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SENATAS NUTRAUKĖ SST LĖKTUVO LESĄS
TURKIJOS PREMJERUI NELENGVA 
SUDARYTI KOALICINIS VYRIAUSYBĘ

ANKARA. — Turkijos karininkų nutarimas palikti parlamen
tarinę demokratiją ir jai patikėti reformų pravedimą uždėjo ne
paprastai sunkią naštą parinktam premjerui Nihatui Erimui. Jis 
yra buvęs teisių profesorius ir parlamento narys, jau 30 metų 
priklausąs Respublikos Liaudies partijai. Kariuomenės vadams 
reikalaujant, kad naujas premjeras būtų nepartinis, Erimas kovo 
19 dieną pasitraukė iš savo partijos, tačiau kiti parlamento nariai 
jį vis vien laiko respublikos partijos nariu.
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I AMERIKA BEINA E LENKTYNIŲ
WASH1NGTONAS. — Senatas 51 balsu prieš 46 nutarė nu

traukti vyriausybės lėšas naujam dideliam supersoniniam lėktu- 
. vui SST statyti. Boeing lėktuvų bendrovė dirbo prie šio lėktu- 
( vo projekto jau 8 metus. Dabar darbai nutraukiami ir apie 7,00ū 
uarbininkų Seattle mieste neteks darbo. General Electric pro
jektavo šiam lėktuvui motorus. Tas darbas irgi sustos ir darbo 
neteks apie 1,500 Evendale, Ohio darbininkų. Lėšas lėktuvui nu
traukus, didžiuosius lėktuvus gamina tik Prancūzija, Britanija 
ir Sov. Sąjunga. Prezidentas Nixonas pareiškė savo nusivylimą 

i senato sprendimu, kuris atimsiąs iš Amerikos pirmavimą avta- 
' cijos technologijoje.
i

Nepatenkinti ir jo paties bu
vusios partijos žmonės, nes, jų 
nuomone, Turkijos gyventojai 
laikys respublikos partiją atsa
kinga už visus premjero darbus, 
nors premjeras ir neatstovau
ja tai partijai. Respublikos par
tija yra turkų socialdemokratai 
ir premjeras Erim visada buvo 
tos partijos nuosaikiųjų sparne. 
Kairioji partijos grupė nepaten
kinta, kad prezidentas parinko 
konservatorių Erim, o ne vieną 
kurį politiką iš kairiojo sparno.

Daugiausia, žinoma, Turkijos 
valdžios pakeitimu nepatenkin
ta Teisingumo partija, kuri iki 
karininkų ultimatumo valdė Tur
kiją. Buvusio premjero Demi- 
rel partija valdė kraštą 16 mė
nesių. Premjerui buvo nelengva, 
nes tuoj po 1969 metų rinkimų, 
kuriuose teisingumo partija lai
mėjo didelę daugumą, parlamen
te’ partija suskilo ir 30 teisingu
mo partijos atstovų pasitraukė 
ir įsteigė dešinesnę Demokratinę 
partiją, kuri jau buvo premjerui 
opozicijoje., / c »

Nuverstas premjeras Demirel 
turėjo ir kitų nemalonumų. Jis 
buvo apkaltintas, kad padėjo sa
vo dviem broliams biznieriams. 
Speciali parlamento komisija 
tuos kaltinimus ištyrė ir paskel
bė, kad premjeras nekaltas, ta
čiau dėmė liko ir apsunkino De- 
mirelio darbą vyriausybėje.

Be įvairių kairiųjų grupių, ku
rių tarpe stipriausiai veikė Tur
kijos Darbininkų partija, val
džia nemažai sunkumų turėjo ir 
su radikaliomis dešiniųjų gru
pėmis, religiniais musulmonų fa
natikais, kurių tarpe veikliausia 
yra Kultūros Propagavimo są
junga. Ta grupė turinti arti
mus ryšius su arabų Musulmo
nų Brolijomis. Ji reikalauja 
įsteigti Turkijoje kietą teokrati
nę vyriausybę, pagrįsta musul
monų tikėjimo dėsniais. Tokiai 
sistemai pritaria nemažai Tur
kijos kaimiečių, ūkininkų.
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Aliaskos šiaurėje atradus didelius naftos šaltinius, dabar eina ginčai, kaip geriausiai tą naftą atgabenti į Ameri
ką. Vieni siūlo naftą gabenti laivais Kanados pakraščiais į Atlanto vandenyną. Kiti sudarė planus vamzdiję lini
jai statyti. Nafta tais vamzdžiais tekėtu iki Valdez miesto ir tanklaiviais būtę gabenama į Ramiojo vandenyno 
uostus. Trečias pasiūlymas yra gabenti naftą per Kanadą, McKenzie upe. Iš čia žibalas atsidurtu Minnesotoje 

ar Wisconsine.

EGIPTAS RENGIASI NAUJAM KARUI
KAIRAS. — Egipto spauda kasdien rašo apie karinius Egipto

DETROITAS. — Abu didieji 
Detroito dienraščiai paminėjo 
šeštadienio demonstracijas prie 
Masonic Temple, kur šoko ir dai
navo Sibiro šokėjai ir Omsko dai
nininkų grupė Detroit News pa
rašė, kad žydų ir lietuvių grupės 
tvarkingai demonstravo, o Free 
Press įsidėjo didesnį straipsnelį, 
pavadintą “Lithuanian students 
picket Red dancers’”. Pasikalbė
jime su Robertu Selenių, vado
vausiu demonstracijai, Selenis 
pareiškė, kad lietuviai studentai 
nieko neturi prieš šokėjus, jie tik 
nori priminti visuomenei, kad 
Sibiras lietuviams yra teroro, ba
do ir mirties vieta. “Mes tik no
rime parodyti, kad ne visi Sibi
re šoka, pareiškė R. Selenis.

PARYŽIUS . — Prancūzijos
kariuomenės štabo viršininku pa- pasiruošimus. Iš Vakarų Europos šaltinių pranešama, kad praė- 
skirtas gen. Alcon de Boissieu, I jusią savaitę iš Sovietų Sąjungos vėl atplaukė naujų ginklų Egip- 
buvusio prezidento Charles de fui siuntos. Atsiųsta daug sunkvežimių, priešlėktuvinių raketų 
Gaulle žentas. į ir kitokių ginklų. Egipto valdžios žmonės pabrėžia, kad jie siektų

LONDONAS. — žinomas ak-'dTiffarhatinio sprendimo ir Izraelio pasitraukimo iž Sina- 
torius Laurence Olivier, kuris jaus, tačiau jei nepavyks taikiais keliais to pasiekti, bus griebtasi 
jau buvo gavęs “Sir” titulą, da-, karinės akcijos. Arabų socialistų unijos gen. sekretorius Abul- 
bar buvo karalienės pakeltas į 
lordus ir pirmą kartą užėmė sa
vo vietą Lordų Rūmuose. Anks
čiau jis buvo žinomas kaip Sir 
Laurence. Dabartinis jo titulas 
— Lord Olivier.

Nur pareiškė Aswane, kad visi bandymai rasti politini sprendimą 
nepavyko ir dabar lieka vienas kelias — karas.

Keturių darbo 
dienu savaitė

V i"

WASHINGTONAS. — Ame-

Bražinskų byla
Vliko pirmininkas dr. J. K. 

Valiūnas, praleidęs penkias sa
vaites Europoje, iš jų vieną Tur
kijoje, kovo 20 d. plačiai infor
mavo apie Prano ir Algirdo Bra
žinskų, Turkijoje internuotų, 
bylą. Valiūno su Bražinskais il
gas pasikalbėjimas buvo įrašy
tas į magnetofono juostelę.

Kaip jau seniau buvo Eltoje 
pranešta, po kovo 8 d. Aukščiau
siojo Turkijos Teismo Tarybos 
nutarimo, kuriuo buvo panaikin
ti žemesniųjų teismų Bražins
kams palankūs nutarimai, jų by
la žymiai pasunkėjo.

Vliko pirmininko dr. Valiūno 
pastangomis buvo sustiprinta 
Bražinsko gynyba — pasamdy
ti ir įgalioti du turkų advokatai 
Bražinskų bylai vesti ir ją ginti 
teismuose ir administracijos įs
taigose, kad Bražinskai nepatek-

nepriklausomumo pareiš- 
savarankiškumo parody-

skelbiama, kad japonų

rikos plieno darbininkų unijos tų į sovietų rankas.
vadai speciali^ suvažiuoją svar-1 .
styti, kokius reikalavimus teks %. ^iau» ^aip ir ligi
pateikti plieno bendrovėms šių 
metų derybose dėl naujos dar-.
bo sutarties. Unijos vadai jau

Smarkios kovos
Rytų Pakistane

KARACHI. — Rytiniame Pa
kistane prasidėjo kovos tarp ka
riuomenės, vadovaujamos Va-

Egiptas, besirengdamas nau
jam karui prieš Izraelį, bando su
cementuoti ryšius su kitomis 
arabų šalimis. Egiptas ir Sirija 
jau Įsteigė bendrą karinę vado
vybę. Sirijos prezidentas As
sad Libane pareiškė, kad Egip
tui neteks vienam kovoti su Iz
raeliu, Sirija atliksianti savo pa
reigas. Numatoma unija tarp 
Egipto, Sirijos, Libijos ir Su
dano, kuri sustiprins arabų fron-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

šioliai, dės visas pastangas by
lai laimėti, tikėdamasis visokia- 
riopos, materialinės ir moralinės 

paskelbė,"kad bus reikitaujam'i. pramos iš visų laisvojo pasaulio 
dideli algų pakėlimai, tačiau daug! lietuvllb kun ir ligs.ol buvo tel- 

kiama.

Kilmingieji žydai
NEW YORKAS. — Neseniai 

Amerikoje buvo išleista knyga 
“The Grandees”, kurioje aprašo
mi žydų kilmės amerikiečiai. 
Knygoje minimi iš Ispanijos ir 
Portugalijos kilę žydai, vadina
mi sefardąi, kurie save laikė ir, 
kaip knygos autorius Stephen 
Birmingham tvirtina, dabar lai
ko kflmingesniais žydais už pa
prastus “Vokietijos žydus”.

Sefardai atvyko į Naująjį Pa
saulį, kada Ispanijoje viduram
žiais prasidėjo Inkvizicija ir ki
tų tikėjimų persekiojimas. Kny
goje sakoma, kad pirmasis ispa
nų Didysis Inkvizitorius Tomas 
de Torquemada irgi buvęs žydų 
kilmės, o taip pat ir jo įpėdinis 
Diego Deza. Iš Ispanijos žydų 
šeimos atvyko į Olandiją, o iš čia 
jos keliavo į olandų kolonijas 
Amerikoje ir atsidūrė New Yor
ke 1654 metais.

Iš 23 sefardų žydų beveik vi
si tapo milijonieriais. Vienas — 
Uhria Levy buvo JAV admiro-
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karinio Pakistano karininkų ir tą prieš Izraelį, 
bengalų, Rytų Pakistano gyven
tojų, kurie reikalauja savo kra- dėlės kariuomenės, tačiau jos 
štui nepriklausomybės. Vakar žibalo turtai leidžia jai pirkti ge- 
Rytiniame Pakistane žuvo 50 as-1 rus lėktuvus ir tankus. Libija 
menų ir šimtai buvo sužeistų. Iš: gaus iš Prancūzijos nemažą skai- 
Vakarinio Pakistano lėktuvai , čių Mirage lėktuvų, kuriais gin- 
gabena naujus kariuomenės da-,kluota ir Izraelio aviacija. Tie 
linius.

Pakistane atsirado panaši pa-'sidurti Egipte, jei jis susijungs 
dėtis, kokia buvo Nigerijoje, ku- su Libija federacijos ryšiais, 
rios viena gentis buvo nutarusi 
atsiskirti nuo Nigerijos ir įstei- kalbėjime su prancūzų televizi- 
gė savo Biafros valstybę. Po fl- jos korespondentais atidengė, 
gų ir kruvinų kovų Nigerijos ka- j kad Egipte yra rasti dideli žiba- 
riuomenė nugalėjo Biafros gen- lo šaltiniai. Jis pareiškė, kad 
tį ir atstatė buvusią padėtį. Pa-j Egiptas užmoka Sovietų Sąjun- 
našus civilinis karas gali kilti ir, gai už visą karinę ir ekonominę 
Pakistane, šiam nelengva būtų' paramą, Egiptas lėšų turįs pa
kariauti prieš bengalus, nes jie 
yra atskirti nuo Vakarų Pakis
tano Indijos, kuri neleidžia Pa
kistano lėktuvams skristi per 
savo teritoriją ir jiems tenka 
skristi aplink, virš jūros.

Nors maža Libija ir neturi di-

lėktuvai karo atveju galėtų at-

Egipto prezidentas Sadat pasi-

+ Vakar valstybės sekreto
rius Rogers paaiškino senatui 
savo politiką Izraelio atžvilgiu. 
Senato žiūrovų galerija tuo me
tu buvo ištuštinta ir senato du
rys uždarytos.

O Demokratų vadai Atstovų 
Rūmuose kritikavo vakar prezi
dentą, kad jis dar nepradėjęs 
naudoti jau gautų lėšų Amerikos 
miestams padėti. Lėšų, kurių 
vyriausybė dar neleidžianti, su
sidaro apie 18 bilijonų dol.

O Kanados vyriausybė pareiš
kė, kad ji atmeta planus, kurie 
siūlo iš Aliaskos žibalą siųsti 
vamzdžių linija per Kanados te
ritoriją.

O Praėjusią savaitę Indokini
joje žuvo 55 amerikiečiai ir 335 
buvo sužeisti. Komunistų žu
vusių buvo 5.750.

unijos vadų rimtai siūlo suma
žinti darbo savaitę iki keturių 
darbo dienų.

Automobilių darbo unija pa
skutinėse derybose su darbda
viais susitarė su Chryslerio ben
drove įsteigti jungtinį darbda
vių ir darbininkų komitetą, ku
ris svarstys kaip įvesti automo
bilių pramonėje 40 valandų, 4 
dienų savaitę vietoj dabartinės

Kad Bražinskai nebūtų sovie
tams išduoti, Vlikas prašo siųsti 
laiškus Turkijos vyriausybei oro 
paštu (tai būtų pigiau ir paran
kiau), bei telegramas, nurodomu 
adresu ir panašaus turinio:

His Excellency, Prime Minis
ter of Turkey, Ankara, Turkey.

We urgently request, that the 
. Turkish Government not to turn 

40 valandų, 5 dienų savaitės. Jau' Over P. and A. Bražinskas to

Už lėktuvo statymą pasisakė 
ne tik vyriausybė, bet jį rėmė 
biznio pasaulis, Pentagonas ir 
darbo unijos. Todėl senato ir 
Atstovų Rūmų anksčiau priimtas 
nutarimas laikomas svarbiu kon
greso 
kimu, 
mu.

Jau
įmonė stengiasi nupirkti iš Boe
ing bendrovės SST lėktuvo pla
nus, brėžinius ir patentus bei jau 
pagamintas lėktuvo dalis. Japo
nija ir V. Vokietija jau ir anks
čiau rodė susidomėjimą šiuo lėk
tuvu. Panašūs lėktuvai ateityje 
bus svarbi susisiekimo priemo
nė.

Įdomu, kad Sovietų Sąjunga 
jau yra pagaminusi kelis didelius 
ir greitus lėktuvus ir siūlo juos 
vakarų oro bendrovėms pirkti. 
Sovietų valdžia Europoje yra 
pardavusi savo vidutinių nuoto
lių lėktuvų Vakarų Vokietijai, 
Italijai ir Šveicarijai. Vokiečhi 
Rotorcraft bendrovė turi Liu
beke rusų lėktuvų atstovybę, o 
Muenchene lakūnų apmokymo 
centrą. Kartais Europos šalių 
lakūnai vyksta susipažinti su 
rusų lėktuvais į Kirovogradą. Mi
nėta vokiečių firma veda dery
bas su sovietais dėl didžiųjų II- 
jušin-62 lėktuvų pirkimo. Tie lėk
tuvai sovietų parduodami po 7 
milijonus dolerių. Jie paima iki 
184 keleivių.

Debatus Amerikos kongrese 
susidomėję sekė ir prancūzų-bri- 
tų atstovai, kurie dabar džiau
giasi, kad jų bendromis jėgomis 
pastatytas lėktuvas Concorde li
ko be amerikiečių konkurenci
jos.

kankamai, — pasigyrė Sadat. 
Greitai Egiptas bus vienas svar
biausių žibalo gamintojų šioje 
pasaulio dalyje, pasakė Egipto 
prezidentas.

las, kitas Benjamin Cardozo ta
po Aukščiausiojo Teismo nariu. 
Emma Lazarus tapo žinoma poe
tė. Sefardų žydų kilmės ameri
kiečiai esą tikrieji aristokratai, 
nors ir vėliau, prieš 1840 metus 
atvykę žydai Amerikoje suvai
dino didelį vaidmenį, šių, vėles
niųjų ateivių tarpe yra tokios 
pavardės, kaip Vanderbiltai, 
Rockefelleriai, Stevensonai, Lod
ge, Van Renseleriai ir kt.

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus prokuroras, pagrobtas ko
munistų prieš dvi savaites, bu
vo paleistas sveikas.

SAIGONAS.—Iš karinės vado
vybės šaltinių korespondentai 
patyrė, jog P. Vietnamo nuosto
liai Laose buvę daug didesni, ne
gu skelbia pati Saigono vyriau
sybė. Tie anoniminiai šaltiniai 
sako, kad Laose žuvo 3,800 viet
namiečių, 775 dingo be žinios ir 
5,200 buvo sužeistų.

Žada darbininkams 
pakeiti algas

BUENOS AIRES. — Nauja 
Argentinos valdžia pažadėjo 
darbininkams net 25% algos pa
kėlimą. Unijos kaltina buvusią 
vyriausybę nesugebėjimu susta
bdyt! infliacijos, kuri visai su
mažino darbo žmonių perkamą
ją galią. Karininkai pakvietė at
gal į vyriausybę Francisco Man
rique, kuris buvo pašalintas bu
vusio prezidento Levingstono už 
valdžios kritikavimą.

Ekonominiai reikalai Argenti
noje yra nekokioje padėtyje. Ar
gentina net priversta importuo
ti kviečius ir jautieną, nors ji 
pati anksčiau tas prekes ekspor
tuodavo. Mėsos trūkumas yra 
toks didelis, kad mėsa pardavi
nėjama juodoje rinkoje.

nemažai įmonių Amerikoje tokią 
savaitę įsivedė. Įvairūs tirimai 
parodė, kad jau ir dabar labai 
mažai įmonių dirba visas 40 va
landų. Darbo biuro statistika 
parodė, kad 1968 metais net 
36% visų įstaigų, raštinių tar
nautojų dirbo mažiau, negu 40 
valandų. Tinkamai paskirsčius 
jų darbą, visi galėtų džiaugtis 
trijų dienų savaitgaliais. Tokių 
savaitgaliii sieks ir plieno darbi
ninkai.

the Soviets, at whose hands they 
would meet certain death.

Bražinskų gelbėjimo fondui 
aukas siųsti ; Lithuanian Natio
nal Fund, 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y. 11378, arba Altai Či
kagoje.

| ši mūsų kova su bolševikais 
yra ne tik Bražinskų, kaip žmo
nių gelbėjimas, bet ir labai kie
ta kova dėl Lietuvos laisvės. Jos 
laimėjimui reikalingas visų lie
tuvių įsijungimas į ją.

m

Charles Mathias pasiūlė jstaty-Sen.
mą, kuris verstę tedera Ii nes Įstaigas 
mažiau trukdyti privačius asmenis, 
nerinkti apie juos žinię ir nešnipinėti 

IV elgesio.

Lankė ambasadorių
Vliko delegacija, Valdybos 

nariai — Romas Kezys ir Jurgis 
Valaitis, ir Balfo atstovas, reik, 
vedėjas kun. P. Geisčiūnas š. m. 
kovo 18 d. Bražinskų reikalu lan
kėsi pas Turkijos ambasadorių 
J. Tautose, New Yorke, Haluk 
Bayulėn. Ambasadorius sutiko 
lietuvių pageidavimus perduoti 
Turkijos vyriausybei ir pažymė
jo, kad Bražinskų padėties klau
simas bus sprendžiamas, į teisin
gumo bei žmoniškumo dėsnius 
atsižvelgiant. (E)

Priėmė darbo 
santykių įstatymą 
LONDONAS. — Britų parla

mentas patvirtino vyriausybės 
planą suvaržyti darbo unijų tei
ses streikuoti. Parlamente dėl 
šio įstatymo ėjo ilgi debatai. 
Opozicija pasiūlė net 240 įvai
rių papildymų ir pakeitimų, iš 
kurių, visą naktį svarstant, 60 
buvo įjungti į įstatymą. Dabar 
jį turės patvirtinti Lordų Rū
mai.

Darbininkai šiuo įstatymu la
bai nepatenkinti ir dėl jo rengė 
demonstracijas ir streikus. Įsta
tymas numato darbdavių-darbi- 
ninkų santykius tvarkyti lega
liais nuostatais, panašiai, kaip Į davimo jugoslavams. Tito vie- 
yra Amerikoje.

Tito Italijoje
ROMA. — Jugoslavijos prezi

dentas Tito atvyko vizituoti Ita
lijos ir ta proga italų naujųjų 
fašistų partija surengė demon
stracijas prieš Jugoslaviją. Ypa
tingai prieš jugoslavus nusiteikę 
yra italai, kilę iš Dalmatijos sri
čių, kurios po karo buvo atiduo
tos Jugoslavijai.

Prezidentas Tito vizitą buvo 
numatęs padaryti gruodžio 10 
d., tačiau jį atšaukė, kada Ita
lijos užsienio reikalų ministeris 
Aldo Moro parlamente pareiškė, 
kad Italija neatsisako savo tau
tinių interesų Dalmatijoje ir ne
pripažįsta Triesto apylinkių ati-

šės Italijoje dvi dienas.



LOS ANGELES, CALIF
Naujoe mintys ir 

SLA 75 kuopos veikla
Patirtis parodė, kad vieningai 

ir bendrai veikiant, galima dau
giau nuveikti ir tiksią atsiekti, 
palyginti, ir su labai mažomis 
jėgomis. SLA 75 kuopos meti
nis parengimas, praėjęs su gero
mis pasėkomis, tai patvirtino 
ir bendradarbiams davė daugiau 
drąsos ir paakstino juos dar su 
didesniu atsidėjimu dirbti nau
dingą darbą.

Sumanyta net susirinkimus 
dažniau kviesti, jei rasis gali
mybių su salių savininkais su
sitarti dėl palankesnių kainų. 
Sanuojama po dienotvarkės dar
bų likusį laiką praleisti pramo
goms ir pasilinksminimams. Su
sirinkimus laikyti nutarta ne du 
kartus per metus, kaip ligšiol, 
bet keturius ar net ir penkis 
kartus. Tokie dažni narių po
būviai suteiktų nariams progų 
Į “saulės šviesą” išeiti gyveni
mui paįvairinti, pašalinant tą 
“senatvės” negeistiną nuobodu
lį ir įsigijant tinkamesnių są
lygų sveikatai pataisyti. Pirmas 
žygis bus išmėgintas šių metų 
balandžio mėn. 18 d. Lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Bus kavutė, užkandos bei polku
tės muzika. Patartina visiems 
nariams atsilankyti, Pradžia —- 
12:30 vai.

Be muzikos, be dainos ir šo
kių gyvenimas pasidarytų ne

įdomus, tikriau tariant, nublu
kęs. Gi Los Angeles lietuvis se
nesnio amžiaus ilgisi lietuviškos 
išeigos ir yra pamirštas. Nors 
ir turime gaila didoką skaičių 
įvairiausių draugijų su gerais 
tikslais, bet neturime tokių, ku- 
rioms rūpėtų visiems pasitar
nauti prieinamomis sąlygomis.

Visiems yra Žinoma gyvenimo 
taisyklė, kad kūnas be Judtešo 
sustingsta ir šuoliais žengia prie 
pirmlaikės mirties. Ta pati tai
syklė, raidė į raidę, pritaiko
ma ir draugijiniame gyvenime. 
Draugijų veikla, labiau atkreip
ta į narių gerbūvio bei sveika
tos reikalus, susilauktų ir gėro 
dividento. Draugijos 
gyvesnės, įdomesnės 
skaičius padaugėtų, 
draugijoms negrėstų
mas ar visiškas sužlugimas. Ma
nau kad ir svetainių ar salių sa
vininkai tatai turėtų irgi supras
ti ir, šiek tiek atsižadant pelno, 
turėti) daryti draugijoms išim
tį. Dabartinės karnos- draugi
joms nepakeliamos — peraukš- 
tos. J. Krs.

darytųsi 
ir narių 
Tokioms 
šustingi-

ST. PETERSBURG, FLA.
šauni dainų šveiftė < , 

Lietuvių klube
. Jau gerokai prieš Kalėdas St. 
Petersburg© Lietuvių Klubo cho
ras, ’ diriguojamas muz. p/P. 
Lingio pradėjo didelį pasiruoši-

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje j-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašant? paskutinių 90 (1869-I9Š9) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL .Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. ■■ ■, -• i '

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavę lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos .baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir" 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, lafšvamaniskų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt * •

Norintieji Šią knygą įsigyti, prašomi parašyti Čekį- arba' Moūey 
Orderį _ ’ •

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: - -tv? ■ . ’SLm •>

1739 So. fttLSTĖD ST., CHlCAGd; ft£. 60608. —f ' j
»----- -- -------- -----, ■. ■ j

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! " v

Prof Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra- 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.0Q, minkšL fe.59.

Knyga Jums bus pasiust a-- jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halšted Street?- Chicago 8, IHlnofe
............ - •*

ii v0v^r>rtė/ kaip ir dažnas politikas, sėdi ant tvoros.

mą choro dainų šventei. Tikrai 
choras su dideliu pasišventimu 
ruošė — repetavo net 12 liaudies 
dainų. Kiekvieną savaitę vyko 
repeticijos. Visi choristai paro
dė didelį rūpestingumą.

Pagaliau kovo mėn. 14 <L St. 
Petersburg© Lietuvių klubo pa
talpose, pietums pasibaigus, klu
bo choras pasirodė pilnoje savo 

i aukštumoje. Atsidarius scenai, 
choras atrodė tikrai didingai ir 
puošniai. Moterys choristės at
rodė kaip gulbės — baltose suk
niose^ Ną, o vyrai tikri džentel- 

juoduose toksiduose.

• Klubo prezidentas, p. A. Kar- 
nitts pasvaikiiiO' Visus klubo na
rius'iri^Vėčius,-kurie atsilankė 

> į Šiuoil - pietus/ Dainų šventės 
■koncerto programai pravesti bu- 
. vo pakviesta ponia Karnienė. Po
nia Karnienė, sveikindama sve- 
riOT/libąi suglaustai^ bet su di
deliu- įsij'aiĄimu ir šiltais žo
džiais apibūdino šios dainų šven-

čių ir paaiškinimų apie lietuvių

sirądo^-Icodėi’ jos buvo parašy-

lietuvių liaudies dainose atspin
di lietuvių tautos-buitis, jos var-

inaš. ir nųsitsnfinirfiąs išreiškia- 
mi dainose,

Piriiftije koncerto dalyje cho- 
ra$, ": diriguojamas muz. p,' P. 
Lingio, padainavo šias liaudies 
dainas ;* Lietuva brangi, Oi žiba 
žiburiai, Maukiau per jūrą# 0 
kas, d kas mynė į kalną takelius, 
Aš mylėsiu tą bernelį ir Kur bė
ga Šešupė: Visos , dainos pra
skambėjo gi^Si. Gal tik poroje 
dainelių tempas atrodė kiek lėto
kas. Publika chorą sutiko la
bai entuziastiškai. Nenustojant

Raginkite savo apylinkę 
avgti - taupykite!

Pranešta, kad klubas turės du 
piknikus — birželio 13 ir liepos

Apsikrečiaina per vandenį ir 
maistą, taip pat per ofą, o 
ypač per kraujo transfūzijas.

x.- <!»«»* pis U plIHgHI 4tlH*k>, 4<>
■ <“-h«»» delbus Ptfnia. jie piwfed# .Innrk p*

»» .••Hdėda sfikurK šėmiu <pvbr»ke?» 
u-unineiH ir parūfffffA fondini nffntanr* i<igyt

Taupykite dabar Santaupos, pa<fAt<iv pri»*.' 
Hi mėnesfo diena. oMp <iu<>4Hn<'iw <«»< ,,»« 

• -i< (nrrrio*

plojimams, choras kartojo dai
nas.

Pasibaigus ovacijoms, sekė 
pertrauka, kurios metu progra
mos tvarkytoja ponia Karnienė 
tęsė lietuvių liaudies dainų api
būdinimą. Čia buvo prisimin
ta Maironio baladė “Jūratė ir 
Kastytis”, kur atvaizduota jūrų 
deivės — Jūratės ir Kastyčio 
meilės tragedija.

Po pertraukos 2-je dalyje cho
ras padainavo: Mergelė lelijėlė, 
Močiutė mano, Ko liūdi, seselė, 
,Po aukštus kalnus vaikščiojau, 
Mergelė jaunoji, ką atsakysi ir 
Kur giria žaliuoja.

Antroje dalyje choras padai
navo irgi puikiai, gal tik poro
je vietų moterų tarpe perdaug 
aštriai prasiveržė atskirų dai
nininkių balsai. Bendrai paė
mus, visas choras pasirodė ge
rai. Visos dainos praskambėjo 
gerai ir darniai.

Pasibaigus koncertui, St. Pe
tersburg© Lietuvių. Klubo na
rių vardu p. Rulys ir ponia Ma- 
zolienė, choro dirigentui p. P. 
Langiui ir visam chorui įteikė 
didelę raudonų gėlių puokštę.

P-nas Rulys, Įteikdamas gė
les, su džiaugsjnu pabrėžė, kad 
choras labai gražiai pasirodė, 
kad publika buvo tikrai sužavė
ta tokiomis gražiomis dainomis. 
Choras'puikiai atrodė. Visų cho
ristų „veidai jaunyste spindėjo, 
net is Veidų ĮrtŠtnyko senatvės 
žymės; Kviečiu tad visus įsi
jungti į chorą, kad būtumėm vi
sad jauni!... - - ; —

Publika ilgais- šiltais plojimais 
chorui ir jo dirigentui p. P. Lin
giui reiškė padėką už taip puikią 
dainų šventę. Tenka pastebėti, 
kad St. Petersburg© Lietuvių 
Klubo narių tarpe matėsi gana 
daug jaunesnio amžiaus vyrų ir 
moterų, kurie galėtų įsijungti 
į chorą ir tas cheoras taptų daug 
galingesnis.

Iškilmingi pietūs chorui ir 
dirigentui muZ. p* P. Lingiui
Tuoj po choro dainų koncerto 

klubo valdybos rūpesčiu salės vi
duryje buvo puošniai paruoštos Į 
spec, stalas choristams ir pro-

Brighton Parkas
Moterų klubo veikla

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų Klubo susirinkimas įvyko 
kovo pirmosios savaitės ketvir
tadienį. Pirmininkė — Mary Ne
bereza apsidžiaugė, kad taip daug 
narių atsilankė į susirinkimą.

Pranešta, kad narė Marcella 
Langis randasi šv. Kryžiaus li
goninėj, narė Barbara Buyer dar 
serga namuose ir narė Anna 
žefngulis dar guli ŠV. Kryžiaus 
ligoninėje, bet neužilgo grįš į 
nemos, narė Bernice KaranŽevi- 
čius irgi guli toj pačioj ligoninėj, 
o narė Antonette Erčus yra na
muose. Šioms narėms pasiųsta 
pasveikinimo kortelės. Klubas 
linki kad jos visos greitai pa
sveiktų. Komisija, kuri vengia 
Bunco pobūvį, šį sekmadienį, 
kovo 28 d., 2 vai. popiet Holly
wood Inn svetainėje. Bernice 
žemgulis, Anna Klimas ir Mary 
Nebereza užprašė, kad visos na
rės atsilankytų į šį parengimą 
ir savo draugus bei pažįstamus 
atsivestų.

Po susirinkimo buvo sudainuo
ta “Ilgiausių Metų” Dellai Ket
virtis ir Antaninai Grigonis, ku
rios turėjo gimtadienius šį kovo 
mėnesį. Korespondentė

Užterštos okeanų gelmės
Science Digest kovo mėnesio 

laidoje aprašo apie vandens 
gelmių tyrimus šiaurėje nuo 
Puerto Rico salos, kur kuteris 
Pillsbury buvo iki dugno per 
8,535 metrus gilybėn nuleidęs 
tam tikrus tinklus. Kai tinklai 
buvo ištraukti, juose rasta 
įvairiausių matytų ir nematy
tų jūros gelmių gyvių, vėžlių, 
“šepetinių” kirminėlių, “jūros 
agurkų”, anemonų, “rašalinių” 
žuvų, bet taip pat visokiausių 
atmatų, nugrimzdusių iš van
dens paviršiaus, kaip antai ko
koso riešutų kevalų, mangrovų 
šaknų, sėklų, kišeninių lem
pų batarėjų, konservų dėžu
čių, bonkų, aluininijaus pa
kuojamos medžiagos, apdegin 
tos anglies gabalų ir kt.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
Ofi UAH. GK fMUt 
j wit mavunirr

uiWVlfT fAVHriM

uis a c’ i

i kimi So. Halsted St. Chicago, HL 6060
VIENA SHPRIAI'MIV BENDROVIŲ TURINTI DIDELES AWARGAf* 

įsteigt* 1928 metab ? • TeL
Įataigoa pietuose kierd •• auidmohiHama pairtatytl

di-
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Johannesbvrg* baigiamas statyti 
džiausiąs Piety Afrikos pastatas, 
tačiau yra tik pusės garsaus New Yor- 

ko Empire Stata auklčio.

gramos dalyviams. Visiems bu
vo duoti nemokamai pietūs ir 
kitos vaišės. Klubo narių tarpe 
atsirado asmenų, kurie vertin
dami chorą ir jo dirigentą p. P. 
Lingio didelį nuopelną, susietą 
su choro šauniu pasirodymu, 
paaukojo po gerą bonką stipres
nio gėrimėlio vaišių stalui. Tai 
buvo motelio iMiro-Mara sav. 
p. Bacis-Bacevičiaus ir p. Ed. 
Varekojo auka.

Po to sekė bendras pasilinks
minimas — šokiai. Palmė

Rado geltonligės virusą
Trims Italijos mokslinin

kams pavyko surasti geltonli
gės sukėlėją — hepatitis ligos 
virusą.

Šiuo atradimu atsirado gali
mybė pagaliau surasti priemo 
nes kaip sėkmingai kovoti su 
kepenų uždegimu, šių Italijos 
tyrinėtojų patyrimu, hepatitis 
virusus platina net visiškai 
sveikai atrodą asmenys, dar 
nė kiek nepageltonavę kaip 
paprastai esti šia kepenų liga 
apsik retus.

.... ...

EKSKURSIJOS
I LIETUVA

KAINA 5776.00
Išvyksta iŠ Bostono:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, 
RUGPJŪČIO 26.

Lietuvoje šios grupės praleis 
po 11 dieng.

Dalyvių skaičius ribotas —
NESIVELUOKITE

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 |

ANTRADIENĮ, BALANDŽIO 6 D.,

balsuokite už demokratus ir išrinkite

CHICAGOS MERO PAREIGOMS

S^WS'-:y.:-v.:.^
< .<s' •' '

■

Mfc

Dalis gausios Chicagos lietuvių delegacijos, miesto savi valdybėje įteikusios merui Ri
chard J. Daley pažymėjimo lentelę, kurioje buvo iškaltos šios mihtys:

PASIŽYMĖJUSIAM ADMINISTRATORIUI,
GARBINGAM CHICAGOS MERUI
RICHARD J. DALEY ; : /

... Dinamiškas jo idealizmas nukalė Chicagos miestą 
iš neaprėpiamų jo gyventojų pastangų...

CHICAGOS AMERIKOS LIETUVIŲ KOMITETAS

Stanley Balzekas, Jf., pirmininkas 
Al Kerelis, vicepirmininkas

NARIAI:

Leon Apanas 
Albert J. Aukers 
Adolph Baliūnas 
Charles A. Beacham 
Mrs. Julia Ona Bičiūnas 
AJgird A. Brazis 
Reverend P. P. Cinikas 
Aldona Daukus 
John Drevin 
Stanley Džiugas

Vktor Jittdkag 
Benedict S. Jurėnas 
Al E. Kumskis 
Justin Maekiewkh, Jr. 
Dr. Francis Mažeika 
Edmund T. Mitchell 
Stanley Motis 
Rimas Nutekąs 
John K rakei 
Donald A. Petkas

Harry Petraitis 
George Petruskevičics 
Peter Petrulis 
Anthony J. Rudis. Jt 
Senator Frank Savickas 
.William B. Sebastian . 
Dr. K. Sidlauskas 
Michael Valdyte

Patys balsuokite ir kaimynus kvieskite balsuoti už RICHARD J. DALEY
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JURGIS JASTNSKAS

Bostono lietuviai bendrame kovos fronte I
(Telefoninio pranešimo paryškinimas.

Žiūr. š. m. kovo mėn. 17 d. Naujienas)
Reikia pasakyti, kad iki šio} tuviui ir Lietuvai buvo beprade-

meto Amerikos lietuviai nepra
leido nei vienos progos gimta
jam savo kraštui padėti. Buvo 
išnaudota kiekviena galimybė 
kongrese, o šiandien labai gra
žiai Lietuvos reikalui naudoja
ma galingoji Amerikos spauda ir 
net radijo ir televizijos tinklai... 
(Naujienų š. m. kovo mėn. 18 
d. vedamojo ištrauka).

Galima šį teisingą teigimą pa
pildyti; lietuviai naudoja ir ki
tas, legalias ir Amerikoje leidžia
mas priemones — piketavimus, 
demonstracijas, asmeninius kon
taktus su vietinių valdžių 
(State) aukščiausiais pareigū
nais, rašydami laiškus ir siųsda
mi telegramas Federalinės Val
džios vadams Washingtone, pra
šydami ir reikalaudami vienaip 
ar kitaip padėti komunistinės 
Rusijos okupuotai Lietuvai. Lie
tuviai kaip reta kuri kita tauty
bė veda atkakliausią kovą už pa
vergtos Lietuvos išlaisvinimą. 
Todėl: “Kitataučiai norėtų iš
mokti taip veikti, kaip Ameri
kos lietuviai veikia” teisingai ta
ria anksčiau minėtas Naujienų 
vedamasis.

Pastaruoju laiku Lietuvos lais
vinimo byloje yra įjungta nau
jų, iki šiol nelabai efektyviai 
naudotų kovos būdų:

Veikti sutartinai, organizuo
tai, vieningai visoms Rusijos ko
munizmo pavergtoms tautoms.

Kaip paskiro individo, taip ir 
tautinės visuomenės sluogsniuo- 
se, likimo rankos mostu, įvyksta 
poveikių, įtraukiančių tuos pa
liestuosius pirmaujančiai veik-

Taip yra atsitikę su Bostono 
ir jo apylinkių lietuviais.

Simo Kudirkos išdavimo afe
ra, įvykusi Bostono artumoje, 
bostoniškius įkaitino (ypatingai 
mūsų šaunųjį jaunimą,!) iki įsi- 
liepsnojimo. Ir toji kovos už pa
skiro žmogaus ir tautos laisvę 
Bostone buvo vedama labai .in
tensyviai nuosekliai, ilgai ir at
kakliai.

Įvairioms tardymo komisi
joms baigus savo darbą ir aukš
tiesiems Washington© pareigū
nams padarius sprendimą, kurio 
pasėkoje tariami kaltieji dėl Si
mo Kudirkos išdavimo rusams 
vienaip ar kitaip buvo “sutvar
kyti”, Simo Kudirkos sukeltas 
įspūdis viešosioms Amerikos vi
suomenės informavimo bei iš
ryškinimo, įmonėms (radijo, te
levizijos, spaudos) dėmesys lie- 

dąs išblėsti.
Reikėjo tą “išblėsimą” sulai

kyti ir šiuo kartu ne paskiro lie- , 
tuvio bylą ryškinti, bet paverg-į 
tos Lietuvos bylą iškelti viešu-j 
mon ir parodyti Rusijos brutalu- j 
mą jos pavergtoms tautoms.

Šį užuomojų — siekį bosto- 
niškiai pradėjo pirmieji. Jie ben
dram veikimui prieš tautų per
sekiotoją komunistinę Rusiją su
sirado kelius ne tik į artimas ir 
bendro likimo ištiktas (latvius, 
estus, ukrainiečius) tautybes, 
bet ir į galingiausią Amerikoje 
tautybę, šiandien vedančią pla
čią ir atkaklią kovą už savo tau
tiečių teises Rusijoje, žydus.

ši tautybė šiandien visame pa
saulyje, o Amerikoje ypatingai, 
skaldo antausius raudonajai ver
gų imperijai Rusijai. Už savo 
tautiečių, esančių toje imperijo
je interesus; teisę laisvai emi
gruoti į pasirinktą kraštą, tei
sę laisvai naudotis Rusijoje sa
vo tautos papročiais, religine 
praktika, kultūrine veikla ir dau
gelį kitų dalykų. Toje kovoje žy
dai jau šiandien yra pasiekę 
stambių laimėjimų. Jie savo at
kaklia, nepaliaujama ir nuola
tine veikla priverčia Rusiją 
klauptis ant kelių: yra žinoma, 
kad Rusijos valdžia jau yra su
tikusi išleisti visus žydų tau
tybės asmenis emigruoti į ki
tus kraštus. Sutiks, užsienio žy
dų spaudžiami, ir su visais ki
tais reikalavimais.

Žydų veikla Amerikoje prieš 
komunistinę santvarką Rusijoje 
yra vedama nepaprastai plačiai 
ir organizuotai. Ton veiklon 
įtraukiami net mokyklinio am
žiaus paaugliai. Pavz. Newton 
mieste, Mass., žydai moksleiviai 
patys prirašė ir kitus paragino 
parašyti tūkstančius laišku Ame 
rikos vyriausybei, kad ji efekty
viai remtų žydų reikalavimus 
Rusijos atžvilgiu. Tame pat 
Newtone žydai š. m. kovo mėn. 
14 d. 'Surengė priešrusiškas de
monstracijas, kuriose dalyvavo 
per 2,000 asmenų.

Tą pačią dieną demonstraci
jos vyko ir Bostone prie Guber- 
natūros rūmų — (State House).

šitoje bostoniškėje demons- 
stracijoje žydai nebuvo vieni: 
kartu su jais, protestuodami 
prieš Rusijoje vykdomą paverg
tų tautų persekiojimą ir reika
laudami laisvės pavergtiems 
kraštams, žygiavo latviai, estai, 
ukrainiečiai ir gausiausia bei ge

riausiai organizuota grupė — 
lietuviai.

Bostono ir apylinkės lietuviai 
jau antrą kartą bendrame fron
te su žydais ir kitomis tautybė
mis dalyvauja protesto prieš Ru
siją žygyje. Ir tas dalyvavimas 
viešose demonstracijose, toli 
gražu, neapsiriboja vien tuo vie
šu pasivaikščiojimu su plakatais, 
kuriuose išrašyti pavergtos Lie
tuvos reikalavimai. Antroji to
kių žygių pusė viešumai nema
toma, bet ji, atitinkamų raštų, 
memorandumų, pasiūlymų ir rei
kalavimų formoje pasiekia ne tik 
Naujosios Anglijos šteitų gal
vas (gubernatorių, senatorius, 
kongresmanus, miesto majorus 
—burmistrus), bet ir Washing
tone esančią vyriausiąją Ameri
kos valdžią bei jos prezidentą. 
Pirmą kartą Bostono lietuviai 
su žydais sutarė bendrai veikti 
š. m. sausio mėnesio 24 dieną, 
kai į Bostoną atvyko koncertuo
ti Sibiro meno ansamblis.

Bostono centro prie Simphony 
Hali, kur vyko minėto meno vie
neto koncertas, jungtinėje tau
tybių demonstracijoje lietuvių 
grupė buvo gausiausia ir geriau
siai organizuota. Be įvairiausių 
plakatų, smerkiančių Rusijos 

okupaciją Lietuvoje ir jų vyk
domą lietuvių persekiojimą (ypa
tingai buvo pabrėžta Simokaičių 
byla), lietuviai turėjo mašinoje 
įtaisytą garsiakalbį, per kurį 
praeiviams ir į koncertą einan
tiems buvo aiškinama, Rusijoje 
vykdoma tautų priespauda, per
sekiojimai, baudimai ir kartu lei
džiami prieškomunistiniai šū
kiai.

Po demonstracijų radijo ir te
levizijos stotys plačiai pranešė 
apie įvykusias demonstracijas ir 
parodė žiūrovams pačias demon
stracijas.

žydų tautybė Amerikoje be 
paliovos veda akciją prieš Rusi
ją. Visokiais būdais, visokiomis 
priemonėmis ir visur, kur yra 
jų gyventojų.

1971 m. kovo mėnesio 14 die
ną jie pravedė demonstracijas 
netoli Bostono esančiame New
ton mieste, ir tą pačią dieną pa
čiame Bostone.

Į Bostone ruošiamas demons
tracijas žydų tautiečiai patys pa
kvietė lietuvius talkon. Lietuviai 
jiems pasiūlė daryti bendrą Ru
sijos pavergtų tautų demonstra
ciją. . Su tuo pasiūlymu mielai 
buvo sutikta ir žygis įvykdytas.

Apie to žygio eigą ir tikslus
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CHICKGO
MAYOR DALEY’S RECORD 
has provided Chicagoans with:
9 LEADERSHIP in providing a police depart- 

' ment which has cut crime while it has risen 
\ elsewhere, which has the most advanced 

communications technology and the finest 
y police training program in the nation.

t LEADERSHIP in building a fire department 
\ rated highest among big city fire departments 

by national fire underwriters.
• LEADERSHlPincutting sulphur dioxide in the 

air by 50%, in becoming the first city to ban
• phosphates in laundry detergents, in banning 

garbage and leaf burning in the city and in
■ passing one of the toughest pollution ordi

nances in the country.

• LEADERSHIP in modem rapid transit by in
stalling trains in the median strips of express-

J ways for safe, economical transportation.

1 LEADERSHIP in providing health clinics for 
maternal and infant care, early detection of 

\ heart disease and diabetes, early detection 
/ and treatment of lead paint poisoning, and the 

first city to fluoridate drinking water.

• LEADERSHIP in providing more than a million 
immunization shots to children in 1970 alone.

• LEADERSHIP in making Chicago the first city 
in the nation to install lights in alleys for

individual protection and making Chicago the 
best lighted city in the country.

• LEADERSHIP in securing for Chicago’s young
people a four-year university near the center 
of the city, the Circle Campus of the Univer
sity of Illinois. , 1 ,

• LEADERSHIP in maintaining the lowest per 
capita debt of any city in the country.

• LEADERSHIP in providing a special job serv
ice for returning Viet Nam veterans—the first 
city to do so.

• LEADERSHIP in reducing traffic deaths so 
that Chicago has a record as one of the safest 
cities m the nation, ranked first, second or 
third during his administration.

• LEADERSHIP in earning recognition for the 
past 10 years by a national organization as the 
cleanest big city in the country.

• LEADERSHIP in making Chicago’s water 
quality and distribution the best in the nation, 
according to the American Insurance Associ
ation.

• LEADERSHIP in launching the most effective 
anti-poverty and Model Cities programs in the 
country, according to Federal officials.

RICH/RD J. D/LEY 
/VlkYOR 
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NOTE DEMOCRMIC

parašė didieji Bostono dienraš
čiai. Tiems didlapiams ir per- 

i leidžiamas žodis; “Boston Her- 
j aid Traveler” kovo mėn. 15 d. 
į laidoje pasakojai U '-

“Vakar keli^ęfiai žydų ir 
krikščionių paradavo prie gu- 
bernatūros protestuodami prieš 
Sovietų Sąjungos ęlgėsį su tau
tinėmis mažumomis.
šitoj demonstracijoj pirmą kar

tą susijungė žydai su lietuviais, 
latviais, estais, protestuodami, 
kaip jie taria, prieš Sovietų prie
spaudą.

Peticijos, raginančios Jungt. 
Valstybės griežčiau nusistatyti 
“žydų, latvių, estų, lietuvių, uk
rainiečių ir kitų tautybių (gru
pių) Sovietų Sąjungoje priespau
dos atžvilgiu “buvo dalinamos 
protestuo j ančių j ų”.

(Toji peticija buvo, paruošta 
specialaus tų jungtinių tauty
bių komiteto, kuriame lietuvius 
atstovavo jaunas. į amerikonišką 
spaudą spėjęs prasimušti žurna
listas Algis Rukšėnas).

“Peticijoje pabrėžiama Jung
tinių Tautų žmogaus Teisių Uni
versali Deklaracija, kuri sutei
kia apsisprendimo teisę, ir teisę 
kiekvienam palikti kraštą, įskai
tant ir savąjį.

“Peticijoje reikalaujama, kad į 
priespaudos byla būtų sprendžia- j 
ma Jungt. Tautų Žmogaus Tei
sių Komitete it J. T. kolonializ- 
,mo Komisijos.
I • t Toji peticiją bus pasiųsta pre- 
zįdent-uj Nixonui.

žygiuojančiųjų tarpe buvo 
; matyti rabinų ir kunigų”

(Protesto demonstracijose da
lyvavo ir lietuviai kunigai čia- 
gimiaį: So. Bostono katalikui 
šv. Petro parapijos klebonas An
tanas Baltrašiūnas ir Cambrige 
lietuvių parapijos klebonas Sau- 
lėnas).

“Tuo • laiku, kai demonstran
tai vaikščiojo priešais guberna- 
tūrą rikiuotėje ratu, du vyrai 
vaikščiojo pirmyn ir atgal neš
dami 20 kv. pėdų raudoną vė
liavą, kurioje greta auksinės 
spalvos kūjo ir pjautuvo buvo 
išpiešta svastika.

Demonstruojančių grupių pa
reiškime spaudai sakoma, kad 
“jos reikalaujančios gubernato
rių Sargent kreiptis į J. V. Kon
gresą ir prez. Nixona, kad jis 
užimtų griežtesnę poziciją So
vietų Sąjungos, persekiojančios 
pavergtus žmones, atžvilgiu.

“Daugelis plakatų turėjo šū
kį; “Niekada daugiau!” siejama

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

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

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

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

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

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

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

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

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

"Anykščiu Šilelis“, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

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

šymu ir gausybe dainų. 80 psL $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praJome atsilankyti j Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, HL. 60608 
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su žydų Gynybos Lyga. Kiti pla
katai turėjo šūkius: “Baltų žmo
nės reikalauja žmogaus teisių”, 
“Maskva, palik ukrainiečius!”

šis rašinys paįvairintas dide
le demonstracijos dalyvių su vi
sais plakatais nuotrauka.

“Record American” kovo 15 
d. rytinėje laidoje:

“Apie 250 vyrų, moterų ir vai
kų, daugiausia žydų, lietuvių 
ukrainiečių, latvių ir estų kil
mės, vakar demonstravo prie
šais State House protestuodami 
prieš relignį ir tautinį mažumų 
persekiojimą Sovietų Sąjungoje.

“Pranešėjas (kalbėtojas) sa
kė, kad jie piketuoja State House 
(Gubernatūrą) norėdami at
kreipti gubernatoriaus Sargent 
ir Legistratūros dėmesį Į įvyks
tančius už Geležinės Uždangos 
žmonių perseekiojimus.

Pranešėjas teigė, kad šitos de
monstracijos vyksta kartu su ki
tomis demonstracijomis tuo pa
čiu laiku vykdomomis visame 
krašte.

Jis sakė, kad demonstrantai 
prašo steito (valstybės) parei
gūnus prašyti prezidentą Nixo
na ir Kongresą griežčiau laiky-

(Nukelta į 5 psl.)
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Komunistams tik duok, bet nieko neprašyk
Vadinamos “tarybinės” Lietuvos komunistų partijos 

suvažiavimas, vykęs kovo 3 — 5 dienomis Vilniuje, jau 
seniai praėjo, o jo nutarimai laiškais tiktai dabar pasie
kia Ameriką. Vilniun suvežti kompartijos atstovai iš
klausė Antano Sniečkaus ir J. Maniušio padarytus ir pa
skelbtus pranešimus. Pagal iš anksto padarytą režisūrą, 
vienas kitas Vilniun atvežtas partijos žmogus pasisakė 
keliais Sniečkaus minėtais klausimais, bet daugumas ra
miai išklausė ir priėmė nutarimus. Vėliau jie patvirtino 
rusų parinktą ir Sniečkaus pakištą naują centro komi
tetą ir partijos vadovybę.

Suvažiavimas labai atidžiai klausė lietuviškai pra
mokusio gudo J. Maniušio pranešimo apie “tarybinės” 
Lietuvos ūki. Maniušis, kaip žinome, Lietuvon buvo at
vežtas su pirmaisiais sovietų tankais, priskirtas prie Lie
tuvos komunistų partijos centro komiteto, kad prižiūrė
tų krašto ūki. Pradžioje svarbiausioji jo paskirtis buvo or
ganizuoti “raudonąsias gurguoles”, šitą darbą jis sėk
mingai atliko. Lietuvoj jis konfiskavo visų ūkininkų ja
vus, krovė į vežimus ir tuos pačius ūkininkus vertė ja
vus vežti Į rusų sandėlius. Jeigu vietomis ūkininkai neno
riai šio darbo ėmėsi, tai zurzėjusieji su šeimomis buvo iš
gabenti i Sibirą, o ant likusių vežimų su javais buvo paso
dinti muzikantai, kad nuslopintų ūkininkų ašaras.

Kiek tai liečia Įvairiausio Lietuvos turto vežimą Į 
Rusiją, Maniušis greitai pasižymėjo. Rusai jo energija 
buvo patenkinti, o lietuviai komunistai buvo priversti 
duoti jam vis atsakomingesnes pareigas. Iš kompartijos 
centro komiteto Maniušis buvo permestas Į Įvairias ūkio 
sritis, o M. Šumauskas buvo priverstas jam perleisti “ta
rybinės” Lietuvos ministro pirmininko pareigas. Dabar
tiniu metu Lietuvoje yra daug komunistų, jų tarpe yra 
pasižymėjusių ir apdovanotų, bet premjero pareigoms 
lietuvių tarpe tinkamo žmogaus rusai nerado. Premjeru 
turėjo pastatyti gudą ManiušĮ, kurio veikla rusai labai 
patenkinti.

Sniečkui labiausiai rūpi prisigaminti galimai daugiau 
komunistų. Partijon jis įsileido didoką skaičių naujų žmo
nių. Jis pats pripažįsta, kad nauji kompartijos nariai 
yra geri žmonės, bet blogi komunistai. Jie nesupranta 
komunistų tikslų ir nepajėgia vykdyti partijos nutarimų. 
Daugelis tuos nutarimus blogai supranta ir intepretuo- 
ja. Sniečkus rengia įvirins papildomus kursus, kuriuose 
stengiasi iš didoko narių skaičiaus pasidaryti bent kelis

tenkina pagamintų gėrybių išvežimu. Jis planuoja gali
mai daugiau ištraukti iš nualintos Lietuvos žemės, iš Lie
tuvos miškų ir pievų, galimai daugiau išmelžti iš lietuvių 
išaugintų karvių.

Maniušis nebuvo patenkintas parodytu lietuvių darbš 
tumu, pagaminusių daugiau, negu didžiausi rusų pla
nuotojai numatė. Jo nepatenkino ir tas faktas, kad lietu
viai baigė praeito penkmečio planą dviem mėnesiais anks
čiau, negu Maskva tikėjosi. Suvažiavusiems komunis
tų partijos atstovams jis pasakojo ir į nutarimus įrašė 
visą eilę trūkumų ir spragų. Maniušiui labai nepatiko, 
kad Lietuvoje sumažėjęs ariamos žemės plotas, kad ne
likviduotas neūkiškumas ir nedrausmingumas. Jis pri
minė komunistams, kad praeitais metais lietuviai užau
gino žymiai mažiau linų ir cukrinių runkelių, negu rusai 
tikėjosi. Į kolchozus suvaryti lietuviai nepriaugino pa
kankamai bulvių. Biržų, Pakruojo ir Šilutės srityse ne
priaugino karvių, o Radviliškio ir Rokiškio pievų karvės 
ordinuotom melžėjom nedavė pakankamai pieno.

Nutarimas liepia visiems partijos nariams ir val
džios atstovams prižiūrėti, kad būtų vykdomi partijos 
suvažiavimo nutarimai, kad kolchozai gamintų daugiau 
javų, mėsos ir riebalų, kad šį penkmetį pagamintų dar 
daugiau, negu praeitą penkmetį. Pats svarbiausias nu
tarimas šitaip skamba:

“Suvažiavimas įpareigoja partinius, tarybinius, 
žemės ūkio ir paruošų organus, kolūkių ir tarybinių 
ūkių vadovus imtis visų priemonių, kad kiekvienas 
kolūkis, tarybinis ūkis ir rajonas ne tik įvykdytų tvir
tą visų žemdirbystės ir gyvulininkystės produktų 
valstybinių supirkimų planą, bet ir parduotų viršum 
jo valstybei per penkmetį mažiausia 35 procentus 
grūdų ir nemažiau kaip 8 — 10 procentų gyvulinin
kystės produktų. (Tiesa, 1071 m. kovo 19 d., 3 psl)
Maniušis visai nekalbėjo apie kolchozo darbininkų 

atlyginimą, apie pagerinimus žemės ūkyje, apie naujų 
mašinų atvežimą. Vienoje vietoje jis net pabrėžia, kad
kolchozininkai turi pagaminti ir atiduoti valstybei dau
giau javų, inesitikėdami jokių pagerinimų. Trumpai, 
partinė konferencija pravedė šitokį nutarimą:

— Komunistams tik duokite, duokite daugiau,
bet iš jų nieko nereikalaukite...

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

tautos ploto ribose
Trumpos pastabos dėl Vilniečių Sąjungos CV 

pirmininko Kazio Veikučio aiškinimo Lietuvos 
sienų klausimu

Vilniečių Sąjungos CV pirm. 
Kazys Veikutis 1971 m. vasario 
28 d. Detroito Lietuvių Klube 
skaitė paskaitą, kuri paskelb
ta “Naujienų” nr. 63, 1971 ko
vo 16 d.

Kiek iš spaudos patyriau, p. 
K. Veikutis yra gerų norų lie
tuvis, bet kartais padaro skau
džių klaidų, skelbdamas pasi
sakymus Lietuvos sienų klau
simais. Nenori pasitarti, pa
studijuoti to svarbaus ne tik 
vilniečiams, bet bendrai lietu
viams reikalo.

Skelbia, kad etnografinės 
sienos rištinos su Lietuvos lais
vinimo reikalu bendrai. Bet 
ką apie mūsų tautos etnografi
nes sienas žino pagrindiniai 
mūsų politinės veiklos vyrai? 
Ar žinoma, kam pavesti etno
grafinio klausimo atsakomy
bę? Ar jie, atsikratę bėda, taip 
au ir yra pajudinę visą svar

bųjį reikalą teisinga linkme?

kia istorijose turėti teisingus 
Lietuvos žemėlapius.

Gerb. p. K. Veikutis skelbia, 
esą Lietuvos Tyrimo Institutas, 
dirbantis VLIKo pastogėje, 
yra nutaręs išleisti jų surink
tus duomenis apie Lietuvos et
nografines ribas angly kalba. 
Kokius duomenis? Kur jie pa
skelbti? Ar davinius, kokie 
buvo dr. Algirdo Budreckio 
parengti 1967 m. gegužės mėn 
23 d., užvardintus “Etnografi
nės Lietuvos Rytinės ir Pieti
nės sienos”? Viso 20 psl„ ir 
bibliografinis sąrašas” Tatai 
ištisai paskelbta “Kario” nr. 7, 
1967 m., psl. 193 - 201. Kaip ir 
kiekviename studijiniame dar 
be, būna naudingų duomenų, 
tokių yra ir minėtame. Yra ir 
drąsių minčių, kaip: “Antropo- 
logiškai žiūrint, vakariniai gu
dai yra iš tikrųjų suslavėję lie
tuviai ir jų sritis yra lietuviška”. 
Pagrįsdamas savo studiją Pir
mojo Pasaulinio karo belais-Taip, 1920 m. Sovietų Rusi- mojo iasaullnl° karo 

ja toli gražu nedavė mūsų tau- duoraemnns’ ailsllM antro- 
tai tiek, kiek iš tiesu priklau- pologas Heschas Padarė sekan- 
so. Be to, tose ribose lietuviai člą lšvadą: “Die Litauer wan’
buvo per trumpai, jos buvo 
pakartotinai atimtos, išplėštos 
iš mūsų, apie tenai esančius 
lietuvius dabar tie patys rusai 
— komunistai nenori nei gir
dėti ir tų ribų nėra Įpareigotos 
kitos valstybės saugoti, garan
tuoti Lietuvai. Gerai, kad pa-
galiau pradedama nesilaikyti 
tų nelaimingų 1920 metų ribų. 
Tose ribose nubraižvtus žemė
lapius tegalima laikyti kaip in
formacinę medžiagą, jokiu
būdu ne kaip Lietuvos ar lietu
vių tautos ribas. Tūli istorijų, 
knygų leidėjai vis dar įkiša 
taip pažymėtą plotą, būk tai 
Lietuvos ribos. Mesti tokius že 
mėlapius lauk iš istorijų! ReiĮ

derten auch aus ostlicherem 
Gebiet ir ihr heutiges Wohnge- 
biet ein. Das westliche weiss- 
russische Gebiet war litauisch 
besiedelt. Die westlichen Weiss 
russen sind sicher grossenteils 
russisch - sprechende Litauer”. 
(Hesch, 4 psi.). (198 psi.).

Bet gi toje dr. Budreckio stu
dijoje yra vietų, su kuriomis 
nesutinku, šiuo kart nesileis- 
damas į jų nagrinėjimą tepami 
nėšiu aitrią sopą: į lietuviškos
etnografinės ribos plotus neį
traukia Baltvyžio iniškyno nei 
Balstogės. Apie Baltvyžio miškų 
rajonuose gyvenančius lietu- 
tuvius yra nemaža duomenų, 
čia jų nekartosiu, ^Neįmanoma

pateisinti autoriaus ignoravi
mą Balstogės lietuviškumo net 
paskutiniaisiais laikais: II Pa
saulinio karo metu nemaža 
lietuviškų mokyklų buvo įsteig 
ta už lietuvių administruoja
mų ribų. Pagrindinių organi
zatorių suradimą, painforma- 
vimą, knygomis ir kt aprūpi
nimą teko man vykdyti iš Vil
niaus. Veiklusis Gardino Lie
tuvių Komiteto pirmininkas 
Viktoras Kurgonas, Zenonui 
Blynui ir man nuoširdžiai pri
tariant, iš okupacinės vokiečių 
valdžios buvo gavęs leidimą 
Balstogėje įsteigti lietuvišką 
gimnaziją. Leidimą tebuvo 
galima gauti vokiečių karinei 
administracijai pristačius vie
tinių gyventojų parašus, kad 
jie leis savo vaikus į lietuvių 
gimnaziją, nes jie yra lietuviai, 
jų tėvai lietuviškos kilmės. Po 
didelių pastangų ir vargų buvo 
gautos atitinkamos patalpos 
Balstogėje, surasti pagrindi
niai mokytojai ir didokas 
skaičius mokinių. Lietuviškos 
gimnazijos atidarymo iškilmės 
neįvyko tik dėl gana greitai 
įvykusio lūžio rytų fronte, ru
sų kariuomenei laimint prieš 
vokiečius. Tuo reikalu Vilniu
je turėjau dokumentinių duo
menų, kuo, deja, dabar nega
liu pasinaudoti.

Lietuviai, norintieji pames
ti lietuviškas (ypač vakarinės 
ir šiaurinės dalies) Baltvyžio 
miškyno žemes kitiems, kaip 
ir norintieji išsižadėti Balsto
gės, daro neleistiną nusižengi
mą lietuviu tautai.

Nemaža lietuvių per daug dė 
mesio kreipia į rusų, lenkų ir 
kitokių lietuviams nieko gero 
nelinkinčių skelbiamas žinias, 
statistikas. Kiek įmanoma, 
naudokitės lietuviškomis žinio 
mis. Neišsižadėkite lietuviškų 
žemių!

Vien Dysnos - Breslaujos - 
Gluboko rajone gyvena apie 
100.000 lietuvių?

Įdomių žinių paskelbė gerb. 
p. K. Veikutis minėtame straip i

(Nukelta į 5 psL) .

JUOZAS KARIBUTAS

85 DIENOS EUROPOJE
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Bijau pasikartojimų, bet turiu pabrėž
ti, kad Portugalijoje viskas pigiau, negu 
Ispanijoje bei kitose vietose Europoje. 
Ypač pigus ir geras maista. Vaisiai, daržo
vės ištisus metus gaunami. Turistai neturi 
jokios bėdos dėl portugalų kalbos nemokė
jimo, nes Portugalijoje netrūksta žmonių, 
kurie svetimomis kalbomis kalba, ypač 
angliškai, vokiškai ir prancūziškai. Ma
no manymu, tai ideališkiausia šalis pensi
ninkams. Klimatas švelnus, netoli jūra.

Po kelionės kitą dieną išvykau misto 
bei jo įžymybių apžiūrėti. Vadinamajame 
senmiestyje yra Karaliaus rūmai, šv. Jur
gio pilis (Castello de Sao Jorge), da Est
rella bazilika ir kiti istoriniai pastatai. 
Įkalnėje labai graži panorama, tad lanky
tojų visada daug.

Priemiestyje Belem 1499 m. buvo pa
statytas Šv. Jeronimo vienuolynas kaipo 
paminklas Vasco da Gamos, kuris surado 
jūros kelią i Indiją. Vienuolynas dabar pa
verstas muziejum. Jame yra palaidoti Vas
co da Gamos ir poetas Luiz de Gamoes. Ta 
me muziejuje praleidau visą dieną, apžiū
rinėdamas tikrai turtingą meno kūrinių 
kolekciją.

Labai puošni berods, šešioliktame am 
žiuje statyta Nossa Senhora da Graca baž
nyčia, kurioje laikoma menamai stebuk

linga Kristaus statula, o pagriuvusioje ka
tedros sienoje yra šv. Vincento , Lisabonos 
globėjo, palaikai.

Lisabona pasižymi ne tik senienomis 
(senovėje statytomis bažnyčiomis, vienuo- i 
lynais bei karališkais rūmais), bet taip pat > 
ir mokslo įstaigomis, kaip antai: univer
sitetu, karo akademija, mokslų akademi
ja, muzikos konservatorija, architektūros, 
žemės ūkio ir technikos aukštosiomis mo
kyklomis.

Atrodo, kad vakare visi gyventojai ap
leidžia savo butus ir eina į gatves pasidai
ryti Prie gatvių visokiausių užeigų, ži
noma, netrūksta ir naktinių klubų

FATIMA

Liepos 25 d. buvo viena iš reikšminges
nių mano kelionės dienų. Tą dieną nuta
riau aplankyti stebuklingąją Fatimą. Pasi
rodė, kad iš Lisabonos keliauti į tą vietą 
nėra labai patogu. Mat, susisiekimas ne
labai koks. Traukiniu teko važiuoti iki 
mažos stotelės, kur, be manęs, išlipo dar 
keli keleiviai. Jie išlipo ir dingo. Pasirodė, 
jog nuo tos stoties iki Fatimos dar apie 
dvidešimt kilometrų. Netoli. Bet kaip nu
važiuoti, kai nei traukiniai, nei autobusai 
ten neeina?

Pasisiūlė taksio vairuotojas nuvežti. 
Kaina — dvidešimt dolerių už nuvežimą ir 
parvežimą. Tai, palyginti, nebrangu, tu
rint galvoje, kad taksis turės kelias valan
das palaukti, kol aš tą šventą vietą apžiū
rėsiu.

Sėdu į taksi ir važiuoju. Vis įkalnin ir 
įkalnin. Vaizdas gražus. Sutinkame asiliu
kų traukiamus vežimus. Ant kai kurių asi
liukų pakrauta šieno ir kviečių gana sun
kūs kroviniai. Moterys, susidėjusios ant 
galvų skalbinius, eina nuo upelio. Karšta 
ir jokio vėjelio. Visi eina basi. Veidai var
go išvagoti, nuo saulės gerokai parudavę. 
Sutikę mus jie šypsosi. Rodos, ant galvų 
nešamos naštos gana sunkios, bet moterys 
eina taip lengvai, lyg jos visiškai nieko 
neneštu. V

Privažiavus Eatimą, šoferis sustojo 
prie pinigų keitimo įstaigos. Miestelis ma
žas. Tik keli apynauji nameliai stovi kalnų 
pašlaitėje. Kur eini — visur tuščia, lyg gy
ventojai būtų pasitraukę frontui artėjant

Gavęs nurodymų/ pasuku į Marijos ap
sireiškimo vietą. Teu labai didelė aikštė ir 
graži bažnyčia. Aikštėje tebėra ir tas me
dis, kuriame nenamai įvyko ir tas apsireiš
kimas, o netoli jo pastatytas mažas namelis, 
kuriame tuo metu buvo dalinama komu
nija. Bažnyčios vidus gražiai įrengtas. 
Kaip atrodo, bažnyčia gana nauja, moder
niška. Viduje viena kita stovylėlė, vienas 
kitas paveikslas — tai ir viskas. Šiaip ji 
gana erdvi.

Praleidęs gerą valandą, padaręs keletą 
nuotraukų, grįžau prie savo taksio. Per
ėjau visą miesteli. Kelios krautuvėlės, ku
riose pardavinėjami suvenyrai. Iš to gali
ma spręsti, kad miestelio gyventojai dau
giausia verčiasi iš turistų, kurie tam tik

ru laiku (gal per čia vykstančius atlaidus ?) 
suvažiuoja, šį kartą turistų kaip ir nebuvo.

Po užkandžių pradėjome kelionę atgal. 
Tais pat keliais, per tuos pačius laukus. 
Skirtumas dabar buvo tas, kad atvažiuo
dami važiavome vis aukštyn ir aukštyn, o 
dabar — vis žemyn ir žemyn. Vos tik prieš 
kelias valandas matytais vaizdais nelabai 
besidomėjau.

Traukinys iš los mažytės stotelės turėjo 
išeiti ketvirtą valandą po pietų. Ne tik su
spėjome, bet dar teko geroką valandą pa
laukti, kol traukinys atėjo. Kai traukinys 
sustojo, išlipo keli turistai. Spėju, kad jie 
buvo pakeliui i Fatimą.

APLANKAU LIL’RDĄ
Kada iš Lisabonos atpūkšnojo trauki

nys, saulė jau buvo gerokai pakrypusi į 
vakarus. Lipu i traukinį ir galvoju, kad 
dabar man teks atlikti nepaprastą kelionę, 
aplankyti pagarsėjusią vietovę. Mano min
tis nutraukė vienas žmogus, kuris įėjo i 
traukinį, nešdamas juodos duonos kepa
lus. Ir jis tuos kepalus nešė taip, kaip mes 
Lietuvoje kad nešdavome malkas. Ir tie 
kepalai priminė malkas, — priminė jie 
malkas savo ilgumu. Įlipęs į traukinį, tas 
žmogus duonos kepalus sudėjo ant suolo 
ir pats prie jų atsisėdo.

Priešais sėdėjo vienas portugalas, kuris 
važiavo į A’okietiją darbams. Jis šiek tiek 
kalbėjo vokiškai. Mat, Vokietijoje jis vi
sus metus buvo išbuvęs. Grįžęs į Portugali

ją tik atostogas praleisti. Pasak jo, Vo
kietijoje esąs labai geras gyvenimas. Dar
bų netrūksta, uždarbiai geri.

Kiek ilgiau traukinys sustojo Medina 
del Campo mieste, kuris yra geležinkelių 

'• mazgas. Nuo jo nebetoli Sebastian uostas 
; prie Atlanto, per kurį prieš dvidešimt su 
i viršum metų plaukiau laivu, svajodamas 

apie laimingą gyvenimą Amerikoje.
Traukinys kiek pavažiavęs Atlanto pa

kraščiu, sustojo mažame Pau miestelyje, 
kur turėjome persėsti į kitą traukinį. Kai 
važiuoji iš vieno krašto į kitą, tai nemažai 
rūpesčių susidaro dėl pinigų keitimo. Mat, 
naujas kraštas, nauji pinigai. Buvo dar 
anksti ir reikėjo kiek palaukti, kol atsida
rė pinigų keitimo įstaigos. Kaip paprastai, 
reikėjo ir su muitine reikalus atlikti. Lai
mė, kad prancūzai mus nevargino: nerei
kėjo net čemodanų atidaryti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENA S”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rez. 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

Bostono lietuviai bendrame kovos fronte
(Atkelta, iš 3-čio psl.) 

tis U. S. S. R. atžvilgiu dėl ten 
vykstančių persekiojimų.

Paruoštai peticijai buvo ren
kami praeivių ir žiūrovų para
šai. Peticija visų persekiojamų- 
mažumų vardu bus pasiųsta Pre
zidentui, prašant kiečiau (griež
čiau) laikytis derybose su Ru
sija.

Maršuotojai nešiojo plakatus, 
kuriuose skaitoma: “Blaivinki
me Lietuvą iš Sovietinio jungo”,

telof.: PRospoct 8-1717

DR. S. BILUS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 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 ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

„„p. Šileikis, o. p.jS ORTHOPEDAS-FROTEZISTAS
V Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
* (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, IIL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Antr., ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 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.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
27U9 W. 5ist STREET

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSihi - EISENAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

GRADINSKAS
VOKIŠKAS

AM - FM RADIJAS
TIK $45.00

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

------------------ -.................................................................- ■■ ■ -------------------------

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso te!.: 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 ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta. /

DR. FRANK PiECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

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 ,al. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

' MOVING
A pdr a ustas pe r kra usty m as 

iš įvairiv atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: F Rentier 6-1882V *

“USSR pagrobė (Hiacked) lie- 
tuvą” ir “Kalbame už privers
tus tylėti Rusijos žydus”. ‘

Didžiausias Bostono dukart 
dieninis didlapis (turintis arti 
milijono skaitytojų) “The Bos
ton Globe” kovo 15 d. rytinėje 
laidoje rašė:

“...Prie State House plakatai, 
smerkią Sovietus už persekio
jimą ukrainiečių, lietuvių, lat
vių, žydų, armėnų ir kitų tauti
nių mažumų, buvo nešiojami apie 
dvi valandas.

Tautinių grupių vadai siunčia 
apeliacijas prezidentui Nixonui, 
gubernatoriui Sargent ir Jung
tinėms Tautoms reikalaudami 
imtis akcijos užtikrinti teisingu
mą laisvę ir žmoniškumo teises 
Rusijoje.

“Grupių telegramoje preziden
tui Nixonui sakoma”: persekio
jamų žmonių balsas turi būti iš
keltas vykstančiose ekonominė
se ir kultūrinėse derybose su 
Sovietų Unija”.

Kai kurie demonstratoriai sa
kė, kad jų tautiečiai yra tapę 
genocido aukomis. Taip pat bu
vo keltas protesto balsas prieš 
įvykį kurio pasėkoje buvo atsa
kyta azylio teisė Sovietų jūri
ninkui ant Amerikos Pakrančių 
Apsaugos laivo trims mėnesiams 
atgal prie Naujosios Anglijos 
kranto. Taip pat stiprus protes
to balsas buvo keliamas prieš pa
neigimą teisės žydams išvažiuo
ti iš Rusijos.

Demonstrantai sakėsi susijun
gę bendrajam žygiui jėgai, kuri 
Įsteigtų pasiekti kiekvieną pa
reigūną Washingtone”.

Taigi Bostonas savo žodį ir 
veiksmą parodė. Ar nevertėtų ir 
kitiems kitų vietovių tautiečiam 
šitą veiksmą pasekti? Juk vis
kas daroma Lietuvos laisvei at
gauti.

Bostono jungtinėse Rusijos 
pavergtų tautų demonstracijose 
kiekviena tautybė turėjo po kal
bėtoją, kurie labai trumpai ir 
suglaustoje formoje išdėstė sa
vo tautos interesus. Lietuviai, 
kaip aktyviausia greta žydų gru
pė, turėjo du kalbėtojus: kun.

BALSI O(jrK i xlA 
ETNOGRAFINĖSE-

(Atkelta iš 4 psl.)
snyje: “Yra tik žinoma, kad 
rytinėj daly (Dysnos, Breslau
jos, ir Gluboko rajone) per 
įaskutinį 1969 m. gyventojų 
surašymą dar buvo apie 50 
tūkstančių užsirašę lietuviais”.

Žinant rusų - komunistų ge
nocidinę priespaudą, nedvejo- 
tinai galima pasakyti, kad ma
žiausia dar kita tiek jaučiasi 
lietuviais, bet nedrįso užsira
šyti. Tuo būdu mažiausiai 100. 
000 lietuvių gyvena nedidelia
me etnografinės rytinės Lietu 
vos dalyje, dabar administ
ruojamoje Gudijos TSR. Be jų, 
dar yra nemažai pritariančių 
lietuviams, lietuviškos kilmės, 
nors šimtmetinės okupacijos 
gerokai palaužti. Jie yra irgi 
mūsų tautos žmonės.

JAV-bės 1919 norėjo atsta 
tyti Lietuvą su Minsku ir Sluc- 
ku.

Gerb. p. K. Veikutis rašo, 
kad esančios dvi lietuvių pa
žiūros: vieni norį minimali- 
nės, kiti maksimalinės Lietu
vos. Kas tie maksi ir mini šali
ninkai, nepasako, bet atrodo, 
jis yra minimalinės Lietuvos 
šalininkas, kaip ir minėtas dr. 
Budreckio darbas.

Vertingą dokumentą paskel
bė prof. dr. Kazys Pakštas “Ai
dų” nr. 5, 1959 m. antrašte: 
Amerikos oficialioji nuomonė 
Lietuvos ribų klausimu 1919 m. 
Tai JAV prezidento Wilsono 
paskirtos komisijos darbas, pa 
skelbtas D. H. Miller knygoje 
“My Diary of the Conference 
at Paris with documents”, Naw 
York, 1924. Iš to paaiški, kad 
1919 m. JAV-bės galvojo remti 
Lietuvą ne tik su Naugarduku, 
bet ir su Berezina, Borisov, 
Minsk, Sluck, pietuose pasie
kiant Pripetės upę. Ar JAV 
norėjo atstatyti Lietuvą maksi 
matinėse ribose? — Aišku, kad 
ne, nes tik pažvelgus i žemėla
pį aišku, jog ištisa eilė lietu
viškų žemių .(kaip Balstogė, 
Suvalkai, Tvankstė (Karaliau-

lietuvių tautos tragedija, bet tai 
yra tragedija lygiai visų didelių 
ir mažų tautų, kurios į šio apo
kalipsinio žvėries nagus pateko, 
ar dar pateks... Tuo tragiškiau, 
kad apkvaišę, net didelių valsty
bių politikai, ieško būdų šiam 
besočiui žvėriui į nasrus sava
noriškai galvas kišti — iliuzijų 
vedami jie tikisi, kad jis jų pa
sigailės, ar suteiks malonumo 
vien būti jo paglostytais. Atro
do, kad Vakaruose nėra ryžto pa
stoti jam kelią — visą pasaulį 
užvaldyti. Jei tas pats tikimas 
neatsiųs iš Rytų ant balto žir
go raitelio, panašaus į tą legen- 
darinj riterį, pilną drąsos šiam 
žvėriui, tikriau besotei hidrai, 
galvų nukapoti... tai mes ženg
sime sparčiais žingsniais prie su
sinaikinimo prarajos slenksčio...

Kol dar nėra aišku, kaip arti 
esame prie likimo dvyliktos va
landos dūžio, būtų pravartu, kad 
autorius su savo padėjėjais, pri
taikęs veikalą anglosaksų men
talitetui, išleistų jį anglų kalba, 
bent milijoninio “paper back” ti
ražo. Iš tiesų, ką čia autorius 
rašo, kiekvienas lietuvis ir ne 
lietuvis, turėtų atidžiai perskai
tęs giliai susimąstyti — į kur 
pasaulis žengia ir kas jo lau
kia?... V. že-tis

Liberalai ir juodieji 
prieš didesnes bausmes
Illinojaus atstovų butas an

tradienio posėdyje 121 balsu 
prieš 23 priėmė bilių, kuriuo 
padidinamos bausmės už gink 
luotus plėšikavimus ir bendrai 
už ginkluotą smurtą. Bilius 
persiųstas senatui.

Bilius, kurį paruošė čika- 
giškis atstovas demokratas Ro
man Kosinski ir respublikonas 
John Hirshfield, numato kalė
jimo bausmių pakėlimą: iš 
dviejų iki 5 metų už pirmą api
plėšimą ginklu grasinant ar 
vartojant (už pirmą nusikalti
mą) ir iš 5 iki 8 metų už kiek
vieną sekantį nusikaltimą.

Daugumas liberalų ir juo
džių atstovų įstatymui prieši
nosi.

help your 
heart fundV 
help your HEART

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS G8LINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

T« e-.-.i: PR 4-0833 !r PRV ------- ----/

BUY U. 1. SAVINGS BONDS

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PETKUS 
TtVAS IR SŪNUS 

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

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
_____  pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tekh\* Glbson 8-6195 

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

—«Tam[$nLTB--------
Lietimai taipgi peria r pertfcari* 

cr profis tuma tirtai per

NAUJIENAS

/>- -.........—

.SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

i ryto.
I 

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. j

CHICAGO. ILL. 60629
I 

V ------- . -i" —i-Tv- ~vr

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So, Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

The Iran Curtain 
tent sounflprooL

She eini come to you for the 
truth, but you an reach her. 
Radio Free Europe does get the 
truth through.
•hra to Radio Free Eurooe 
to 1966. Mt Verona. LT.

FvMhMdF m 1 puMk lenta *• 
MmenHea wfth TW CwacI.

Bartašiūną ir jauną inžinierių 
Algį Lapšį.

Ruošiantis demonstracijų žy
giui našiai talkino daugelis jau
nų aktyvistų, kurių ryškiausia 
grupė pasireiškė kino filmų ope
ratoriaus Romo Šležo sukomplek
tuotas kolektyvas: Birutė Vaič- 
jurgytė, Laima Antanavičiūtė, 
Algis Antanavičius, Algis Ruk
šėnas ir Mykolas Dranga. De
monstracijų eigoje spaudos at
stotų informatorium buvo Algis 
Makaitis, o visų sunkiausią, at
sakingiausią ir juodžiausią tų 
demonstracijų organizavimo ir 
pravedimo darbo naštą ištempė 
inž. Zigmas Gavelis.

Tegu neblėstanti lietuviškumo
ugnis suteikia visiems jiems ir 
kitiems pakankamai jėgų atei
ties žygiams Lietuvos vadavimo 
žygiuose.

Bostoniškiai, vesdami kovą 
dėl Simo Kudirkos bylos, o ir da
bar tiesiogiai okupuotą Lietuvą 
liečiančiais reikalais, palaiko ry
šius su mūsų politiniais veiks
niais juos informuodami ir pri
imdami iš jų vienokias ar kito
kias sugestijas: bendras reika
las, bendras darbas. .

Sekantis bostoniškių žygis: 
gauti kuriame televizijos kana
le pusvalandį ar daugiau ir ja
me pravesti diskusijas su kitų 
Rusijos pavergtų kraštų oponen
tais Lietuvos padėties ir jos iš
laisvinimo reikalu, lygia greta
keliant ir kitų pavergtųjų tau
tų bylas.

Neleiskime Lietuvos vadavi
mo bylos užmesti nuošalėn. 
Amerikos visuomenė nuolat turi 
girdėti pavergtos Lietuvos šauk
smą!

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

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

čius) bei likusi Prūsija neį
trauktos į Lietuvos ribas. Tai
gi, turėjo būti minimalinės 
Lietuvos žemėlapis. Čia to 
JAV projekto nenagrinėsiu.

Kiekvienas priešams palan
kus sakinys, kiekvienas pasisa 
kymas prieš lietuviškas žemes 
gali būti panaudojamas kitų 
kovoje prieš mus. Atsisakyti 
visad suspėsime.

Liudo Dovydėno 
atsiminimai

Liudas Dovydėnas. Mes valdy- 
sim pasaulį. Atsiminimai. I ir
II-as tomas. Romuva. Woodha
ven, N. Y. 11421. Leidinys Nr. 8.

Sunku būtų nusakyti trumpoje 
recenzijoje šių atsiminimų, dau
gumoje aprašančiu pirmąjį bol
ševikmetį, turinį. Jį geriau tik
tų rašyti pažodžiui nuo pradžios 
iki galo, kas savaime neįmano
ma. Šios knygos autorius, Liu
das Dovydėnas, dar Neprikl. Lie
tuvos laikais už jo raštus buvo 
įvertintas aukščiausia valstybi
ne premija. O tai reiškia, kad 
jis yra neeilinis rašytojas. Dėl 
to savo laiku ir Sovietu žvejams- 
burtininkams jis tapo viena di
džiųjų ir brangiųjų žuvų pasi
gauti ant jų pjautuvo kablio. 
Atrodė, kad tai jiems pavyko. 
Gal tame ir glūdi L, D. tikiminė

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy- 

' vena scenos burtų žavesį Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujiėfiosė yra gali
ma gauti naujausius teatrui- leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai —■- “Būbnlis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys kiiygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos See 
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol

1 LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
’ sė. 120 psl., kaina 1.00 dOL

Tegul šie ir kiti scėnos veikalai bū 
na aKstmu gyvuoti esančioms- scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 

| ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar 
i biai ir didingai ištartas scenose, iš 
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

laimė. Jis išsigelbėjo nuo ko
munistinio pragaro “smalos ka
tilo”, nelyginant Dante laimin-j 
gai Beatričės pervestas per į 
“pragarą”.

To, ką L. D. fotografiniu tiks
lumu vaizduoja, daugeliui mūsų 
teko būti tik stebėtojais, ar ne
gailestingais vykdytojų progra
mos objektais. Tuomet kai pa
čiam autoriai buvo progos daly
vauti vaidinime, maišytis už sce
nos, ar būti ruošiamam prie in
scenizavimų. Autoriaus aprašy
mai yra Chingishano ar Tamer- 
lano ordų siautėjimas pagal XX 
amžiaus modelį. Nėra tai vien

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu 
draugijos eilinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 26 dieną 8 
vai. vak.. Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St Nariai prašomi atsilan
kyti. nes yra svarbių reikalu aptarti.

Eugenija Štrungys, nut. rast.

— Lietuvių Žagariečių Klubo na
rių susirinkimas įvyks sekmadieni, 
kovo 28 dieną 1 vai. popiet, Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti. 
Taip pat nepamirškite užsimokėti 
klubo nario mokesčio.

Joe Keturakis, rast

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubas rengia šaunų Bunco ir kortų 
pobūvi sekmadienį, kovo 28 dieną 
Hollywood Inn svetainėj. 2417 West 
43rd St. Pradžia 2 vai. popiet. Bus 
skanių užkandžių, gėrimų ir daug 
gražiu dovanų visiems. Kviečia ko
misija ir valdyba.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. 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 Hl 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 Sd. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COir.modore 4-2228
South Holland, Illinois
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Padėtis Viduriniuose Rytuose neaiški, kasdien gali kilti nauįi karo veiksmai, tačiau per tiltą ant 
Jordano upės visą laiką vyksta gyvas judėjimas. Arabai keliauja iš Jordano į okupuotas žemes 

ir grįžta atgal. Jordano kareivis ant tilto tikrina arabu dokumentus.

Rockfordiečiai j 
šikšnosparnį

Žvmusis Rockfordo lietuviu *
veikėjas Juozas Bacevičius — 
Žvalgas ekstra pranešime Nau 
j ienoms rašo:

Po ilgos pertraukos, gerai 
pailsėjęs Pirmyn choras ir vėl 
Įsijungė i meno kultūros dar
bą, pasiryžęs atgaivinti lietu
viškos dainos dvasią ir pra
džiai ši šeštadieni, kovo 27 ir 
sekmadieni kovo 28 d. Chica- 
goje pastatys puikią operetę 
“šikšnosparni”. Pats dirigen
tas Kazys Steponavičius ir jo 
choristai bei solistai sunkiai 
dirbo, stačiai naktimis nemie
godami, norėdami per taip 
trumpą laiką čikagiečiams su
teikti malonų siurprizą.

Rockfordas stačiai iš miego 
pabudo. Streikininkas Petras 
šernas pasamdė dideli autobu
są, kuri nieko netrukus pripil 
dė norinčiais važiuoti Į Chica
go pamatyti tą puikų strauso 
muzikos kūrini, Į kuri kompo-

zitorius yra Įdėjęs savo sielą.
Rockfordo lietuviai nori pri

sidėti ir paremti tą kilnų Pir
myn choro sumanymą.

inis pagerbti specialiai banke
te, kurį ruošia gegužės 23 d. 
SLA 17 kuopa Lietuvių Pilie- 

I** I I I - 1 • • f • 1 ■ • 1

'cių klubo salėje. J. Dirvelis il
gus metus vadovavo Aušrelės 
chorui ir buvo minimo klubo 
pirmininkas. Už ypatingą veik 
lą jis buvo apdovanotas auksi
ne laure. Bankete dalyvaus ir 
Bostono lietuviai, nes ten J. 

ĮDirvelis vadovavo Gabijos cho 
rui.

— Helen Prancik, Naujienų 
skaitytoja, vėl susirgo ir gy
dosi namuose. Ji sirgo plaučių 
uždegimu ir per anksti pradėjo 
vaikščioti. Gydytojas patarė 
visą savaitę gulėti lovoje.

— laisvajame pasaulyje gy
veną ukrainiečiai, tikslu atsa
kyti Į sovietų peršamą kultūri- 
nĮ bendradarbiavimą, 
nizavo aukšto

.. v . ansambli,ūmiesiems pareikšta nuoširdi 
užuojauta klubo vardu.

Praeito susirinkimo proto- I

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

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 STREET REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SWITCHBOARD - TYPIST
Plug board one position PBX. Full 
time. Salary commensurate with ab

ility. Company benefits.
Near Loop.

TA 9-0610

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

HOUSEKEEPER NEEDED
2 or 3 days per week, or full 

time with room and board.
Near West suburb.

Call 354-1 105 evenings.

suorga- 
meninio lygio 

pavadintą “Kuban 
Cossaks”. Ansamblis balandžio 
25 dieną stato Orchestra Hali 

, , . . . . Chicagose Beat of Ukraine. Uklą perskaito sekretore Anna ............ ■ x. T» v-j - •4 ‘ raimeciai prase LB Vidurinių
... T> , .. . i Vakarų (Chicagos) apygardos 
nice as u ls ^rjValdvbas pagarsinti spektakli 

k.ek sunesalavę (a
karto, pagal klubo . K v\ i ir svarbesnius lietuvių pasireišjuos aplanko klubo , . _ ... z c F1 kimus garsinti savo sppaudoje.

čikagiškė LB valdyba mielai 
priėmė pasiūlymą, taip pat su- 

iškabinti to ^spektaklio

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — ■ PRospect 8-2233

Autobusas atvažiuos prie Rock- Labžentis. Paaiškėjo, kad Pi--
fordo Lietuvių Klubo sekm. 11: 
30 vai. priešpiet ir ekskursijos 
organizatorius Petras šernas 
prašo visus važiuojančius at
vykti laiku, nes autobusas lauks 
pasirengęs. Laimingo kelio! 
Žvalgas

Roselando demokratai 
gerai gyvuoja

9-to Wardo Lietuvių Demo
kratų klubo draugiškas susirin
kimas Įvykęs kovo 18 d., Visų 
šventų parapijos svetainėje, 
praėjo draugiškoj nuotaikoj. 
Susirinkimą pravedė klubo il
gametis pirmininkas Juozas 
Skeivys.

Susirinkimo pradžioje buvo 
atsistojimu pagerbti klubo mi
rę nariai: Frank Lenkšus ir 
Adelė Balčis. Giminėms ir ar

SIUNTINIAI J LIETUVA 
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 anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gera kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas tyairiv prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

varūnas, 
kiti yra 
karts nuo 
tradiciją, 
nariai. Palinkėta jiems stipry
bės ir ilgo amžiaus.

Tolimesnėj sutrinkimo ei- 
goj klubas nutarė vienbalsiai] , , , , , .., .v, r,, plakatus lietuviškose kolomio-lietuviams draugišką merą Ri-) , J
chard ,J. Daley indorsuoti ir
5-tam terminui ir pasiųsti Cen- 
traliniam komitetui 
vimo raštą.

Vėliau buvo svarstyta su
ruošti klubo metini parengi-, 
iną, kuris atidėtas iki rudens. !yetuxiškųjų 
Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias suorganizavo vicepirm.
B. Sucilla ir kasininkas F. Puo- ni^‘. . .....
džiukas . Užkandžius ir kavutę ūsaitis pakvietė susirinkimui 
paruošė savo lėšom Stella Dzj_jvadovauti Grand Rapids ilga- 
midas, Ona Vaitulionis ir B.,metĮ. ^etuviškosios mokyklos 
Sucilla. Pirmininkui pasiūlius P ed^ją PranQ Turūtą, o sekre- 
buvo paskirta lėšų iš kasos jr^0I’aud jaunimo atstovę, LB 
alučiui. ' plarquette. parko apylinkės

į valdybos narę Viktoriją Dirgė- 
Taip ir užsibaigė to vakaro Jaitę. Buvo svarstomi du pa- 

draugiškas susirinkimas prie grindiniai klausimai: sporto 
vaišių stalo, sudainuojant ii- Įvedimo i lietuviškąsias mokyk 
giausių metų Juozapui, klubo las, kartu, bendros Chicagai 
pirmininkui, kuris padėkojo Sporto šventėj galimumas ir 
ir linkėjo šeimininkėm ir na- Švietimo vajus.. Sporto reika- 
riam ir ateity gražiai sugyven- Jais informavo ;Z. Žiupsnys ir 
ti ir remti lietuvišką spaudą ir J. Bagdonas, o švietimo vajaus

Susirinkę 
gyvai abu klausimus svarstė.

t — LB Vidurinių Vakarų 
Į (Chicagos) apygardos valdy

bos skelbiamas švietimo reika
lams vajus visai atskiriamas 
nuo dovanų paskirstymo. Do
vanų paskirstyme (trijų daili
ninkų paveikslai) kviečiamos 
talkon LB apylinkės ir lietuvių 
organizacijos, o pačiam vajui 
vykdyti bus sudarytas komite
tas. LB apylinkių valdybos tik 
bus prašomos pasiūlyti savoje 
apylinkėje žmones Į tą komite
tą, kad apygardos valdybai bū 
tų lengviau komitetą sudaryti.

— Sekmadieni, kovo 21 die- 
indorsa-'nų, LB Vidurinių Vakarų (Chi 

cagos) apygardos valdyba bu
vo Don Varnas salėje sukvie- 

• Įtusi apylinkių valdybų atstovų, 
mokyklų vedėjų, 

LB tarybos narių ir mokyklų 
tėvų komitetų atstovų pasitari- 

Valdybos pirmininkas J.

radiją. Juozas Skeivys, koresp. — A. Juškevičius..

TRUMPAI

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su ats
kiru įėjimu. Pageidaujamas pensi

ninkas. Tel. 476-7745.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BY OWNER, 3 bedroom brick bun
galow near 62nd & Artesian. Wall to 
wall carpeting, hot water gas heat. 

$20,900. Phone 436-1283.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SHOE REPAIR & 
LIVING QUARTERS 

4—5 room apt. in rear, good business. 
Oak Park, 

A Bargain at $2,000. 
Call 383-2982.

252 CHICAGO AVENUE 
OAK PARK

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

PARDUOSIU TRIS BUTUS su bal- 
dais vienoje iš geriausių vietų Union 
Pier — Lakeside, Mich, apylinkėje. 
Arti ežeras. Platus sklypas. Geras 
vieškelis. Tie idealūs vasariniai bu
tai yra labai gerame stovyje. Bus 
parduodama pirmajam tinkamam pir
kėjui už žemą $16,000 kaina, įmokant 

tik 20%.
Skambinkite FRANK BARD, 

atstovaujančiam Nadja Ritter RE., 
area 1-616 — 469-3366

55 t A*

Box 67. UNION PIER. MICH. 49129. 
“My 34th year in Union Pier”.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-7327

NAMAI MIELAS TURTAS

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

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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 Marouette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 2 no 6. 
Nsmiag šUdvmas sazu. Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

LENGVU $ 14.000 naiamu iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatvtas turtinėm rajone. 
Kaina Greitam pirkėjui <^77.000.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS. Marouette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

--------------- _ 1 1,1 -------------------- - ----------------- - A

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Dgu metų patyrimas.

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

v

GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar "NauĮianosa* su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__ $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tllc -      - - imu... ■ ■■ n ■ i ■ I -I L ■■■■■■■■.■■ -1 i ■ ■ $1 .50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žek| arba 
money orderi. ________

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.

----------------------------- ---------

— Čiurlionio ansamblis ruo-> 
šiasi koncertams ir kelionei Į 
Pietų Ameriką telkdamas tam 
tikslui lėšas. Ten vyks virš 60 
dainininkų ir 20 tautinių šokių 
šokėjų. Clevelande išleistuvių 
koncertas Įvyks gegužės 22 d. 
naujoje parapijos salėje. Bir
želio 18 d., pakeliui Į Pietų 
Ameriką ansamblis koncer
tuos Floridos lietuviams Mia
mi mieste. Galimas dalykas, 
kad šio ansamblio koncertai 
bus ir kitose didesnėse lietuvių 
kolonijose. Išvykos ižd. J. Mals 
kis, 17904 Ingleside Bd„ Cleve
land. Ohio, 00119 priima para
mą šiai svarbiai išvykai.

— Ina Neveravičiūtė yra Ame 
rikos diplomatinėje tarnyboje. 
Prieš kuri laiką ji gavo pasky
rimą ir išvyko Į Amerikos am
basadą Čilės valstybėje.

— Jonas Stružas, Rockford, 
Ill., yra SLA 77 kuopos pirmi
ninkas. Kuopa turi virš 80 na
rių. kurie gerai žino, kad ši 
organizacija yra geriausia ypa 
tingai gyvybės apdraudai, ir sa 
ko, jog tuo turėtų susidomėti 
visi lietuviai. Kuopa surengia 
draugystės pobūvius, kuriuose 
aptariami organizacijos reika
lai ir aktyviai dalyvauja ben
druose darbuose. Kuopos sekr. 
yra Adomas šernas, ižd. Do
micėlė Bubelienė.

— Muz. Jonas Dienelis ir jo 
žmona Ona, Worchester. Mass.,

SKAITYK PATS IR PARAGING
New York© miesto meras po vaidini
mo nuėjo j uikulisj ir r.usifotogra- 
tavo su Broadvėjaus "No, No, Nan- 

nette" aktorėmis.
4 M NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — FRIDAY, MARCH 26, 1971

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

♦ Atvykę Į Hot Springs, Ar
kansas 71901, prašome apsistoti 
pas lietuvius, 214 Court St., tel. 
623-8752. (Pr).

♦ Reikalinga sąžininga mote
ris 1 kart savaitėje išvalyti kam
barius. Kreiptis 214 Court St., 
Hot Springs, Arkansas 71901. 
Turi būti vietinė. (Sk).

♦ Vytauto Didžiojo šauliu 
kuopos meno būrelis š. m. ko
vo 28 d. 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centre stato vaidinimą - dramą

je “čia mano žemė”.
Kviečiami visi. Įėjimas auka 

3 doleriai. Studentams ir moks
leiviams 1,50 dolerio. Po vaidi
nimo nemokamos vaišės vi
siems, pagerbiant Juozus. (Pr).

PIRMOJI POPIETĖ
Lietuvių Tautinių Namų bū

stinėje, 7108 So. Rockwell Ave., 
Chicagoje, pradedama sekma
dieninių popiečių pavasarinio 
ciklo programa. Pirmoji popie
tė bus š. m. kovo 28 d. Pradžia 
4 vai. p. p.

Šios popietės metu dailininkė 
Eleonora Marčiulionienė supa
žindins klausytojus su kerami
kos menu ir šios srities kūrybi
nio darbo procesu. Taip pat 
bus pristatyta dail. E. Marčiu
lionienės originalūs darbai ir 
darbų skaidrės, perteikiant jas 
ekrane. Programos vedėja — 
Živilė Keliuotytė - Modestavi- 
čienė.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama popietėje dalyvauti.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
j7“b A C E V I č I U S

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

APDRAUDŲ

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

State Farm Firę^and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublIc 7-1941

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

—
A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

m i. ..

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai eazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. <t32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% vonios. 
1 metų rnūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsvs radiant šilima gazu. 2 blokai 
nim TTt'*Vnrv ?r>Kn lanku $40 500

5*£ KAMBARIU R rnAfu mūras. Ra
diant šilima, alnminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24^00

8 BUTU 6 METU MŪRAS Karšto 
vandens šilima gazu. alnminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta. Į 
vakarus nuo Pulaski Ava. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVU. Degtų 
nlvtu 20 metu mūras. FlevUw kon- 
strukciia. Paiamii virs $29,000 me
tams Tik .«i«5.noo.

4 PUTU MūR A s. Nauia šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro varažas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tek: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK




