropumų pa

reigose. Medaliai buvo įteikti
laike metinės ‘ROTC dalinio 
inspekcijos. Iškilmėse daly
vavo apylinkės1 i veteranų orga
nizacijų atstovai! ir ROTC va
dovybė.

— Laura Sutikus ' laimėjo 
Ashburn parko. ir miesto kon- 
testą mergaitėms medeliui sor 
dinimo šventės-,— Arbor Day 
proga už rašinį apie medžių 
reikšmę gamtai ir žmogui. Iš
kilmėse dalyvavo miesto ir par 
kų distrikto pareigūnai. Jos 
įvyko Grant Pdrke. Spaudoje 
tilpo rašinio ištraukos.

WE NEED YOU!!
LIVE IN 

COMPANIONS 
HOUSEKEEPERS - 

MAIDS 
(Domestics)

FULL OR PART TIME 
CALL — 332-6707 

UPJOHN - HOMEMAKERS 
22 W. MONROE ST.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Z

B

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

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

SS

K

Neseniai iš a ra bp krašto atvykęs Į 
Izraelį senas žydas dirba nederlinga
me Izraelio kolektyviniame ūkyje. 
Arabp žydai labai skiriasi nuo Euro

pos ar Amerikos žyd y.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60627. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 2544320

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

E. ŽUKAUSKAS

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

M H
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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♦ “Lietuviai Televizijoje” pen- 
kerių metų veiklai atžymėti, ge
gužės 8 d. 7 vai. vak. ruošia 
BANKETĄ - KONCERTĄ Jau
nimo centre. Programą atliks 
taut, šokių grupė “Šilainė” iš 
Detroito, sol. J. Vaškevičius, 
baletą šoks C. Tranauskaitė ir 
kt. Įėjimo auka 10 dol. LTV 
valdyba kviečia visus dalyvauti 
ir paremti Lietuvių televizijos 
programą. (Pr).

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

-(Sk).

■*■ IV Dainų šventės Lėšų Tel
kimo Komitetas praneša, kad 
galima užsisakyti ložes į IV-tą 
Dainų šventę, kuri įvyks liepos 
4 dieną, Chicagoje. Ložės 6-ių 
ir 8-ių vietų kainuoja $100,00, 
12 vietų _ $150,00. Taip pat 
priimami sveikinimai bei skel
bimai į šventės leidinį nuo 
$25.00 iki $100.00 didumo. Lo
žės, sveikinimus bei skelbimus 
reikia užsisakyti iki gegužės 15 
dienos šiuo adresu: Albertas 
Vengris, 9529 So. Hamilton St., 
Chicago, Ill. 60643. Telefonas 
233-4345. (Pr).

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

6 days.
Must speak some English.

645-0960.

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

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

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

location. Good transportation. 
Phone Miss BLUE at 

666-0788

2nd MAID
ALSO EXPERIENCED COOK

with recent references for adult 
couple. Live - in.

CE 4-1024

SECRETARY - TYPIST 
Assist Regional manager of 

major company.
All benefits. 
Mr. FIDEL

at 726-8640. Ext. 31

HOUSEKEEPER
For motherless home dependable 
women wanted. Live-in. 2 children, 

one school age. Salary open. 
References.

NORTH-WEST. 
338-3480 or 583-1910

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai !r Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PIGIAI PARDUODAMI ĮVAIRŪS BU
TO BALDAI. Teirautis tel. 

GR 6-6479.

ANNUAL RUMMAGE SALE 
Winnetka Congregational Church 

Thursday, May 13, 1971 7:00 A. A. 
to 5:00 P. M. 

WINNETKA COMMUNITY HOUSE 
620 LINCOLN AVE.

Free bus to and from Linden L station 
in Wilmette from 6:30 A. M. 

to 4:30 P. M.

VIESAS IŠPARDAVIMAS 
(RUMAGE SALE) 

Ketvirtadieni, gegužės 13 d. nuo 
7 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 

ST. JOHN’S LUTHERAN CHURCH 
1235 WILMETTE AVE., 

WILMETTE
Veltui kelionė nuo Linden “L”

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS pen
sininkui ar vyresnio amžiaus vyrui, 

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

IŠNUOMOJAMAS NEBRANGIAI 3 
kambarių su atskiru įėjimu butas, 
naujai dekoruotas, šalia maisto krau
tuvė. Saugi, patogi vieta viengungiui 

ar pensininkui lietuviui. 
Teirautis tuojau 

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

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys vieno asmens 
bute dirbančiam arba pensininkui. 
Galima naudotis virtuve ir kitais pa

togumais. Tel. WA 5-6742.

IŠNUOMOJAMI 2 gražūs kambariai su 
atskiru įėjimu, prausykla, naujam na
me, Marquette Parke. Pageidauja

mas dirbąs asmuo. PR 6-3553.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”.— TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PETRAS KAZAN’AUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE »

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

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

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

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, nrieš žaliąji Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29,500. .

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virs $16.000 naiamų metams. Su nuo- 

Jo kaina yra sumažinta ir ’aida už $51.000.

SKUBIAI parduodamas mūrinis na
mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias ' sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų 
mūrinį namą Brighton Parke. Dėl 
kainos susitarsime. Tel. 523-3279.

ATIDARYTAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENĮ 2—5 VAL.

2025 WEST 69th STREET 
(3 blokai i rytus nuo Western Ave). 
3 miegamųjų mūras, įvertintas — 
S20,350. . ’■ ’ -
šiandien bus parduodamas už $18,000 

jums pasirūpinant paskolą. 
Informacijai ir apžiūrėjimui 

skambinti
449-6417 arba 282-0548 >

921 W. 32 STREET

4 BUTU MŪRAS, naujas gazu šildy
mas, gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000. : f

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši-Pranašus, švarus 2 aukštų mūras su .. auksiu iz metų munms. ^si- 
6 ir’7 kambarių butais ir visais aukš-į. ma gazu.^centrinis vėsinimas, gražiai 
tos kokybės įrengimais. Vienas iš ge-i ^engtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
riaušių Bridgeport© apylinkėje. Ne- Apylinke 47tps ir
trukdykite nuomininkus. Skambinki-, 
te mums laimės rakto. Paskambin
kite, nes jo greitai nebus. 'Skambin

kite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

j 2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
S28.900. —

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminiiaus Jangai, centri-

vėsuvmas. 2 automobiliu Garažas, 
71-mos T>nv anylinkėie. $29.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
•vandens šilima gazu. 2 auto garažas.

“ \ $23 500.
12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 

šilima gazu. aluminijaus langai/ 12 
automobiliu nastatvti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24.000 paiamu me- 

su 1% vonios. SnnnPietvakarių priemiesty3e: '- 
garažu Marquette Parko

Skambinti dienos metu ;'XTTVPTC! PUAT A_jba vakarais 233-4345. lNiSriJ.O KiSAlj TjoIAIJd 
----------------------------- 3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

MARQUETTE PARKE savininkas par-;v«.*J^xo 
duoda 7 kambarių mūrinį namą su Marouette Parke.

2 mašinų garažu. 
Tel. 778-5719.

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
barių mūrini namą su 1% vonios.?
2 mašinų
apylinkėje.

922-6684 arba vakarais 233-4345.

SAVININKAS PARDUODA 4 BUTU 
MŪRĄ Marquette Parke. 2 po 4 ir 

2 no 5 kamb. butai. 
Tel. 476-2907 po 3 vai. p. p.

PALIKIMAS. Gražus šviesių plytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karšto van-BRIDGEPpRTE PARDUODAMAS 6 d^ g^l šS? gerYpo^iio k^n- 

butų mūrinis, 6 po 4 kamb., 5 automo- &
biliu garažas, 220 elektra. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas, gera pro
ga gerom sąlygom isigvti namą. Sa
vininkas tuojau gali užimti. Apžiū

rėti galima bet kada. I MARQUETTE PARKE MŪRINIS 19
Savininkas gyvena 839 WEST 33rd ST..1 metų 4% kambarių. Namas kaip nau- 
---------------------------------------------- : jas. Platus sklypas, šviesus. Geras.

Pigus. Tel. 778-6916.

2 mašinų mūro garažas, Mar
quette Parke. Tik $22,500.

Tel. 471-0321.

PRESTIŽO (NAMAS
Labai didelis, labai modernus, labai 
stilingas 5 jaukių kambarių mūras su 
2 šeimos dydžio miegamais, dideliu 
formaliu valgomuoju, 2 pilnom vo
niom. Puikiausiai įrengtas beisman- 
tas išdidiems priėmimams. Viskas su 
centriniu oro vėsinimu. Natūralūs ži
dinys su malkų malonia šilima. 4<Y 
sklypas, 2 auto garažas. Visa tai yra 
už stebuklingai žema kaina. Dėl ge
resnio Jūsų gyvenimo skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

YEAR ROUND
HOUSE

River front — beautifully 
landscaped — 65 mile

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

CICERO — 25 ir 56-tos Avė. apylin
kėje, 5 butų gerame stovyje mūras už 
2 butų namo kaina. Greitam parda

vimui tik už $39.900..
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

MŪRINIS. 4 gražūs butai. Kabineti
nės virtuvės. Nauios vonios. Naujas 

gazo pečius. Marquette Parke.
Nebrangus. Tel. PR 8-6916.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progot

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

4700-^4702 So. WESTERN AVE.
Veikianti taverna, dešrų dirbtuvė, 

restoranas ir 6 kambarių butas. 
Nėra sutarčių nuomoms. $67,500.

Skambinkite savininkui 
tarp 10 vai. ryto ir 9 vai. vak.

247-5530

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

hmo-upt Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327




