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rengiasi pasitraukti iš

Komunistai kartoja

Jis grasino pats išvalyti 
komunistus iš partijos

♦ Valstybės departamentas 
oficialiai pakvietė komunistinės 
Kinijos laikraštininkus atvykti 
ir dirbti Amerikoje.

— Vilniaus dramos teatras 
tebestato Arthur Miller veika
lą “Kaina” (The Price). Mask
voje jis statyti uždraustas.

(E)

Reta fotografija, nes šį tunelį draudžiama fotografuoti. Pro mašinos langą matosi požeminės 
NORAD (šiaurės Amerikos Oro gynybos) įstaigas. Jos Įrengtos granito kalne, North Bay, Onta
rio. Čia Amerikos ir Kanados karininkai bendrai planuoja Kanados gynybą nuo priešo raketų 

ir bombų.

Indijos protestas 
Pakistanui

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė įteikė Pakistano vy
riausybei griežtą notą dėl Pakis-

Šilčiau, gali lyti.
Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:32

Washington
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Maskvinio komunistų suvažiavimo vienas būdingųjų bruožų 
buvo tai, — kad nei Brežnevas, nei kiti nepuolė religijos, kaip 
sovietinio režime priešo. Rūpesčio dėl religijos ar jos išpažinėjų 
Maskvoje neiškėlė net ir okup. Lietuvos “gauleiteris” A. Sniečkus. 
Bet, kad Sovietijos gyventojai seka įvykius, religijos persekioji
mą Lietuvoje, liudija slaptojo leidinio “Samdizdat” arba “Pa
skutinių Įvykių kronikos” 16-j i laida. Leidinys skaitomas ar jo 
mintys patiriamos milijonų Sovietų Sąjungos gyventojų.

“Kronikos” 16-je laidoje, pa
vyzdžiui, plačiai paliesta 1970 
m. liepos mėn. Lietuvoje įvyku
si Dubingių klebono, kun. Anta
no Šeškevičiaus byla. Jis bol
ševikų teismo buvo nuteistas 
vieneriems metams kalėjimo 
bausme. Jis buvo apkaltintas 
“nelegaliai” mokęs vaikus po
terių. Vakaruose patirta, kad 
kun. Šeškevičius save labai su
maniai gynė, pasinaudojęs ir 
sovietine konstitucija ir žmo
gaus teisių deklaracija. Kaip 
dienraštyje “The Christian 
Science Monitor” paskelbė Paul 
Wohl, kun. Šeškevičiaus nutei
simas bei gynimasis dabar jau 
pateko į sovietų pogrindžio 
spaudą.

Paskelbti Šeškevičiaus žodžiai 
apie tai, kad “istorija liudija, 
jog tiesa laimės, nes ji — am
žina ir jūs turite paklusti am
žinai tiesai”... Ten rašoma ir 
apie kitų tautybių gyventojų 
Sovietijoje nubaudimus dėl re
ligijos. .. (E)

Goldą Meir svajoja 
~ apie pensiją

TEL AVIVAS. — Izraelio 
premjerė Goldą Meir pareiškė, 
kad ji pasitrauks iš viešojo gy
venimo, kai pasibaigs jos dabar
tinė kadencija. Ji tada turės 75 
metus amžiaus.

■Premjerė pareiškė norinti pa
baigti savo dienas kibutze, ko
lektyviniam žydų ūkyje, Nege- 
vo dykumoje, kur gyvena jos 
duktė. Ji dažniau skaitytų, ei
tų Į koncertus ir būtų su šei
ma, nebijodama, kad tais savo 
darbais ji gali pakenkti valsty
bės interesams, nes nuo jų ati
traukia savo laiką.

jokių privilegijų
PARYŽIUS. — Prancūzija nu

traukė tolimesnes derybas su 
Alžiru ir paskelbė, kas ateityje 
visi santykiai su Alžiru bus pa
remti tik biznio pagrindais. Al- 
žiro laikysena derybose dėl ži
balo kainų padariusi tolimesnius 
pasikalbėjimus bereikšmiais.

Prancūzija toliau laikysis visų 
kultūrinio ir technologinio ben
dravimo susitarimų, tačiau Al- 
žirui nebus taikomos specialios 
privilegijos.

Suėmė du asmenis
ČIKAGA. — Policija jau su

ėmė du asmenis ir apkaltino juos 
nušovus du Brink’s šarvuoto au- 

. tbmobilio sargybinius, kai jie su
stojo prie Southway viešbučio 
paimti apie 600 dol. pinigų. Abu 
sargybiniai buvo vedę ir turėjo 

. po tris vaikus.
Policija po šios žmogžudystės, 

. .. kurioje plėšikai nieko nelaimė
jo, išieškojo gretimus namus 
ir stogus. Buvo panaudotas ir 
policijos helikopteris. Viešbu- 

, tis, prie kurio buvo nušauti sar- 
. gybiniai, yra 6012 S. King Dr. 

negrų geto centre.
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SEKA JAV-KINIJOS SANTYKIŲ RAIDĄ

HONG KONGAS. — Amerikiečių stalo teniso grupė baigė 
savo viešnagę komunistinėje Kinijoje ir iš Hong Kongo išskrido į 
Tokijo. Kinijoje pasiliko atskirai atvykęs New York Times 
korespondentas, kuris gavo viza visam mėnesiui. Kinijos mui
tinės valdininkai pareiškė, kad jo pasas yra įžeidžiantis, nes 
jame yra ir kelios Formozos konsulatų vizos, todėl Kinijos viza 
buvo korespondentui uždėta ant atskiro lapo popieriaus. Ame
rikiečiai sportininkai Kinijoje apžiūrėjo kelias žemės ūkio ko- 
mūnas, pramonės parodą, Šanchajų, Kantoną ir Pekiną. Šancha
juje amerikiečiams smarkiai plojo 4.000 kareivių, atvestų į rung
tynes.WASHINGTONAS. — Demo

kratų vadas senate sen. Mans
fieldas stojo ginti FBI direkto
rių Edgar Roover, kurį puolė kai 
kurie kongreso nariai už pačių 
kongresmanų sekimą. Viename 
susirinkime tikrai buvo FBI 
agentai, nors jame kalbėjo ir. 
sen. Ed Muskie. FBI agentams, 
daugiau rūpėjo, ką mintinge pa-j 
sakys žinomi radikalų grupių at
stovai.

SAN JOSE. — Costa Ricoje 
prasidėjo Pietų Amerikos užsie
nio reikalų ministeriu konferen
cija, kurioje valstybės sekr. Ro
gers pažadėjo nuimti Amerikos 
muitus nuo 500 gaminių, tuo 
plačiau atidarant Amerikos.du
ris Pietų Amerikos pramonės 
gaminiams.

SAN FRANCISCO. — Biolo-' 
gas Paul Elrich biznierių su-' 
važiavime įrodinėjo, kad niekur 
nėra įrodyta, kad amerikiečiai 
turi per savaitę dirbti 40 ar 50, 
valandų. Būtų visiškai nesunku 
taip""susitvarkyti, kad kiekvie-' 
nas dirbtų tik po 20 vai. per sa
vaitę. Tekį laiką dirbant nebū
tų bedarbių, nereikėtų vieniems 
žmonės šelpti kitų, nedirbančių, 
žmonės mažiau uždirbtų, bet bū
tų laimingesni.

SACRAMENTO. — Kalifor
nijoje statomos šešios naujos 
kalėjimo celės, kuriose bus lai
komos trys mirties bausme nu
teistos Charles Mansono grupės 
merginos. Fronteros kalėjime 

nebuvo mirčiai pasmerktų ka
linių moterų celių.

SAO PAULO. — Brazilijoj ko
munistu banditai nušovė vieną 
biznierių, kuris buvo žinomas 
kietesnių policijos metodų prieš 
teeroristus šalininkas. Banditai 
paliko laišką, kuriame nužudy
tas vadinamas Amerikos žval
gybos agentu.

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo delegacijos Paryžiaus tai
kos derybose vadas, sugrįžęs iš 
Maskvos, pakartojo seniau Ha
nojaus valdžios statytus Ameri
kai reikalavimus. Taika galė
sianti j Vietnamą ateiti tik ta
da, kai Amerika išveš visas sa
vo karines jėgas ir kitų kraštų 
kariuomenę iš Pietų Vietnamo. 
Amerika turinti taip pat sustab
dyti visus lėktuvų skridimus 

virš šiaurės Vietnamo. Trečia 
sąlyga — Amerika turi pakeisti 
dabartinę Saigono vyriausybę 
tokiais asmenimis, kurie būtų 
priimtini komunistams.

Amerikos ambasadorius Bruce 
pareiškė, kad tie trys komunis
tų reikalavimai neturį nieko 
naujo

STIPRĖJA JAV EKONOMINĖ PADĖTIS
WASHINGTONAS. — Prekybos departamentas paskelbė 

pirmojo šių metų ketvirčio prekybos ažvalgą, kuri rodo, kad 
Amerikos visuminis gamybinis produktas (GNP) per sausio, 
vasario ir kovo mėnesius padidėjo 12%, kas yra didžiausias šuo
lis į priekį per vieną ketvirtį nuo 1958 metų. Biudžeto direktorius 
George Schultz spaudos konferencijoje pavadino ekonominę pa
dėtį daug žadančia, krašto ekonominė padėti^ stiprėjanti ir in
fliacijos jėgos mažėjančios.

Infliacinis kainų kilimas per 
tą patį laikotarpį pakilo 5.2%, 
nors buvo manoma, kad pakili- 

imas sieks 5.9%. Pernai kainų 
kilimas siekė per visus ketvir
čius 5.3%, taigi sumažėjimas 
šiais metais yra labai nedidelis, 

i Prezidentas Nixonas pranašavo, 
kad 1972 metų viduryje infįia- 
cija sieks tik 3%.

Ekonominės vyriausybės poli
tikos kritikai nurodė, kad šių 
metų pradžios staigus paaugi- 
mas gaunamas tik kontraste su 
pradėjusio rudenio nusmukimu, 
nes streikas automobilių pra
monėje labai pakenkė visuminio 
gamybinio produkto augimui. 
Daug prisidėjo ir pačios vyriau
sybės lėšų leidimas. Tikimasi, 
kad ekonomikos stiprėjimas ir 
gamybos augimas tęsis per atei
nančius mėnesius ir bus išlai
kytas 9% augimas.

Vis nepamiršta 
atomo bombos auku a- 
HIROSIMA. — Japonijos impe
ratorius Hirohito su žmona Na- 
gako atvyko pirmą kartą į Hi- 
rošimo miestą ir tuoj aplankė 
paminklą, pastatytą žuvusiems 
nuo atominės bombos. Ta proga 
spauda vėl daug rašo apie ato
minių ginklų baisumus ir iške
lia, kad dar neišpildyti visi pa
žadai tiems, kurie po sprogimo 
liko gyvi.

Kai kurios kairiosios Hiroši- 
mos grupės organizavo demons
tracijas, tačiau specialiai sustip
rinta miesto policija uždraudė 
protestus ir susirinkimus.

Kiek žuvo Vietname?
.. SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 42 ameri
kiečiai. Vietname karas jau ta
po trečiu nuostolingiausiu karu 
Amerikos istorijoje. Nuo 1961 
metų Vietname žuvo 44,918 ame- 
rikiečių, 118„923 pietų vietna
miečiai ir 733,645 komunistų 
kareiviai. Be tų žuvusių, dar 
4,464 priklausė kitoms kariuo
menėms: Australijos, Pietų Ko
rėjos. Tailandijos, Filipinų ir 
Naujosios Zelandijos. Iš viso 
bendras visų žuvusių skaičius 
pasiekė 901,950.

Tito pagrasino 
išvalyti partiją

BELG S. — Jugoslavi
jos prezidentu Tito pasakė kal

 

bą PristinojA kur jis griežtai 
kritikavo kat-^kuri'uos konfuniš-' 
tų partijos pareigūnus, kurie sa
vo respublikų {interesus statą 
aukščiau už Jugoslavijos vienin
gumą, 
tokius 
eilių.

Tito
savo vietos, nes jis turi jau 78 
metus. Jo planas siekia decen
tralizuoti Jugosflavijos valdžią, 
sudarant kolektyvinę preziden
tūrą ir paliekant didesnes auto
nomines teises ^atskiroms res
publikoms, kurios sudaro fede- 
ralinę Jugoslavia, šis planas 
reikalauja plačiu konstitucijos 
pakeitimų. Ne Vienas jugosla
vų komunistas I tokiam planui 
nepritaria.

Olandijoj sprogo 
sovietų atstovybė 
AMSTERDAMAS. — Bombos 

sprogimas sunkiai sužalojo So
vietų Sąjungos prekybos atsto
vybę Olandijoje. Trijų aukštų 
pastate gyveno 20 sovietų pa
reigūnų, iš jų 4 buvo sužeisti. 
Įrangai išbyrėjo ir gretimame 
JAV konsulate.

Po sprogimo olandų policija 
rado laiškelį, iš kurio spren
džiama, kad dėl sprogimo kalti 
žydai. Sovietų ambasada įtei
kė Olandijai protestą ir parei
kalavo, kad sovietų įstaigos atei
tyje būtų geriau saugomos. 
Nuostolių pastatui padaryta 
apie 140,000 dol.

BONA. — Sen. Edward Ken
nedy lankosi Vakarų Vokietijo
je kur jis susitiko su užsienio 
reikalų ministeriu Walter Scheel 
ir kitais vokiečių vyriausybės na
riais.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Hubert Humphrey pasiūlė įsta
tymą, kuris nesveikiems ir se
niems amerikiečiams leistu va
žinėti lėktuvais, traukiniais ir 
autobusais žymiai papigintomis 
kainomis.

Ceylonas kaltina 
Šiaurės Korėją

COLOMBO. — Ceylono vy
riausybė paprašė išvažiuoti šiau
rės Korėjos diplomatus, nes jie 
agitavę sukilėlius prieš vyriau
sybę. Už šiaurės Korėjos sto
vinti kita didelė užsienio valsty-

Nors kinai gražiai priėmė . bė, o korėjiečiai tik sudarę fron- 
sportininkus amerikiečius, Pe- tą. Ceylonas užmezgė santykius 
kino radijas vakar vėl šaukė su š. Korėja tik pernai ir Korė- 
Amerikos negrus į kovą prieš jos ambasada pradėjo darbą 
baltųjų vyriausybę ir ragino juos 
sukilti.

♦ Kingston, Ontario, kalėji- 
man buvo pasiųsta grupė karei
vių padėti numalšinti kalinių su
kilimą. Kaliniai laiko suėmę še
šis įkaitus ir grasina už kiekvie
ną į kalinius paleistą šūvį, nu
pjauti po vieną įkaito pirštą.

+ Viduriniuose Rytuose po 
smarkaus lietaus prasidėjo pot- 
tvyniai. Sirijoje vanduo sugrio
vė daug tiltų, sugadino geležin
kelius.

+ Britanija paskyrė naują 
ambasadorių Sovietų Sąjungai 
John Killick, senasis ambasado
rius, išeina rugsėjo mėn. į pen
siją.

Sen. Fulbrightas laikraš
čių redaktoriam pasakytoje kal
boje nurodė į vis didėjančią pre- tano kariuomenės šaudymo iš 
zidento galią Amerikos gyveni- Rytų Pakistano į Indijos pusę' 
me. Jis kritikavo ypač preziden- Keli civiliai buvo sužeisti. ludi
tą Johnsbną, kuris apgaulingai jos nota sako, kad visos šitokio 
nušvietęs Tonkino įlankos įvy- elgesio pasekmės bus laikomos 
kius, kad gautų iš Kongreso pa- Pakistano atsakomybe. Indija 
geidaujamą rezoliuciją, kuri pra- kaltina Pakistaną provokaciniais 
plėtė karą Vietname.

į rugsėjo mėn.
Neseniai š. Korėją panašiais 

veiksmais apkaltino ir Meksikos 
vyriausybė. Sukilimo organiza
toriai balandžio 5 d. planavę 
pulti premjerės Bandaranaike 
rezidenciją ir turėję įsakymą ją 
suimti “gyvą ar negyvą”. Suki
lėlių pasipriešinimas eina Cey- 
lone prie galo. Vyriausybė lai
ko valstybės vairą tvirtai savo 
rankose, sako, Cęylono,pareiški-

— š. m. kovo 12 d. Lietuvos 
Atstovas ir p. O. Kajeckienė da
lyvavo Mauricijaus ambasado
riaus ir ponios Balancy priėmi
me jų krašto Nepriklausomybės 
Dienos proga.

Filmų aktorius George C. Scott vai
dino generolą Patton to paties vardo 
filme. Jis labai gerai pasirodė, ta
čiau pareiikė ii anksto, kad jokio 

"Oskaro* jis nepriimsiąs.

veiksmais ir reikalauja juos tuoj 
pat užbaigti.

Pakistano radijas paskelbė, 
kad jo kariuomenei pavyko iš
gelbėti svarbų tiltą, per kurį ei
na Bhuraib geležinkelio linija. 
Tiltas jau buvęs apdėtas dina
mitu, kurį parūpinę Indijos ka
riuomenės sandėliai. Indijos 
technikai padėję tą dinamitą iš
dėlioti strateginėse tilto vietose. 
Tik netikėtas pakistaniečių puo
limas išgelbėjęs tiltą.

“Patton” laimėjo 
septynis Oskarus 
HOLLYWOODAS. — Filmų 

pramonės metinių Oskarų įtei
kimo šventėje geriausiu praė
jusių metų filmu pripažintas 
’’Patton”, kuriame parodytas II- 
jo Pasaulinio karo generolo Pat
ton gyvenimas. Už geriausiai 
suvaidintą vaidmenį Oskarą ga
vo George Scott, vaidinęs tame 
filme generolo vaidmenį. Jas 
atsisakė priimti apdovanojimą 
ir pranešė, kad jei jam kas Os
karą atsiųstų, jis jį sugrąžin
tų atgal. “Patton” iš viso lai
mėjo septynis Oskarus.

Amerikos teniso sąjunga, ga
vusi valstybės departamento pri
tarimą, jau pakvietė kinų spor
tininkus į rugsėjo mėnesio var
žybas. Pakvietimas įteiktas per 
Kinijos ambasadą Kanadoje.

Prezidento Nixono pareiški
mas, kad bus praplėsta su Ki
nija prekyba rado pritarimą 
Amerikos biznio ir politikos vei
kėjų sluoksniuose. Senato dau
gumos vadas Mansfieldas pareiš
kė, kad seniai reikėjo pakeisti 
vyriausybės pažiūrą į komunis
tinę Kiniją ir taikyti jai bent 
tas pačias sąlygas, kurios talko
mis Sovietų Sąjungai ai* Rytu 
Europos komunistinėms šalims. 
Labai prekyba susidomėjo Ame
rikos prekinių laivų savininkai 
ir jų organizacijos. Visa eilė va
karų valstybių: Britanija, Pran
cūzija, kaip ir Japonija, seniai 
prekiauja su abiem Kini jom.

Dėl šitokio Amerikos pasikei
timo daugiausia rūpinasi Tauti
nė Kinya, kuri atstovauja Jung
tinėse Tautose visai Kinijai. Pa
saulyje 68" valstybės pripažįs
ta Tautinę Kiniją ar Formozą, 
o kitos 52 valstybės pripažįsta 
Pekino režimą. Per paskutinius 
8 mėnesius 8 valstybės užmezgė 
santykius su komunistine Kini
ja.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius pareiškė, kad Ameri
kos bandymai pagerinti santy
kius su komunistine Kinija ne
reiškia, kad Amerika daro spau
dimą ar siekia kokių laimėjimų 
iš Sovietų Sąjungos. Santykiai 
su Kinija neturį nieko bendro su 
santykiais su Maskva. Sekreto
rius Ziegleris patvirtino, kad ti
krai atsivertė naujas lapas san
tykiuose su Kinija. Tai esąs pre
zidento Nixono dviejų metų pa
stangų vaisius.

Viso pasaulio stebėtojai gal
voja, kad komunistinė Kinija 
greit bus priimta į Jungtines 
Tautas ir užims jose Tautinės 
Kinijos vietą, nes pastaroji gra
sina pasitraukti, sakydama: 
“Arba mes, arba Pekinas”.

Irako valdžia 
neskriaudžia žydų 
BEIRUTAS. — Irako vyriau

sybė paneigė Izraelio skundus, 
kad Irako žydai yra persekioja
mi ir žudomi. Bagdado radijas 
net paskelbė vyriausio žydų ra
bino Irake pareiškimą, kuriame 
šis 93 metų rabinas pasisako 
prieš Izraelį, prieš zionizmą ir 
tvirtina, kad Irake žydai gyvena 
patenkinti ir nenorį važiuoti į 
Izraelį.

Irako valdžia paskelbė 16 žy
dų pavardes, kurie kartu su še
šiais musulmonais yra kaltina
mi valiutos spekuliacija ir ban
dymais nelegaliai išvykti iš Ira
ko.

Irakas sako, kad iš Izraelio 
sugrįžo atgal į Iraką nemažai 
anksčiau išleistų žydų, nes jiems 
nepatinkąs Izraelio gyvenimas.



“Mes nepripažįstame jūsų tribunolo
Tokiu pavadinimu įdėtas dvi- 

-sa vairiniame Vilniaus švyturio- 
laikraštyje kovo 5 d. paruoštas skų tauta” Tūkstančiai žmonių 
A. Jasaičio akylus straipsnis. 
Verta su juo susipažinti ir sa
vas pastabas pridėti. Juo la
biau, kad rašoma apie baskus, 
kurių praeitis ir dabartis labai 
panašėja į Lietuvos padėtį.

Autorius straipsnį pradeda 
šiais žodžiais:

“Mes nepripažįstame jūsų tri
bunolo. čia kaltinamieji — jūs. 
Ir žudikai — jūs!”

Tokį nuosprendį šešiolika bas
kų metė teisėjams Burgoso pro
cese. šiandien jų pusėje visas 
pasaulis. O turizmo agentūrų 
vitrinose Baskų šalis atrodo to
kia taikinga ir rami: senovės 
paminklų ir folkloro kraštas.

Tiesa, ne visos gyvenimo see-, 
nos (tinka -turizmo afišoms. Pra
ėjusiųjų metų rugsėjo mėnesį 
pasaulio “pelotos” čempionato 
metu milžiniška žiūrovų minia 
susirinko San Sebastiano stadio
ne. Pats generolas Frankas at
vyko Į varžybas. Tuo nutarė pasi
naudoti PNB (Baskų nacionalis
tų -partijos) veteranas aktyvis
tas Elosegis. Apsipylęs benzi
nu, jis, visiems matant, šoko 
nuo viršutinių tribūnų. Visas 
stadionas girdėjo, kaip gyvas

degantis meteoras, krisdamas 
šaukė: “Tegyvuoja laisvoji ba-

buvo šios baisios scenos liudi
ninkai. Elosegis‘lėtai mirė San 
Sebastiano ligoninėje. Jam ne
seniai sukako 60 metų”.

žinote, kai Vilniuje atsilanko 
turistai, tai tas miestas jiems 
atrodo toks ramus, tylus, net 
gėlėmis padabintas. Bet visi tu
ristai junte junta, kad tai tik 
savotiška gyvenimo apgaulė. 
Kad visoje šalyje, taip ir Vil
niuje, eina tyli, nepastebima 
kova dėl savos šalies laisvės. Ir 
toks turistų nujautimas jų ne
apgauna. Štai pereitais metais 
toji menamai ramybė buvo su
drumsta-tokiais tragiškais įvy
kiais, kaip tėvo ir sūnaus Bra
žinskų atskridimas į Turkiją, Si- 
mokaičio su žmona byla dėl jų 
pasikėsinimo į laisvę. Simo Ku
dirkos tragiškas šuolis į laisvę. 
Ir tie trys įvykiai plačiai nu
skambėjo visu žemės rutuliu ir 
visur buvo pajusta ir suprasta,, 
kad Lietuvoje nėra toks ramus 
gyvenimas, kaip iš šalies bet 
kam atrodo.

Toliau autorius A. Jasaitis ra
šo:

“Kai “sąmokslininkai” Burgo- 
so tribunole sušuko “Gora Eus-

kadi as taku ta*” (“Tegyvubja 
laisvoji bask j tauta!”), pulki
ninkas, teisino pirmininkas, grid- 
besi už savo kardo. Kodėl! Iš-i 
sigando smūgio! Ne, teisiamie- Į 
ji buvo' sukaustyti. Tačiau" pul- Į 
kininkas vis dėlto bijo baskų”. Į

Čia prisimintina, kad j lais
vę pasiryžėlį Simą Kudirką, iš
duotą rusų laivo įgulai, teko su
kviesti šešetas vyrų, kad besi
ginantį, laisvę pamėgusį Simą 
Kudirką suimtų. Teko jis su
mušti iki sąmonės netekimo. O 
Sovietskaja Litva laivo kapito
nas, vieton kardo, šoko į kasą 
pasisavinti tris tūkstančius do
lerių ir paskelbė, kad juos pa
vogė Simas Kudirka. Vistiėk 
ispanų pulkininkas buvo drąses
nis ir kartu, susivaldė — par
blokšto, kaip karys, nedrįso pul
ti ir mušti jį. ■ . .
Iš baskų praeities autorius su
mini:

Baskai

- Kas tik turi gera skonį,

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. -vak. Sekmadieniais atdara nuo .12 iki 5.
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Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Nuo

Dekojamesų apylinkes.

pasitikėjimą. Mes norė

ir ateityje.

$20.000

PHONE: 2544470

1914 metų
'Midland Savings aptar .

nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mu-

Jums uz mums parodytą

tume būti Jums naudingi
MIDLAND

Sąskaitos apdraustos iki SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS HJS32

Fra-kZogas, President

“Baskai — labai sena tauta, 
jie savo žemėje gyvena dar nuo 
paleolito laikų. Prancūzų isto
rikas Mišlė, matyt, buvo teisus, 
rašydamas: “Iš visų vakarų tau
tų baskams pagal senumą pri
klauso pirmenybė. Niekam ne
pavyko jų išvyti iš užimamų že
mių Pirėnų, papėdėj e, o jie iš čia 
sekė, kaip, šalia jų praėjo tauta 
už tautos: kartagėnai ir keltai, 
romėnai, gotai, saracėnai...” Ta
čiau Baskų istorija begėdiškai 
“konfiskuojama” abiejose Pirė
nų pusėse. Koks ispanų ar pran
cūzų moksleivis girdėjo moky
toją pasakojant apie senovinę 
Baskonijos karalystę! O iš jos 
juk prancūzų Gaskonė paveldė
jo savo vardą. O ką jie žino 
apie Baskonijos įpėdinę — Na- 
varos karalystę! Tačiau nuo IX 
•iki X-VI amžiaus Navara valdė 
abi Pirėnų puses, kartais nuo 
Gaskonės iki Aragono. Net su
žlugus Navaros valstybei, bas
kai ilgam išsaugojo savo lais
vės tradicijas. Tik 1834 me
tais, įvairiems pretendentams 
kovoj ant dėl Ispanijos sosto, bu
vo panaikinta’Pietų Baskų (Is
panijoje) autonomija”.
. Čia vieta pastebėti, kad ir lie
tuvių tauta kartu su jos kalba 
labai sena ir nuo neatmenamų 
amžių gyvena tose pačiose že
mėse, kurios krantus skalauna 
Baltijos jūra. Taip pat ir Lie
tuva buvo savo kaimynų pešio- 
jama, varginama, bet anų am
žių glūdumoje tuos mūšius lie
tuvių tauta atlaikė, nepasidavė 
svetimų nevaliai ir išsaugojo sa
vo kalbą ir papročius.

Bet rusams susimetus i savo 
valstybę ir jos priešakyje pa
dėjus carą i valdžią be jokios 
žmonių priežiūros, šie rusai taip 
pat užpuldinėjo Lietuvos žemes 
ir skelbė nešą Į tą šalį krikščio-

nybę, VuL-riUse gi atshado kry
žiuotai tykoja j Lietuvos žemes. 
Jie tįdp pat gyrėsi žygiuoją į 
stabmeldžių kraštą lietuvių tau
tą apkrikštyt^

Ir ilgainiui įy:iečiai rusai, su
sitarę su vakariečiais vokiečiais 
Lietuvos žemės tarp savęs pasi
dalino. Gražulis, lėtai tekąs Ne
munas tapo padalintų Lietuvos 
žemių siena. Lygiai kaip ir bas
kų žemes viąnoje upės pusėje 
valdo ispanai, kitoje — prancū
zai. I

Lietuvių tauta, kaip ir baskų 
buvo ir tebėra sunerimusi dėl
savo laisvės netekimo. Lietu
viams pavyko, nors ir nepilnos 
savo sienose atkurti savo vals-
tybinį gyvenimą. Deja, ir vėl
rusams atkirtus, vakarų demo
kratijai pražiopsojus, vėl rusai 
įsibrovė į lietuvių žemes, šį kar-
tą net ir į tas, kurias valdė vo
kiečiai. Tos žemės buvo čia pat
kolonizuotos -Rusijos gyvento
jais, vietos gyventojus karo pa
sekmėje išnaikinus. Karaliau
čiaus sritis tapo Rusijos valda.

Autorius toliau pastebi:

vd visokeriopo 
ir darbštumo.

čia prisimintina rusų carės 
Katrės antrosios Uesuvos var
do minėjimo uždraudimas, jos 
pa vadinimas Severpzapandni 
krai”. O taip pat Lietuvos ge
nerolo koriko “Muravjovo visų 
iki tol mokyklų veikimų užda
rymas ir savų tik kaip kur stei
gimas, lietuvių spaudės uždrau
dimas.

1900 m. carinės Rusijos švie
timo ministerijos paskelbtomis 
žiniomis, vos 7.2% vaikų mo
kyklinio amžiaus telankė mo
kyklas. Tai buvo juodi spau
dos draudimo metai. Bet suma
ni lietuvių tauta kaimuose slap-
tai vaikus skaityti, rašyti ir
skaičiuoti mokė moters verpda
mos arba vadinamieji kaimo da
raktoriai. Tais metais daugiau'
kaip pusė lietuvių gyventojų bu
vo raštingi. Gi rusuose tada
raštingų buvo vos virš 20%, ir 
tai miestuose. Spauda slaptai 
plito.

Toliau tame straipsnyje pasa
kyta:

“Baskų šalis ne tik istorinių 
prisiminimų ir tautosakos kra
štas, bet besivystančios pramo
nės rajonas. Gipuskoa provinci
jos gamyklose dirba 100 tūks
tančių žmonių, Biskajos pro
vincijoje — 250 tūkstančių. Bil
bao! toli pralenkė net Prancū
zijos miestą Bordo. Jame 6001 
tūkstančių gyventojų, veikia 
aukštakrosnės, chemijos pramo
nė ir galingi bankai. Kaip Ai
rijos, Pietų Amerikos tautų,
Jungtinių Amerikos Valstijų ne
grų, taip ir Ispanijos baskų ko
va už nepriklausomybę vis la
biau Įgyja revoliucijos požymių. 
Revoliucija eina kartu su pra
monės progresu, žadinančiu re
voliucinę sąmonę”.

0, taip ir lietuvių darbščioji

“Daugeliu atvejų baskų judė
jimas tampo antifrankizmo 
simboliu. Prie jo akcijų ir de
monstracijų masiškai priside
da -ir darbininkai, atvykę į Bil
bao ir Iruno gamyklas iš kitų Is
panijos provincijų. Tokiu bū
du baskų kova darosi vieningo 
antafrankistinio fronto katali
zatoriumi”.

Gi nūdienės lietuvių tautos ju
dėjimas tapo ne tik antifašisti
nis, bet ir antibolševikinis. Da-
bartinė Lietuvos okupacinė san
tvarka primesta gudriai, apdai
riai ir sistematingai, varo lie
tuvių nutautinimo darbą.

Autorius sumini įvairias žiau
rybes, vykdomas baskų žemėj:

“Franko vyriausybė žiauriai 
susidoroja su baskų revoliucio-

tauta pasakų, mįslių ar pakelėse nieriais. Suimtuosius nežmoniš-
smuikelių šalis!

Daug vargusi,_ daug kentėju
si lietuvių tauta neprarado sa

kai kankina. Anksčiau policijos 
funkciją vykdė vadinamoji civi
linė gvardija, kuri buvo perdaug

senamadiška. šiuo metu vy
riausybė ją pakeičia vadinamo
siomis socialinėmis brigadomis 
(apgaulingi pavadinimai visada 
buvo Franko režimo gerbiami), 
oficialia politine policija. Jos 
“radikalūs” metodai ir baisus 
žiaurumas pralenkia viską, ką 
Ispanija žinojo nuo inkvizicijos 
laikų.

Nedidelėje, tačiau dokumentais 
paremtoje knygoje “Baskų su
kilimas” prancūzų žurnalistas 
Žanas Pjeras Mogi pateikia bai
sių kankinimų katalogą, kanki
nimų, kuriuos naudoja prieš su
imtuosius socialinės brigados. 
Aprašymai iliustruoti buvusių 
kalinių nupieštais piešiniais. 
Kiekvienas kankinimo būdas tu
ri savo pavadinimą: “kėdė”, “pie
štukas”, “čiaupas” arba, pavyz
džiui, “piūklas” (tardomojo kak
lą lėtai, milimetras po milime

tro, stumia prie besisukančio 
pjūklo)”.

Kam, kam, bet bolševikams 
mažiausiai tektų kalbėti apie ki
tur vykdomas žiaurybes. Kitur 
tos žiaurybės nublunka prieš tas, 
kurios buvo ir tebėra vykdomos 
"Lietuvos žemėje ir aplamai So
vietų Sąjungoje. Visos tos žiau
rybės suminėtos K. Bielinio pa
rašytoje knygoje Teroro ir Ver
gijos Imperija Sovietų Rusija 
bei H. Tautvaišienės Tautų Ka
pinynas Sibiro Tundroje.

Pabaigoje autorius A. Jasai
tis rašo:

“Solidarumo su baskų kovo
tojais kampanija išplito toli už 
Ispanijos ribų. Šimtai tūkstan
čių darbo žmonių išėjo į gatves, 
organizavo demonstracijas, pro
testo mitingus, boikotavo Ispa
nijos prekybos laivus. Stambiau-

(Nukelta į 5 psl.)

1971 CHRYSLER
$3,760 factory equipped

PLYMOUTH — STARTING AT $1,915 
Service Dept, open Sat. A. M.

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

UP TO 
\$20,000.

C0^

^SAFETYGF^ 
YOUR SAYHtGS
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I ACCOUNTS J;

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID OUARTERtV

Chicago Savings 
ind Loan Association

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon 12 P M to 8 P M., Tart 8 In 4, Thors. 4 Tri. ft lo X Sat O 1612:30 ’»r(

INSURED

PER ANNUM

% PER ANNUM %% PĘR annum
-

>

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2. YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES / 
OF $1000 

ONE YEAR MATUR|TY(
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HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

FINE CHINA
TO SAVERS

Duodame dovanu 4 gabalu stalo indy komplektą,

UAf/ONFEOSffAL SAV/A/GS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 523-2800

PER ANNUM
ON PASSBOOK SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiam į pas mus esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu Jūs galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 gabalu komplektą tik ui ^2.95 
— maža krautuvių kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priedu už nedidelę Jcainą. Tie puikūs 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu Ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.
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įvykis čia pat, ar ESI PASIRUOŠĘS? i
Placiai Chicago j e ir jos apv- 

linkėse kalbama apie atsku
bantį kultūrinį reikšmingų 
įvykį — apie G Verdi “Travia- 
tų • Kalbama įvairiai ir visur, 
štai kokiame švenčiu susibū
rime bičiulių būrelis disku
tuoja Lietuvių Operos veiklos 
sekines ir nesekmes. Disku
tuoja ir šių metų gegužės mėn. 
1, 2 ir 8 d. (L statomos Travia
tos sekinės galimumus.

\ ieni su išminčiaus žinoji
mu aptaria net solistus ir cho
rus, kiti taria: Traviatą mėgs
tame. Ji visais laikais išlieka 
žavi opera, o Violetos ir Al
fredo arijų niekada nebepa- 
mirši kartą girdėjęs.

Šio pavasario “Traviatos” 
spektakliais bus atžymėta Lie
tuvos Operos 50 metų reikš 
minga sukaktis, o taip pat ši 
opera užskleis Chicagos Lietu
vių Operos 15 metų darbo ir 
veiklos lapą.

Abi gražios ir reikšmingos 
sukaktys. Pirmoji jau iškil
mingai atšvęsta, gi pastaro
sios atžymėjimo laukiame.

Traviatą paskutinį kartą 
malėme 1966 metais. Gerai 
atsimename su kokiu dideliu 
pasisekimu praėjo net 5 spek
takliai. Tada Violetą dainavo 
Metropolitan operos solistė Li 
lija šukytė ir Violetos partijo
je sekndngai debiutavo sim
patingoji Daiva Mongirdailė, 
sužavėjusi savo gražiu balsu ir 
vaidyba tuometinę publiką.

Šių metų Traviatoje taip 
pat sutinkame naujovių.

Turėsime taip pat dvi Viole 
tas. Premjeroje ir paskutinia
me spektaklyje dainuos jau 
mums pažįstama Daiva Mon- 
girdaitė, o antrąjį spektaklį 
dainuos kanadietė Gina Čep- 
kauskienė, kurią Chicagos 
publika turėjo progos pažinti 
dviem atvejais; praėjusiais 
metais “Draugo” romano kon
kurso iškilmėse ir šiais metais 
“Laiškai Lietuviams” ruoš
tame koncerte.

Daiva Mongirdaitė Chicagos 
Lietuvių Operoje gražiai ir 
sėkmingai dainavo “Gražino
je” sukūrusi ypatingai gerą

Lietuvi v Operos vyrai apmąsto "Traviatos" pastatymą. Iš kairės j 
dešinę: Vaclovas Momkus — "finansų ministras", Vytautas Radžius 
— "informacijos šefas" ir maestro Aleksandras Kųciūnas — vyr. 

meno vadovas.

Ramunės vaidmenį. Ji sceno
je grakšti, balsas malonus, 
simpatinga ir publikos dėme
sį užkariaujanti. Tad ir šių 
metų “Traviatoje” matysime 
ją Violetos vaidmenyje, tik 
žinoma, dar drąsesnę, bet to
kią pat mielą ir puikiai dai
nuojančią.

Ginos čapkauskienės lau
kiame taip pat su dideliu dė
mesiu. Ji, girdėta koncertuo
se, visiems kelia didelį susi-

domejinię. žinant jos pajėgu
mą, balso groti, savaime vi
liamasi, kad Violetos vaidme
nyje ji taip par. pavergs žiūro-

Tad, kaip matome, turėsi
me dvi šauniasiVioletas ir Tra
viatos spektaktai susilauks iš 
lietuvių visuomenės didelio 
dėmesio. j

Protarpiais tenka susitikti ir 
Lietuvių Operos valdybos vy
ru. Jie dabar labai užimti. V

Darl»ii pilnos rani os, o Įniko 
(taip maža, štai sutinku IJetu- 
vių Operos “finansų ministrą” 
Vaclovą Momkų. Kiek susi
mąstęs. Pakaso pakaušį, nu
sišypso ir pradeda: “Vyruti, 
rūpesčių daug. Neturime vai

zdžios, kuri sudarytų sąmatas 
i iš kurių ir Operai keletą tūks
tančių išmestų. Reikia verstis 
savomis pajėgomis, gerų žmo
nių, mecenatų laika. Džiau
giuosi, kad ir šiais metais į 
talką atėjo nuoširdūs mecena. 

Į tai, rėmėjai ir ištiesė dosnių 
ranką. O kai jie įteikia savo 

įauką, Įsivaizduok, net nuošir 
i tižiai palinki dar ilgus metus 
tęsti tą darbą. Taip, vyruti, 
ir uždega dirbti, žinoma, to
li garžu vieni mecenatai ir rė
mėjai negali padengti susida
riusių išlaidų, čia lems mūsų 
mieli lietuviai, gausiai atsilan 
kydami į tris Traviatos spek
taklius. Įvykis čia pat, ar pa
siruošę lietuviai jį priimti? 
Besišnekučiuodamas štai iš 
Paramos savininkų priima če
kį. .. Nusišypso... — Matote, 
gerų darbų rėmėjų turime..?”

Beskubantį sulaikau ir Val
dybos vicepirmininką ir infor 
macijos “šefą” Vytautą Ra
džiu. Griebia laikraščių pun
dą ir sklaido. O gal ką apie 
Traviatą kas parašė?

— Viskas klostosi gerai. Ak, 
vyrai, kaip būti] gera, kad dar

O kaip ji atrodys \toletoje? 
Juk dar nemačiau? Žmonele, 
imame į abu spektaklius bilie
tus. Girdėsime abi Violetos, 
juk tai svarbu... sutarė vyras 
su žmona ir įsigijo bilietus į 
pirmąjį ir antrąjį spektak
lius. ..

Įvykis čia pat, tad ar pasi
ruošę iš anksto įsigyti geresnį 
bilietą, ar pasiruošę pasigro
žėti šia reta meno švente, ža
vinga “Traviata”?

BERKELEY, Calif. — Kali
fornijos universitetas užregis
travo žemės drebėjimą, kurio stL 
prurnas buvo 5.5 Richterio ska
lėje. Kiek žinoma, žemės drebė
jimas įvyko už 1,100 mylių nuo 
Berkeley.

SAN JOSE, Calif. — Didele 
dauguma balsų šio miesto meru 
buvo išrinktas Norman Y. Mi
nėta, Amerikoje gimęs japonas. 
Tai pirmas japonas, kuris eis to
kias pareigas didesniame Ame
rikos mieste.

WASHINGT0NAS. — Dr. 
Glenn T. Seaborg, Atominės 
energijos komisijos pirmininkas 
ir Nobelio premijos laimėtojas, 
pranašauja, kad šio šimtmečio 
pabaigoje Amerikoje bus 1,000 
branduoliniu reaktorių elektros 
jėgai gaminti.

Our business hours are being increased for 
your added convenience. After April 12thp 
we will be open to 8 P.M. four evenings 
a week/ as well as to noon on Saturday* z
Our new hours are: 
MONDAY

i TUESDAY 
THURSDAY 
FRIDAY
SATURDAY —9 AM TO NOON _ 
WEDNESDAY—NO BUSINESS TRANSACTED'
In a few months, additional free parfang spacs 
will be provided adjoining our building to the 
east We have acquired the properties and wST 
start demolition when existing leases expire. 
These changes are all being made because .J 
we want to give you the best service we / 
possibly can.

9 AM TO 8 PM*
I

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140

ASSETS OVER $150,000,000.00 • RESERVES OVER $13,500,000.00

i APLANKYKITE I 
I SAVO GIMINES I 
[LIETUVOJE Į

ŠIĄ VASARĄ
Jeigu Jūs planuojate šią vasa

rą aplankyti savo gimines Lie
tuvoje, Jums bus įdomu ir nau
dinga žinoti, kad Gurdon Travel 
Service, Prudential Plaza. Chi- , 
cagoje, yra numačiusi tris gru- I 
pines šeimą keliones į Lietuva. 1 

i šią vasarą, su šiomis išvykimo !
datomis: liepos 6 d., liepos 29 d. Z 

( ir rugpjūčio 17 dieną.
Kiekviena grupė turės 11 die- , 

| nų programą Lietuvoje: 8 die- Į 
nas Vilniuje ir tris dienas Drus- ! 

i kininkuose. Laike buvojimo I 
Vilniuje, bus pilnos dienos iš- | 
vykos į Kauna, ir Trakus.

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

Norint gauti kelionių detales I 
ir kainas, skambinkite

MR. WILLIAM BRADT, 

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

GORDON TRAVEL RAŠTINĘ,

Prudential Plazos arkadoje, 
Chicago.

Atdara nuo pirmadienio iki 
penktadienio darbo valandomis.

SKAITYK ’’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

pakalbėtume apie šaunias Vio 
lėtas, apie naujus veidus Tra
viatoje. Juk šiuose spektak
liuose sutiksime naujų pajėgų. 
Traviatos spektakliai praeity
je buvo gausiai lankomi? Net 
5 jų buvo. Taigi šiais metais 
Traviatoje daug kas naujo. 
Ana, va, dailininkas Jurgis 
Daugvila, su mažai, o atsieks 
daug. Jis įdirba išsijuosęs ir 
scenos apipavidalinimu tikrai 
gėrėsis žiūrovas. Mūsų visų 
viltys krypsta į lietuvių visuo
menę. Tikime, kad Traviatos 
spektakliai bus perpildyti. Juk 
ši opera gali būti kartojama ir 
kartojama ir ji visada išliks 
žavi... laikraščius suglaudęs 
nuskubėjo propagandos “še
fas” Vytautas Radžius.

Marginių prekyboje vyksta 
pokalbis apie Traviatą. Kele
tas perka bilietus, tik negali 
apsispręsti, į kurį spektaklį.

— Puiki ta Daivųtė, ji to
kia miela, reikia ją pamatyti. 
Na, ir Gina šauni viešnia. 
Smalsumas kutena paširdžius.

-   ■   -r.,   r-r- ■■■: -mn— rm-. -------------

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

mokama vieny 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 >ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.
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Prieš keletą metų teko rašy
ti, kad Vilniaus bastionas — 
barbakanas (Bokšto — Suba
čiaus gt. kertėje atsidūrė kryž
kelėje: mokslui ar bizniui? !

Lietuvos mokslininkai buvo 
už jo, barbakano, atkūrimą 
grynai sako istorijai, o ir pre
kybinės žinybos — už midutį 
ir alutį, požemius pritaikant 
prekybai ir verslui. Laimėjo 
it. biznis. “Lit. ir Meno” skil
tyse skaitome:

vilniečiams svetingai atvė
rė duris Bokšto gatvėje restau-

ruotas senovinis bastionas — 
barbakanas “Pasaga”. Netru
kus iš Gedimino aikštės ir ge
ležinkelio stoties į šį unikalų, 
egzotišką pasagos formos įren
ginį, stambiausią Pabaltijyje 
aludę — svetainę — muziejų 
kursuos argais kinkytos dau- 
giavietės karietos su firminiu 
“Pasagos** herbu. Pakeliui 
karietos aplankys sostinės se
namiestį. Laimę nešančią pa
sagą bus galima surasti ne tik 
perkeltine, bet ir tiesiogine

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Demokratinės idėjos galingesnės
Ta pati senų komunistų partijos narių grupė, Vil

niuje rusų gerai apmokama ir maitinama, nuolat puldi
nėja Naujienas. Jie ruošia straipsnius ir siunčia Į Ame
riką, kad maskvinė spauda bandytų pakenkti okupanto 
skriaudas viešumon keliančiam dienraščiui. Galingosios 
kanuolės nukreiptos Į Naujienas, o mažesniais ginklais 
apšaudomi lietuviai socialdemokratai.

Tas pats Honanas Zimanas, prisidengęs J. Žaliuko 
slapyvardžiu, atsiuntė Amerikon straipsnį,-, kurį pava
dino “Socialdemokratija ir jos bankrotas”. Autorius nie
ko naujo neišgalvojo. Jis tiktai kartoja 1903 metais Le
nino paleista nepamatuotą propagandą prieš socialde
mokratus, kurie jau šimtmečio pradžioje prieš komunis- 
tus atkakliai kovojo. Pagal Zimaną, socialdemokratai 
jau seniai yra subankrutavę. Jie subankrutavo tarptau
tinėje politikoje, jie subankrutavo ir pačioje Lietuvoje. 
Seniau socialdemokratai dar bent pakalbėdavo apie 
Marksą ir marksizmą, bet šiandien jie tiek jau nusigy
veno, kad apie marksizmą visai nekalba. Socialdemokra
tai jau Pirmojo Pasaulinio Karo metu pradėję bankrutuo
ti, o apie dabartinę jų veiklą 
nes jie su pikčiausiais darbo 
Jis rašo:

rimtos kalbos negali būti, 
žmonių priešais susideda.

“Tai parodė Lietuvos socialdemokratai prade
dant 1905 — 6 metų revoliucija ir baigiant jų susibi
čiuliavimu su fašisto diktatoriaus Smetonos buržu
azija. Rusijos socialdemokratai, paaštrėjus klasių 
kovoms, pasitelkę Martovą, Akselrodą, vėliau net 
ir Plechanovą, irgi nuėjo velniop. ' Arba Vokietijos 
socialdemokratai su savo vadu Kautskiu net užgyrė 
I Pasaulinio karo skerdynes, kad įteikus savo buržu
azijai. Italijos Mussolinis savo laiku irgi buvo so
cialdemokratas. Tokių pavyzdžių galima prirašyti 
ilgiausias sąrašas”. (Vilnis, 1971 m., balandžio 15

tiniu kelių jį įsives. Prievarta socializmo niekas negalės 
įvesti. Gyvenimo patirtis parodė, kad demokratinės idė
jos vis dėlto yra galingesnės, negu Lenino įvestos, Sta
lino ir kitų komunistų vartotos prievartos priemonės.

Zimanas tvirtina, kad lietuviai socialdemokratai 
Marksą užmiršę ir klasių kovos nevedę. Zimanas savo 
tvirtinimų jokiais duomenimis nepagrindžia, bet mums 
nėra reikalo versti jį ieškoti savo tvirtinimams įrodymų. 
Nekreipdami dėmesio į tai, su kuo Lietuvos socialdemo
kratai buvo susidėję ir su kuo Rusijos bolševikai nesusi
dėjo, visi turime pripažinti, kad nepriklausomoje Lie
tuvoje ne tiktai lietuviai darbininkai, bet ir didelė krašto 
gyventojų dauguma geriau gyveno, negu Marksą kas
dien minintieji komunistai. Raudonajai armijai panaiki
nus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvon pradėjo veržtis 
maišais, krepšiais ir tarbom apsikarstę, komunistinės 
santvarkos darbininkai. Jie tvirtino, kad.Lįatuvoję buvo 
daugiau maisto ir drabužių, ir kad Lietuvoje, tas maistas

- • • • i • • X • • •

komunistai Lietuvoje 25 metus ir nejučiomis Lietuvos 
gyvenimo standartą sulygino su rusiškuoju. Jie nepa
kėlė rusiškojo gyvenimo lygio iki tuo metu Lietuvojebu- 
vusio gyvenimo lygio, bet jie sulyginu lietuviškąjį su 
rusiškuoju...

Rusų nenaudai išeis ir tarptautinį^, palyginimas. 
Imkime nedidelę suomių tautelę, kurion g&ąi šaknisyra

pritaria socialdemokratams. Suomiam& tadą vadovavo 
socialdemokratas Vaino Tanner, o rusams vadovavo 
Stalinas ir maršalas Timošenko. Suon$$gt buvot siun
čiamos pačios geriausios raudonosios armijos divizijos, 
bet suomiai savo žemę labai vykusiai gmą ifrsovietiį. di
vizijas naikino. Amerikiečių padedami- rusai laimėjo 
kelis mūšius prieš vokiečius, bet jie neiyeiko suomių.

Vakarų Berlyno gyventojų daugumą, priklauso so
cialdemokratams. Komunistai vartojo visas priemones 
vakarų Berlyno gyventojų valiai palaužą, bet nepajėgė. 
Tuojau po karo Berlyno gyventojams vadovavo social
demokratas Otto Reuter, o vėliau jiems>vadovavo Willy 
Brandt, kuris šiandien yra vakarų Vokietijos kancleris. 
Jeigu socialdemokratai būtų taip jau subankrutavę, tai 
vokiečiai, švedai, norvegai, danai ir kitos: tautos, social
demokratų nekviestų vadovybėm

Komunizmas yra įvedamas tiktai! raudonosios ar
mijos ir sovietų policijos durtuvų pagalba^. Q> socialde
mokratai valdo demokratinėmis priemonėmis. Komu
nistai gali kartotLLenino paskleistą melą apie socialde 
mokratų bankrotą, bet socialistų demokratę idėjos yrą

neužmiršti ir Lenino, nes jis anksčiau negu Mussolinis, 
priklausė socialdemokratų partijai Leninas buvo ne vie
nas. Partijoje jis turėjo draugų. Vienoje partijos konfe
rencijoje jis turėjo daugumą, rusiškai.bolšinstyo, nuo to 
ir pasivadino bolševikais. Socialistai demokratai prieši
nosi Lenino planams. Jie aiškino, kad socializmas gali 
ateiti tiktai demokratiniu keliu; jeiguižmonės socializmą giliau šaknis įleidusios, nes jos ateina įsitikinimų-keliu, 
supras, jeigu juo susižavės, jeigu jo. norės, tai demokra- o ne prievarta. ■ . .

prasme. Bus išspręstas ir gero 
alaus bokalo klausimas.
Mokslininkus ir spaudos žmo
nes, kurie viešai pasisakė prieš 
aludės įrengimą, (“L. ir Meno” 
korespondentas Jį Bulota va
dina skeptikais. Jis toliau taip 
rašo:

Nišose dega aliejaus žibin
tai, skleidžia malonius seno
vinius kvapus. Jajiki prieblan
da sudaro gelmėj monumen
talumo įspūdį. Kaustytos du
rys, skobniai ir bosai, ant ku
rių geriama, sėdima, į sieną 
atremtos ietys, alebardos, ra 
gotinės, kalavijai suteikia alu
dei istorinį koloritą. Jį su
stiprina meškų, šernų Įkailiai, 
stumbrų ir bhiedžių galvos sie
nose. Skliautuose kabo sky
dai, lankai su strėlėmis ir kito
kie senoviniai ginklai. Taip ir 
norisi paklausti skeptikus — 
kur ir kodėl visos šios verty
bės buvo slepiamos nuo visuo
menės akių? Aptvertose aikš
telėse išsaugoti senoviniai šu
liniai, lubose — stalaktitai, 
grindyse stalagmitai, šie bu
vę ledo varvekliai dabar at
lieti iš plastmasių. Keletoj sa
lonų skamba melodingas, gar
sintuvų sustiprintas vandens 
lašų cepsėjimas nuo stalakti
tų į šulinius. Tai rodo restau
ratorių išradingumą, užmas
kuojant skliautuose esančius 
plyšius. Svečius aptarnauja 
senoviškais karių rūbais, su 
grandinių liemenėmis apreng
ti padavėjai. Kavinėje pasi
tinka padavėjos su vaidilučių 
kostiumais, žaliais rūtų vaini
kėliais ant geltonų lietuviškų 
kasų. Taip, negėda bus čia at
vesti ir svečią iš užsienio!

“Lit. ir Meno” atstovo žo
džiais, “skeptikai ir lieka skep 
tikais”, ir... pats pripažįsta, 
sad reikia “budėti’’:

Keletas draugiškų pastabų 
“Pasagos” kūrėjai pamiršo, 
kad aludžių lankytojų kultū
ra dar nėra labai aukšta. Se
nus ginklus reikėtų geriau pri
tvirtinti prie sienų, arba pa
kelti aukščiau. Jau pirmą va
karą pasitaikė abejų, kai 
įkaušę svečiai mostagavo ale- 
jardomis, švaistėsi ietimis, 

žvangino kardais, šaudė strė
lėmis į automatus — siurpri
zus. Neturint patyrimo, de
rinti muziejų su alude sunku. 
Nelengva buvo viską iš anksto 
numatyti, f bet stengtis reikia. 
Užbėkime galimai nelaimei už 
akių. Suvenyru kioske pasi
gendama / platesnio gintarinių 
dirbinių asortimento. Patran
kų, skelbiančių aludės atida
rymo valandą, vamzdžius rei
kia pakelti dar bent, penkioli
ka laipsnių į viršų. Keista, 
kad skoningai apiformintame,

ant medinio skydelio užlipin
ta “Pasagos’” meniu trūksta 
valgių ir gėrimų pavadinimų, 
užrašytu retesnėmis kalbomis. 
Nejaugi šeimininkai mano, kad 
svečiai, pavyzdžiui, iš tolimos 
slėpiningos Indijos aplenks 
bastioną? Ir dar viena smulk 
mena. Ar nevertėtų “Pasagos” 
kolektyvui iš karto įsijungti į 
masinę kovą prieš kai kurių 
asmenų piktnaudžiavimą stip
riais gėrimais? Sakysim, fir
minį 75° stiprumo gėrimą “Pa
sagėlė” svečiams paduoti tik 
taurėmis, o ne ąsočiais, kaip 
buvo pirmomis dienomis.

Pabaigoje “Šluotos” ir “Lit. 
ir Meno” atstovas rašo ir gra
so ! :

“... skeptikams priminsi
me, kokia gražia ateitimi vi
lioja Katedros, Dominikonų, 
Rotušės ir kiti sostinės pože
miai. Kiek dar čia bus galima 
įrengti restoranų, naktinių 
barų ir kitokių linksmų įstai
gų, miesto ūkiui duodančių 
pelną. Senovė privalo tarnau
ti dabarčiai”.

Ir aišku? ! “Partijai ir vy
riausybei leidžiant”...

J. Cicėnas

Senųjų ir naujųjų poetų 
poezijos kūrinių knyga
Neklauskit meilės vardo — 

taip pavadintas lietuvių poetų kū 
rinių leidinys, 240 puslapių, 20,- 
000 egzempliorių tiražu 1970 
metais Vagos gražiai išleistas 
Vilniuje. Sudarė Dalia Mont
vilienė, iliustravo Nijolė Kry- 
ževičiūtė-Jurgelionienė.

štai autorių vardai: Eduardas 
Mieželaitis — Gegužė; S. Valiū
nas — Ant krašto marių; Ą. Vie
nažindys — Sudie kvietkelį; Ks. 
S. Vanagėlis — Aš bijau pasa
kyt; Vincas Kudirka — Karve- 
' ėli mėlynasis; Pranas Vaičaitis, 
Maironis. Jovaras, Julius Ja
nonis; Zigmas Gėlė; Liudas Gi
ra; Balys Sruoga; Faustas Kir- 
ša; Petras Vaičiūnas; Jurgis 
Baltrušaitis; Kazys Boruta; Juo
zas Tysliava; Jz. žlabys; Salys 
šemerys; Butkų Juzė; Vincas 
Mykolaitis-Putinas; Salomėja 
Nėris; Vytautas Montvila; Jo
nas Šimkus; Kazys Jakubėnas; 
Teofilis Tilvytis; Antanas Venc
lova; Kostas Korsakas; Stasys 
Anglickis; Kazys Inčiūra; Jo
nas Graičiūnas; Antanas Miški
nis; Vytautas Sirijos Gira; Alb. 
Žukauskas; Paulius Dreveinis; 
Valerija Valsiūnienė; Al. Chur
ginas; Eug. Matuzevičius; Vla
das Mozūriūnas; Vacys Reime- 
ris; Vladas Grybas; Kostas Ku
bilinskas; Juozas Macevičius; 
Ant. Jonynas, Paulius Širvys; 
Tatjana Rostovaitė; Algiman
tas Baltakis; Justinas Marcin

▼

kevičius; Alf. Maldonis; lepina 
Pegjrfytė; Vincas Giedra; - Br. 
Mackevičius; Vyt. Rudokas; Vi
lija Šulcaitė; Vyt. Bložė; Judi
ta Vaičiūnaitė; Jonas Jakštas; 
Albinas Bernotas; Vladas Šim
kus; Ant. Drilinga; Jonas Rat- 
nikas; Vaidotas Spudas; Marce
lijus Martinaitis; Vyt. Kara
lius; Robertas Keturakis; Da
lia Urnevičiūtė; Ramutė Skučai
tė; Violeta Palčinskaitė; Jonas 
Mačiukevičius; Sigitas Geda — 
supažindinami su jų nemirtina 
kūryba. B. K. A.

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško klubo 

eilinis susirinkimas įvyko ba
landžio 7 d. Susirinkimą ati
darius Benediktas Jurėnas 
pranešė, kad mirė klubo ua- 
rė Kotryna Nakutis. Nariai ją 
pagerbė atsistojimu ir vienos 
minutės susikaupimu. Klubas 
pasiuntė gėlių vainiką ir jos 
šeimai išreiškė užuojautą.

Svarstant klubo reikalus, bu 
vo paliestas ir pikniko klausi
mas. Pasisakyta už papildy
mą rengimo komisijos, atseit, 
už išrinkimą trečio komisi
jos nario. Į komisiją sutiko 
įeiti finansų raštininkė Ber
nice Žemgulienė. Tokiu būdu 
komisija sudaryta iš žemgulie 
nės ir dviejų anksčiau išrink
tų Ben Jurėno bei Antano Ju- 
so.

Vicepirmininkas ir klubo 
korespondentas Antanas Jusas 
į susirinkimą neatvyko, nes 
buvo sunegalėjęs. Jam palin
kėta kaip galima greičiau pa
sveikti.

Kai svarstymas klubo reika
lų pasibaigė, buvo pranešta, 
kad bus paminėti finansų se
kretorės Bernice Žemgulienės 
ir nutarimų raštininkės Estel
le McNamee gimtadieniai. Su
sirinkimas sudainavo joms 
“Ilgiausių metų”, pirmininkui 
Ben Jurėnui vadovaujant Su
kaktuvininkės parūpino gar
džių gėrimų, o Helen Venge- 
liauskas šiltų užkandžių.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 5 d, toje pat Ven- 
geliausko salėje. 
Nekorespondentas

BERSHEBA, Izraelis. — Ber- 
sheba Negev, ligoninės patolo
gijos departamentas buvo pa
vadintas Raoul Wallenberg var
du. Tai padaryta tam, kad būtu 
pagerbtas švedų diplomatas Ra
oul Wallenberg, kuris išgelbė
jo tūkstančius žydų, kai naciai 
buvo okupavę. Vengriją.

SEOUL. — Pietų Korėjos už
sienio reikalų ministeris Kyu 
Hah Choi griežtai atmetė šiau
rės Korėjos pasiūlymą tartis 
dėl abiejų Korėjų apjungimo.

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS -
Į BALTIJOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)
1.
Iki XIII šimtmečio vidurio (1250) lietu

viai laisvai su plačiu Vakarų pasauliu pre
kiavo ir patys savo laivais pasiekdavo kai
myninius Baltijos jūros uostus. Menamai 
krikščionybės platinimo tikslais mozūrų 
atkviesti iš Vakarų Europos vokiečiai kry
žiuočiai, nežiūrint sutartino žemaičių ir 
žemių (samų) pasipriešinimo, 1252 metais 
Nemuno ištakoje, Klaipėdos vietoje, pa
sistatė jų pavadintą Memelburg pilį, ku
rioje jie laikė stiprią įgulą.

Popiežius Innocentas IV, savo rugp. 
mėn. 23 d. 1254 m. išleista bula isakė kry
žiuočiams paskelbti visiems, patiems iš 
tos pilies prižiūrint, kad pagonims (lietu
viams) būtų sulaikyta Nemunu prekyba 
ginklais, druska, drabužiais ir bęndrai 
įvairiais maisto dalykais (arma, sab vestes 
et muitą vitae necesaria). Už tai jie būsią 
Šventojo Sosto apdovanoti tokiomis pat 
malonėmis, kaip ir visi broliai kryžiuo
čiai. (žr.: J. Voigt Geschichte Preussens, 
3-čiasis tomas, 74 pusi.)

Ir nuo to laiko dėl. šio uždarymo lietu
vių tautai vandens kelio į platų pasaulį ir 
kryžiuočių užgaidų pavergti Lietuvą pra-

sidėjo žiauriausios kovos, susijusios su . 
[lietuvių pastangomis tą kelią išlaisvinti. 
Nors Vytautui Didžiajam pavyko žemai
čius nuo kryžiuočių sauvalės apginti (Žal- 
.girio mūšy 1410 m.), bet ilga pajūrio juos
ta paliko kryžiuočių valdžioje drauge su 
Klaipėdos uostu, išskyrus siaurą ruožą 
prie Palangos. Tokiu būdu net 170 metų 
(1252 - 1422) kryžiuočių žiaurūs puolimai 
ir visos pastangos sujungti per Žemaitiją 
jų iš lietuvių užgrobtas žemes liko amžinai 
palaidotos.

Tik po pirmojo pas. karo atsikūrusiai 
Lietuvos valstybei pavyko 1923 m. gana 

Įsunkiiomis sąlygomis Vytauto D. planą 
j(praviesti sieną Nemunu) įvykdyti, ir šį 
‘neabejotinai jai amžių priklausantį 

uostu susigrą- 
visiems gerai su-

jau žinomomis vietovėmis: Tapgava, Vė- 
į lava ir Labgava, toliau Skalavija su Ra- 
’ ganite, Tilže ir Geldupe (Goldapp) bei 
; vėlesnio Angerburgo (Unguros) apylin- 
! kėmis. Šita vyskupijos dalis vokiečių ilgai 
vadinama “Litauisches Samland — Lietu
viškoji Sambija”, šitas faktas neginčyti
nai: įrodo, kad jau tuomet (prieš užval- 
dant šiuos kraštus) Ordinas buvo susidū
ręs su grynai lietuviškomis šalimis”. (164 
pusi.).

Su šiuo, faktu tenka skaitytis, kaip su 
apytikriai minimalia vakaruose lietuvių 
etnografine riba, nes dar lietuviškumu 
pagrįstų duomenų galima rasti iki Paseri- 
jos upės vagos. Taip rusų etnologas Kuš- 
ner (Kyšev) savo veikale: “Etničeskie 
territorii i etnišeskie granicy” Moskva. 
1951 m. rašo: “K momentu vtorženija ne- 
meckich rycarej na territorii jugo - vostoč- 
noj Pribaltikį, severnee i vostočnee linii 
Hajligenbeil — Prejssiš Holland — Allcn- 
štę-įn — Rasteųburg, proživalo tol’ko prus- 

• sko — litovskoje naselenie” (269 pusi.) 
Prieš įsibraunant vokiečių riteriams, pietų 
— rytiįėje Pabaltijo teritorijoje, į šiaurę 
ir rytus nuo linijos Heiligenbeil (šventpi- 
lės) — Pr. Holland — Allenšteino (Alšė- 
nų)>— Rasteburgo (Rastėnų), gyveno vien 
prūsų lietuviai gyventojai, 269 pusi.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Di e n r a š t i 
“NAUJIENAS”

sukurs, savarankią savo valstybę, ar gy
vens sąjungoje su lietuviais.

Kam teko nuodugniai susipažinti su Al- i 
!'girdo ir Kęstučio nusakyta vakarine lietu- ; 
vių etnografine riba, su į rytus ar į šiaurę ! 
nuo šios sienos linijos esančiais vietovar- 
'džiais, upėvardžiais, su senais vokiečių 
kronikinikų užrašais bei vokiečių prieš 
pirmą pasaulinį karą pareikštom nuomo
nėm, tas pilnai liks įsitikinęs, kad ji tei- 
<singai ir pagristai yra nurodyta. Štai pora 
{ištraukų iš Dr. Martyno Anyso veikalo, 
'“Senprūsių laisvės kovos” (1968), kur jis 
aprašydamas Bartą ir Sembą — Sambiją, 
daro pagrįstai šias išvadas:

Apie įkirtą. “Krinta į akis didelis 
skaičius lietuviškai skambančių vietovių 
ir kaimų pavadinimų. Iš to galima daryti 
išvądą, jog Bartos, ypač šiaurinės Bartos 
gyventojai, etnografiškai žiūrint, buvo 
lietuviška kiltis, kurios gyvenamas plotas 
ėjo pagal Alną ligi Galindos sienos’’ (76 
pusl.)>

Apie Sambiją — Žemi ją (vok. Sam- 
Jand). Dr. M. Anysas išvardijęs visą eilę 
vietovardžių, rašo: “Visi pavadinimai 
skamba lietuviškai... Į akis krinta, kad 
Sambijoje iki naujausių laikų randame 
daug lietuviškai skambančių, mažiau sen- 

• prūsiškų ir mažai vokiškų, pavadinimų” 
(78. pusi.)... Ordinas faktiškai įkūrė j,ąu 
1243 m. numatytą Sambijos vyskupiją, 
kuriai be Sambijos pusiasalio jau anks
to buvo priskirti kraštai ir žymesnės vie
tovės į rytus nuo jos. Visa Nadravija, su

lima. šiandien lenkai reikalauja pripa
žinti jiems žemes iki Oderio — Neisės upių 
linijos, istoriniai kaip buvusias slavų, o 
ne vokiečių žemes, net ir neperdėm’ len
kiškas, kaip tai slavų: kašubų, pamarėnų 
ir laužičėnų teritorijas. Iš tieąų tai nėra 
tikros vokiečių žemės. Jos buvo vokiečių 
smurtu ir apgaule įgytos ir. ilgus šimtme
čius okupuotos, kai^ išdava jjį imperiąliz- 
mo ir kolonializmo.

Lygiai ir lietuviųįtąąta. tokias pęat teises 
turi į savo senas etnografines žemes. Jas 
visai aiškiai vakaruose“ ir šiaurėje nusakė 
1358 metais Lietuvos valdovai' Algirdas ir 
Kęstutis vokiečių imperatoriui Karlui IV 
dervbose dėl Lietuvos krikšto Wroclave 
(Breslau). Priėmus Lietuvai krikštą , Kry- 
žįuočių Ordinas turi išsikraustyti iš Pa
baltijo į tuščius žemių plotus, prie Juodų
jų jūrų ginti Europą nuo totorių. Lietuvai 
privalo būti grąžintos jos žemės pietuose 
nuo Mozūrų sienos upe Alna, upe Prieg
lium per Aistmares į Baltijos jūrą, iš jps į 
upės Dauguvos žiotis ir toliau Dauguva ir 
Ąiveksfe su kuršių, žemgalių ir lietgąlių 
gyvenamais plotais, nes jie matyti buvo lai
komi lietuviškomis kiltimis. Sk.: Rrofi V. 
B.AnnJvič: “Monogrofii po istorii Zapad- 
noj RUsii” Kiev, 1885. I. 90 ęusl.; Herman 
de Wartburgc. Chronicon Livoniae). To laL 
ko Lietuvos valdovas geniau; kaip kas ki
tas žinojo lietuviškų žemių tikrąsias ri
bas.. Jie numatė, kad,, kryžiuočiams išsi
krausčius, nors ir labai jų nuniokoti prū-

‘neabejotinai jai įnuo ;
{pajūrio ruožą sul Klaipėdos 
•žinti. ■ šiandien inums visi
prantama šio ruo: o ir uosto reikšmė Lietu
vai. Tai kartoti 
tikslas, išeinant fc mūsų istorinių, 
'nių ir politinių prerogatyvų, glaustai pa
liesti ir panagrincti kai kurias Vakarinės 
Lietuvos etnografmių sienų problemas, ir 
kas pozityvaus šiais reikalais dabar atlie- 
*kama.

Tik XIII šimtmety dideli lietuvių gimi
nės etnografinių žemiip plotai svetimųjų 
buvo užgrobti, jų dkupuoti ir ilgus amžius 
•išbuvo vergijoje. Nežiūrint kiek laiko 
smurto keliu, neteisėtai įgijusi tą turtą be- 

.valdytų, nei įsisenėjimo teise, nei tarp- 
-tautine teise paremtas teisingumas, nuosa- 
•vybės į tą turtą teisių jam pripažinti'nega- ’ saį atsigaus po šimto metų okupacijos ir

netenka. šio straipsnio 
tauti-
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSliS 
IR GERKLlS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Of.so t.ic-t.: PRo4P^:t 8-322$

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK 545.00

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priimu ligonius pagal si mi tarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRoafMct 8-1717

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

Apdraustas perkraustymaa 
H iveiriy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Plac. 

Telu F Rentier 6-1882

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmadL ofisą, uždarytoj 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phom: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrad„ penktadienį nuo 1—5, tree. 

4T šaš tad tiktai susitarus

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL X AL

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

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

CHICAGO. ILL. -60629
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - E1S1NAS 
AKUSlĖKiJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
smepia, saamoind Ml 3-UU01.

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IK Iš LIETUVOS

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef~ GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-970C 
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.

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
vaziuou į Lietuvą arba įsKviesti iš 
uietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų Ukrai pritruks.

Vladas itasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuveze virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoie įstaigoje dabar dir- 
oa dvi lietuvaites — Josephine MHe- 
nūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK • RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

NEPRIPAŽĮSTAME 
JŪSŲ TRIBUNOLO”

(Atkelta iš 2 psl)
sios profsąjungos, daugelis vi
suomenės ir politinių veikėjų 
reikalavo išleisti iš kalėjimo de
mokratus. Prancūzijos, Itali
jos VFR vyriausybės prašė ne
taikyti jiems mirties bausmės. 
Panašiai pasisakė ir Vatikanas”.

Taip ir lietuvių tautos judėji
mas plačiai yra žinomas, re
miamas ir kitų nepamirštamas.

štai kodėl Kremlius taip la
bai susirūpinęs menamai Euro
pos saugumu ir perša visų Eu
ropos valstybių atstovų suva
žiavimą, kuris turėtų, pritarti 
pokarinių valstybių sienų pasi
keitimui, tai yra kad ir Lietu
vos, Latvijos, lEstijos įjungi
mas ir Kremliaus valdas būtų 
pripažintas. Dabargi visos tos 
trys valstybės tebėra tik okupa
cijos padėtyje, o Karaliaučiaus- 
Tilžės sritis tik sąjungininkų 
sutarimu buvo pavesta laikinai 
Maskvai administruoti.

Pokario metu visa Vokietija 
laikinai buvo pasidalinta tarp 
keturių kariavusių valstybių — 
Anglijos, JAV, Prancūzijos ir 
SSSR iki Vokietijoj bus įgyven
dinta teisėta tos šalies vyriau
sybė. Bet Kremliaus Varovai 
savo administruojamoje Rytų 
Vokietijos dalyje įkūrė komu
nistinę santvarką ir tą sritį pri
pažino atskira valstybe, o Ka- 
raliaučiaus-Tilžės žemes įsijun
gė į savo valdas.

Neabejojame, kad to paruoš
to straipsnio autorius A. Jasai
tis taip pat turėjo galvoje Lie
tuvos padėtį, kuri šiuo metu pa
naši Baskų tautos padėčiai.

Tais sumetimais ir minėtinas 
čia jo tas straipsnis. Ir visa, kas 
čia pasakyta galvoje turint, Si- 
mokaičiai ir Simas Kudirka teis
me gali teisėtai sušukti:

Mes nepripažįstame jūsų tri
bunolo! J. Vlks.

Susirinkimų ir pareRgimi
PRANEŠIMA!

— žagariečiv Klubas rengia šokly 
vakarą šeštadienį, balandžio 17 dieną 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. šokiams gros George Joniko .or
kestras. Pradžia 6:00 vai. vak. Kvie
čiam visus narius ir svečius atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti su ža- 
gariečiais. Adele Šankus

— Upytės Draugiškas Klubas ren
gia Atvelykio vakarą, šeštadienį, ba-

įdUtU.u 11 U., vak., Telman ga
um Ave. Veiks

vslgių. Dovanos ir kiti pemarginimai. 
Šokiams gros Valūno pikeslras. Pra
šome visus narius, nares ir svečius 
dalyvauti ir praleisti linksmai vakarą 
su upytiečiais. Komisija ir Vaidyba

— Amerikos Lietuviy Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, balandžio 18 
dieną 1:00 vai popiet, Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

A. A.
ONAI TALALIENEI

i

mirus, josios vyrui Jonui reiškiame nuo
širdžią užuojautą

Matulaitis,
Reiniai

mirus, velionės vyrą, teisininką Joną Talalą, 
Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 4-tos 
kuopos narį Chicagoje nuoširdžiai užjaučia

LSS 4-toji kuopa

ONAI TALALIENEI

lie’p yonr
HEART FUNoV 

help your HEART

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
GtLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR S-0833 Ir PR l-OKM

BUY M. S. MVWOS BONDS

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

pių papuošimai ir sezoninės

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

PETKUS
tėvas ir sūnus

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

Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8600 RE public 7-8601

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
uminnttHtiiHtuninmnti i

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISfAS

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

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą Uždaryta treč.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 .po -pietų,

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

'.Ofiso 4elef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

M. P. STRIMAITIS 
.GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West Vist St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. telu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jei.: PR 8 r 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.’ HEmiock 4-2123 
Rezid. telex.. Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. L

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Antr^ ketv. ir penkt. Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir šeštad. Tel. 425-3050 

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

skausmus ir nervų netvarką.

— ITK TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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 7-93

mirus, josios vyrui Jonui-Talalai, ilgamečiam 
mūsų bendradarbiui, vienatvės ir skausmo 
valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
linkime stiprybės

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. , 
balandžio 15 d. 12:30 vai. popiety mirė mano mylima žmona

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Teisininko ir visuomenės veikėjo žmonai

ONAI TALALIENEI
mirus, josios vyrui Jonui Talalai gilią užuo
jautą reiškia

Stasys Juškėnas ir šeima

ONA TALALIENe - URBONĄVIČIŪTE
Gyv. 6558 So. Artesian Ave.

Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr., Naujamiesčio vals., Nauda- 
rų kaime.

Amerikon atvyko 1949 metais.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas ir daug kitų giminių Amerikoje ir 

Lietuvoje.
Priklausė Lietuvių Studentų šalpos fondui, Lietuvos Dukterų 

draugijai, LDK Birutės d-jai, Lietuvių Filatelistų s-gai “Lietuva”, lie
tuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkei jr kitoms -oiganiza- 
cijoms.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

•Vietoje gėlių prašoma aukoti Amerikos Lietuvių Tarybai Lietu
vos laisvinimo reikalams arba Lietuvos Dukterų ’Draugijai.

Pirmadienį, balandžio 19 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Onos Talalienės giminės, draugai ir ♦pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7*8600.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS C1ENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ANTANAS MARKUS
Gyv. 10524 So. Sawyer Ave. Šešių Metų Mirties .Sukaktis

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

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

Mirė 1971 m. balandžio 16 dieną 10:00 vai. ryto, sulaukęs 56 me
tų amžiaus. Gimęs Chicagoje, HL

Paliko nuliūdę: žmona Violet (Yuktonis), duktė Celeste - Ann 
Markus, sūnus Anthony Markus, anūkė Lysa Mane Markus, pusbrolis 
James Kozak su šeima, 2 seserys — Nellie'Fitzgerald ir Virginia Jons, 
jos vyras Jim ir jų šeimos, dėdė Paul Yuktonis, 2 švogeriai — Edward 
ir Alphonse Yuktonis, giminaičiai — Želvis, KUviekas ir Varkala bei 
jų šeimos, taip pat mirusios Elizabeth Sipaitis šeima ir kiti gimi
nes, draugai bei pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Roselando postui 49.
Šeštadienį, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Leonard koplyčioje, 

10821 So. Michigan Ave.
Pirmadienį, balandžio 19 dieną 8:30 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios i Visų šventųjų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių 4>v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Markąus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnus. Telefonas 
CO 4-2228.

M MF

;: GEORGE F. RUDMINAS
■3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

ISABEL STASIŪNAS
Mirė 1965 metų balandžio mėn. 18 dieną, sulaukusi .73 -metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoje, Marijampolės apskr., Netičkampių .kaime.
Palaidota balandžio mėn. 22 dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: sesuo Julia Galskienė su šeima, brolis Pijušas, 

brolienė Žalnieraitienė su šeima.

Lietuvoje liko dvi seserys: Marija Kiguoliene su šeima, Ona ir 
švogeris Matulevičiai su šeima, brolienė Žalnieraitienė su šeima ir 
Anglijoje, brolienė Ona Juškienė - Old su šeima.

Jau saėjo šeši metai kai ^negailestingu mirtis atskyrė Tave iš 
mūsų tarpo. Mes Tavęs niekuomet nepamiršųne? a

Likom nusiminę tik Tavęs liūdėti ir ant Tavo kapo gėlelę padėtu

Nuliūdę lieka:

Sesuo, brolis, brolienė ir kiti giminės.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
?10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-Sz28 

•649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois

s — NAUJIENOS, CHICAGO 8, M.L. — SATURDAY, APRIL IT, 1971



RŪPINASI IJETITVIŲ 
APYLINKĖM

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizaci
jos Vakiybos pasitarimas įvy
ko š. m. balandžio mėn. 13-lą 
dieną. 6455 So. Kedzie Avė. 
Buvo svarstomi svarbūs mūsų 
koloniją liečiu reikalai, kaip 
pav. priverstinė integracija 
statant namus mažų pajamų 
piliečiams baltųjų gyvenamo
se vietovėse ir kt. Nutarta su
stiprinti valdybos veiklą, jung
tis su kitomis organizacijo
mis siekiančiomis tų pačių 
tikslų. Padidinti mūsų orga
nizacijos narių skaičių skati
nant organizuotis , būti vie
ningais ir bendromis jėgomis 
išeiti ginti mūsų kolonijos gy
vybinių reikalų. Niekados 
nebuvo taip svarbu organizuo 
tumas ir vienybė kaip yra da- 
bor. Tik organizuoti ir vienin
gi būdami, būsime pajėgūs 
ginti darbštumu ir rūpestingu 
mu įgytą gražiąją mūsų lietu
vių koloniją.

Sfnsys Pallaba

bu jūroje ir salose, ir pahu-Į HELp WANTED — MALE-FEMALE 1 
vojęs Floridoje, laimingai SU j Reikia Darbininkv ir Dąrblninkiy I 
grižo i Chicagą ir stojo prie saj^~^~ " -
vo darbo pavyzdingai įrengta 
me. teisi n in kp ulis^. •

■ — Dr. P. Duužvarįis^ Lietji
vos generalinis konsulas čika- .pasikalbėjimui:
goję, visada besirūpinąs Lie
tuvos reikalais, kalbėš meti
nėje Čikagos Lietuvių Tarybas 
konferencijoje balandžio 18 d. 
2 vai. po pietų ChĮcagp Savings 
<& Loan Association,^ 6245 Sį. 
Western Ave. patalpose. Kun.

Tarybos pirmininkas ir vahiy- 
ba praneš konferencijoje na
tinės veiklos darbų apyskaitą. 
Visi kviečiami skaitlingai da
lyvauti.

’ * s
— Aušros gimnazijų suva

žiavimo ir kelionės i Torontą 
reikalais buvę aušrpkai ren
kasi pasitarimui balandžio 18 
d., 3 vai. p. p. Jaunimo centre. 
Prašoma atsinešti nuotraukas.

MISCELLANEOUS 
IvelrOs Dalykai

— Adv. Charles P. Kai, pra
leidęs gražias atostogas Kari-

— Mykolas Žilinskas, žino
mas meno kolekcionierius ir 
knygos mėgėjas, gyvenąs Va
karų Berlyne, susidomėjo Lie
tuvių Profesorių Draugijos lei
džiama knyga “Lietuvos Uni
versitetas’’ ir per vyskupą V. 
Brizgi atsiuntė penkius šimtus 
dolerių mecenato auką šios 
knygos išspausdinimą parem
ti.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. VVAIbrook 5-8063
V - J

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

■f yof lių. gyvybės, svei- 
( ytyjn ] katos ir biznio.

Patogios išsimoke- 
l,mo Miys®*.

£ BACEVIČIUS J
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoli* 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

— Buvę Ssheinfeldo gimna
zijos mokiniai, mokytojai ir 
gyventojai, kurie norėtų da
lyvauti suvažiavime, kuris nu 
matytas š. m. liepos mėn. 3 d. 
Chicagoje, prašomi užsiregist
ruoti iki gegužės mėn. 15 d. 
pas Al. Andriušaitytę - Likan- 
derienę, 6556 So. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629, arba pas J. 
Gudaitytę - Kerelienę, 6904 S. 
Oakley Ave., Chicago, Ill., 
60636. Registracija liečia ir 
Chicagoj bei apylinkėse gyve
nančius. Kartu su registracija 
prašoma atsiųsti ir $5 įmokė- 
jimą už kiekvieną dalyvau
janti asmenį.

State fąnn Fire and Casualty Company į

MARQUETTE MATTRESS CO.
Mattresses Box Springs, all sizes. 
Brand Names, dicontinued patterns. 
Mixmatched sets — up to 50 percent 
off. Bunk beds, trundles, sleepers. 
Bedroom Suites. Quality at low, low 

prices.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815 :<

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

SEKMADIENIO POPIETĖ

Balandžio 18 d. Lietuvių Tau
tinių Namų būstinėje; Chicago
je, bus antroji sekmadienio po
pietė. Pradžia 4 vai. p.

Popietės metu jos dalyviai-ės 
turės malonią progą susipažinti 
su mūsų tremties jaunimo rašy- 
toj a Nijole -Jankute - Užubalie- 
ne ir josios raštija.

Popietės programos vedėja 
aktorė Eglė Vilutienė. Maloniai 
kviečiami visi-os popietėje da
lyvauti.

Trečioji sekmadienių popietė 
bus su aktore Zita Kevalaityte - 
Visockiene, balandžio 25 dieną.

’ (Pr)

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 3-8243

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, 1ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
.  ■■■«! ! ................. .............. . ,1

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

E. ŽUKAUSKAS

f "" —— —     ....

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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PRIŽIŪRĖTOJAI
Reikalinga pora prižiūrėti sinagogą 
Devon-Lincoln apylinkėje. Labai gera 
alga. Veltui butas su baldais darbo
vietėje. Gera proga. ,• Skambinkite 
/N’’ *1 sekmadieni 9:30 —
*12:30 vai. arba nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio 10 vai. ryto iki 3 vai.

popiet. ’
■ TeL 539-9060 - ■

REMODELING & REPAIRS 
FAST & PROMPT SERVICE 

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

& insured. :
Call 725-6411

MISCELLANEOUS 
|v«lrū» Dalykai

TONY’S PAINTING
& DECORATING

Interior & Exterior
Papering it Canvassing. Free Est. 
GENERAL REPAIR WORK 

Call 935-4392 REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

REIKALINGAS 
NEKILNOJAMO TURTO 

(REAL ESTATE)

Marquette Parko apylinkėje.
Geros sąlygos. 

SKAMBINTI
BELL 778-2233

REMODELING
Kitchens, baths, rec. rooms. Also 
floor & wall tiling. Aluminum gut

ters, siding Facia and Soffit.
Free Estimates, guaranteed 

; workmanship.
Call 78&-7191

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnky Reikia

MEN & WOMEN PART TIME 
If you • are presently employed, have 
a car and willing to work 10—12 j 
spare hours a week, you can earn 50 

to Doi oer week • Must be Experienced on Men’s Pants
NEEDED AT ONCE

J to 55 Doi. per week.
- ■ .'Call RE 1-4444
9 A. M. to 12 P. M. and from 

’ 5 P. M. to 6:30 P. M.

Must be able to Read and Write 
English.

AMCO PANTS MANUFACTURING 
CO.

527 So. WELLS ST.
t

QUALITY 
REMODELING

BY EXCELLENT
CRAFTSMAN

477-1361
EXPERT

tiling, ceilings, floors, walls. 
Guaranteed workmanship.

For free estimate call 
779-3731 or 837-8008

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

- FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

150 AKRŲ 
pirmos rūšies pieno produkcijos ūkis 
su inventorium. 60 galvijų. Visi mo
dernūs Įrankiai ir mašinos. Modernus 

3 miegamų namas.
Rašykite: . ■.

DONALD G. KRAUSE, 
Route 5. Box 136, 

MARSHFIELD, WIS. 54449.

GAZOLINO STOČIAI reikalingas dar
bininkas dirbti pilną laiką. Patyri

mas pageidaujamas.
4824 So. CALIFORNIA Ave. 

Tel. VI 7-9327

— Žmonėms reikalaujant, • 
Union Federal pratęsė savo į 
lėkščių programą iki rugpjūčio 
31 dienos. (Pr).

STOCK ROOM

To handle and store materials.
We need an ambitious individual who 
can work withaut supervision. Per

manent, full time work. 
Must read and write English.

CALL FOR APPOINTMENT
226-4800

♦ ŠIANDIEN, 1971 m. balan
džio 17 d. programoj Lietuvių 
Radio Forumo Trečiosios meti
nės.

Programoje: Aloyzo Barono 
montažas — Tolima, Brangi 
Tėvų šalie. Atlieka aktoriai:

Stasė Kielaitė,
Leonas Barauskas,
Jonas Kelečius.
Vlado Ramojaus — Du epizo

dai iš Forumo veiklos.
Programoje dalyvaus garbin

gas svečias iš Romos Prel. La
das Tulaba. Norintieji klausti 
prašomi skambinti 445-6842.

(Pr).

■ ' -- . , — i

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GUY’S PLASTERING 
SERVICE

Guaranteed lowest in price 
& best in quality.

424-9650

TRY-R
HOME IMPROVEMENT

No Job too Small
386-5489 — 

Ask for BOB

DECORATING BY 
GOLD STARR 

EXPERT INTERIOR 
& EXTERIOR.

W7ALL PAPERING
20 Yrs. Exp. Free Est. Reas.
24 Hour Answering Service.

463-6645

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

79-TA IR LOTUS AVĖ.
Grožis ir elegancija yra sudėta į 5% 
kambarių mūrinę rezidenciją tik 9 
metų senumo. 3 labai patogūs mie
gami, pilnai tailomis išklotas rūsys 
su jame kambarių, naudotinu 4-ju 
miegamu. Puiki virtuvė su dideliu 
valgomuoju joje. 2 mašinų garažas. 
Laimė yra užtikrinta šiame name, la
bai geroje apylinkėje. Skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

SECRETARY
Law firm requires secretary 

with experience. Salary com
mensurate with ability.

MR. ROSENBERG 
726-7111

RECEPTIONIST 
Must be attractive. 

Excellent working conditions 
and income.

CaH MR. BRILL
238-7040

COMPLETE PLASTERING 
SERVICE 

Ceilings, rooms, arches & 
patching.

william McDonnell
383-1041

BRIGHTON PARKO 
APYIJNKĖJE 

PARDUODAMAS NAMAS — 
3 butai ir krautuvė.
2 mašinų garažas. 

Tel. LA 3-3555

REMODELING SPECIALIST
Call for free est. on all your 

remodeling or repairs.
“WALT” 
448-2118

CICERO — 9 kambarių mūro bunga
low su $2,000 Įmokėjimu, likusius iš

mokant per 25 metus.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
AKIM NETIKĖSITE kaip gražus 3 

butų mūras Marquette Parke. Čia 
viskas yra: 6—4 ir 3 kambarių butai. 
S35.500. Vertas daugiau.

AR 14.000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat
vėj. Kaina $19,000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, nauias 
garažas, nrieš žaliaji Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. S29.500.

TVTRTT 2 MŪRAI Brighton Parke. 
V>rš $16.000 naiamų metams. Su nuo
laida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildv- 
mas. vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44.000.

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

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės; sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram-pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

DAYS, FULL & PART TIME. 
Apply in person to the housekeeper.

MID AMERICA INN 
5001 West 79 Street 

OAK LAWN, ILL.

♦ Lietuvos Dukterų Draugi
jos PAVASARIO BALIUS ren
giamas balandžio 24 d. Jaunimo1 
centre, 7 vai. vak. Meninę dali 
išpildys Alice Stephens Trio: 
Jonė Bobinienėė, Genovaitė Ma
žeikienė ir Margarita Momkie- 
nė. Programos pranešėja akt. 
Elena Blandytė. šokiams gros 
Bichnevičiaus orkestras. Dova
noms B. Morkūnienės paveiks
las ir kitos vertingos dovanos. 
Šalta ir karšta vakarienė. Auka 
6 dol. Staliukus užsisakyti pa
skambinant Nijolei Vengrienei, 
tel. 233-4345. (Pr).

♦ JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės IV Dainų šven
tė įvyksta s. m. liepos mėn. 4 d. 
Amfiteatro salėje, Cbicagoje.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 West 69th Street, Chi
cago, Ill. 60629, tel. 778-1585. 
Bilietų kainos: $3.00, $4,00, 
$5.00, $6.00 lt $7.00.

Užsakant bilietus telefonu ar 
laiškais, nurodyti kurių kainų ir 
kiek bilietų užsakoma. Užsaky
ti bilietai bus rezervuoti. Neat- 
siėmus užsakytų bilietų iki š. m. 
birželio 15 d., jie bus parduoti 
kitidms.

Kis norėtų, kad bilietai būtų 
pasiųsti paštu, tam bilietai bus 
pasiųsti tik gavus už bilietus 
pinigus. Tuo atveju bilietų už
sakytojas turi atsiųsH kartu su 
pinigais ir sau pačiam adresuo
tų voką su pašto ženklu. Siųsti 
čekius ar money orderius, ant 
kurių užrašyti; Pay to the order 
of Lithuanian Song Festival 
Committee, — adresas: 2511 
West 69th Street, Chicago, Ill. 
60629, tel. 778-4585. (Pr).

FOR WORKING MOTHER
Live in housekeeper, one 12 year old 
girl. 5 day /week. Mon. through 

Friday. $45.00 per week.
References. Some English necessary.

Mid Nbrth.
281-3846

Full time.
NORTHWEST MAILING 

SERVICE 
4834 ARMITAGE 

Call 237-2264

TYPIST - SECRETARY 
for engineering firm in 

Park Ridge. 
Call For appointment. 

297-6120 
Salary open.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

6 — OPERATOR 
REALITY SALON EQUIPMENT

7 year old, custon made 812,000 
walue. Will sell for $5.000.

Tel. 395-0729

RENTING IN GENERAL 
N u o m o t

CICERO išnuomojama suaugusiems 
4 kambariai su 2 miegamais, veranda, 

gazo šilima ir kitais patogumais. 
1410 So. 49 Ave. Tel. TO 3-0609

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vir
tuvės privilegijomis mažos šeimos 

name. Tel. GR 6-6497.

MARQUE ri’E PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys mažos šeimos 
bute dirbančiam arba pensininkui. 
Galima naudotis virtuve ir kitais pa

togumais. Tel. WA 5-6742.

4 AND 3% ROOM 
APARTMENTS.

NEWLY DECORATED 
Stoves and refrigerators. 

$130—120 per month. 
Adults. No dogs.

472-8737 or 338-1024

GOFF CONSTRUCTION CO.
Complete Remodeling Service for 

South Side &. South Suburbs.
• Porches • Room Additions
• Kitchen • Wall Paneling
• Bath • Siding • Maintenance.

Phone 798-7980

TILING WORK
Ceramic tile, bathroom, kitchen
& floor tiles. Also remodeling 

work.
For free estimate call BILL 

631-3663

3 BUTŲ PRIE 59-TOS IR 
PULASKI

Nepaprastas 2 aukštų mūras ant dide
lio 50 pėdų sklypo. 3 labai modernūs 
ir patrauklūs butai: du dideli po 4% 
kamb. ir 3 kambarių angliško tipo 
butas. Hollywood stiliaus vonios, ra
diant šilimos sistema, labai ekono
miška ir patikima operavime, puiki 
apylinkė prie 59-tos ir Pulaski. Ne
vietinis savininkas _ davė Įsakymą 
skubiai parduoti. Būk gudrus ir ap

dairus. Skambink stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

GENERAL CARPENTRY 
& PLUMBING. REPAIRS 

OF ALL TYPES 
Prompt service, reasonable 

rates. Licensed and Insured. 
Call 344-2485 after 5 P. M-

PALIKIMAS._ Gražus šviesių plytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik S22,500.
Tel. 471-0321.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ?a- 
zu. aluminnaus langai, 2 automobiliu 
Brazas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima ?azu. aluminiiaus langai, centri
nį vėsMmas. 2 automobilių Garažas, 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29,000.

I’A AUKŠTO apvnaujis mūras. 
Radiant šilima pažu, aluminijaus lan
dai. 2 automobiliu garažas, netoli 
MaroupHe Park n baznvčios. $33.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karsto 
^anden^ sHlrna gazn. 2 auto garažas,

"^arke.- $23 500.
12 BUTU 4 metu, mūras. PadiaM 

Šilima aluminijaus langai. 12
antomobiliu nastafvti viefa. Platus 
sklvuas. Virs $24.000 pajamų me- 
famą Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

WOODEN FENCES 
Built to order also 

fence repair. 
Reasonable rates. 
Phone 748-6689 

at any time.

NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits. 
469-1241 or 867-7799 — 

FRANK HUDSON

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, HI. 60632. TeL YA 7-5980

SA^flNINKAS PARDUODA 4 BUTU 
MŪRĄ Marouptfe Parke. 2 po 4 ir 

2 po 5 kamb butai. 
Tel. 476-2907.

1 ■ ' 1 o

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

PARDUODAMI
GERIAUSI SKLYPAI

PRIE VANDENS
Privataus ežero apylinkė.

Arti Chieaffos.
Skambinti wt? wnwARD

Tel. 485-8750

DECORATING 
& Small Carpentry Work. 

Interior & Exterior painting. 
Free estimates. 

Licensed and insured. 
Call 376-0255.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpubtlc 7-1941

CHANGING TO GAS 
OR OIL HEAT?

Call me and save money. Established 
40 years. We buy direct from factory 

& hire no salesmen.
HERITAGE 488-3400.
Daily till 10:00 P. M.

WOODCRAFT SHOP
Carpentry-Cabinet Work-Repairs 

General Contracting 
All Kinds Repair Work. 

Between Davis and Church.
1613 MAPLE AVE.

Tel. UN 4-6462

Federating ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paraly paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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

REMKTTF TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
PigO« automobiliv draudimai.

A ABALL ROOFING 
Įkarta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arbs 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
tekame “tuckpointlng” darbus. Esama 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




