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APIE LIETUVĄ ITALŲ SPAUDOJE |
Nepasitenkinimo reiškiniai Baltijos valstybėse — tai skelbia j 

papildomai Eltoje gautos Italijos laikraščių kai kuriuose mies-j 
tuose antraštės. Tai turėjo ryšio su Simokaičių byla Vilniuje, 
teismo mirties nuosprendžiu ir vėliau įvykusiu mirties bausmės 
pakeitimu stovyklos darbų bausme. Laikraščių iškarpos liudija: 
plačiai skelbta apie lietuvius, tik retu atveju pažymėta, kad buvę 
nubausti “rusai”, čia keli italų spaudos balsai Simokaičių reikalu:

“La Provincia”, Cremona mie
ste leidžiamas dienraštis š. m. 
sausio 22 d. antraštėje pabrėžė: 
“Maskva engia nerusiškąsias ma
žumas” ir kitoje antraštėje nu
rodo: “Lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai, lenkai reiškia na
cionalistines pažiūras ir nesutin
ka lengvai priimti Maskvos he
gemoniją”. Laikraštis toliau ra
šo, kad ypatingai neramios esan
čios Baltijos valstybės, šis dien
raštis ir Genovos “H Cittadino”, 
straipsnyje “Lietuvis, nuteistas 
mirti” pasakoja apie Vakarų 
laikraštininkus, kuriems su var
gu pavyksta apsilankyti Vilniu
je ar Rygoje. Jie stebi gamtą, 
mena ir... sekamas kiekvienas 
tų žurnalistų žingsnis. Laikraš
tis teigia, kad sudarant pogrin
džio socialdemokratų judėjimo 
programą, buvo prisidėję ir Bal
tijos kraštų gyventojai.

“Il Globo”, Romos dienraštis, 
rašęs apie Simokaičių bylą ir 
mirties nuosprendį, savo antraš
tėje pažymėjo: “Viešas tautų 
nepasitenkinimas Baltijos jūros 
srityse”.

Vyt. Simokaitį. nuteisus ( mir
ties bausme Vilniuje, žinias, rie
bias antraštes panaudodami, dė
jo šimtai Italijos laikraščių. Pvz. 
“L’ Unione Sarda”, Cagliari mie
ste, paminėjo ir lietuvių demons
traciją, Simokaičių reikalu įvy
kusią New Yorke. “Il Lavoro”, 
Genova, rašė apie įtampą Bal
tijos respublikose, taip pat nu
rodė ir lietuvius demonstrantus 
New Yorke.

Be kitų, dar žinias skelbė šie 
laikraščiai: “D Piccolo”, Tries
te (visur teisingai rašoma — 
Vilnius, Palanga), “Messagero 
Veneti”, Udine, “Corriere Mer
cantile”, Genova — per šešias 
skiltis, ta proga nurodytas ir 
violenčelisto M. Rostopovičiaus 
atvejis, jam uždraudus su kon
certais vykti į užsienį. Dar ra
šė: “Corriere di Napoli”, “H Se- 
colo d’Italia”, Romoje (čia lie
tuvis paverstas rusu...) ir kiti.

V. Simokaičiui bausmę sušvel
ninus, š. m. vasario mėn. pra
džioje apie tai žymioje vietoje 
žinias skelbė italų laikraščiai: 
“Avanti” Romoje, “Voce Repu- 
blicana”, Romoje, “H Ręsto del 
Carlino”, Bologna, “11 Matino”, 
Napoli, “11 Giorno”, Milano, “La 
Nazione”, Firenze, “Corriere del
la Sera”, Milano, “H Tempo”, 
“B Messaggero” — abu Romo
je, gi komunistams artimas, Ro
moje leidžiamas “Paese Sera” 
skubėjo skelbti: sovietai pasigai
lėjo lėktuvą nukreipti siekusio...

(E)

V. Berlyną valdys 
socialdemokratai
BERLYNAS. — Vakarų Ber

lyno rinkimuose socialdemokra
tų partija neteko 8 vietų, gau
dama 50.4% visų balsų. Kancle
rio Brandto partija V. Berlyne 
absoliučią daugumą turi jau nuo 
1958 metų rinkimų, šiuose rin
kimuose socialdemokratai pra
laimėjo 6.5% balsų, kurių dau
gumą gavo krikščionys demokra
tai pakėlę savo atstovų skaičių 
miesto parlamente iki 54'atarto*

IŠ VISO PASAULIO
♦

KOPENHAGA. — Lenkijos 
bokso komandos narys Wojcik 
po rungtynių Danijoje pabėgo 
iš viešbučio ir paprašė pabėgėlio 
teisių. Lenkijos komanda tuoj 
nutraukė gastroles ir išvažiavo 
namo.

SAIGONAS. — Jau penktą 
kartą Amerikos lėktuvai Laose 
per klaidą bombardavo Saigono 
kariuomenės dalinius. Iš viso 
per tas klaidas žuvo 28 pietų 
vietnamiečiai ir 150-buvo sužeis
tų.

FORT BENNING. — Karinio 
teismo pirm, pulkininkas Reid 
Kennedy, darydamas Įeit. Cal-1 
ley bylos apžvalgą, pareiškė, kad 
nesvarbu, kiek leitenantas nužu
dė Vietname civilių. Jei būtų 
nužudytas tik vienas, jis laikyti
nas kaltu. Jury komisija pra
dės bylos svarstymą.

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
vyksta teismas, kur 15 vyrų ir 
4 moterys “trockistai” kaltina
mi priešvalstybiniais nusikalti
mais. Jų tarpe yra jauna Vaka
rų Berlyno pilietė ir ispanas Fi
lip Serano, Ispanijos komunis
tų veikėjo sūnus.

SAIGONAS. — Laose Ameri
kos aviacija neteko 67 helikop
terių, neskaitant tų, kuriuos pa
vyko iškelti ir pargabenti į P. 
Vietnamą pataisymams.

LINCOLN. — Nebraskoje po
licija suėmė devynis jaunuolius, 
kurie planavo susprogdinti Ne: 
braskos legislatures rūmus.'

ALBANY___New Yorko vals
tijoje šalpos reikalams išleidžia
ma 3.27 bil. dolerių per metus. 
Tiek išleista pernai, net 347 mil. 
dol. daugiau už 1969 m.

NEW YORKAS. — Plieno dar
bininkų unija, streikavusi prieš 
tris metalinių dėžučių įmones, 
baigė streiką ir priėmė naują 
sutartį, kuri duos darbininkams 
75 centus per valandą daugiau 
per ateinančius 3 metus.

— Klaipėdos dramos teatras 
sausio mėn. pateikė pirmąją 
premjerą, dvi vienaveiksmes K. 
Sajos komedijas: “Poliglotą” ir 
“Abstinentą”. Pastatė vyr. rež. 
Povilas Gaidys, dekoracijas at
liko L Ivanovas, muziką paruo
šė T. Makačinas. Nagrinėjamos 
šeimos, moralės temos. (E)

— Rašytojas Adolfas Sprindis 
Vilniuje išleistoje knygoje “Se
nelė nori mirti”, daugiausia svar
sto moralines-etnines priblemas.

(E)

vų, šalia socialdemokratų 73 at
stovų.

Brandto partijos partneriai — 
laisvieji demokratai irgi turės 
11 atstovų. Jų gautas nuošim
tis padidėjo šiuose rinkimuo
se 1.4%. Komunistų gauti bal
sai sudarė 2.4% ir jie atstovų 
parlamente neturės.

Vakarų Berlyno rinkimuose 
dalyvavo 88.5% visų turinčių 
teisę balsuoti. Laukiama, kad 
miesto valdžia bus sudaryta ir 
vėl iš socialdemokratų ir lais
vųjų demokratų.

šeikas Rahman paskelbė, kad 
visi valdžios mokesčiai bus mo
kami jo vadovaujamai “Bengla- 
desh” — Bengalijos valdžiai, o 
ne centrinei Pakistano valdžiai 
Rawalpindi mieste ar Karachi. 
Jis pasiimąs visą 75 milijonų ry
tų pakistaniečių kontrolę. Jis 
tam turįs teisę, nes jo partija su
daro absoliučią daugumą nese
niai išrinktoje konstitucinėje 
asamblėjoje.

Pakistano kariuomenė laikosi 
labai nuosaikiai. Ji atidarė ke
lius tarp Daccos ir aerodromo. 
Prezidento rūmai Daccoje apsup
ti kariuomenės dalinių. Tikima
si, kad iš sostinės Vakarų Pa
kistane atvyks prezidentas Ya
hya Khan derėtis su rytiniu šei- 
ku. Rytiniame Pakistane yra 
trys didelės kariuomenės bazės. 
Kareiviai sėdi kareivinėse ir ne
sikiša į politinius reikalus. Pre
zidentas Yahya tik įsakė sugrįž
ti į darbą visiems civilinės ap
saugos nariams, pagrasindamas 
karo teismais ir didelėmis baus
mėmis tiems, kurie toliau tęs 
streiką. 
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Ieško kietesnio
Š. Airijos premjero

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje teroristai susprogdino 
kanalizacijos pompas netoli Ai
rijos sienos. Britų vyriausybė 
atmetė šiaurinės Airijos planą 
tuoj suimti visus įtariamus ai
rių katalikų slaptos Respublikos 
Armijos vadus ir uždaryti juos 
koncentracijos stovyklose.

Radikalieji protestantai nepa
tenkinti savo partijos premjeru 
Chichester-Clarku, kuris esąs 
per nuosaikus ir nuolaidus kata
likams. Protestantų vadai rei
kalauja jį pakeisti griežtesniu 
katalikų priešu. <

Astronautas Alfred Worden Jr., kuris skris i mėnulį su Apollo 15, išbando naujo stiliaus drabu
žius. Jie yra stipresni ir leidžia geriau, judėti, negu senieji astronautų drabužiai.

RYTINIS PAKISTANAS JAU ATVIRAI 
NEBEKLAUSO CENTRINES VALDŽIOS

"Bengali© tigras" perėmė administravimą
DACCA. — Rytų Pakistano stipriausia politinė partija žengė 

dar vieną žingsnį į nepriklausomybę, kada Awami lygos vadas, 
šeikas Mujibur Rahman pasiskelbė perimąs visą Rytų Pakistano 
administravimą. Pakistaniečiai tą šeiką vadina “Bengalio tigru”. 
Jis įsakė užbaigti kai kurių pramonės ir valdžios šakų streiką ir 
Rytų Pakistane buvo vėl atidaryti uostai, importo ir eksporto 
agentūros, užsienio laiškų ir telegramų persiuntifeas,vėl pradėtos 
mokėti algos valdžios tarnautojams ir pensininkams, atidarytos 
užsienio oro linijų agentūros.

Amerika pažadėjo 
paspausti Izraelį

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bės sluoksniai skelbia Izraeliui 
nemalonią žinią,, kad JAV vals
tybės pasekretorius Sisco pasa
kęs egiptiečiam diplomatam, kad 
Amerika spaus visomis priemo
nėmis Izraelį, reikalaudama pa
sitraukti iš visų Egipto žemių, 
įskaitant ir strateginiai svarbų 
Sharm EI Seikho iškyšulį, kurį 
prižiūrėti JAV siūlančios tarp
tautinei kariuomenei.

Pasekretorius Joseph Sisco pa
sakęs egiptiečiams, kad tas Ame
rikos spaudimas būsiąs ilgas ir 
švelnus, nes reikia skaitytis su 
Amerikos žydais. Amerika, taip 
pat sutinkanti, kad Izraelis pasi
laikytų kai kurias Sirijos ir Jor
dano sritis, bet esanti tos nuo
monės, kad iš Egipto žemių Iz
raelis turėtų pasitraukti.

Vienoje tęsiamos 
Salt derybos

VIENA. — Austrijoje prasi
dėjo ketvirtoji nusiginklavimo ir 
branduolinių ginklų apribojimo 
derybų sesija tarp Amerikos ir 
Sov. Sąjungos delegacijų. So
vietų delegacijos vadas Vladimi
ras Semionovas pareiškė prieš 
derybas, kad jo vyriausybė įsa
kiusi vesti derybas dalykiškoje 
ir konstruktyvioje dvasioje, sie
kiant pozityvių rezultatų.

Iki šiol, kaip žinoma, derybo
se nepavyko susitarti dėlto, ką 
laikyti strateginiais ginklais. 
Amerika kalba apie ilgųjų nuo
tolių raketas, o sovietai nori 
įtraukti į strateginių ginklų tar
pą ir didžiuosius bombonešius, 
kuriuos amerikiečiai linkę lai
kyti tik taktiniais ginklais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Prancūzijos savivaldybių 
rinkimuose degolininkų partija 
gerai laikosi, laimėdama visą ei
lę naujų vietų.

♦ Turkijoje sprogo keturios 
bombos. Viena netoli Amerikos 
konsulato nepadarė žalos, kitos 
dvi sužalojo dviejų laikraščių lei
dyklas ir viena — Amerikos — 
Turkijos Užsienio Prekybos ban
ką.

+ Čilėje užsidegė platformą, 
ant kurios kalbą sakė preziden
tas Allende. Čilės komunistai. 
kaltina ‘reakcinius _ elementus”, 
sužeistų nebuvo.

< Toulouse, Prancūzijoje ban
ką apsupo policija tuo mėtų, ka
da plėšikai buvo viduje. Plėšikai 
derisi su policija ir laiko nema
žai įkaitų, reikalaudami pinigu 
ir laisvo išėjimo.

+ Pakistano prezidentas at
vyko į sukilusį Rytinį Pakistaną 
derėtis su jo vadais.

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Eban atvyksta į Wash
ingtons pristatyti Izraelio sąly
gų derybose su Egiptu. Izraelis 
užsispyręs nepasitraukti iš Je-| 
ruzalės, Golano aukštumų ir iš i 
Sharm EI Sheikho tvirtovės.

> Čekoslovakijoje suimti du 
jugoslavai, kurie platino padirb
tus JAV 20 dolerių banknotus.

Sovietų mokslininkai ruo
šiasi siųsti Į erdves dar vieną 
erdvėlaivi su kosmonautais, fe

Angliakasly unijos vadas Tony Boyle 
ginasi teisme, kur jis kaltinėmis uni
jos pinigu ivaistymu ir j v dalinimu 
politikams. Jei jis bus pripažintas kal
tu, jam bus uždrausta penkerius metus 

vadovauti Unijai.

BALMĖ. KAD KINIJA NEJSIKIŠTŲ 
VERČIA BAIGTI LAOSO INVAZIJĄ

SAIGONAS. — šiaurės Vietnamo artilerija ir tankai stipria 
ugnimi apšaudė vietnamiečių bazę “Ix>lo”, Laose. Amerikos avia
cija sunaikino du komunistų tankus, pakeldama bendrą sunaikintų 
skaičių iki 55. Patys vietnamiečiai giriasi sunaikinę 61 tanką. Ko
munistai jau užėmė pietų vietnamiečių apleistą šeponės miestą 
Laose. Saigono karinė vadovybė tvirtina, kad žygio I-aose tiks
lai pasiekti ir Saigono kariuomenė baigia savo žygį šio mėnesio 
pabaigoje. Ir JAV karinio štabo viršininkas admirolas Thomas 
Moorer pareiškė, kad vietnamiečiai nesitraukia iš Laoso dėl šiau
rės Vietnamo spaudimo, bet vykdo iš anksto nustatytą planą.

Turkų kariuomenė 
davė metus laiko
ANKARA. — Turkijos prezi- 

den tas Cevdet Sunay, sukvie
tęs visų politinių partijų vadus, 
perdavė jiems kariuomenės va
dovybės ultimatumą. Kariuome
nė leidžia politikams sudaryti 
vyriausybę, tačiau pabrėžia, kad 
Turkijoje turi būti atstatyta 
tvarka ir įstatymų gerbimas bei 
įvykdytos ekonominės reformos. 
Tam kariuomenė duodanti vie
nerius metus. Jei per tą laiką 
politikams nepavyks įvykdyti vi
sų darbų, tada valdžią perims 
pati kariuomenė.

Prezidentas su turkų štabo 
viršininku ir atskirų ginklų rū
šių vadais tarėsi šešias valan
das, o su politinių partijų va
dais posėdis trukdo tik 45 min. 
Iš to sprendžiama, kad prezi
dentas politikams tik perdavė 
kariuomenės pageidavimus.*^

Manoma, kad kariškiai nori 
koalicinės vyriausybės, kuriai 
vadovautų jiems priimtinas as
muo. Vyriausybė turės praves
ti rinkimų įstatymų reformas, 
įvykdyti žemės reformą ir pa
keisti švietimo įstatymus. Prem
jero vieton minimi ir kai kurie 
anksčiau buvę valdžios žmonės, 
jų tarpe keli atsargos karinin
kai.

Sen. E. Muskie 
kalbėjo apie Lietuvą

JAV Kongreso nariai Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo sukakties proga kalbėjo ir 
pirmomis kovo mėn. dienomis. 
Kovo mėn. 1 d. apie Lietuvą, jos 
sukaktį, reikalą atgauti laisvę 
kalbėjo dar du JAV senatoriai: 
Roman L. Hruska, iš Nebraskos 
valst., R. ir Edmund S. Muskie, 
Maine, D., galimas demokratų 
kandidatas būsimuose JAV pre
zidento rinkimuose.

Kovo 2 d. paskelbti dviejų 
Atst. Rūmų narių pareiškimai: 
Joshua Eilberg, Pa., D., ir John 
B. Anderson, Illinois, R. Eilberg 
prie pareiškimo apie Lietuvą pri
jungė platų Lietuvos istorijos 
pasakojimą, paminėdamas ir lie
tuvių pasiskirstymą JAV-se, gi 
atst. Anderson savo žodį papil
dė jo paties kalba, pasakyta Lie
tuvos šventę minint Rockford, 
Ill. šių keturių Kongreso narių 
kalbos bei pareiškimai atspaus
dinti “Congressional Record” 
leidiny. Tuo būdu, iki š. m. ko
vo 2 d. imtinai, apie Lietuvą jau 
pasisakė 108 JAV Kongreso na
riai. (E)

NEW YORKAS. — šešiolika 
kubiečių buvo prisirakinę Jung
tinėse Tautose prie Saugumo Ta
rybos stalo, protesto ženklan dėl 
Kuboje komunistų kankinamų 
politinių kalinių, kurių esą 40,- 
000.

Generolų pareiškimais mažai 
kas tiki, nes yra žinoma, kad šia
me kare daug nulemia politiniai 
apskaičiavimai Vis daugiau gir
disi balsų, kad Laoso žygis nu
traukiamas dėl baimės, kad gali 
į karą įsikišti komunistinė Ki
nija. Nors kinų valdžia dažnai 
yra įspėjusi Ameriką ir grasi
nusi stipriais žodžiais, tačiau šį 
kartą jos grasinimuose eksper
tai įžiūri kitokį toną.

Visi sutinka, kad Kinija tik
rai įsikištų ir pasiųstų milijonus 
savo “savanorių”, jei Saigono 
vyriausybė pultų šiaurės Viet- 
na teritoriją. Šitokio įsikišimo 
nenorėtų ne tik Amerikos vy
riausybė, bet ir Sovietų Sąjun
ga, kuri seniai varžosi su Kinija 
dėl įtakos Hanojuje. Po pasku
tinio Kinijos delegacijos vizito 
Hanojuje Maskvos radijas dvi 
dienas nieko nepaskelbė, o ii- vė
liau paskelbimas tebuvo labai 
trumpas ir lakoniškas.

Prezidentas Nixonas savo pra- 
nešime apie užsienio politiką ir 
spaudosTcorifėrencijoje kelis kar
tus padarė gestą Kinijos atžvil
giu, pabrėždamas, kad Ameri
ka negrasina Kinijai ir siekia 
normalesnių ryšių. Dėl šių pre
zidento žodžių susirūpino Tau
tinės Kinijos valdžia Formozoje.

Washingtone abu Illinois se
natoriai Percy ir Stevensonas at
skirai kalbėdami abu išreiškė 
baimę, kad Kinija gali įsijungti 
į Indokinijos karą. Abu sena
toriai neabejoja, kad kinai atei
tų ginti šiaurės Vietnamo, jei 
Amerika ar P. Vietnamas, jį pul
tų jo teritorijoje.

Sekmadienį Washingtone bu
vo paskelbta, kad Amerika atei
tyje nebedraus kelionių į komu
nistinę Kiniją, nors suvaržymai 
toliau paliekami kelionėms j Ku
bą, į Šiaurės Korėją ir šiaurės 
Vietnamą, šis pareiškimas lai
komas dar vienu JAV vyriausy
bės gestu Kinijai, norint paro
dyti, kad Amerika neturi prieš 
Kiniją blogų intencijų.

Didžiulė Indiros 
Gandhi persvara

NEW DELHI. — Indijos 
premjerė Gandhi iš 515 parla
mento vietų rinkimuose jau lai
mėjo 350 vietų, tuo gaudama ne
pajudinamą daugumą. Premje
rė galės pakeisti konstitucijos 
paragrafus, kurie jai iki šiol ne
leido pravesti siekiamų reformų. 
Sename parlamente, kurio ka
dencija dar turėjo tęstis 14 mė
nesių, Indiros Gandhi partija te
turėjo 220 vietų ir turėjo pra
šyti mažesnių partijų, jų tarpe 
komunistų partijos paramos.

Premjerė Gandhi savo rėmė
jų susirinkime pareiškė, kad In
dijos žmonės sujungė jėgas di
džiausiai pasaulio revoliucijai 
pravesti. Jokia partija nuo bu
vusio premjero, Gandhi tėvo, Ja
waharlal Nehru laikų neturėjo 
tokios įtikinančios daugumos In
dijos parlamente. ‘
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Melrose Parkas
TAUTOS ŠVENTĖS — 

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės

1971 m. vasario 8 d. Melrose Parko miesto burmist 
ras Jacob LaSpisa laiko pasirašytu proklamaciją, 

lietuvių savaitę Melrose Parke.
Nuotrauka P. Tautkaus

Iš. kairės į dešinę: Viktoras Lyons ir Petras Tautkus. 
Jie išrūpino proklamacijos paskelbimą ir paruošė 

proklamaciją.
Nuotrauka P. Tautkaus
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IMSUItU
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 2544470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Site

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus 

•. t' ■ Kai aitvarai
Skrajojo po

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

laikus, 
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė
Puezija u- pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

krykštavimai. ^Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psLf telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra* 
žus leidinys. $1,50. ‘ . L ' X

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siiiian
keviciaus iliustruotas 130 psL, $130: '

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes, levų. žemeje. Labai gražus leidinys, 
nideiie’lonnato. kietais vtršeiihs,jŪiL 3. Klburo iliustruota, 64 
pikj karna 5 dol. , ' **

; 5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl*iJl,00
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui iri kai. 

senimui. Dail. A. Trinkūno virbelis ir iliustračijos. Išleido Dr. Vydūno Fon-Į 
das, 5Ž8 psL Kaina 4 doL > / a * '

< 5. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonitĮ ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, guikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovei lietuviai ir žemai
čiai ,bendravo su sačo dievais. 54 psi4 $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaitytį ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — puse knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

\ N A U J JJE N O S>v. , ’
1739 So. KALSTEI) CHICAGO. ILL. 6060S.

Kazio Binkio kūrybos teatre 
uis išpildymas paruoštas ir re
žisuotas Justo Pusdešrio; sce
novaizdis Vytauto Ogilvio; švie
sos Algirdo Plečkaičio; adminis
tracija — SLA 200 kuopa, vado
vaujama Antano Sukausko. Pa
statyta Detroito Dramos Sam
būrio Alka 1971 m. sausio mė. 
31 d. 3 vai. Detroito Lietuvių
Namuose.

Gėlės iš šieno išpildo Laimu
tė Tautkevičiūtė. Tamošius be- 
kepuris — Kazimieras Gricius. 
Kiškių sukilimas — Aldona ir 
l aimutė Tautkevičiūtės ir Ro
bertas Selenis. Vokiškas pava
saris — Vytautas Ogilvis. Kriau- 
čius Motiejus — Henrikas Dūda. 
Limpopo — Linas Mikulionis, 
Robertas. Selenis, Antanas Pas
kųs ir Kastytis Karvelis. Pa
reiškimų pareiškimas — Karolis 
Balys. Baltasis vilkas — Rober
tas Selenis, Linas Mikulionis, Ri
ta Skrebutėnaitė, Aldona ir Lai
ma Tautkevičiūtės.

“Generalinės Repeticijos” pro
logas: Autorius — Karolis Ba
lys. Teatro direktorius — Justas

Pusdešris. Režisierius — Vytau
tas Ogilvis. Teatro sargas — 
Kazimieras Gricius.

Šiais skubos laikais Amerikoje 
surastas būdas statyti suglaus
tai, bet prasmingai ankstyves
nius dramaturgus. Pristatomos 
ištraukos iš rašytojo kūrybos ir 
pavadinamos “rašytojas apie ra
šytoją”. Vienintelisreikalavimas, 
kad tokiu būdu rašytojas taptų 
suprantamesnių ir aktualesniu 
darbiečiai negu ištisu veikalu.

Justas Pusdešris ir jo Detroi
to Dramos Sambūris Alka šiame 
žanre pas mus yra pionieriai. 
Prieš pora metų surežisavo kar
tu su Dalia Juknevičiūte “Škė
mą apie Škėmą”, kur prieš de
šimtmetį mirusio autoriaus kū
ryba naujai suelektrinta, o šiais 
metais sėkmingai pasiektas ir 
atnaujintas dar toliau laike ir 
vieta nutolęs Kazys Binkis. (1893 
—1942).

Spektaklio pirmoji dalis su
sidėjo iš Binkio šakotos kūrybos 
gabalų, pradedant gryna lyrika Į 
“Gėlės iš šieno”, kuri savo eks-1 
presyvumu žydėjo kaip gyvos gė-

Iš "Generalinės Repeticijos" — kairėįe režisierius — Vyt. Ogilvis, dešinėje 
teatro direktorius — Justas Pusdešris.Justas Pusdešris. •

Nuotrauka Kazio Ražausko

lės; patraukiant per futuristini 
“Vokišką pavasarį”, kur did
miesčio aristokratiškumas dar
niai pinasi su aukštaitišku išdi
dumu, per eilėraščius vaikams, 
kur čia pat egzotika ir čia pat 
lietuviškas kaimas, ir šiek tiek 
stabtelėjus prie šiandien jau 
senstelėjusių Tamošiaus bekepu- 
rio” ir “Kriaučiaus Motiejaus”, 
kur rašytojas simpatizuoja su 
ūkininku ar amatininku ^prieš 
buržuazėjimą, karjerizmą ir mo
kesčius. Antroji dalis -— spek
taklio širdis. Tai Binkio antro
sios pjesės “Generalinės repeti
cijos” prologas. Kaip ir laukti
na iš gero ekspresionisto, Bin
kis, rašydamas Antro Pasauli
nio Karo išvakarėse, pasirinko 
rašyti apie karą ir nužmogini
mą. Nuo karo audros pabėgęs 
svetimtautis autorius randasi 
dar karo nepaliestoje Laetuvo- 

j j e, kur bus statomas jo autobio
grafinis vaidinimas. Prologe su
sitinka teatro direktorius, reži
sierius ir autorius kiekvienas su 
savo tiesa. Teatro direktorius 
nori Įtikti publikai, režisierius 
ją nustebinti, o autorius pasa
kyti tik tai, kas yra. Gaunasi 
aštrus konfliktas, kuris kartu la
bai sceniškas. Beje, autoriaus 
sentimentai yra paties Binkio, 
kurio ekspresionizmas vedė jį 
į mesiajaniškumą už atvirumą 
kasdienybei ir kasdienybės žmo
gui. O Binkio poetiškumas pilką 
žmogų nepaliko pilkumoje, bet 
pakėlė jį Į polėkį ir savotišką 
šaunumą, štai užpultas teatro 
direktoriaus, kad neturi apra
šyti tikrovės, o kurti meninę tie
są, nes koks gi jis tuomet auto
rius, rašytojas atsako, jog žmo
gus nėra savo likimo kalvis, nes 
jo likimą nukala kiti. Ir sakyk, 
jog tas aforizmas nėra šaunus 
ir situacijai netinka! Man regis, 
jog “Generalinės Repeticijos” 

' prologas yra Kazio Binkio dra
minės kūrybos viršūnė, o- tai 
reiškia visos lietuviškos drama
turgijos vieną iš svariausių at- 
siekimų.

Detroito Lietuvių Namų scena 
yra mažoka ir ankštoka. Mano pa 
tirtyje ji tampa apvaldoma'ir iš
plečiama i teatrą tik Justo Pus
dešrio režisūroje. Taip Įvyko ir 
šį kartą. Pusvalandžiui scena ir 
publika tapo vienu teatru kaip 

Binkio numatyta. Tenka net su
drebėti kai pagalvoji, jog jei Ge
neralinės Repeticijos” prologas 
čia būtų papuolęs Į kitas ran
kas. Justas Pusdešris yra gilios 
dvasinės kultūros menininkas, 
puikiai supratęs ir mokėjęs api
pavidalinti Kazį Binkį šiuo pro
logu. Išeivijos teatro istorijoje 
tai vienas iš svarbesnių įvykių.

Autorių vaidinęs Karolis Ba
lys perdaug nusileido kitoms ro
lėms, kuriose teatro direktorius 
ir režisierius viską dominavo. 
Nors Binkis tekste iškelia teatro 
direktoriaus ir režisieriaus vieš
patavimą padėtyje, spektaklyje 
turi būti įtampa ir galų gale 
autorius visvien turi išeiti lai
mėtoju. Bacionalus vaidmens 
konstravimas ir subtili vaidybos 
forma visuomet jaučiama Vytau
to Ogilvio aktoriniuose darbuo
se. šįkart jo pasireiškimas bu
vo detaliai nušlifuotas ir rafi
nuotas išlaikant fasadą prieš re
žisierių, autorių, o svarbiausia 
prieš save. Nežinau lietuvių 
dramaturgijoje kito gabalo, ku
ris būtų dėkingesnis aktoriams.

Dekoracijos taiklios ir suges
tyvios. Puikiai panaudoti garsų 
efektai. v

Firmos dalies išpildytojai įvai
raus pajėgumo ir polėkio kaip 
ir visa,Bnikio kūrybat įgudę ak
toriai Vytautas Ogilvis, Karolis 
Balys, .Henrikas Dūda ir Kazi
mieras Gricius atliko savo ga-

I balus sklandžiai ir profesionališ- 
Jaunimas savo pasirody- 

' muose, išskyrus natūralų talen
tą scenai turinčią Laimutę Taut- 
kevičiūtę, buvo žalias ir žavus 
kaip,, sakykim, yra žavus Chi
canos “Antras Kaimas”. Tačiau 
netikslu aktorius leisti scenon 
pasikeičiant su jaunimu. Išblaš
komas dėmesys ir vietoj teatro

Vienuoliai žino patįlaptį 

nuo plaukę pražilimo?;1 _ 
Chicagos arkidiocezijos laik- 

raštis The New World kovol2 
d. nr. žinioje “žolės apsaugo 
vienuolius nuo pražilimo’’ pra

If
IlaS(|jp, 
oJiiLPCer;

visi Lietuvos žmonės, kur jie 
begyventų.

Meninę programos dalį, pa
ruoštą Lituanistinės mokyklos 
mokytojų (poetės Albinos Ka- 

atkūrimo 53 metų bei Tautos Į siubienės, Onos Rakauskienės 
šventės — Vasario 16 minėji- *r Antaninos Repšienės ) išpil- 
mas buvo pradėtas vasario 8 d. ^ė visi mokyklos 
Tą dieną Melrosė Parko mies- ProSHiia buvo graži,
to burmistras Jacob LaSpisa 
pasirašė proklamaciją, kuria 
paskelbė Melrose Parke lietu
vių savaitę. Iškilmingas minė
jimas įvyko kiek vėliau —• va
sario mėn. 27 d. Minėjimas bu 
vo pradėtas pamaldomis šven
čiausios Širdies parapijos baž- 
lyčioje. šv. mišias aukojo už 
kenčiančią tautą ir visus žuvu
sius lietuvius kun. Stasys šan- 
taras. Vasario 27 d. 7 vai. va
kare Veteranų salėje įvyko iš
kilmingas minėjimas., kurį 
pravedė Bendro organizacijų 
komiteto pirmininkas Viktoras 
Lvons. Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo visa salė pa
lydint V. Lyonui pianu. Invo- 
kaciją — maldą sukalbėjo kun. 
S. šantaras. Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą skaitė* Lituanis
tinės mokyklos mokinys Vik
toras Černius. Jo palydovėmis 
buvo tautiniais rūbais apsirė
džiusios mokinės Irena Kately- 
tė ir Regina PJižaitytė.

žuvusius pagerbus tylos mi
nutės susikaupimu, buvo pa
kviestas pasakyti žodį dr. K. 
(Šidlauskas, Illinois valstijos 
prokuroro pavaduotojas. Pa
starasis pasveikino šventės da
lyvius ALT’os pirmininko dr. 
K. Bobelio vardu. Savo trum
pam žodyje dr. Kį Šidlauskas 
paminėjo, kad didvyriškas žy
gis tėvo ir sūnauš Bražinskų, 
jūrininko Simo Kudirkos ir Vy 
tauto ir Gražinos Simokaičių 
Lietuvos laisvės kovai pasitar
navo neapskaičiuojamos ver
tės darbais. Jų laisvės žygis su 
laužė laisvojo pasaulio tylos 
sąmokslą spaudos ir visų kitų 
žinių tarnybų. Ypatingai Simo 
Kudirkos šuolis į laisvę plačiau 
šiai nuskambėjo visame pasau
lyje, jo laisvės tragedija paro
dė ir įrodė, netikėlius įtikino, 
kad Maskvos diktatūros reži
mas, taikomas pavergtoms ar 
okupuotoms valstybėms, kaip 
Lietuva, Latvija ir Estija, yra 
toks brutalus, žiaurus ir sun
kus, jog pavergtų kraštų gy
ventojai siekia laisvės, nebo
dami savo gyvybei jokių pavo
ju ir teroro kančių. Bražinskai, 
Kudirka ir Simokaičiai pabu
dino ir išeivijoje gyvenančius 
lietuvius, ypač jos atžalyną. 
Mūsų parodytas vieningumas, 
sutartinė visų generacijų veik
la Lietuvos okupantui nemalo
ni, bauginanti, o laisvajam pa 
kauliui įtikinanti, kad Lietuva 
verta laisvės, savistovumo ir 
to ncallaidžiai siekia ir kovoja

mokyklos mokiniai. 
, ivairi ir 

džiugino visus susirinkusius 
šventės dalyvius. Kadangi pro 
gramos pildytojų buvo gausu, 
tai juos išvardinti neįmanoma. 
Buvo šokama, dainuojama, 
skambinama pianu, sakomi ei
lėraščiai. Minėjime dalyvavo 
Melrose Parko miesto burmis
tras Jacob LaSpisa, tarybos 
narys Bružas ir visa eilė mies-

KAINA $776.00 
Išvyksta iš Bostono: 

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPIŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dienu.

Dalyvių skaičius ribotas — 
NĖSIVELUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės i

TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė

būtų galėję susėsti ant aukštų 
kėdžių ir tarp savęs sukurti mi
zanscenas.

Per visą vaidinimą fone pa
vaizduotas Binkio kūrybos ąžuo
las su prikaltais užrašais — Bin
kio veikalų pavadinimais. Iš tik
rųjų Justas Pusdešris pilnai lei
do Binkio ąžuolui sulapoti ir su
šlamėti Detroite. Tenka sušuk
ti tik valio! valio! valio!

Saulius šimoliūnas

to aukštų pareigūnų. Jie vis? 
pasakė trumpus ir šiltus žo
džius. Laisvinimo reikalams 
buvo surinkta salėje virš 500 
dol. Aukos vis dar plaukia, 
nes ne visi galėjo dalyvauti mi
nėjime. Salės papuošimui tal
kininkavo ir vadovavo dail. 
Br. Murinas. Burmistro pro
klamaciją perskaitė P. Taut
kus. jGėles prezidiumo stalo 
papuošimui aukojo Mėta ir 
Raimundas želviai iš Bensevil- 
le, III. Jie gėles aukojo ir ru
dens baliui — koncertui. Pasi
baigus minėjimui visi svečiai ir 
programos išpildytojai buvo 
pavaišinti saldumynais ir ka
vute.

neši* iš
Fatėt>^Qefi|afeIli| 
nuseo >vienuolyos 
rk^rvaUliiMŲ žokų paslaptį piieš 
plaukų pražilimą ir odos senė* 

Šiuo
rokai pirmyn pažengęs tų žo
lių gydomųjų sa\M>ių tyfrincji- 
inąs.h'

Tyrimui paremti nurodoma i 
to ordino vienuolius. VisbFa- 
tebenefratteli būstinės, nariai 
ir tie kurie tuos vaistus vartoję 
Fatebenefratelli ligoninėse viso 
je Italijoje, neturį “nė vieno 
balto plauko”, nors kai kurie 
iš jų esą gerokai senesni negu 
60 metu, o kiti arti 80 metų.

Tie vienuoliai aiškinasi dir
bą ligoninėse, kad galėtų pa
gelbėti sergantiems žmonėms 
ir neturį laiko rūpintis plaukų, 
tepalais. Nors ribotą kiekį bon 
kūčių su tais tepalais jie par
duodu, tačiau “daugiausiai 
juos vartojam mes patys”, pa
sakęs vienas prioras.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

TOst Mni&S Nfe;

i-'
Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 

4071 ARCHER AVE. (WEST-OF CALIFORNIA AVE.T' 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248,

Not everyone buys 
Bonds for rglifemenfe

Especially since the new Egher interest 
Sates vent into effect.

ILS. Savings Bonds now pay 5% in
terest when held to maturity of 5 years, 
30 months (4% for the first year; there
after £20% to maturity).

Interest like that'makes Bonds a great 
vay to save for the extra things that 
gakr firing a fitde bit more foru Boats, 
▼acatiocs, campers, a place at the lake or 
m the mountains. Things you can enjoy 
while you’re still feeling young.

You can get your savings plan started 
by joining the Payroll Savings Plan where 

’you work or the Bood-a-Month Plan

Take stock m America.

1739 So. Halsted Street
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ANTHONY COOPER

1

1967 m. Chicagoje radikalių 
menininkų būrelis pradėjo nau
ją sąjūdį ant mūrinių sienų 
piešti paveikslus, ypatingai nu
gyventuose rajonuose. North- 
saidėje ant vieno namo sienos 
yra drąsus, bet šabloniškas vai
zdas, pavadintas “žmonės taip 
nutarė”, kuris pavaizduoja mo
terį ir portorikietį vyrą, kurie 
bando sulaikyti taip vadinamus 
Miesto atnaujinimo darbinin
kus stovinčius prie buldozerio. 
West Sidėje fasade nupieštas 
vaizdas, kur įvairių rasių žmo
nės veržiasi prie “socialinės ly
gybės skelbėjų” — Malcolm X, 
Martin Luther King. Ant kito 
Northsaidės namo seinos pa
vaizduojama kelios mote
rys: Gretta King, Angela Davis 
ir kt. Davis dabar yra teisiama 
dėl įvykusių žudynių teisme, 
kur žuvo teisėjas ir keli kiti 
žmonės.

Chicagoje yra apie 30 tokių 
sieninių “panoramų”. Propa
ganda dėl socialinės lygybės, 
skurdo ir žmonių vienybės, ku
rie kovoja už geresnę ateitį.

“Sieninės tapybos” sąjūdžio 
grupei vadovauja tūlas 25 metų 
amžiaus Mark Rogovin. Jis su
darė juodų ir baltų dailininkų 
kadrą iš mažiau kaip 12 asme
nų. Kai kas jį vadina Chicagos 
Siqueiros. (Siqueiros yra Mek
sikos išgarsėjęs dailininkas, ku
ris dėl radikalių idėjų sėdėjo 
Meksikos kalėjime). Rogovin 
dirbo Siqueiros padėjėju prie 
didelio projekto — “Humaniz
mo maršas”, šis vadukas sako 
“Mes jaučiame, jog čia yra

žmonių galerija. Jie yra revo
liucionieriai, nes jie yra tokioje 
vietoje, kur žmonės gyvena ir 
dirba”.

Įdomu, kad Chicagos nauja
sis avangardo muziejus — Mu
seum of Contemporary Art — 
ištiesė ranką, būtent Mark Ro
govin, W. Walker, Eugene Edą 
ir John Weber. Museum of 
Contemporary Art prezidentas 
Joseph Shapiro pakvietė susi
domėjusius dailininkus apylin
kių pagražinimu į savo muzie
jų ir surengė jų projektų paro
dą. Jis parūpino darbui ir me
džiagą. Juodųjų grupei vado
vauja Walker, kur prie Lang
ley gatvės namo pavaizduoja 
vienas paveikslas, kaip balti ir 
juodi kareiviai grįžta iš Vietna
mo karstuose. Paveikslas pava
dintas: “Kada pasibaigs”.

Kai numatoma sienai išgra
žinti vieta kokiame rajone, tada 
su gyventojais tariamasi dėl 
paveikslo temos. Be to, prašo
ma ir aukų tokiam projektui 
įvykdyti. Praeitą vasarą sienų 
tepimo vajų finansavo Commu
nity Art Foundation, susidėjęs 
su Illinois Art Council.

Taip pat ir New Yorke pavei
kslai priešiami ant mūro sienų. 
Tikima, kad ir kituose mies
tuose bus pradėta tai daryti. 
Esą, reikia liaudį pratinti prie 
“socialinės” dailės, kad ji ma
tytą ir girdėtų, kas yra daroma.

Meno mokyklos, girdi, “vai
kus” vedančios į akligatvį. Iš 
30 tos rūšies tapybą tiktai viena 
buvo vandalų dažais aptaškyta.

Dauguma platinamų “galeri-

Iš vyksantčios trijų parodos Balzeko muziejuje

Gražiai atidaryta trijų 
dailės paroda

Kovo 7 d. Balzeko Lietuviu 
kultūros muziejuje, 1012 Arch
er avė. buvo atidaryta trijų či- 
kagiškių dailininkų — John Fa
bion, Anthony Cooper ir Miko 
Šileikio darbų paroda. Atsilan
kė apie 200 žmonių. Ponai Bal-

jų” ant miesto sienų turi radi
kalų pobūdį vienaip ar kitaip 
— politinį interesą. Bet vienas 
ant lietuvių finansinės bendro
vės — Universal Savings and 
Loan pietinės sienos, kampas 
Halsted ir 18 gat., visiškai ne
kalto turinio abstraktus deko
ratyvinis paveikslas. Jį nutapė 
(prieš metus laiko) apylinkės 
jaunuoliai, kad pagražintų apy
linkę vaizdu. Po paveikslu yra 
prierašas: “Wall of Brother
hood”. (Seka sąrašas tų darbi
ninkų, kurie vykdė projektą). 
Dažai Permanent Pigments, 
Cincinnati, Ohio.
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

0 %% pER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

! 0 % PER ANNUM

! ON 90 DAY NOTICE 

Passbook Accounts 
$100.00 MINIMUM

0 % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

zekai, padedant Irenos motinai 
p-iai Radvilienei, svečius pavai
šino skania kavute. Buvo nema
žai jaunimo.

Dailininkės Magdalena Biru
tė Stankūnienė ir Barbora Mor
kūnienė M. Šileikiui įteikė gėlių 
bukietą.

Trys dailininkai išstatė 32 
darbus, po 10 darbų ir 2 skulp
tūros. John Fabion, buvęs Chi
cagos Meno instituto mokyto
jas, skulptorius ir tapytojas 
prisidėjo prie šios parodos 
kaip svečias su Cooperio biustu 
ir skulptūra“Meditation” bei 10 
grafikos darbų — litografija ir 
piešiniai. ,

John Fabion gimė Vienoje, 
Austrijoje. Daug keliavo Euro
poje ir Artimuose Rytuose. 
Tarnavo korespondentu II pas. 
karo metu JAV kariuomenėje. 
Jis dalyvavo visose reprezenta
cinėse meno parodose ir laimė
jo premijų. 1934 m. laimėjo 
kapitalinę premiją nuo Edward 
R. Ryerson $2,500, I960 m. lai
mėjo Pauline Palmer $1,000 
premiją.

Antanas Skupas (Cooper) 
taip pat yra laimėjęs keletą pre
mijų už tapybą įvairiose paro
dose. šį kartą išstatė daugiau
sia kompozicinių tapybos dar
bų, kurie pavaizduoja miesto 
žmonių pasilinksminimo mo
mentus klubuose arba parkuose 
saulutėje besišildančius, net su 
humoro esencija. Magaryčiom 
Cooper išstatė “sportišką” au
toportretą.

M. Šileikis šį kartą bazavosi 
Chicagos miesto vaizdais, dau
giausia praeitos vasaros dar
bais. Tiktai vienas žiemos 
epizodas, tai 1963 m. “Velykų 
rytas”, kai per naktį prisnigo 
5 inčuš sniego. Kiti šileikio dar
bai daugiausia tapyti miesto 
centre ir prieplaukose.

Bendrai, paroda gerai išpla
nuota ir verta ją pamatyti.

Paroda tęsis iki balandžio 10 
d. Atdara 7 dienas nuo 1:00 — 
iki 4:30 v. popiet. Įėjimas ne
mokamas. Kor.

I!

Riešuty masina" (Aliejus)

Nuotrauka J. Kasakaičio

Laikas margučius 
marginti

Gera proga pasimokyti vely
kinius margučius marginti tra
diciniu stiliumi. Kovo 27 d., šeš
tadienį 1:00 — 3:00 vai. popiet 
Balzeko muziejuje, 4012 Arch
er Avė. bus duodamos paino
kos. Instruktorės: Uršulė As- 
trienė iš Grand Rapids, Mich., 
Helen Pius ir Alberta Astra.

Dėl rezervacijų reikia praneš
ti muziejaus raštinei telefonu: 
847-2441 tarp 9:00—1:30 v. v.

♦ Menas nėra paremtas mei
strišku technikos mokėjimu, 
bet įkvėpimu ir idėjomis.

♦ Paveikslas, kuris estetiškas, 
negali būti klaidingas. Kas es
tetišką kūrinį smerkia — smer
kia save.

♦ Literatūra nėra grynas 
menas, Literatūra yra grynai 
minties ir emocijų išreiškėja. 
Literatūra yra daugumos žmo
nių dvasinio gyvenimo vadovas 
ir švietėja . Grožinė literatūra 
yra meno šeimos narė.

♦ Muzika, kaip ir kiti menai, 
yra seniausia žmogaus emoci
jų pasisakymo priemonė — 
garsais, melodijomis, ritmo 
grožiu ir išraiška. Muzika, grei
čiau negu kurs kitas menas, pa
siekia žmogaus širdį.

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

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

A
gavo Albert

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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 dau

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608
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73-čia CHICAGOS IR
APYLINKIŲ PARODA

Chicagos ir apylinkių 73-ji 
dailės paroda Meno institute 
buvo atidaryta kovo 13 d. Kapi
talinę premiją 2,500 dol. lai
mėjo japonas Ray Yoshida. 
Antrą premiją
Nagelė — 2,000 dol. Kitos dvi 
premijos po 1,500 teko kitiems.

Iš prisiųstų 1,100 meno darbų 
jury komisija priėmė tiktai 80 
darbų, daugumoje modernaus 
pobūdžio. Buvo skundų, kad 
daug gerų darbų nebuvo pri
imta.

Paroda yra Gunsaulus salėje. 
Tęsis iki balandžio 18 d. (Vė
liau bus plačiau).

♦ Menas gyvena įkvėpimu, 
išraiška ir komunikacija su pa
sauliu.

♦ Menas nėra dogmatinė re
ligija.

Visų lietuvių reikalas, 
o akademikų pirmiausiai

Rusiškojo komunizmo okupuo
toje Lietuvoje planingo genoci
do veiksmai juo toliau juo daro
si rafinuotesni ir paslaptinges
ni, nors retkarčiais ir pro gele
žines uždangas pasigirsta pa
vergtos ir prievartaujamos tau
tos aimana.

Tą aimaną su ypatingai su
krečiančiu tikrumu laisvasis pa
saulis gavo išgirsti paskutiniuo
ju laiku per Bražinskų, Simokai- 
čių ir Kudirkos pastangos savo 
gyvybės kaina iš to tautų kace- 
to pabėgti ir gyvu žodžiu papa
sakoti, kas ten darosi tame nuo 
viso pasaulio gėdos sienomis, ge
ležinėmis uždangomis, minų 
juostomis ir enkavedistų su šu
nimis saugomame aptvare.

Ar ne tai ir išaiškina, dėlko 
Sovietija pasikėsinimą iš to ap
tvaro pabėgti skaito “tėvynės 
išdavimu” ir pagautą bebėgant 
baudžia sušaudymu. Ir naciai 
nelengviau baudė už mirtingųjų 
bandymą pabėgti iš masinio žmo
nių naikinimo įmonių. Mat ir na
ciai ir komunistai — abieji vie
nodi pragaro išperos — vieni var
tojo, kiti tebevartoja vienodus 
metodus ir abieji vienodai savo 
kriminalą stengiasi užmaskuoti, 
nuslėpti, dėlto bandančius pa
bėgti skaito galimais savo siau
bingų paslapčių išdavikais.
. Nelabojo okupanto prievartau
jamame krašte patylomis, labai 
slaptai vyksta genocido vyks
mai, apie kuriuos tik iš paskirų 
gandų bei užuominų tėra įmano
ma susidaryti tikrovės vaizdą. 
Prie tokių vyksmų naujausiai 
priskaitytinos penkių pasižymė
jusių lituanistų staigios paslap
tingos mirtys, iš kurių tik vieno 
— profesoriaus Jono Kazlausko 
nužudymas pagaliau išaiškėjo.

Straipsnio kaip rusai nužudė

profesorių J. Kazlauską praeito 
gruodžio “į Laisvę” nr. pabai
goje primenama visiems laisvė
je gyvenantiems lietuviams pa
reiga tuos baisius rusų komunis
tų žvėriškumo pavyzdžius kel
ti aikštėn.

Kai prof. Kazlauskas sužino
jo, kad jam neleidžiama išvykti 
į Pennsylvanijos universitetą 
paskaitų skaityti, jam buvę aiš
ku, kad išvykti jam neleido sau-, 
gumas. “Į Laisvę” rašo:

“Vieną dieną (prof. Kazlaus
kas) nuėjo į saugumo rūmus ir 
išsikoliojo su pačiomis viršūnė
mis. karčiai apkaltindamas visą 
“prievartos sistemą”.*

“Netenka abejoti, kad įsaky
mas jį sunaikinti atėjo iš Mas
kvos, kaip ir draudimas išvykti į 
Ameriką. Jo nužudymui pasi
rinktas šenai Sovietų Sąjungoje 
išbandytas ir Stalino eroje pla
čiai naudotas metodas žymes
niems žmonėms naikinti: bude
liai prisistato nekaltais avinė
liais, o kaltę suverčia “liaudies 
priešams” ar “nelaimingiems at
sitikimams”.

“Nuo poeto Kazio Jakubėno 
1950 metais nužudymo iki pro
fesoriaus Jono Kazlausko 1970 
metais nužudymo per dvide
šimtmetį okupantas Lietuvoje 
šiuo rafinuotu būdu yra sunai
kinęs šimtus lietuvių. Laisvųjų 
lietuvių pareiga šį baisų rusų 
komunistų žvėriškumą parodyti 
pasauliui, šalia politinių orga
nizacijų veikia bent kelios lie
tuvių mokslininkų ir profesorių 
draugijos. Vien Amerikos uni
versitetuose yra keli šimtai lietu 
vių profesorių. Jie tikrai pasi
rūpins, kad prof. Jono Kazlaus
ko byla patektų į akademinio pa
saulio ir viešosios opinijos teis
mą. Tyla reikštų “pritarimą 
okupanto niekšybei”. J. Pr.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite! vįįp

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

UNIVEST TAUPYMO 

sąskaitoms

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

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

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSALi

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigoc pletnoM kiemas automobiliams pastatyti
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Politinės pakaitos Turkijoje
Visi girdėjome, kad Turkijoje vyksta politinės pa

kaitos. Spaudos agentūros praeitą savaitę buvo paskel
busios žinią, kad Turkijos karo vadai nuvertė seną vy
riausybę ir, kad gen. Baturui, turkų karo aviacijos vadui, 
prezidentas pavedė sudaryti naują vyriausybę.

Paaiškėjo, kad Turkijos karo vadai vyriausybės ne
vertė ir tuo tarpu nesiima vyriausybės sudaryti. Turki
jos štabo viršininkas ir kariuomenės, laivyno ir aviacijos 
vadai pasiuntė prezidentui ir parlamento pirmininkams 
pareiškimą, kuriame nurodė kelias turkų vidaus gyve
nimo negeroves.

Turkų karo vadai labai nepatenkinti keturių Ameri
kos lakūnų pagrobimu. Turkų policija žinojo, jog tai yra 
Maskvos politikai simpatizuojančių studentų darbas, bet 
kaltininkų iki šio meto policija nesurado. Turkų valdžia 
uždraudė Amerikos ambasados pareigūnams pradėti bet 
kokius pasitarimus su grobikais ir patarė neduoti reika
laujamų pinigų. Grobikai paliko keturis Amerikos lakū
nus viename Ankaros bute ir dingo. Turkų karo vadai 
mano, kad nusikaltėliai turėjo būti surasti ir patraukti 
atsakomybėn. Jie turėtų būti nubausti, kad panašūs da
lykai nepasikartotų; kad grobikai nedrįstų kabinėtis ir 
prie pačios Turkijos karių arba aukštesnių valstybės pa
reigūnų

Premjeras Suleyman Demirel, patyręs apie karo va
dų pareiškimą, atsistatydino. Turkijos prezidentas ta
riasi su politinių grupių vadais dėl naujos vyriausybės. 
Pasakojama, kad aviacijos vadui gen. Baturui buvo pa
siūlyta sudaryti naują vyriausybę, bet jis atsisakęs. Tur
kų karo vadai nori, kad civiliai sudarytų naują vyriau
sybę ir kad vienerių metų laikotarpyje krašte atstatytų 
tvarką. Jeigu jie nepajėgtų tai padaryti, tai tiktai tada 
kariai sudarytų vyriausybę. Reikia džiaugtis tokiu dide
liu turkų karo vadų santūrumu. Pietų Amerikos karo va
dai vargu būtų leidę politikams susitarti ir sudaryti dar 
vieną vyriausybę.

Lietuviams rūpi patirti, ar vyriausybės pasikeitimas 
turės Įtakos Į turkų teismo priežiūroje esančius Praną ir 
Algirdą Bražinskus. Visi žinome, kad Trabzono teismas 
Bražinskams pripažino tremtinių teises ir davė jiems 
turkų valstybės globą. Turkų Įstatymai vyriausybei Įsa
ko globoti kiekvieną atbėgusi tremtinį. Vyriausybė turi 
daboti, kad nesusidarytų pavojus tremtinių gyvybei ir 
kad jie galėtų užsidirbti reikalingą maistą, drabužius ir

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.78

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Tžeidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Paskaita, skaityta Detroito Lietuvių Kultūros Klubo 
susirinkime vasario mėn. 28 dieną)

Vilniečių Sąjungos CV pirmininko Kazio Veikučio aiškinimas 
Kultūros Klubo suruoštoje žemėlapių parodoje Tyrimo Instituto 

nustatytų Lietuvos etnografinių sienų

Gal ir pašaipos vertas bus ma
no aiškinimas, kai nebūdamas 
etnografas, aiškinsiu apie Lie
tuvos etnografiją. Etnografija 
pradėjau domėtis tik reikalo ver
čiamas, kaip vilnietis ir kaip Ry
tų Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio atstovas Vlike. Vilniečių 
Sąjunga, turėdama galvoje kai
mynų lenkų vis linksniuojamą
pretenziją į Vilnių, gyvena bai
mėje, kad nepasikartotų 1920 
metų spalio 9-j i. Buvo manyta

pastogę. Visos turkų teismų instancijos, įskaitant ir pa
čią aukščiausiąją, patvirtino Trabzono teismo sprendimą.

Jau praeitų metų lapkričio 2 dieną Turkijos prezi
dentas Cevdet Sunay pasikvietė į prezidentūrą sovietų 
ambasadorių ir Įteikė jam Sovietų Sąjungos prezidentui 
N. Podgomui laišką, kuriame sovietų vyriausybė buvo 
informuojama, kad Turkija Bražinskų rusams neišduos. 
Išdavimas būtų priešingas veikiantiems turkų įstaty
mams ir papročiams. Bet kuriai kitai valstybei tokio Tur
kijos prezidento rašto būtų užtekę, bet ne komunistų val
domai Sovietų Sąjungai.

Teisybė, rusai pristabdė propagandos mašineriją. 
Buvo nutraukti Vilniaus, Trakų ir Vievio apylinkėse gy
venančių žmonių mitingai, kuriuose buvo “priimamos” 
rezoliucijos Bražinskams išduoti. Buvo sustabdyti ir Vil
niaus teisininkų pasitarimai ir rezoliucijos atiduoti Bra
žinskus sovietams teisti. Pačioje Lietuvoje rusai nustojo 
rašę apie 'Bražinskus. Bet sovietų agentai nenustojo 
graužtis po turkų teisyno pagrindais. Jie ir toliau ieškojo 
ryšių su Įvairiais “teisių specialistais”, kurie padėtų jiems 
rasti priekabių Bražinskų bylai atnaujinti.

Komunistams pavyko tai padaryti. Buvo sudaryta 
vadinama teismo komisija, kurion be aukščiausio teismo 
teisėjų, Įėjo keli pašaliniai teisininkai. Jie nagrinėjo ne 
tik Trabzono teismo sprendimą, bet jie peržiūrėjo visus 
sovietų specialistų paruoštus skundus prieš Bražinskus. 
Tyrinėjimas buvo pravestas prie uždarų durų. Ta teismo 
komisija rado reikalo patarti Bražinskų bylą persiųsti 
Trabzono teismui, kad jis atkreiptų dėmesį į Bražinsko 
prisipažinimą paleidus kulką kelią pastojusiai lėktuvo 
tarnautojai. Be to, ta komisija atleisianti nuo bausmės 
turkų vyriausybę, jeigu ji rastų reikalo -Bražinskus iš
duoti sovietų valdžiai. Teismo komisija buvo sudaryta 
sovietų atstovams smarkiai spaudžiant.

Turint galvoje turkų karo vadų nepasitenkinimą ir 
santūrumą, reikia manyti, kad Turkijoje nebus sudaryta 
sovietų valdžiai nuolaidas daranti vyriausybė. Jeigu to
kios vyriausybės nebus, tai turkai prisilaikys veikiančių 
Įstatymų ir Bražinskų sovietų valdžiai neišduos. Trab
zono teismas, duodamas Bražinskams tremtinių teises, 
žinojo, kad Pranas Bražinskas nepavartojęs ginklo, ne
galėjo iš komunistų ištrūkti. Jeigu lėktuvo tarnautoja 
būtų tiktai tarnautojos, o ne policininkės pareigas ėjusi, 
tai Bražinskui nebūtų reikalo šauti. Yra pagrindo ma
nyti, kad Trabzono teismas patvirtins ankstyvesnį spren
dimą, o naujoji turkų valdžia laikysis Turkijos prezi
dento pranešimo.

išleisti Vilnijos metraštį su nu-
statytom etnografinėm ribom, 
bet prieita išvados, kad etnogra
finės ribos yra valstybinis rei
kalas.

Maždaug prieš 14 metų buvo 
kreiptasi į Lietuvos atstovybę — 
Vliką, kad imtųsi darbo nustaty
ti Lietuvos etnografines ribas. 
Etnografinių ribų nustatymui ir 
studijos paruošimui buvo pasi
ėmęs vadovauti Vliko pirminin
kas velionis dr. Trimakas, bet 

jam mirus, darbas pradėjo eiti 
užmirštin.

Tik 1964 m. Vliko Seime vil
niečiai etnografinių sienų klau
simą pastatėme daug rimčiau — 
etnografines sienas surišome su 
Lietuvos laisvinimu bendrai, nes 
atsirado neaiškumas už kokios 
Lietuvos sudėtį kovojame, kai 
tuo tarpu lenkai aiškiai pasisa
ko už 39 metų sienas. Galima 
būtų laikytis pareigos atkovoti 
Lietuvai laisvę jos politinių sie
nų ribose. Betgi politinės sie
nos pagal 1920 m. liepos 12 d. su
tartį su Sovietų Sąjunga neap
jungė visų Lietuvai priklausan
čių žemės plotų rytuose ir rytų 
pietuose; prisiėjo sutikti su tuo, 
ką Sovietų Sąjunga davė jau
nai atgimstančiai Lietuvos vals
tybei.

Vliko Valdyba sutiko su vil
nietiškų samprotavimu ir sudarė 
iš vilniečių rytinėms sienoms 
tirti ir Lietuvos etnografinei me
džiagai rinkti komisiją. Po to, 
1966 metais prie Vliko Valdybos 
tapo suorganizuotas Lietuvos 
Tyrimo Instittutas, kuriame ry
tų ir pietryčių, maždaug iki Gar
dino, Lietuvos reikalus atstovau
ja vilnietis istorikas dr. Algir
das Budreckis, o vakarinėms sie
noms — mažlietuvis Martynas 
Gelžinis.

Prieš pradedant nagrinėti 
nustatytos etnografinės ribos 
brūkšnį, pažvelkime į dabartinę 
Lietuvą bendrai:

1. Taškais nužymėta linija yra 
dabartinės Sovietų Sąjungos 
okupuotos Lietuvos siena;

2. Kryžiukais pažymėta lini
ja yra politinė 1920 m. sutar
ties su Sovietų Sąjunga siena ir

3. Brūkšniu ir tašku nužymė
ta yra 1564 m. nustatyta religi
nė vadinama Lithuania Propria, 
siena. Prie etnografinio brūkš
nio dar ateisime vėliau.

Kaip jau žinome, pagrindinis 
tautinės etnikos įrodymas yra 
kalba, o pagelbiniai elementai 
yra: religija, papročiai, kultūri
nės gravitacijos linkmė, pavar
dės ir vietovardžiai.

Pietryčių Lietuvos etnografi
nei ribai išsilaikyti didelį vaid- 
menę suvaidino lenkų okupaci
jos metu Lietuvių Komitetas 
Vilniuje. Nežiūrint žiaurios pil- 
sudskininkų polonizavimo po
litikos, šv. Kazimiero Draugijos 
vardu Vilniaus krašte, ypač piet
ryčių Lietuvos pakraščiuose bu
vo palaikoma lietuviškoji gyvy
bė. Veikė 350 lietuvių pradžios 
mokyklų, 30 vaikų darželių, 2 
gimnazijos ir mokytojų semina
rija, 476 šv. Kazimiero Draugi
jos skyriai ir saviveiklos rate
liai. Vilniuje veikė ir dabar te
beveikia Kalbotyros Institutas, 
kuris tikrai yra daug vertingos 
medžiagos sutelkęs lietuvių tau
tos etnikai Įrodyti.

Vilniečių komisija surinktą 
medžiagą su autentiškais vilnie

čių pasisakymais 1966 m. liepos 
12 d. perdavė Lietuvos Tyrimo 
Institutui, kartu pareikšdama 
savo rekomendaciją. Komisija 
sutiko su mokslininkų tvirtini
mais, kad 1564 m. nustatytos Li
thuania Propria ribose anuo me
tu 83% gyventojų kalbėjo lie
tuviškai, tačiau pasiremdama 
laiko tėkmės atneštais pasikeiti
mais, komisija pasiūlė pataisą 
palikti etnografinės Lietuvos ri
bose Dysnos apskritį rytuose ir 
Naugarduko-Zietelos apylinkę 
pietuose, motyvuodama: 1) kad 
Dysnos apskritis 1842 m. rusų 
buvo priskirta prie Vilniaus gu
bernijos, 2) kad 1909 m. rusų 
policijos gyventojų surašyme 
Dysnos apskrity buvo 699 už
sirašę lietuviais ir 59074 vieti
niais katalikais, atseit, lietuvių- 
gudų mišinys, nes tuo laiku tik
rieji gudai laikė save stačiati
kiais ir 3) kaip Dysnos mies
te, taip ir jo apylinkėse lenkų 
okupacijos metu veikė lietuvių 
pradžios mokyklos. Gi Naugar
duko-Zietelos apylinkė lenkų 
okupacijos metu buvo laikoma 
kone lietuvybės centru — taisy
klingas lietuviškas tarimas, tik 
su kai kurių daiktų skirtingais 
pavadinimais. Tuo pačiu komisi
ja rekomendavo atsisakyti nuo 
Baltstogės iškišulio, nes kaip pa
čioje Baltstogėje, taip ir jos apy
linkėse lietuvių nėra ir lietuviš
kos etnografijos elementai ten 
jau išnaikinti.

Lietuvos Tyrimo Institutas 
1967 m. pasiremdamas istorikų 
Ivinskio, Jakšto, Sužiedėlio ir 
geografo Pakšto studijomis, Bu- 
dreckio, Gelžinio referatais bei 
vilniečių ir mažliėtuvių pareiški
mais, nustatė Lietuvos etnogra
fines ribas, kurios pagal 22 pus
lapių dr. Budreckio referatą su
glaustai atrodytų taip:

Rytinė siena prasideda nuo 
Dauguvos pietų kranto (5 klm. 
į rytus nuo Dysnos) ir eina į pie
tus, paliekant Ožechovną gudų 
pusėje, o Prozorokus lietuvių 
pusėje iki Kubličių, kertant į 
pietvakarius iki Neries upės (10 
klm. į rytus nuo Dalinavo). At
seit, linija nuo Dauguvos iki Ne
ries auštupio sutampa su sovietų 
-lenkų 1921—1939 m. siena. To
liau rytinė siena sutampa su Li
thuania Propria siena iki Nemu
no aukštupio.

Pietinė siena, prasidedanti 
nuo Lithuania Propria, kur ker
tamas Nemunas ir einanti pie- 
tuosna palei Nemuno aukštupį, 
paliekant Korelyčių apskritį lie
tuvių pusėje ir pasukanti į va
karus iki Naujosios Elnios, ker
tant skersai ščaros upę. Nuo 
ščaros eina vakaruosna pro Pias- 
kus (gudų pusėje) iki Eisman- 
tų (lietuvių pusėje). Toliau So- 
kolda lenkų pusėje, o Sakalėliai 
lietuvių pusėje, siena eina iki 
Beržinės upės, paliekant Jana- 
vą lietuvių pusėje. Palei Berži

nis upę siena eina TS Augusta
vo perkaso ir tiesia linija iki 
Raigardo.

Vakarinės sienos mažliėtuvių 
referato neturiu. Bet, atrodo, ji 
dalinai eina palei Lithuania Pro
pria sieną. Paskiau suka į va
karus pro Ungurą (lietuvių pu
sėje) ir įeina į Potsdamo liniją.

Tai taip suglaustai atrodo ry
tinė, pietinė ir vakarinė etnogra
finė siena, šios sienos daviniam 
paremti Tyrimo Instittutas nu
tarė išleisti anglų kalboje teisi
niais daviniais paremtą moksli
nę studiją.

Tikrų žinių neturime, kiek da
bartinis laikas atnešė lietuvy
bei žalos Lietuvos teritorijoje, 
kuri priskirta prie Gudijos TSR. 
Yra tik žinoma, kad rytinėj da
ly (Dysnos, Breslaujos ir Glubo- 
ko rajone) per paskutinį 1969 
m. gyventojų surašymą dar bu
vo apie 50 tūkstančių užsirašę 
lietuviais. Oficialiai Gudijos 
TSR lietuvių kalba nedraudžia
ma, bet lietuviškų mokyklų val
džia neišlaiko ir lietuviškos spau
dos gavimą trukdo. Norintieji 
lietuvybę išlaikyti, steigia var
go mokyklas arba savo vaikus 
siunčia į Zarasų-Švenčionių ra
joną. Geresnėj padėty yra Su- 
valkų-Seinų trikampis; Ten yra 
Punsko lietuvių gimnazija ir vei
kia pradžios mokyklos.

Čia gal prisieitų įterpti min
tį, kad etnografinės ribos nebu
vo aiškios Lietuvos nepriklau
somybę atstatant, kaip kad bu
vo netikrume ir pats nepriklau
somybės paskelbimas. Lietuvos 
Tarybos paskelbtame 16 vasa
rio akte sakoma “Atstatoma Lie
tuvos valstybė su sostine Vil
niuje”, bet kokiose ribose, nebu
vo pasisakyta. Ir gal tik todėl 
buvo atsiradę nuomonių tai skel
bti vokietį Lietuvos karaliumi, 
tai samdyti svetimos valstybės 
kariuomenę ir t. t. Tik Steigia
masis Seimas 1920 m. gegužės 
15 d. savo deklaracijoje jau aiš
kiau pasisakė: “Atstatoma Lie
tuvos valstybė deinokratiiais pa
grindais jos etnografinėse ribo
se”. Bet ir Steigiamajam Sei
mui etnografinės ribos taip pat 
nebuvo .žinomos, nes nebuvo iš 
anksto- tam pasiruošta. Buvo 
kreiptasi į tuometinį Amerikos 
prezidentą Wilsona, kuris Įparei
gojo Harvardo universiteto pro
fesorių Golden eiti į pagalbą mū
sų istorikui Petrui Klimui. Bet
gi kas galėjo per pusantro mė
nesio nustatyti ir moksliškai ap
ginti etnografines ribas. Todėl 
ir 1920 liepos 12 d. Maskvos su
tartimi buvo gautos tos ribos, 
kurias sovietų vyriausybė ma
lonėje dubti.

Nustatytų etnografinių sienų 
mokslinės studijos darbas ir 
šiandien nenoriai juda iš vietos 
dėl kelių priežasčių:

(Nukelta į 5 psl.)
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Į VEZUVIJŲ IR POMPĖJĄ

Gražus sekmadienio rytas. Išeinu į gat
vę ir stebiu tingu miesto judėjimą. Tolu
moje gaudžia varpai, o saulė beria skais
čius spindulius, viliodama žmones i gam
tą. Pasinaudoju ekskursine proga ir aš. 
Sėdu autobusan ir važiuoju Į Vezuvijų ir 
Pompėją.

Pakeliui j Pompėją labai daug mašinų. 
Visi traukia iš miesto. Keliai užsikimšę, 
kaip Amerikoje. Mus užveža į vieną stovy- 
lėlių bei žiedų, suvenyrą fabrikėlį. Tikisi, 
kad turistai puls ir išpirks jų gaminius. 
Bet turistai tik pasižiūrėjo, paklausinėjo 
kainų ir išvažiavo. Taigi vadovui teko ge
rokai nusivilti. Pagaliau pasiekiame ir 
Pompėją. Kiek anksčiau apie ją skaityta ir 
kalbėta. Kiek užuojautos tiems žuvusiems 
mintimis reikšta! O štai dabar ne iš tolo ir 
pasakojimų, bet iš arti tą vietą matysiu.

Prie įėjimo pasitinka pulkas vertelgų. 
Jie perša savo prekes. Visokius menknie
kius turistui bando beveik prievarta įpirš
ti. Užprašo trigubą kainą. Kai nuo jų pra
dedi trauktis, tai tik trečdalio benori. Ypač 
amerikiečiai menkniekius mėgsta. Dauge
lis prisiperka įvairiausių suvenyrų.

Prasideda kelionė į atkastą Pompėją. 
Gidas aiškina, kad dar tik trys ketvirtada
liai teatkasta. Mus nuveda Į kambarį, kur 

sudėtos įvairios iškasenos: indai, dalis se 
novės baldų bei sukalkėjusių žmonių kū
nai. Kampe sutūpęs žmogus, rankomis 
užsidengęs veidą. Kitas sukniubęs, irgi 
veidą rankomis uždengęs. Siaubingai vei
kia turistą visokie reginiai... Gal dėl to vi
si labai paskubomis palieka tą kambarį ir 
lauke laukia vadovo.

Einame per atkastas gatves. Vadovas 
aiškina, kad 1748 metais pradėti atkasinė- 
jimo darbai, kurie vykdomi iki šiol. Ypa
čiai intensyviai pradėta kasinėti po 1808 m. 
Neapoly karaliaujant prancūzų maršalui 
Murati. Mus nuveda prie vienos vilos, kur 
sienų tapyboje vaizduojama vienos moters 
įšventinimas į slaptą Dionizo kultą. Vado
vas aiškina, kad kasinėjimai vykdomi ar
cheologijos vadovo. A. Maiuri. Stengiama
si kiek galima labiau išsaugoti visus radi
nius. Apsaugoj amas visas sienų papuoši
mas, taip pat būdingi namams daiktai, 
kad lankytojas susidarytų pilnesnį buvu
sios Pompėjos vaizdą. Atkasti išlikę namai 
su grindų mozaikomis, gražiais paveiks
lais sienose ir stovylėlėmis. Antras pasau
linis karas sutrukdė kasinėjimus, bet nuo 
1951 m. kasinėjimai vėl vykdomi labai pla
čiu mastu. Jie yra atskleidę labai Įdomią 
Pompėjos praeitį. Ypatingai sienų tapyba 
išryškino to meto žmonių gyvenimo vaizdą.

Keletą valandų praleidę gido vedžio
jami po kadaise buvusią Pompėją, kuri, 
prisikeldama iš griuvėsių vis daugiau ir 
daugiau atskleidžia paslapčių iš savo pra
eities. «

Saulė smarkiai kepino. Atkastose gat
vėse jokio pavėsio. Matosi daug vietų, 
aikštelių, kur žaliuoja žolė. Iš jų kyšo at
kastos anų laikų vazos. Kai kur viena kita 
stovylėlė. Gavosi įspūdis, kad trūksta ir 
čia gerų rankų ir tvarkos. Nieko nepada
rysi, italai nepasižymi tvarka ir darbštu
mu.

Vėl laiptais nusileidžiama Į aikštelę, kur 
vertelgos siūlo suvenyrus. Maži užkan
džiai, ir važiuojame i Vezuvijų. Viena po
ra graikų ir aš užsispyrėme būtinai Vezu
vijų pamatyti. Tad mus atskiria nuo visos 
ekskursijos, duoda limuziną ir veža priva
tus šoferis. Dėl nesuprantamos priežasties 
mūsų vadovas pakeitė krypti, nors mes bi
lietus pirkome ir Į Vezuvijų. Kodėl jis pa
noro vežti visus į kokią tai salą, buvo ne
aišku. Pagaliau, kur čia suprasi vertelgų 
užmačias. Visi kiti su pasiūlymu sutiko.

Veža labai vingiuotu keliu vis aukštyn 
ir aukštyn. Viešpatie, kokia plati panora
ma prieš mūsų akis. Vingiuotas kelias 
kiek gąsdina, bet besigrožėdamas vaizdais 
viską pamiršti. Kelias siauras. Kur-ne-kur 
sutinkame žemyn besileidžiančias maši
nas. Graikai moka angliškai. Užsimezga 
pažintis. Jis, kaip pasirodo, profesorius, 
žmona dainininkė. Labai gražiai kalba 
apie savo kraštą ir stebisi, kaip aš, tiek 
daug važinėdamas, aplenkiu Graikiją. 
Apie Lietuvą jis taip pat gerai informuotas. 
Labai Įdomi draugija.

Pagaliau pasiekėm ir pačią virSfinę, 
kiek jau begalima automobiliu važiuoti.

Kairėje pusėje visą laiką matėsi juoda lava, 
i Lava, kuri palaidojo Pompėjos miestą. Iš 

tolo matėsi juodas krateris. Dabar visą 
panoramą uždengė medžiai, kurie apsupo 
aikštę lyg tam, kad žmonės nesibaimintų, 
matydami platybes.

Stovime eilėje užsikėlimui i Vezuvijaus 
viršūnę. Tai ilga kelionė vielomis trau
kiamu vežimėliu i pačią viršūnę. Į viršū
nę, iš kurios tikiuosi pamatyti ir to pabai
sos kraterio dugną.

Matau, kaip vielomis vežimėliai, lyg 
pasakiškoje Disney Land, vežioja turistus 
aukštyn ir žemyn. Kai vežimėliai nutolsta, 
jie pasidaro mažyčiai lyg vabalai. Galvo
ju, kad nelabai jauku keliauti tokiu kabal- 
džiuojančiu ant labai plonų vielų vežimė
liu.

Ateina ir mano eilė. Įsėdu. Susijuosiu 
stipriai diržu, kad ir krintant jis laikytų. 
Stovintis prie didelio motoro vairuotojas 
paleidžia mus Į erdvę. Vežimėlis pakibo 
ore ir pradėjo kabaluotis j šonus. Panora
ma žavėtina. Matosi Pompėja, jūra bei 
tolimas miestelis, kuris stūkso prie jūros 
kranto už Pompėjos griuvėsių. Žvelgiu į 
kairę. Matosi gana toli Neapolis. Dar to
liau visokios salos, salelės.

Lopšys, kuriame sėdžiu, vis kyla aukš
tyn ir aukštyn. Pažvelgti žemyn nebėra jo
kio noro... Lieka tik gėrėtis tolimais vaiz
dais... Ir vis dar slenkame ankštyn ir 
ankštyn, šalia manęs sėdi italų kariškis. 
Jis kalba itališkai, aš angliškai. Nesupran

tu, ką jis nori man pasakyti ir paaiškinti. 
Nesupranta nei jis, ką aš kalbu.

Pagaliau vežimėlis įvažiuoja Į kažko
kią pastogę. Vairuotojas atjungia motorą, 
kuris traukė į viršų vežimėlį ir mes iššo
kame iš jo jau pačioje Vezuvijaus viršū
nėje. Įlipame lyg į smėlį, kuris labiau pri
mena pelenus, žemė — sukietėjęs rudas 
lavos dumblas. Juo reikia dar gerokai pa
eiti, kol būtų galima kraterio dugną pa
matyti, Sako, kad anksčiau krateris turė
jęs 1132 metrus aukščio. Tačiau po 1906 
m. Vezuvijaus išsiveržimo kraterio briau
nos buvo apardytos ir viršūnė likusi kur 
kas žemesnė.

Lipu i briaunos pačią viršūnę ir pasilen 
kęs žiūriu į kraterio dugną. Nejauku. Pa
laida masė slidinėja, o bedugnė labai gili. 
Aplinkui visi lygumų kraštai užversti su
kietėjusią mase.

Drąsesni turistai, briaunomis nusilei
džia kiek galima žemiau ir dairosi, lyg 
norėdami išmatuoti kraterio gyli. Vaizdas 
čia neaprašomai gražus, žiūri ir negali 
atsigėrėti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS”
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OR ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospoct 8-3229 

Reiid. telef.: WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

ano 7 iki 9 vai, vak, Treč. uždaryta

R«z. tol 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

lelefu PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirta*! 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč 

ir šestad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
27uV W. Sist STREET 

Tek: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.
X'—i—d, auiraa., penki. 1U—4. ir 

šestad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: 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 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
_______ Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

------—6SA1TTK USOO-----------

NAUJIENAS
------------S TEMTI SUITE—-—

Lietuviai taipgi peria r parduala 
r progas sužino tirtai per

NAUJIENAS

ŠIS TAS Iš KANADOS PADANGĖS
Pradėsim nuo pačio vyriausio. 

Kaip jau esat girdėję, kovo 4 d. 
mūsų pirmasis ministeris P. E. 
Trudeau apsivedė su M. Sinc
lair. Po šio įvykio mes visi rim
ti kanadiečiai lengviau atsidu
som. Supraskit tokio didelio ir 
garbingo krašto, po karalienės 
sparnu prisidengusio, ministeris 
pirmininkas viengungis!? Nu
važiuoja, būdavo kur nors į kon
ferenciją, sėdi su rimtais vals
tybės vyrais, sprendžia rimtai 
rimtus tarpvalstybinius reika
lus, o vakare, pametęs iškilmin
gą balių, traukia sau į naktinį 
klubelį pasidairyti. Nei šis, nei 
tas. Traukydavom mes pečiais, 
traukydavo, tur būt, ir karalie
nė, nors ir nemačiau, bet esu 
beveik tikras. Kad jūsų sena
torius Kennedy, nulėkęs , De 
Gaule laidotuves, atsidūrė ne 
katedroj ir ne gedulingoj vietoj, 
mes suprantame: koks kraštas, 
tokia ir reprezentacija. Bet kad 
pas mus taip būtų, tai atsipra
šau!

Tiesa, prieš apsivedimą pir
mininkas Toronte valgė 50 dol. 
vertės pietus, o jauni torontie- 
čiai piketavo, prašydami, darbo. 
Tad jam ir neliko kitos išeities,

. „ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOP6DAS-PROTEZ1STAS 

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

' (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
______ Telef.: PRospect 6-5084

DR. R. MINER, Naprapath 
3150 S. Halsted St, Chicago, HL 60608 
Antr., ketv. ir šestad. Tel 842-1606 
71OT W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir penkt. TeL 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

kaip apsivesti Bet, sakau, ir 
mūsų kanadiečių neišprusimas 
prašyt darbo: iki šiol dar neiš
moko iš didžiojo kaimyno juo
dukų prašyt (atsiprašau — rei
kalauti) ne darbo, bet duonos ir 
žaislų. Tikriau — tik žaislų, 
nes duonos Kanadoj užtenka, iš 
kviečių žadame netrukus net na
mus statyti.

Tiek ministeris pirmininkas, 
tiek jo nauja žmonelė dideli žie
mos sporto mėgėjai, tai dabar 
jie slidinės, o mes žiūrėsim. 
Prieš apsivesdamas P. Trudeau 
turėjo visą kapą simpatijų, ku
rios, išgirdusios slaptas jo ve
dybas, nustebo ir nusivylė, o 
vienintelė moteris Kanados par
lamente Grace Mac-Innis, repor
teriui sušuko: “O. mano Dieve!” 
Dabar ir karalienei bus maloniau 
atvažiuoti, nes bus kas ją paly
di. Pernai, kai buvo atvažiavusi 
į šimtmečio minėjimą, tai be ge
ros palydovės nuklydo į lauki
nes prerijas, kažkur net už Liau- 
kevičiaus farmos. Laikraščiai 
rašė, kad baisiai uodai sukan
džiojo...

Lietuviškame gyvenime irgi 
krutame, judame, pasiginčijam 
ir besitaikindami vėl susiginči
jom. Viskas būtų gerai, jei ne
būtume pristeigę visokių fondų. 
O kur pinigai, ten ir bėda. Mūsų

GRAOINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK 845.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIET U V ji

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeU F Rentier 6-1882

/■■■■■' ■■■ ■■■■ i
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063 
Vii - r-' i "a-Į.i.h f i i'»

SOPHIE BARČUS!
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

į Visos programos iš W0PA,; 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek-i 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

TeL: HEmioek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

LIETUVOS _  
ETNOGRAFINĖS 
SIENOS

(Atkelta iš 4 psl.)
1. Neatsiranda laisvų moksli

ninkų, kurie reikiamais davi
niais papildytų, sugrupuotų 
ir kruopščiai paruoštų studiją; 
gal mokslininkus, sakyčiau, išle
pino LE leidykla ir Lietuvių Fon
das, kurie už darbą moka gerus 
honorarus. Jeigu eiti jų pėdo
mis, studijos paruošimas ir iš
leidimas kainuotų apie 10-12 tūk
stančiu doleriu.

2. Mūsų diplomuoti politikai, 
atrodo, prisibijo kaimyninių po
litikų reakcijos ir.

3. Tai ir lietuviai mokslinin
kai ir mėgėjai dar yra pasida
linę į minimalistus ir maksima
listus. Minimalistai abejoja dėl 
Dysnos, Naugarduko ir Gardi
no priklausomumo Lietuvai, o 
maksimalistai bara vilniečius 
kam jie atsisakė Baltstogės.

Dėl Baltstogės iškišulio vil- 
nietiška nuomonė maždaug yra 
tokia: istoriniai šaltiniai nea
bejotinai įrodo, kad Balstogės 
sritis iki 13 šimtmečio antros pu
sės priklausė buvusiems jotvin
giams. Gudų ir vokiečių metraš
čiuose atžymėta, kad 1283 me
tais kryžiuočiai sunaikino pa
skutiniuosius jotvingių pasiprie
šinimo židinius. Nors jotvingių 
vadas Skurdą ir prašė Lietuvos 
kunigaikščio Traidenio pagal
bos, bet pastarasis dėl tam tik
rų priežasčių negalėjo laiku at
vykti. Ne tik Balstogės srity, 
bet ir keli šimtai kilometrų į pie
tus už Baltstogės buvo nukel
tos Lietuvos valstybės sienos 
mūsų valdovų išmintimi ir jėga, 
tik be atramos į etnografiją iki 
paskutiniojo Lietuvos-Lenkijos 
padalinimo. Lietuviai nevykdė 
nacionalinės politikos užkariau
tuose kraštuose, kai tuo metu 
vokiečiai jau naudojosi genoci
du ir asimiliacija užimtiems 
kraštams suvokietinti. Lenkai, o 
vėliau ir rusai sekė vokiečių pė
domis. Lietuviai šimtmečiais 
valdomų žemių nekolonizavo ir 
vietinių gyventojų neasimilia
vo. Todėl mes ir pasigendame 
Baltstogėje ir jos apylinkėse gy
vojo lietuvio ir net muziejinės 
lietuviškos etnografijos. Gali
ma būtų pateisinti paklaidą dėl 
vieno kito kaimo, bet etniškai 
svetimo šimtatūkstantinio mies
to įjungimas į etnografinę Lie
tuvą sugriautų visą mūsų etno
grafinių sienų teoriją. Tuo jau 
tikrai pasirūpintų mūsų kaimy
nų etnografai.

Jeigu mūsų istorikai ir arche
ologai aiškiai pasisakytų, kad 
prūsai ir jotvingiai yra lietuvių 
kiltis, galima būtų tas sritis lai
kyti lietuvių tautos Žemėmis už 
Lietuvos etnografinių sienų.

beooruutueuc užtari viugti ou 
Altą, nes jos kaip ir neturim. 
Bet yra toks Kanados Lietuvių 
fondas, kuris palengva sukaupė 
jau keliasdešimt tūkstančių. Kol 
tūkstančiai buvo renkami, nebu
vo ginčų. Kas renka, tegul ren
ka. Bet kai suma susidarė ver
ta dėmesio, tai bendruomenės 
valdyba, savaime aišku, susido
mėjo: fondas turi būti K. L. 
Bendruomenės padalinys, atsto
vų buvimas pelno paskirstyme 
jos nepatenkina, reikia keisti 
statutas ir t. t. ir t. t.

Paskutiniu laiku tie ginčai 
bent viešai aptilo, o kas vyksta 
užkulisiuose, pamatysim vėliau.

Atvažiavę į Kanadą, mes pa
gal senųjų ateivių paprotį pradė
jom statyti bažnyčias, nes se
nųjų statytos lietuviškos baž
nyčios Amerikoje pagal planą 
pereina airių ar meksikonų ži
nion. Kad būtų galima išlaikyt 
balansą, nes kanadiečiai griebė- 
mės statyti naujas. Bet kada pa
matėm, kad senosios bažnyčios 
tokiu tempu slysta iš lietuvių ra
ku, kad ir prie geriausių norų 
balanso neišlaikysim, nuleidom 
rankas. Pradėjom galvoti, gal 
geriau statyti lietuvių namus 
Toronte, nes jie taip greit neiš- 
slys iš mūsų rankų. Mat, lietu
vių namams dar neturim vysku
po.-

Beje, laukėm gal vyskupija 
perleis kokią bažnyčią lietuvių 
namams, bet, deja, nesulaukėm. 
Tada ilgai galvojom, diskuta- 
vom, derėjom ir nupirkom baž
nyčią lietuvių namams įrengti. 
Tikime, kad joks vyskupas jos 
nenusavins.

Kanados lietuvių spaudos pa
dangėje ypatingų naujienų nė
ra. Turim du sayaitraščius, ku
rie tarpusavio piovynių nemėgs
ta. Dėlei to mums šiek tiek ir 
nuobodoka.

Tiesai paskutiniu metu “Ne
priklausoma Lietuva”, naujo re
daktoriaus vadovaujama, spau
dos laisvės vardan pradėjo dau
giau linksmumo Įnešti. Neskai
tant E. šulaičio humoro, kovo 3 
d. numeryje, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus-4!!. Nagys Įren
gė Graudą dėl “Dirvoje” spnaus- 
dinamų feljetonų, kad menamai, 
juose prikimšta begalės slavy- 
bių. Nenorėdamas perdaug iš
tęsti šio reportažo, jo straips
nio ištraukų nededu, bet skai
tant susidaro įspūdis, kad Dan
gus griūva, žemė linksta, blo
giau kaip Angelų mieste vasa
rio 9- d. Pagal mano menką su
pratimą, tuose feljetonuose ei
na dialogas su kraštu, teisin
giau sekant, dialogas su oku
puotą krašto aparačikais. O jei
gu taip, tai ir tos slavybės yra 
beveik savo vietoj. “N. Lietu
voj” turi įvedusi skyrių “Ir ge
rai, ir blogai”. Bijome, kad ne
pasidarytų daugiau “blogai”, ne
gu “gerai”.Murkia

ūiu>j rengta pietus. Iš^arsMk- j 
tas airių tautinis valgis jautie
na su kopūstais sekau, kovo 21 
d., Lietuvių klubo didžioje salė
je prasidės 1 vai. Iki 3 vai. p. p. 
Kada Liet, klubo moterys ren
gia, tai jos nepamiršta nieko. 
Reikia suprasti, kad bus dideli 
pietūs. Prie išgarsėjusio valgio 
Corned Beef and Cabbage bus 
pridėta ir lietuviškų pagardini- 
mų. Ponia Vera Petraitis yra 
vyriausia šeimininkė su savo šta
bu. Jau pardavinėja bilietus.

Klubo vyrai sukviesti joms į 
talką aprūpinti svečius gėrimais. 
Muzika pasamdyta geriausia ką 
galėjo gauti. Mūsų moterys sa
vo sumanymus praveda ko ge
riausiai. Jų troškimas sutrauk
ti ant pietų 4 šimtus svečių gal 
pavyks. Dveji metai atgal mū
sų klubo moterys savo pastan
gomis, įrengė naują moderniš
ką virtuvę.

Miesto sveikatos departamen
tas dabar eina per visus klubus 
ir restoranus, peržiūri švarumą. 
Pereitą savaitę peržiūrėjo Lie
tuvių klube virtuves ir barus ir 
davė oficialų pareiškimą, kad 
Lietuvių klube švariausiai rado 

virtuves ir barus. Tai garbė 
mūsų nenuilstamoms moterims, 
baro tvarkytojams. Būtu gra-

NAUJAS INTERNACIONALAS
Chicagoje gautas lenkiškas 

tekstas “Internacionalo” (Mie- 
dzynarodowka), kurį dabar gie
da Lenkijos darbininkai po gruo
džio mėnesio prieš komunistus 
sukilimo:

Naujasis “Internacionalas” 
perteikiamas ne poeto vertime:

Kai tauta į kovą išėjo be ginklo 
Partiečiai ramiai diskutavo, 
Kai tauta kovojo be jiešmo, be žirgo 
Pradžioje lazdomis jie tvojo.

ROCKFORD, ILL.
Ir vėl pramoga

Rockfordo Lietuvių Klubo Mo
terų pagelbinis skyrius (Auxi-

žu, kad vfad L. Klubo nariai 
lyvautų pietuose ir paremtų mo
terų sumanymą. Jos dirba su 
tikslu uždirbti, kad galėtų iš
puošti valgomąjį kambarį ir čia 
reikia pinigų. Tai prakilnus tiks
las. Žvalgas

Help Keep
OurEconoaiv

Strong

BUY U. S, SAVINGS BONDS

1/ - ----- \
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČiA 

GŽLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 f

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
grafejtiKiAs gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Av®. — 586-1221

PETK
TfVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių DirektoriaiZEMW
6845 SO. WESTERN AVE.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

Garbė jums, o ponai “gynėjai” 
Už jūsų mums teikiamą globą, 
Garbė jums, o ponai, tarnai, pataikūnai. 
Nuo jūsų mes ginsimės patys.

Kai tauta už darbą paprašė sau duonos 
šarvuočius jai atsiuntė ponai. 
Kai tauta sušuko, iš ko mes gyvensim, 
Jie kulkas į žmones paleido.

Garbė jums, o ponai žudikai, 
Už mūsų nelaisvę kraujuotą. 
Sustokite broliai, apgauti kareiviai, 
ši kova nebėra žaislas.

Kai- tauta atvėrė sukruvintas širdis 
Tikėjosi ponai apgauti pasauli. 
Bet greitai pasaulis pažino žudiką, 
O tautą palaužti nelengva.

Tad šaukit, partiečiai, į brolius, 
I motinas, Į seseris, tėvus, 
Bet tauta už viską atlygins 
“udikai, gerai įsidėkit”!

Susirinkimu ir parengimu
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 17 dieną, Almera 
Simons parkelio svetainėje. 1640 No. 
Drake Ave., 1:00 vai. po pietų, 103 
kambaryje, pirmame aukšte. Nariai ir 
narės prašomi atvykti ir naujų kandi
datų atsivesti Įstojimui į mūsų klubą. 
Po susirinkimo turėsime kuklias vai
šes. W. Mankys^ rast.

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
kovo 17 dieną 7:30 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir užsi
mokėti savo nario mokestį, taip pat ap
tarsite klubo reikalus.

Rožė Didžųalvienė, rast.

A.
STELLA L. BOCIUNAS 

Kačin skaitė
Gyv. Hilsdale, Ill. Daug metų gyveno Cicero, Ill.

Mirė 1971 m. kovo 15 dieną, 5:00 vai. ryto. Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — Henry, marti Ruth, Harold, marti 

Yvone, Roy, marti Stella, 3 seserys — Janette Adam& Nettie Sapit, 
švogeris Frank ir Irene Norman, Švogeris Harry ir jų šeimos bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Susivienijimui, Katalikių Dukterų Draugijai ir 
Amerikos Legiono Grant Park Home WFV posto Nr. 9115 Cicero Pa- 
gelbiniam moterų vienetui

Antradieni. 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus ir Sūnaus 
koplyčioje, 1410 So. 50 Ave.. Cicero.

Ketvirtadienį, kovo 18 dieną 9:00 vai ryto bus lydima iš koply
čios į §v. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stella Bociūnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūhūs, wMrys> giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL TO 3-2108.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: >
Chicagos
Lietuvių ' ’
Laidotuvių
Direktorių i •
Associacijos

£

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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MIKAS ŠILEIKIS Laivelių prieplauka (Aliejus)
Iš vykstančios trijų parodos Balzeko muziejuje 

Nuotrauka J. Kasakaičio

įaugantieji grybai, žinoma — 
ne natūroje, o spalvotose natū
ralaus didumo foto nuotrauko-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių keikia

MOKYKLŲ KONCERTAS kėdėms. 
š. m. kovo mėn. 21 d. 3 vai. 

po pietų, šv. Kryžiaus parapi
jos salėje (46 ir S. Wood Str.), 
Įvyks Čikagos Apygardos litu
anistinių mokyklų koncertas. 
Programa bus Įvairi ir Įdomi. 
Kviečiama lietuviškoji visuo
menė atsilankyti.

Mokyklų programose yra pa 
stebėtas naujas reiškinys. Vos 
vaikai atlieka programą, tuoj 
tėvai išveža namo. Juk vai
kams Įdomu pamatyti, kaip kiti 
jų draugai atlieka programas. 
Kaip turi jaustis paskutinieji, 
kai atlieka programą tuščioms

Reikia daugiau soli
darumo ir respekto

Švietimo Komisija

Parama Pirmyn chorui
Prisiminus 1938 metus, ka

da Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn puošėsi savo gastro
lėms Į Lietuvą šūkiu “Pirmyn 
— Lietuvon”, negalima neatsi
minti p. Justino Mackevičiaus, 
dabartinio direktorių pirminin 
ko Standard Federal Savings 
& Loan Assn., kaip uolaus to 
choro ir jo kelionės i Lietuvą 
rėmėjo.

HOME INSURANCE
Calk Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St. 

GA 4-8654

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

IMSUKABt^

State Farn^ Fifą and Casualty Company

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

Tuo laiku jo Įstaiga buvo dar 
Leavitt gatvėje prie 23-čios, o 
Pirmyn choras tada repetavo 
Leavitt gatvėje prie 24-tos, 
žodžiu, “buvome kaimynai”.

Nors p. Mackevičius tada jau 
buvo aukojęs Pirmyn Chorui į 
Lietuvą fondui, bet aplankęs 
choro paskutinę repeticiją prieš 
išvykimą tarė: “Aš žinau, kad 
jums dar trūksta pinigų, tai 
štai dar jums šimtinę ir laimin 
gos kelionės”.

Buvę Pirmyn Choro nariai 
nėra pamiršę jo paramos anais 
laikais ir štai dabar maloniai 
sužinojo, kad p. J. Mackevi
čius, to paties neseniai atgai
vinto choro statomai operetei 
“šikšnosparnis’’ paremti, vėl 
paaukojo £100.00.

P. Mackevičiai Chicagoje yra 
plačiai žinomi, kaip 
labdaros ir lietuviškų 
lių reikalų rėmėjai.

stambūs 
kultūri-

ZEL-LER’S PARCELS. EXPRESS AND TEXTILE CO.
1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Hl. • Tel. MO 6-3985 

Yra vieta automobiliams pasistatyti.
Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

J TARYBOS
NAUJAS ADRESAS: ;

2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL. 60629
telef: 778-6900; 778-6901

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
; 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

Ankstybas pavasaris 
1971 m. gėlių parodoj

Nuo ateinančio šeštadienio 
kovo 20 d. iki sekmadienio ko
vo 28 dienos visą savaitę vyks 
didžioji Chicagos gėlių ir dar- 
žų paroda naujojoje McCor
mick Place salėje.

Cook apskrities miškų sau
gomų valdyba toje parodoje 
Įrengia nuosavą “saugonę”, 
kuri apims 1,850 ketvirtainių 
pėdų plotą ir bus apsodinta vi
sokiais medeliais ir gėlėmis, 
kokie tik randami šiose mišku 
saugonėse. čia ne tik žydės ir 
klestės visa gamta, kokia yra 
aptinkama gražiuose Chicagos 
užmiesčių miškuose ir krūmuo
se bei laukuose, bet kaip Forest 
Preserve pirmininkas George 
Dunne skelbia, bus išstatyti pa 
rodai ir visi tuose krūmuose

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629___ Tel. WA 5-2737

3333 So. Hoisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" tu 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$2.00

$150
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus žaki arba 

money orderi.

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.
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I! linojausę valstybė net 
už Albaniją “stipresnė” 
Chicago Daily NJews paskel

bė idoiuią lygiagretę tarp IIli
nojaus ir ke^ų ki|ų valstybių 
aviacijos pajėgų.

IIlinojus turįs 80 lėktuvų, 
kai tokia,_A$anija turi tik 70, 
Urugvajus 6Q, Nikaragua 49, 
Pa ragvajus 47, < Lybi j a 20.

Vienas tik ^Ilinojaus univei^ 
si tetas turįs 40 lėktuvų, o Pie
tų IIlinojaus’ universitetas 30, 
nors nepaaiškina kokios rūšies 
(ic lėktuvaLj^- 

- ---------- i
žydai piketuoja sovietų 
šokėjus ir dainininkus 

t ! / *

Į Cliicagą praeitą savaitgali 
atvyko gastrolių Sibiro šokėjų 
ir ■ Omsko dainininkai kon
certuoti Civic Opera House ir 
pirmiausiai buvo pasitikti Chi
cagos žydų organzacijtj atsto
vų dvigubu “pasveikinimu”.

Pirmas pasveikinimas Bis- 
net 
me

tai

FULL TIME SECRETARY 
AND RECEimONIST 

Also experienced in bookkeeping 
■ Good salary hnd benefits. Call:’ 

IANDQUIST> SON 
CA 6-1768 for interview

, RAPID TYPIST
50—60 W. P. M. on mahuel typewriter. 
National company, top salary, all frin

ge benefits.

Call Mr. GARDNER
... ’ 236-9050 .

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

CONSTRUCTION ENGINEER
PAINTERS
BUILDING

These positions
.mediate 
Phone for information.

478-7771 — OR 5-5197

- DECORATORS 
CONTRACTORS

are available to 
employment.

im-

.ROUTE SALESMEN
Good salary. Hospitalization insurance 
for the entire family. Pension plan 
and other fringe benefits. Will 

train. Must pass polygraph test 
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREETPirmas pasveikinimas 

narck viešbutyje buvęs 
‘širdingas”; kadangi šiuo 
tu yra žydų šventė Purim, 
žydai Sibirą svečius pavaišinę 
šventiškais pyragaičiais. Ant
ras “pasveikinimas” — be py
ragų, buvo perspėjimas, kad 
Chicagos žydai sovietų rusų 
svečius piketuos, reikalaujant 
išleisti žydus emigruoti i jų Pa
žadėtąją žemę, žydų reprezen! 
tacija užtikrino, kad protesto (212) 441-9720 arba Broniui 
demonstracija bus “taikinga, Garunkščiui, 16 Oakwood St., 
bet Įspūdinga”.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BARBER SHOP — 
POOL ROOM COMBINATION

$3.600.
1247 W. 79th STREET 

487-9662

Jericho, N. Y. 11753 — tel. 
(516) 938-7046.

K1 — Batunas, ryšium su Turki 
| jos Vyriausiojo Apeliacinio 

—! Teismo sprendimu Bražinskų 
ireikalu, kovo m. 8 pasiunė te-

— Batuno ^Lietuvių Sekcijos legramas Turkijos ministeriui 
narių metinis susirinkimas pirmininkui Suleyman Demei- 
šaukiamas šeštadienį, balan- rel ir Jungtinių Tautų Vyr. Ro
džio 3, 2 vai. popiet Maspetho misionieriui Pabėgėlių Reika- 
Lietuvių parapijos salėje, 64- Jams princui Sadruddin Agha 
14 56th Rd., Maspeth, N. Y. .Rhan.

— Kauno abiejų “Aušros

T R UM P A I

£ FATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

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 • N0TARL4TAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DESPLAINES
3 bedroom bi-level with 2 baths, cent
ral airconditioned, carpeted including 
kitchen. Drapes, paneled family 
room. Dishwasher, built-in kitchen 
with paneled eating area. Many ex
tras. Mint condition. By owner. S30,- 
000. 1 block South of Dempster 
(Thacker), 2 blocks west of 
Prospect Rd. 918 Ingram Pl.
house Sat. and Sunday 1—5 P. M. 
Weekdays by appointment.

Call 299-1839

Mount 
Open

SAVININKAS PARDUODA 
TAVERNĄ 

didelę svetainę, “dining room” ir 
6 kambariu butą. 

Viskas naujai remontuota. 
4759 So. HOYNE AVĖ. 

Skambinkite 
847-8808 arba 376-2553

DESPLAINES BY OWNER. New 
young area. 4 bdrms., 212 bath, tri
level, 75x120’ corner lot. Paneled fa
mily room adj. to patio. Full applian- 
ced kitchen. Dinning-living rm. comb. 
2 -c. g. heated. Carpets, s/s., c. air. 

Master bedrm. with bath. 
Close to everything.

$49,900 or offer. Tel. 593-6279.

NAMAI MIELAS TURTAS
MODERNUS ir patogus 6 metų mū

ras. 2 butai po 5 kamb. ir dar prie 
abiejų butų atskiri kambariai su vo
niom ir įėjimais. Šiltas beismantas, 
2 šildymai, naujam Marquette Parke. 
$45,000.

1% AUKŠTO, 5 ir 4 kambariai. Kar
petai, aluminijaus langai, atskiri šil
dymai gazu, Marquette Parke. $16,000.

5 KAMBARIU mūrinis, 2 auto ga
ražas, gazu šildymas, karpetai. Arti 
mūsų. $19,500.

DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 
kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 po 6. 
Naujas šildvmas gazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs S16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS. Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

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

susi-

— Mok. Jųlįus Veblaitis, 
apylingimnazijų buvusių mokytojų EIizabeth> NJ, vjetos lp, . ■■

ii gyvenančių apie kčs pirm , sumaniai bala"u0.
ja lietuvišką veiklą, kreipda- 

• mas tinkamą dėmesį Į lituanis 
se, 94-25 Jamaica-Ave., Wood-^^HpaXdf^T 

haven, N. Y. šiame susirinki-.Darius Slavinskas> kuris kas 
me bus aptartas gegužės mėn. šeštadienį atvažiuoja §imtus 
29 — 30 dienomis Toronte Ka-mvj|^ pamokvti vaikus lietu- 
nadoje, lakstantis r ausrokų viškų dainiJ ' 
suvažiavimas ir newjork'iečių
organizuotas^’dalyvavimas ja- _ AF Kapt Ringaudas Povi 
me. Negalintieji dalyvauti šia- laitis Nato va]stybių Vidur
ine pasitarime, bet jnumatą žemio jūros srityje ryšių štabo 
vykti i suvažiavimą Toronte,'adjutantas Madride, Ispanijo- 
prašomi tučtuojau pranešti sa- Tame štabe dirba kitas lie- 
vo adresus Kęstučiui Miklui, 71 fUvįs_  elektr.
Farmers Ave., Plainview, N. Pačkauskas 
Y. 11803 — tel. (516) 935-0896 
arba dr. Apolonijai Radziva-Į 
nienei, 84-16 110th St, Rich-’

ir mokinių, j
New Yorką, pasitarimas Įvyks
ta ketvirtadieni kovo 25, 8 vai. 
vak. Haven restorano patalpo įn" ""“įyklą

— AF Kapt. Ringaudas Povi

inž. Vytautas 
neseniai atkeltas 

iš Turkijos.

— Muz. Izidoriaus Vasiliūno, 
mond Hill, N. Y. 11418 — tel. žymaus smuikininko, koncer- 
______ _____________________ |tas Įvy ks kovo 21 d., 3 vai., Jor- 

įdan salėje, So. Bostone. At
kreipiamas dėmesys Į kompoz. 
Juliaus Gaidelio naujausio kū
rinio Smuiko sonatos Nr. 2 iš
pildymą.

— Ona Razutienė, Los An
geles, Calif., vadovauja ir mo
ko LB Jaunimo ansamblį. 
Čiurlioniu šeima padovanojo 
ansamblio dalvviams dail. A. 
Tamošaitienės sukurtus tauti
nius drabužius. Dalyvaus IV 
Dainų šventėje, kuri Įvyks 
liepos 4 d. Chicagoje.

— Vytautas J. Šliupas, Bur
lingame, Calif., yra išrinktas 
LB San Francisco apyl. pirmi
ninku.

Turtingu mamyčių turtingiems kūdikiams Londone pagamintas ve
žimėlis turi įvairi v modernių įrengimu. Įtaisyti vaidrodėltat ir rau
donos iri e sos. Magnetofonas su muzikos juostelėmis groja vaiką mig
dančias melodijas, įtaisytas specialus drėgnas detektoriui/ kuris pa

sako mamytei, kada vystyklai Ha pi.

— Kazys Garas yra kylanti 
nauja žvaigždė filmuose ir 
televizijos vaidinimuose. Pasi 
rodys ĄBC-TV tinkle pagrindi 
niame vaidmenyje “The She
riff” serijinėse programose. 
Jo tėvai Julia ir Pranas Gaižu
čiai gyvena Oakville, Conn.

— Pranas Prūsis, Humboldt 
Parko Lietuvių Klubo pirmi
ninkas, su žmona atostogauja 
Hawaju salose. Sako, Hawajai 
geriausia vieta poilsiui.

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

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
J.B ACEVIČIUS __ _

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublic 7-1941

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
PlgOt automobilių draudimai.

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nuo Hickorv golfo laukų. $49.500.

5V>. K AMBARTU 8 metu mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200.

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karšto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, i 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115.000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
plytų 20 metu mūras. Flerikor kon
strukcija. Pajamų virš $29,000 me
tams. Tik $185.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, DLL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 74327




