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3 JEGU LOROPO JE
NIGERIJOS AMBASADORIUS DĖKOJA 
SOV. SĄJUNGAI UŽ KARINĘ PARAMĄ

MASKVA. — Nigerijos ambasadorius Maskvoje Kurubo 
spaudos konferencijoje labai išgyrė Sovietų Sąjungą už jos pa
ramą Nigerijai civilinio karo metu. Jis pareiškė, kad Biafros pra
laimėjimas daugiausia buvo dėl tos sovietų paramos. Ji daugiau 
prisidėjusi, negu visos kitos valstybės, kartu paėmus. Ambasado
rius pagyrė ir tai, kad sovietai, suprasdami Afrikos jautrumą, 
nesigyrė savo parama, tačiau nuo pat karo pradžios rėmė Nigeriją 
savo lėktuvais, artilerija ir kita karine medžiaga, bei padėjo Ni
gerijai politiniai.

Prieš Biafros atsiskyrimą nuo 
Nigerijos, sovietų parama Nige
rijai buvo labai menka. Nuo 
1954 iki 1967 metų sovietai Af
rikai davė 858 milijonų dolerių 
paramos, tačiau Nigerija iš tos 
sumos negavo nė cento. Nigeri
ja buvo laikoma vakarų įtakos 
valstybe, prieškomunistine savo 
nuotaikomis. Karui prasidėjus, 
abi kovojančios pusės: Biafra ir 
Nigerija paprašė sovietų ginklų. 
Sovietai nutarė padėti Nigerijai 
ir ėmė tuoj siųsti jai bombone
šius, kitus lėktuvus ir artileri
jos pabūklus. Sovietai tikėjo, 
kad Nigerija laimės ir reikia pa
remti stipresnę pusę.

Vakaruose neabejojama, kad 
sovietai dabar Nigerijoje ban
dys tuos šiltus santykius toliau 
plėsti. “Pravda” rašo, kad vaka
rų valstybės siekusios sutruk
dyti Nigerijos vieningumą, pla
navusios įvairias “imperialisti
nes intrigas”, norėjusios laikyti 
Nigeriją politinėse ir ekonomi
nėse grandinėse.

SAIGONAS. — Šiaurės Viet
namo daliniai apšaudė per vieną 
naktį 55 sąjungininkų stovyk
las raketomis ir artilerijos svie
diniais. Du amerikiečiai žuvo 
ir 23 buvo sužeisti. Saigone te
roristai susprogdino bombą di
deliame teatre, tačiau jis buvo 
tuščias ir žmonių aukų nebuvo. 
Greta buvę amerikiečių karei
vių butai buvo apgriauti, tačiau 
sužeistų nebuvo. Teatras buvo 
visai sugriautas.

STOKHOLMAS. — Švedija 
vėl priėmė 18 amerikiečių, pabė
gusių nuo karo tarnybos ar de
zertyravusių kareivių. Jie galės 
gyventi Švedijoje neribotą lai
ką, tačiau negaus politinio pa
bėgėlio statuso. Švedijoje prisi
glaudę jau 357 amerikiečiai.

VATIKANAS. — Popiežius 
priėmė Los Angeles arkivysku
po, kardinolo McIntyre pasitrau-

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS ATSAKO 
Į SEN. M. MANSFIELDO REZOLIUCIJĄ

WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas per savo 
pasekretorių Elliot Richardsoną paskelbė atsakymą tiems sena
toriams, kurie ragina sumažinti Europoje laikoma Amerikos ka
riuomenę. Richardsonas kalbą pasakė Čikagoje, tačiau ji buvo iš
dalinta spaudai Washingtone. Senatorius Mansfieldas, sen. Sy- 
mingtonas ir kiti, jau nuo 1967 metų ragina išvežti iš Europos 
bent dvi amerikiečiii divizijas. Tuo būtų sutaupyta nemažai pi
nigų, o kartu, pačios Europos tautos būtų priverstos daugiau pa
galvoti apie savo gynybą. Sakoma, kad šią “Mansfieldo” rezoliu
ciją jau pasirašė 51 senatorius.

Į David Samoff, kurio vėliausia nuotrauka yra kairėje, viršuje, visa gyvenimą praleido radijo, televizijos ir elek
tronikos pramonėje. Jis pasitraukė iš RCA prezidento vietos po 50 tarnybos metu. Iš jo albumo paimtos fotogra
fijos rodo jį grupėje su Charles Steinmetz ir Albert Einstein, kairėje. Viršuje dešinėje jis matomas kario unifor

moje. Karo metu jis išsitardavo generolo laipsnį.

Nigerijos ambasadorius šavol*^ iš pareigų. Jis yra 84 rno jX

IZRAELIO TANKAI JORDANO ŽEMĖJE
Atstovas Pucinski ragina remti Izraelį

AMMAN AS. — Stiprios Izraelio jėgos su taikais, šarvuo
čiais ir artilerija, remiamos aviacijos, peržengė paliaubų liniją į 
Jordaną ir ten 20 valandų išbuvo, valydamos arabų partizanų bun
kerius, stovyklas ir ginklu pozicijas. Kovose d:

kalboje nurodė, kad daug jo 
krašto studentų studijuoja Mas
kvoje. šis Maskvos parėmimas 
esąs brangesnis ir svarbesnis už 
vakariečių siunčiamas dėžutėse 
dešreles, žirnius ar nešiotus šil
tus švarkus, kurių tropikų kli
mate visvien negalima nešioti.

Sovietų Sąjunga nerėmė Biaf- 
ros, nes jos akimis žiūrint, Biaf- 
ra padarė didžiausią nusikalti
mą, panorėdama atsiskirti nuo 
Nigerijos federacijos. Maskva 
tuo klausimu yra labai jautri. 
Kremliaus vadams neduoda mie
goti mintis, kas įvyktų, jei pu
sė visų Sovietų Sąjungos gy
ventojų, keliolika pavergtų ru
sų imperijos tautų panorėtų at
siskirti nuo sovietų federacijos 
ir paskelbtų steigiančios savo 
nepriklausomas valstybes. Čia 
glūdi ir sovietų palankumas Ni
gerijai, o ne atskiro gyvenimo 
panorėjusiai Biafrai.

tų amžiaus.
BEIRUTAS. — Lebano vi

daus reikalų ministeris Jumblatt 
aplankė Lebano žydų rabiną ir 
apgailestavo žydų mokyklai te
roristų bombos padarytą žalą. 
Lebanas gerbia visas tautybes, 
visas tikybas ir nesiekia diskri
minuoti jokios. Lebanas skiriąs 
žydus nuo “zionistų” — pareiš
kė ministeris.

Kainos pakilo 
visame pasaulyje 

ŽENEVA. — Infliacija praė
jusiais metais nebuvo vien Ame
rikos problema. Tarptautinė 
Darbo organizacija, kuri yra 
Jungtinių Tautų agentūra, pa
skelbė statistinius duomenis, ku
rie rodo, kad 1969 metais visi 
pramonės kraštai pergyveno kai
nų kilimą.

Vartotojų prekių kainos net 
22 šalyse pakilo tarp 5% ir 10%. 
Tarp tų šalių yra Amerika, Bri
tanija, Prancūzija, Japonija ir 
Olandija. Virš 10% kainos pa
kilo penkiolikoje valstybių.

Prancūzijoje vyriausybės kon
trolės kainų ir kreditų srityje 
neatnešė kainų stabilizavimo. 
Vyriausybė tikisi, kad iki šių 
metų gegužės mėnesio kainos 
stabilizuosis. Prancūzijos atve
jis įdomus tuo, kad vyriausybės 
priemonės yra tos pačios, kurių 
Amerikoje griebėsi prez. Nixo
no vyriausybė: aukštos palūka-

Ar negras nušovė 
panterų veikėją?

ČIKAGA. — Teismo apklau
sinėjime dėl dviejų Juodųjų Pan
terų mirties, policijos ginklų ek
spertas John M. Sadunas paliu
dijo, kad kulka, išimta iš žuvu
sio panterų vado Fred Hampton 
kūno buvo 30 kalibro. Vienin
telis policininkas, kuris tokį ka
rabiną. ta naktį turėjo, buvo ne
gras policininkas James Davis.

Toliau John Sadunas patvir
tino, kad medžioklinis šautuvas, 
kuris buvo rastas panterų bu
te, turėjo ant buožės kraujo, ku
rio tipas atitinka kito žuvusio 
panterų vado Mark Clark krau
jo tipą.

Kaip žinoma, šis inkvestas ati
darytas dėl to, kad policija, ku
ri atėjo į panterų butą ieškoti 
ginklų, tvirtina, kad panteroj 
pradėjo susišaudymą, kuriame 
du jų žuvo. Panteros ir kiti ne
grų veikėjai bando įrodinėti, kad 
policininkai jų vadus nušovė 
miegančius lovoje.

~ . lafejavo ir Saudi
Arabijos daliniai, stovintieji Jordane. Kovos įvyHĖ, Į pietus nuo 
Mirties jūros. Toje apylinkėje arabų partizanai paskutinėmis 
dienomis padidino savo puolimus. Al Fatah arabų organizacija 
sako sunaikinusi du izraelitų tankus. Izraelis tvirtina nuostolių 
neturėjęs. Tai buvo ilgiausias mūšis tarp jordaniečių ir izraelitų 
nuo 1967 metu karo.

Okupuotame Gazos pakrašty
je arabas įmetė granatą į Izrae
lio autobusą, kuris buvo tuščias. 
Vairuotojas paspėjo iššokti prieš 
granatai sprogstant ir todėl nu
kentėjusių nebuvo.

Jordano užsienio reikalų mi
nisteris Rifai, grįžęs iš Kairo, 
paskelbė, kad vasario 7 d. įvyks 
nauja arabų vadų konferenci
ja, kurioje dalyvaus tik akty
viai prieš Izraelį kovojančios 
arabų valstybės.

Paryžiuje lankosi trys demo
kratai, Atstovų Rūmų nariai. Il
linois atstovas Roman Pucinski 
pareiškė, pasikalbėjęs su 
cūzų parlamentarais, kad 
cūzija svarsto parduoti 
Mirage lėktuvų ir Irakui, 
seniai pažadėjo 50 tų lėktuvų Li
bijai. Prancūzija tai daranti 
ekonominiais sumetimais. Už 
lėktuvus Prancūzija gaus Irako 
nuolaidų žibalo rinkoje ir galės 
už žibalą mokėti frankais, o ne 
doleriais, kaip iki šiol. Pucinski 
nuomone, kurią jis susidaręs lan
kydamasis Izraelyje ir dabar 
Prancūzijoje, Viduriniuose Ry
tuose greit kils naujas visuoti
nis .karas. Prancūzų ginklai su
stipriną arabų užsispyrimą ne- 
siderėti su Izraeliu. Todėl Ame
rika turinti parduoti Izraeliui 
bet kuriuos ginklus, reikalingus 
Izraelio gynybai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

pran- 
Pran- 
naujų 
Ji ne-

nos, kreditų varžymas, didėjan
tis bedarbių skaičius, pramonės 
produkcijos mažėjimas. Nežiū
rint tų priemonių, kainos abie
jose šalyse pernai pakilo 6%.

Prancūzijoje norint pirkti nau
ją automobilį, reikia įmokėti 
50%, o likusius pinigus sumokė
ti per 15 mėnesių, mokant iki 
15%, už paskolą. Kreditų suvar-' mėnesiui, 

j žymas Prancūzijoje padidino vaikai, nežiūrint į tai ar jų tė- 
Ibankrutuojančių biznių skaičių.:vai turtingi ar skurdžiai.

NEW YORKAS. — Senato
rius George McGovern iš Pie
tinės Dakotos kritikavo prezi
dento Nixono šalpos programą ir 
pasiūlė vyriausybei mokėti vi
soms šeimoms vaikų priedus, ku
rie siektų nuo 50 iki 65 dolerių 

Priedus gautų visi

Richardsono kalboje sakoma, 
kad sumažinti Amerikos jėgas 
Europoje būtų neišmintinga ka
riniu požiūriu, politiškai tas su
keltų sukrėtimų Europoje, o 
ekonominiu požiūriu nebūtų daug 
sutaupyta. Europoje dabar yra 
31-0,000 amerikiečių kareivių. 
Kariuomenę sumažinus, Europos 
valstybės ir kiti Nato nariai pa
tys gautų pagundą mažinti sa
vo dalinius. Jeigu kiltų karas, 
padidėtų galimybė, kad tektų 
griebtis branduolinių ginklų, ne
sant pakankamai įprastų kariuo
menės jėgų.

Amerikos j ėgų sumažin?.r.s 
sukrėstų Europos valstybes, jos 
imtų Amerika nepasitikėti, — 
sako Richardsonas. Dabartinės 
amerikiečių išlaidos Europoje 
yra dalinai padengiamos euro- 

; piečių ginklų pirkiniais Ameri- 
i ko j e. Ginklų pardavimas suma
žėtų.

Dar svarbus klausimas atsi
rastų Vokietijoje. Ji pradėtų 
daugiau rūpintis savo gynyba, 
pradėtų ginkluotis ir didinti sa
vo karines jėgas. Tas nepatiktų 
ne tik patiems vokiečiams, bet 
tam nepritartų ir kai kurie Vo
kietijos sąjungininkai Nato or- 

• ganizacijoje. Vokietijos stiprė- 
I j imas sutrukdytų Bonos vyriau- 
i sybei siekti geresnių santykių 
su Rytų Europa.

Nauja infrarau- Pagaliau vyriausybės studi- 
................... įjos parodė, kad nors sugebėji

mas greit perkelti karines jėgas 
iš Amerikos į Europą yra daug 
didesnis, negu anksčiau, krizės 
atveju, toks perkėlimas būtų su
rištas su pavojais perkeliamiems 
daliniams, Įneštų sumišimą. Per
kelti daliniai nebūtų tokie efek
tyvūs, kaip ten jau esą daliniai.

Vyriausybė ir toliau yra nu
tarusi laikyti savo karines jėgas 
Nato žinioje. Jėgų sumažinimo 
iš principo neatsisakoma, tačiau 
jam laikas dar nėra pribrendęs, 
— pareiškė pasekretorius Ri
chardsonas.

tankus atskirai
WASHINGTONAS. — Vakar 

rašėme apie Vakarų Vokietijos 
bendrai su Amerika
naują sunkųjį kovos tanką. Tą 
pačią dieną gynybos pasekre- 
torius David Packard paskelbė, 
kad tos minties atsisakyta ir 
ateityje Vokietija ir Amerika 
statys sau atskirus tankus. Prie

, to sprendimo prisidėjo ii' taupu
mo sumetimai, lėšų stoka. Ame
rikiečiai nutarė statyti panašų 
tanką, kaip vokiečių, tačiau pi
gesnį, be kai kurių to tanko sa
vybių.

Net ir tas amerikiečių, pa
prastesnis tankas kainuos tarp 
500,000 ir 600,000 dolerių. __ 
gamyba bus pradėta 1975 me
tais. Jis pakeis dabartini M-60 
Amerikos tanką, kuris kainuoja 

’ apie 415,000 dol. kiekvienas.
Bendrą tanką su vokiečiais

Olandijos vyskupai 
prieš celibatą

UTRECHTAS. — Olandijos 
katalikų vyskupai, po savo užda
rų pasitarimų, paskelbė nuomo
nę, jog Olandijos katalikų baž-^ 
nyčiaf būtų sveikiau, jei vedę! 
vyrai galėtų tapti kunigais ir jei, buvo nutaręs statyti buvęs gy- 
kunigai, kurie vedė ir dėl to nybos sekretorius McNamara, 
pasitraukė iš Bažnyčios, būtų ,Tas MBT-70 tankas (Main Battle 
vėl priimti atgal. Vedę kunigai 
galėtų dirbti kartu su tais, ku
rie pasirinko celibatą.

Šis Olandijos vyskupų pareiš
kimas yra griežtai priešingas 
Popiežiaus reikalavimui, kuris; 
buvo neseniai paskelbtas Vati-Į 
kano laikraštyje. Popiežius dar 
prieš Olandijos Bažnyčios tary
bos susirinkimą apeliavo i vys
kupus, ragindamas juos kietai 
ginti celibato taisyklę. Olandi
jos katalikų taryba didele balsų

♦ Irakas paskelbė išaiškinęs 
sąmokslą, kuriame dalyvavę 
liaudies priešai ir. imperializmo 
agentai. Jie siekę nuversti vy
riausybę. Tą pačią dieną įvy
ko karo lauko teismas ir už 
dviejų valandų 12 sąmokslinin
kų buvo sušaudyti. Jų tarpe bu-

dauguma nubalsavo, kad kuni
gų celibatas turėtų būti ne pri
valomas, bet laisvai pasirenka
mas ar atmetamas.

Jau nekartą Olandijos katali
kų kunigai ir vyskupai yra pa
demonstravę savo disciplinos sto
ką. Popiežius dar 1967 metais 
paskelbė encikliką, kurioje bu
vo plačiai paliesti ir celibato rei
kalai.

Buvo ir daugiau nepaklusnu
mo apraiškų. Popiežius 1968 me
tais liepos mėn. pasisakė prieš 
gimimų kontrolę mechaninėmis 
ir cheminėmis priemonėmis, ta
čiau Olandijos katalikai su savo 
vyresnybės tyliu pritarimu to
liau plačiai vartoja gimimo kon
trolės priemones.

Olandų katalikai tęsia bend
ras pamaldas su protestantais 
ir žydais, peržengdami Vatika
no nustatytas tokiems ekume
niniams santykiavimams ribas.

Pagaliau, Olandijos katalikų 
vadovybė pritarė išleidimui nau
jo katekizmo, kurį Popiežius pa
smerkė 1965 m. rugsėjo mėn.

Vatikano spaudimą apsunkina 
tai, kad Olandijoje katalikai yra 
labai veiklūs, domisi parapijų 
reikalais, diskutuoja teologinius 
klausimus ir yra laikomi stip
riu katalikų Bažnyčios ramsčiu. 
Vyskupai nurodo, kad kunigų 
skaičius mažėja, nuo 1965 metų 
iškrito net 400 kunigų. Kada

vo keli atsargos karininkai.
♦ Inkvestas dėl “juodųjų pan

terų” mirties Čikagoje pasibai
gė. Juri komisija svarstė va
kar, kokį paskelbti mirties prie
žasties srprendimą.

♦ Pietų Vietnamas greit tu
rės pilną karo aviacijos diviziją, 
— pirmąją. Saigono vyriausybė 
turi apie 400 lėktuvų.

♦ Prancūzijos parlamente pa
aiškėjo, kad vyriausybė, jau pa
žadėjusi Libijai '0 kovos lėktu
vų, nutarė parduoti dar 50, iš 
kurių 30 bus kovos ir 20 apmo
kymo lėktuvai. Opozicijos at
stovai klausinėja, kodėl dviejų 
milijonų tautai, kaip Libijai, rei
kia tiek daug karo lėktuvų. įta
riama, kad tie lėktuvai bus pa
naudoti prieš Izraelį.

♦ Vyriausybės atstovai Wa
shingtone patvirtino, kad Ame
rikoje tikrai atsiradęs namų sta
tybos nukritimas kuriuo susi
rūpinęs ir prezidentas. Vis sun
kiau darosi gauti naujiems na
mams paskolų.

♦ Prezidentai Nixonas žada 
atvažiuoti į Čikagą vasario 6 d. 
konferencijon, kur bus svars
tomi aplinkos teršimo klausimai.

♦ Belgijoje Europos Rinkos 
užsienių reikalų ministerial ne
susitarė dėl sąlygų Britanijos 
įstojimui į rinką. Naujas su
važiavimas bus vasario 5 d.

Tank) turės 152 mm. patranką, 
kuri galės šaudyti “Shillelagh” 
vairuojamą raketą arba stiprų 
artilerijos sviedinį. Tankas tu- j 
rėš automatinį amunicijos kro
vėją, dėl to, tanko įgula tebus

j trys asmenys.
Į donų spindulių sistema leis tan- j 
i kui surasti taikini ir tamsia i
j naktį. Spyruoklės bus tokios, 
i kad ir. nelygiame kelyje ar lau- 
: kuose tankas išlaikys savo taik
lumą.

Abu kraštai: Amerika ir Vo
kietija pagamino po aštuonis 
prototipus, kuriuose buvo ne
mažai mechaninių problemų. 
Tankas išėjo per brangus. To
dėl Amerika dabar statys piges
ni, o Vokietija liks prie bran
gesnio prototipo. Kai kurios 
abiejų tankų dalys bus tos pa
čios, kad reikalui esant, jas bū
tų galima keisti tarpusavyje.

Prezidento kalba
WASHINGTONAS. — Šian

dien prezidentas Nixonas pasa
kys abiems Kongreso rūmams 
kalbą, vadinamą “State of the 
Union address”. Prezidentas pa
reiškė laikraštininkams, kad pir
mą jo kalbos redakciją perskai
tyti truko dvi valandos ir pen
kios minutės, todėl jis nutaręs 
kongrese . kalbėti daugiau apie 
vidaus reikalus, o už kelių sa
vaičių pasakyti atskirą kalbą 
apie užsienio politikos reikalus. 
Kongreso nariai tą kalbą gaus 
iš jo raštu.

Trumpiausia “State of the 
Union” kalba buvo pasakyta pre
zidento Woodrow Wilson, ku
ris kartą užtruko tik 15 minu
čių.

1957 metais buvo įšvęsta 421 
kunigas, tai pernai jų buvo tik 
145.

Pertraukė sovietu
orkestro koncertą

— Mas- 
koncertą 

Washing- 
jauni vy-

WASHINGTONAS. 
kvos Filharmonijos 
Konstitucijos salėje, 
tone pertraukė penki
rai ir moterys, pūsdami garsiai 
šofarus, tradicinius žydų ragus. 
Iš balkonų Į klausytojus pasi
pylė lapelių lietus.

Tai vėl buvo Amerikos žydų 
demonstracija prieš sovietų val
džią, kuri persekiojanti sovietų 
žydus. Demonstraciją surengė 
komiteto kovai prieš genocidą 
Wasbingtono skyrius. Neseniai 
šios organizacijos nariai buvo 
prisirakinę prie Sovietų Sąjun
gos ambasados Washingtone 
tvoros.

Koncerto organizatoriai pa
reiškė, kad jie jaunuolių nekal
tins. Po trumpos pertraukos so
vietų orkestras tęsė savo kon
certą.



DETROITO LIETUVIU BENDRUOS I

priklausomybės atsea- 
kakčiai artėjant, Be-; 
.ietuvių Organizacijų 
ėl ruošiasi ją kuo iš-Į

ir kur minėsime Nepriklausomybes Dienq?
Pohert P. Griffin, R. Mich. Ku
ris mūsų veiksnių atstovas bus 
’agrindiniu kalbėtoju, tuo tar
pu dar nėra žinoma.

leninėje dalyje pasirodys Sta
sio Sližio vedamas apie 70-t»es

Dloco vaidyba, paskutinį kar- jaunuolių choras, pastiprintas 
o ėdž avusi sausio 11 (L, jau trimis smuikais, gitara ir akor- 

’*e*k ^alutmai nustatė minėki deonu; ir tautinių šokių grupė 
imo programą, čia pateiksiu ^šiJainė*’, kuriai 21-mus metus 

ap*e jau žinomus progra- sėkmingai vadovauja Galina Go- 
mos dalyvius bei minėjimo lai-?bienė.
Ką ir vietas. j Minėjimo metu bus renkamos

Vasario šešioliktoji bus mini-į aukos, kurios, kaip visada, bus 
sekmadieni, vasario 15 d. Pa- i pasiųstos Amerikos Lietusių Ta- 

*į pradžia bus 9:3(> vai. ryto, Srybai — Lietuvos laisvinimo rei- 
-r e Detroito miesto rotušės. J kalams. 
(ia jaunimo organizacijų atsto
jai iškilmingai iškels Lietuvos < 
trispalvę. Dloco vadovybė, la-F 
bai bijojusi, jog naujas burmisH 
tras vėliavos kelti nebeleis, bet;. . ... .... ... . . . . .. , kuna mums paliko jau uelė dimą vis aelto gavusi, kviečia: 
**• kuo daugiau suaugusiųjų pu-j 
ti kos šioje iškilmėje dalyvauti, j

^’■n^ldcs už I ietuvos laisvę' 
bus la komos visose trijose lietu- į 

vių katalikų bažnyčiose: šv. An-į 
^no. Dieviškos Apvaizdos ir šv. j 
“e^ro. Jų laiko neskelbiu, nes į 

ivyks Įprastu sumos metu; 
r caraoie iai patvs žino kada.? 

Pamaldų metu dalyvaus orga
nizacijų atstovai su vėliavomis. • 

Iškilmingasis aktas, kaip per-' 
pora ankstesnių metų, 

žinomo- 
bulvaro 
sankry- ■ šyV 

j daugiau

lai ir 
vyks Marcy kolegijos

ir Southfield greitkelio 
'o’:e. Pras’dės 3 vai.

Kai rašau, 
d~ivkas. kad
viršūnių kalbės

pirmi- 
v <*kio

Detroito Lietuvių Namų veikėjai: iš kairės bu vys Ilgametis Namų 
m akas ir dabartinis LB Detroito pirmininkas Jonas Gužutis ir Namę 

tvarkyto}** Jonas Atfcočartis.

Al
s-
o

nmlu 
parti ji 
suryti”

Humo-

a keletas šimtų

Dar 3 metus laukti

Darajs-Gircno kl. 
nariu susir nicimas

Metinis Dariaus ir Girėno klu
bo narių susirinkimas įvyksta 
vasario 1 d. Lietuvių namuose. 
Pradžia 12:30 vai. Vienas iš de
šimties darbotvarkės punktų 
(8-tas) bus naujos valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimas. 
Tai, be abejo, labai svarbus da- 

vakarienė. ši karte vakarienė! ne tik visiems nariams, 
ivyks vasario 14 d.,‘ šeštadieni, i tatai su dideIiu dėmesiu seks 
Lietuvių namuose. 7:30 vai. va-;ir ne "a™' T" 
karo. Rengėjai labai urašo. jog kad I?ariaus G!reno klu‘ 
reikalą gerai suprantantieji vi- yra tikrasis Lietuvių namų 
^omanininkai registruotus! iš Ganytojas, užpirkėjas ir da- 
anksto nas šiuos Dloco valdy-lbar ^laikytojas. Apie tai esu 
‘■os narius: pirmininką Kaži Vei-' šiarae dienraštyje dešimtis kar- 
kuti. tel. 924-6- 69. Vacį ’ Lėlį, ra5ęs- Nuo patriotiškos ir rei- 
tel. 2'8-7309 ir Antaną Sukaus-; 
ką. tel. TA 6-5678.

Skaitytojus prašau čia 
programą pasilaikyt 

jos nebekartosiu. Tik, 
jau beveik tikras minėjimui artėjant, pasistengsiu 
iš JAV politinių: • askelbti pagrindinio kalbėtojo 

AV senatorius pavardę.

Nors, kaip sakiau, dar ir nė- 
' ra paaiškėję, kas bus pagrindi-' 
nis kalbėtojas, bet laikantis gra- j 
žios daugelio metų tradicijos, 

. .. j— -.1 se-viecia , : . , . . . ...natvės ir dažnu atveju del mir- 
’ ties iŠ Dloco veiklos dingę se- 
‘ nieji ateiviai, minėjimo išvaka- 

se bus rengiama jam pagerbti į

sura
nes:

ala suprantančios D.-G. klubo 
valdybos priklauso ir L.

• gerbūvis.
Į visuotini susirinkimą 

dama dabartinė valdyba 
primena, kad susirinkimo metu 
bus galima užsimokėti ir nario 
mokestį. Reikia manyti, jog ir 
nariais dar nesantieji, galės Į 
Dariaus ir Girėno klubą Įstoti. 
Taigi, tikrai gausiai turime šio 
klubo visuotinam susirinkime da
lyvauti.

.oie Klaj*
— kitq kartq

Nebesuspėa?.mas visko šiam 
kartui aprėpri, apie sausio 18 
d. Lietuvių namuose įvykusį 
Klaipėdos atvadavimo minėjimą 
parašysiu sekančią savaitę.

K’ r yra silpnas, tai čia 
vįei n ttose uni versitetuose — 
katalikiškame Detroito univer
sitete ir Wayne valstybiniame; 
uni.ersitete padėtis yra visai > 
apleista. Wayne bibliotekoje dar 
via vienas kitas veikalas apie 

etavą (daugumoje mano pa
ties parūpintų); Detroito uni-; 
versitete, kuriame dirba pora 
lietuvių dėstytojų, beveik nieko 
nėra aoie Lietuvą, ypač iš šių 
laikų, šalia Detroito esantis Mi- 
eh'gano universitetas turi jau 
šiek tiek geresni lietuviškų kny
gų skyrių, bet tai tik pradme
nys.

William J. Scott tikisi, kad fe
deralinė valdžia griebsis skubių 
fygiy priversti lėktuvus savo 
dūmais nebetersti aplinkos. 
Klausimas tik, kaip greit

Aprūpinkime Detroito 
bibliotekas lietuviškomis 

knygomis
Užpraeitais metais Detroito 

viešoje centrinėje bibliotekoje 
Stefos Kaunelienės ir Jurgio 
Baublio pastangomis buvo su
rengta lietuviškų knygų, tauto
dailės ir kitų eksponatų paro
da, kuri Detroito lietuvių gyve
nime buvo pirmas toks Įvykis. 
Parodą pamatė daug žmonių ir

i • iikvies- , . -
taipgi ■ *uva w lietuvius. Parodos pa- 

i sėkmėje Detroito viešoji !bib- 
i lioteka užsisakė Lietuvių enci
klopediją ir savo literatūros sky
riuje patalpino Lituanus žurna
lą. Tai grąžus išjudinimas De
troite labai apleistų reikalų. Tik 
čia reikia daugiau dėmesio ir pa
stangų.

Kaunelienės ir Baublio privati 
iniciatyva padarė daugiau šioje

namų

Pagal gyventojų skaičių De
troitas yra penktas Amerikos 
didmiestis, čia yra 10,000 lie
tuvių, kolonija kurios pusę su
daro nauji ateiviai. Yra būtina 
vietoje palikti savo pėdsakus 
ateities kartoms ir svetimie
siems. Sistematingas bibliote
kų aprūpinimas lietuviškais lei
diniais atliktų šį uždavinį. Tai 
nesudarytų ypatingų išlaidų, jei 
būtų veikiama nuolatiniai.

Detroito Lietuvių B-nė ar kuri

6. Paskaito.- dalyje "Būdo rim- f
tumąs” atspausdinta, kad Al. į 
Stulg. pasikalbs j Imas su vai
ri ios atstovu (Jokūbave) “didė
jo per uždarus langus”, o turėjo javiaci^ maz"
r,-,« n „ i i daug 3 tūkstančiams sprausmi-Dilbi» žUucjv p. u. 1. .

tnių lėktuvų perdirbti motorus,
7. Baigiamojoje dalyje‘‘Įsiaa-j reberdegusiais alyvos dū- 

vintinos idėjos” atspausdinta, nebenuodytu oro.
kad Alfred Adler sako, jog “dau-1 Ypatingai oro Svarai nusikais. 
giui yra lengviau dėl pinigų o-j naujieji dvi — ir trimotori- 

niai sprausminiai lėktuvai, ku
rie staiga pakyla nuo žemės, bet 
užtat pakildami paleidžia dide
lius kiekius aliejaus, kurs nespė
jęs sudegti išsiveržia tirštais dū
mų kamuoliais.

' Scott pareiškė, kad Alinoj us 
nori nustatyti iki 1972 metų 
gruodžio 31 dienos datą iki ku
riai oro Unijos privalo apšvarin
ti savo lėktuvus.

j votį negu pagal principus gy
venti”, o turėjo būti: “dėl prin
cipų kovoti”... Ten pat lotyniš
kas aforizmas (kad “niekas ne
privalo save apsikaltinti, nebent 
tik prieš Dievą”) atspausdintas 
taip: “Nemo se accusare debet- 
nisi coram Dea”, o turėjo būti: 
Verno... nisi coram Deo. Toliau 
atspausdinta, kad “mūsų huma- 
nistika tebūnie gyva”, o turėjo 
būti: “mūsų humoristika tebū
nie gyva”. Irgi ten pat “gam
tos įstatymas” lotyniškai atsp. 
taip “lex naturde”, o turėjo bū
ti “lex naturae”.

a
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AND LOAN ASSOCIATION

W40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50S32

PHONE: 2544470
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6-MONTH SAYINGS CERTiaCATES 
Paid Qtssrt&rJy 
$1,000

MINIMUM

1

''■r ^riat <s interest 
• g aboyt Quarterly dtvt 

?ends is that »t means more 
noney for you More Often 
f you>e interested, come to 
Midland Savings today

V
°A$S300K SAVINGS

^atd and Compounded
QUARTERLY

Apdrausta He j $2/\r<Yv

Kultūros centrui 
reikės pinigo

Maždaug šitaip jau Įspėjau 
aną k;

ganizacijos metų bėgyje. Išim-
i

F ‘""T”

a
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SI .50

No machine can do my job better!’*
□

1°
<1.00

si

’ ChWsr*. Til. 60608

1. 5
* ?. V

w
3

$3.00
S5.00 
$2-66

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

$5.00
S3.00
$2.00

ST 2.00 
$4.00

Funny . . . how fast some jobs can disappear. Totally. 
And -permanently! That’s progress. It brings problems. 
But it also brings opportunities. New jobs, new careers 
for those with the training to qualify.

You won't get tomorrow's jobs 
with yesterday's skills

Tomorrow’s jobs will be different. They’ll’ require dif
ferent skills. And you can get those skills by re-training. 
So don't wait for youi present job to be replaced. Get 
the facts on re-training now. Visit the local office of your 
State Employment Service.

Train now for tomorrow's jobs

&
.■
?

S6.C0
$3.00

<1T: ž

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00I

Cr’nb.ts, ATSWNIMA! IR MINTYS II L, 336 psl. 
L’ūdžius, RAŠTAI, 246 psl................................ .......
:-nko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 Dsl...................
Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl...................  ...2.................................
5 J-ozas Kapactnskas/ SIAUBINGOS DiENOŠ, 376 psl...........
6. J. At’gucfaitfs, ANTA?*AS SMETONA IR JO VEIKLA. 

154 psl.
7 Prof. V. Birž:šk 

PIJA, du 
' >'ark*s KatiHs 
‘ S* Ka>ys, LIETUVA 
I VI.

J;oza
Zo

Liudas

! 
|

I I

< 
i C ■ 
Į 
B

I i

irip

► ran* Zo£3S P^sKient

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
'omai. 297 ir 225 psi.............. .......... $2.90 ir

!< s, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
SŪDO, 416 psl.....................................

gėla. KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 
darbai......................

Ado-nas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ............................
D’. A tanas J Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 

vi-šeira’s S2.00. kietais ... .... . ..............
J- ias šva-s>as, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.......................

>■ ' .-u Rada-rskas, EHĖRAŠC’AI, 239 psl......................... .
M" a; Pe*ra nPac. EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. .
C =>. J -rnėlt, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
*'♦ o-ė'ė Orintaitė. KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 pl 

Sielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
31) pH.......... .................................... • .

n. Dr. J. 0 Ko-č-us, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

Alanas. MARTYNAS JANKUS, biografija,' 294 psl.
AUKOS TAURĖ, lyrika. 152 psl. ............

■r- ofenA LIETUVOS ISTORIJA, 4’6 psl..............

-v gnHfe irigvli “Naujienų” ofr-e arba gauti 
atriuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

tuo pačiu sužinojo ŠĮ ta apie Lie- j kita . organizacija tu
rėtų imtis iniciatyvos teigiamai 
išspręsti šį svarbų klausimą. Jei 
Kaunelienė ir Baublys galėjo 
tiek daug padaryti kaip paskiri 
individaį tai bendromis pastan
gomis būtų daugiau nuveikia
ma, jei susirastų supratimo ir 
noro. Saulius šimoliūnas

— ~ kartą. Dieviškos Apvaizdos tlS ^ra Detroito Lietuvių Kultu- . • r- . ‘ 1C 1’lVinct t-v»tr* T’nparapiecrą visuotinis susirmki- 
nįas statybų vajaus reikalu įvy
ko parapijos salėje sausio 13 d., 
bet man teko būti kitur ir prie 
geriausių norų negalėjau daly
vauti. Telefonu sužinojau, kad 
nuo šeimos būsią prašoma tarp 
300 ir 1C00 dolerių. Jei gerbū
vis klestės — nebus tai labai di
delė nelaimė, bet jei ir mažiau
sia ekonominė recesija, tai gali 
būti ir gan liūdnų epizodų. Dau
giau sužinojęs skaitytojus išsa
miau painformuosiu.

ros Klubas, kuris Tarptautinia 
me institute<vra Įrengęs nuola
tini parodos langa nuo senu lai
kų. ' '

Tačiau viešoje bibliotekoje lie
tuviškų knygų yra labai maža, 
jei, pavyzdžiui, tenka palyginti 
su latviais. Daugumoje knygos 
yra iš prieškarinio laikmečio. 
Naujų knygų atranka atsitikti
nė, o svarbiausių nėra, štai nė
ra nei Geručio, nei Vardžio su
redaguotų veikalų apie Lietuvą 

: anglų kalba, nėra mūsų svarbes-

Tcusome klaidas
P. Stravinsko paskaitoje, pa

skelbtoje 1969.XII.30—1970.1.9, 
Naujienose, pasitaikė ir čia ati
taisomos sekančios korektūros 
klaidos:

1. Pats pirmasis žodis atspaus
dintas taip: “Mielie”, o turėjo 
būti: “Mieli”...

2. Įvadinės dalies pabaigoje 
atspausdinta, kad mes stengia
mės išryškinti A. St. “gražiau
sias”, “žaviausias” idėjas, o tu
rėjo būti: “gražiąsias”, “žavią
sias” idėjas.

3. Biogr., bruožuose atsp., kad 
A. Stulg. tėvas Domininkas tu
rėjo “net 15 vaikų”, o turėjo 
būti: “net 16 vaikų”.

4. Paskaitos dalyje “Princi
pingumas”, kur rašoma A. St. 
priešinimąsi bolš. agentams, at-

Poniutės iškėlė balių 
"juodiesiems panteroms"

Mrs. Leonard Bernstein New 
Yorke, pasižymėjusi aukų rinki
mais visokiems humanitariniam 
tikslam, praeitą savaitgalį savo 
prabangioje Park Avenue rezi
dencijoje buvo surengusi kok- 
tailio partiją “juodųjų panterų” 
vadeivoms.

Ji renkanti lėšas į fondą gin
ti 12- panterų, kurie vasario 2 
dieną teisiami dėl suokalbio nu
žudyti policininką ir dinamituo- 
ti apartmentines krautuves, po
licijos stotis, geležinkelius ir 
New Yorko botanikos daržą. 
Kokteilyje dalyvavę apie 30 sve
čių.

Poniutės buvo svečiais “suža
vėtos”, ypatingai gavusios su-

spintelę rerkr*. 
tvarkingai vi-

Savo naminę vaistų 
nepaprastai švariai ir 
aikyti, k<:ip štame vaizdelyje parody

ta: išimti visas bonkutes rr išmazgoti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gal: būti fatališkas, patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti kad būtum bet kokiam neti- 

ė«mrtui ~ <isiruešes.

.-s..-. x « TA SAu/Ų L£.5iAb - 
iriKlA LAKIAUSIAS., 

ąlNkASsipažinti su garsiuoju Masab tf į’ j A t A 
(panterų “švietimo mi-nistprin”) WAV

SS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI Iš BALFO \4EIKLOS 

404 dideli puslapiaį daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 34.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Haisted Street, Chicago, Illinois 60608

PabH«h«&Mi a poMte 
in

• Sell 8 redeem U.S. Bonds 
< Two large free park'g lots
• Save-by-MaR Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxes

ŠTAI NARIAMS

• Vacation Club
• College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

TEIKIAMAS . MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

• Notary Public Service
• Free community rooms tor 

your organiz'd meetings
• Cash checks and pay all 

family bills with our spec*I 
money order checks.

NAVJf EN6s, CHICAGO t, ILU — TftOŠŪAf, IaMJARY 22. 1975

Chicago Savings
and Loan Association

( Certifrkatų sąskaitos

Q Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $l,00G. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

YOfJR SAVINGS V<5»

UP TO

Ant visų knygelių 
sąskaitų

Nuošimčiai pr įskaitom i 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

John Pakef, Sr,. President and Chairman of the Boaru

6245 SO. WESTERN AVE. TEL GR 6 - 7575

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. Tues. 9 to 4. Tburs. and Fri. 9 to 8, Saturday 9 to 12:30



H Jnelu
sukakties nr

Š. m. sausio 18 d. Artesian irinigus skolindavo 
63 gatves kampe esančioje vai-į klaipėdiečiai ūki 
gyklos salėje įvyko Klaipėdos 
krašto 47 metų atvadavimo — 
sukilimo sukakties minėjimas. 
Sukaktį pradėjo Mažosios Lie
tuvos Draugijos 
Jurgis Anysas. Buvo pagerbti] _ _ . . . . _
žuvę kovose už Klaipėdos kraš-j \aLl a 1 •
to atvadavimą ir paskutinėmis5 S?k-vh* ;buriskai ūk‘; 
dienomk mir.^ T ,«1irdn,nkiska‘’ he Jok,os P<»'U><)S bei

didelių gražbylysčių ir gana 
įdomiai iš savo pergyvenimų 
papasakojo atvykęs iš Kanados 
buvęs gubernatūros patarėjas 
Martynas Anysas. Gerai dary
tus darbus pagy rė, nevykusius

a Ibvję

Bendrai, liet 
s&s čjęs spare 
dešimtmetis — 
krašto lietuvių problems 

pirmininkas [veik nebū
Buvo pagerbti]

to atvadavimą ir paskutinėmis 
dienomis miręs Lietuvos patri-[ 
archo sūnus Kristupas, gyvenęs 
Kanadoje, Toronte.

Maldą sukalbėjo kunigas Jo
nas Paupera? Martynas Purvi
nas smulkiai papasakojo apie

. buvusią padėtį Klaipėdos kraš- — papeikė. Bet taip gyvai pa
te. Kaip buvęs mokytojas dau
giausia lietė mokyklas ir švie
timą. Jo teiginiu, Klaipėdos 
kraštas sparčiai žingsniais lie
tuvėje. Į lietuviškas mokyklas 
jau net ir namuose vokiškai 
kalbėję savo vaikus siuntė. Vie
nais metais net 400 vaikų vo
kiškai kalbėjusių namuose, 
lankė lietuviškas mokyklas. 
Lietuviškai kalbančių ir pu
siau lietuviškai ir vokiškai kal
bėjusių namuose jau tūkstan
čiais buvo skaitoma. Bet buvę 
laikai, kada tik jis ir Mikas 
Nagys mokykloje lietuviškai 
kalbėję.

Gražiai atsiliepė apie buvu
sius iš Didžiosios Lietuvos at
siųstus mokytojus — Valaitį ir 
Trukaną, kurie buvę tikri pe
dagogai, dideli tolerantai ir li
beralai.

Kad klaipėdiečiai ūkininkai 
nebalsavo už lietuvių atstovus 
į seimelį, daugumoje buvo 
kalta centro valdžia. Vokiškie
ji bankai labai palengvintomis 
sąlygomis ūkininkams teikda
vo paskolas. Tuo tarpu, gana 
vėlokai atsiradęs žemės bankas, 
ne vietiniams ūkininkams, bet 
pulkininkams žemę įsigyti pi

Neseniai prezidentas Nixonas pasirašė angiiy kasyklų saujumo įstatymu. Jis tačiau vargiai palies daugelį mažu 
kasykly. Viršuje vienos tokios kasyklos viršus. Joje diria penki darbininkai. Kasykiy klodai žemi, darbininkai 

dirba atsiklaupęs ant keliu. Tokios kasykla vadinamos "šuns skylėmis".

Vinci

šakojo, kad jo besiklausant, 
va, rodos, ir matai: Klaipėdos 
miesto gatve nenorėjusį iš di-

atsisakyti Boetcherį karei- sukeldavo v.':™ KELIOS PASTABOS DĖL BUVUSIU
viams varant į įgulos daboklę. 
Va, matai išeinančią iš prezi
dentūros klaipėdiečių delega
ciją, nieko ten nelaimėjusią. 
Derybas su ininisteriu pirmi
ninku Tubeliu, ministeriu In- 
drišiūnu ir kitais. Vis, mat, 
buvo daromi žygiai gauti dau
giau lėšų, arba teisingiau ra
šant, gauti lėšų lietuviškai di
rektorijai išsilaikyti, šiek tiek 
lėšų buvę gauta, bet ne tiek 
kiek buvo prašyta.

Įdomiai pasakojo ūkininkų 
vargus dėl neparduotų bekonų 
bei bulvių pertekliaus. Su bul
vėmis buvę geriau. Spirito už
tektinai prisivirę.

Priminė, kad gubernatorius 
Merkys iš karto perdaug patai
kavęs vokiečiams, vėliau net 
perdaug sugriežtėjęs. Reikėję 
atšaukti. Gubernatorijis Nava
kas buvęs kokiam, pusmečiui 
geras, gerokai drausmės vo
kietukams parodyti, bet ilges
niam laikui nebuvo galima jo 
laikyti. Savo netaktais ir tie-

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

kietijoje didžiausią triukšmą. 
Vokiečiai sugebėdavo iš mažų 
dalykėlių baisius dalykus iš- j 
pūsti. O juk mažai Lietuvai! 
buvo ir sunku juos atremti, o 
juo labiau po Hagos teismus 
tąsytis. Tuo blogiau, kad dali 
nai buvo daug ir tiesos. Nava
kui prisiėjo, nors ir labai ne
noromis, apleisti gubernato
riaus postą.

Pagal prieš akis turimą sąra
šą, Martynas Anysas turėjo pa
liesti savo atsiminimuose šiuos 
klausimus: Reizgio direktori
ja, Gubernatorius Jonas Nava
kas ir jo pirmieji žygiai. Minis
teriu Tarybos reikalų vedėjas 
Mašalaitis, Direktorijos pirmi
ninkas Martynas Reizgys, Re
akcija prieš Reizgio direktori
jos žygius užsienyje ir viduje, 
Reizgio direktorijos juridiniai, 
ekonominiai ir finansiniai sun
kumai, žvejų regata Preiloje, 
Neumaninkų byla, Guberna
toriaus Navako bandymai 'su
daryti naują direktoriją, Jur
gio Bruvelaičiaus direktorija; 
direktorijos sudarymas, jos 
veikimas, pirmasis seimelio 
posėdis, Klaipėdos, krašto že- 

finansiniai 
perteklius, 
Butkeraitis 
dalykėlių, 

ir dalykėliai 
įdomūs, o istorikams net bran
gūs. Apie kitus buvusius gu
bernatorius gana palankiai at
siliepė.

Vienas iš dalyvių manė, kad 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės laikus reikia tik pozityviai 
kalbėti. Į tai Martynas Anysas

ūkio eksporto
Kiaulių 

Direktorijos narys 
ir dar eilė įvairių 
Visi šie dalykai

mes ukio 
sunkumai.

Kol buvo Lietuvoje uždrausta Į mokiniai, ir sėdėdavo greta ta- 
1 lietuvių spauda, tai daug kur me pat suole. Ir visi tada lie- 
> galima buvo pastebėti sulenkė- tuviai mokiniai drovėjosi tarp 
jusiu lietuvių, kurie save laikė savęs lietuviškai kalbėti, nes bu- 
tikraišiais lenkais. Ir tokie žmo- vo įsigalėjusi tokia tvarka, kad 
nės, nugirsdami kitus žmones 
kalbant lietuviškai, sakydavo: 
“jie vis dar pagoniškai kalba”. 
Taigi, anot jų, lietuvių kalba 
esanti “pagonių” kalba. Jei pa
prastas valstietis kalbėdavo lie
tuviškai, tai nebuvo i tai krei
piama ypatingo dėmesio, bet jei 
išgirsdavo kokį nors aukštus 
mokslus išėjusį lietuvi prabylant 
lietuviškai, tai kiti sulenkėję lie
tuviai stebėdavosi, kad inteligen
tai lietuviai nesidrovi vartoti 
“pagonišką” kalbą.

Mūsų dabartinėje lietuvių 
spaudoje kartais galima užtikti 
pasakymų apie kai kuriuos lie
tuvių veikėjus, kad jie savo jau
nystėje esą buvę sulenkėję ir tik 
vėliau atsigavę ir tapę tikrais 
lietuviais. Štai paskutinėmis 
bevartant dienraštį “Draugą” 
(Nr. 11, saus. 14) teko pastebė
ti skyriuje “žvaigždutė” nuro
dymą apie Vincą Kudirką. Ta
me skyriuje Alė Surdėnaitė apie 
-Vincą Kudirką sako: “Kai jis 
baigė mokytis, visai sulenkėjo. 
V. Kudirka, paskaitęs Basana
vičiaus laikrašti “Aušrą”, atsi
vertė”.

Apie Vinco Kudirkos vadina
mąjį sulenkė j imą čia pateiksiu 
tam tikrą paaiškinimą. Mano pa
ties tėvas yra papasakojęs man, 
kad jis buvo mokęsis kartu su 
Vincu Kudirka Marijampolės 
gimnazijoj, ir buvo vienmečiai

lietuviškai kalbėti buvo lyg 
draudžiama, nes mokytojai bū
davo nepatenkinti tokiais moki
niais, kurie tarp savęs kalbėda
vosi lietuviškai. Mokiniu isidra- 4- te- <•
sinimas kalbėti lietuviškai pasi
reikšdavo tik tada, kai jie baig-

augti - taupykite!
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 

darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

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

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ

atsakė, kad istoriniai dalykai 
privalo būti tik teisingai ir ob- 

atvaizduoti.
Abu kalbėtojai pabrėžė, kad 

tautą, 700 metų gyvenusią skir
tingose sąlygose, nebuvo įma
noma greitu laiku suliedinti. 
Reikėję užsiauginti savų inteli
gentų, kurių Lietuvos kūrimo
si laikais labai trūko.

Bendrai, reikėtų prašyti tą 
mielą žmogų, teisininką isto
riką, būtinai visas turimas ži
nias ir užrašus ar spaudoje ar 
atskira knyga paskelbti. Tegul 
mūsų vaikai skaitys apie mūsų 
pasisekusias ir nepasisekusias 
pastangas bei darytas klaidas. 
Ir šia proga iš ilgo sąrašo vos 
vienas kitas dalvkas buvo smul
kiau papasakotas. Apie kitą 
dalyką vos tik užsiminta buvo, 
o daug klausimų ir visai nebu
vo paliesti. O vistik jie būtų 
įdomūs ir mums “griešniems” 
sužinoti.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION j
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608 ■■

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tek HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
■■■■■■

Už kalbėtojų kabojo Mažo
sios Lietuvos, Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos. Ant sienos ka
bojo didokas ir ribai gražus, 
nežinau kieno pieštas, paveik
slas. Jis vaizdavo Lietuvos pa
jūrį su būdingomis kopomis, 
pajūrio gyventoją žveją sėdin
tį prie namelio ir daug žuvėd
rų. Pajūrio karalius elnias taip 
pat galvą iškėlęs stovėjo.

Trejetas valandų buvo pra
leista labai nuotaikingai.

Stasys Juikėnas

kada jau buvo, taip sakant, 
g'amas mokslas.
. A. Kelmutis

d

VATIKANAS PERSPĖJA

NUO PIKTOS DVASIOS
Vatikano dienraštis Osserva- 

tore Romano praeito šeštadienio 
laidoje perspėjo Romos katali
kus laikytis koja į koją tai yra 
vieningai su popiežių, nes kata-

ss, draugaudami 
lirkif, lietuviška 
ik tokiais atveja 
matydavo ar jausdavo, kadi 

juodviejų niekas kitas negirdi, 
o jei matydavo, kad juodu gali 
kas nors girdėti, tai kalbėdavo 
lenkiškai arba rusiškai.

Kai aš pats mokiausi mokyk
loje. kada dar buvo uždrausta 
lietuvių spauda, tai taip pat su 
kitais lietuviais mokiniais kal
bėdavau rusiškai. Bet vieną
kartą, manydami, kad niekas likę tarpe Įsimetusi piktoji dva- 
mūsų negirdi, kalbėjomės lietu- j šia”, 
viškai. Staiga atsiradusį šalia 
mūsų mokytoją išgirdome sa
kant: “Kak vam ne stidno ga- 
vorit po litovski!” (Kaip jums) 
negėda kalbėti lietuviškai).

Taigi tais laikais nelengva bu
vo kiekvienu atveju prabilti lie
tuviškai ; tik matant ar jaučiant, 
kad tokius savitarpio pokalbius 
niekas kitas negirdi, galima bu
vo laisvai kalbėti lietuviškai. Di
desnis lietuvių mokinių įsidrą- 
sinimas kalbėti savo tėvų kal-

Aiškinama, kad šis Osserva- 
tore Romano editorialas yra ne
tiesioginis atkirtis Olandijos pa
storalinei tarybai, kuri neseniai 

I priėmė rezoliuciją, patardama
I savo vyskupams baigti su ku
nigams privalomu celibatu. Iki 
šeštadienio šis Vatikano dien- 

i rastis ignoravo ir nė žodžiu ne- 
i paminėjo Olandijos kunigų ir 
I pasauliečių pastoralinės tarybos 
i beveik vienbalsio nutarimo leis- 
1 ti kunigams vesti pačias.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka oas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

ĮSI

v'?
ei

DISHWASHERS
Lift the lid, and half the top rack rises automatically to take glasses, 
deep bowls, cups or dessert dishes. The second level of the top rack is 
ready for pots, pans and more dishes. And the lower rack is fully exposed 
for big plates, platters, cookie sheets and silverware. All at once. Load it, 
leave it, love it.

More KitchenAid conveniences:
• No hand-rinsing with 4-Way Hydro Sweep wash and SaniGuard Filters.
• Safe, thorough Flo-Thru drying with fan-circulated sanitized hot air.
• Extra work surface with hard maple or laminate top.

convenient terms, too.

PORTABLE DISHWASHERS

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Sovietų ūkio negalavimai
Vos spėja koks sovietinės valdžios pareigūnas pasa

kyti kalbą, kaip jinai ištisai yra spausdinama laikraš
čiuose. Spausdinama ji yra ir visų “penkiolikos respub
likų”, sudarančių Sovietų Sąjungą, laikraščiuose. Ir 
juo tas pareigūnas yra žymesnis, tuo labiau žiūrima, 
kad jo kalba pasirodytų spaudoje.

Pačioje aukščiausioje valdžios 'viršūnėje, kaip ži-* 
nia, yra Leonid L Brežnevas. Jo tad kiekvienai kalbai I 
laikraščiai skiria ištisus puslapius. Bet štai gruodžio 15 ■ 
d. Centrinio komiteto posėdyje jis pasakė nepaprastai' 
būdingą kalbą, kuri laikraščiuose ir iki šiol dar nėra at- Į 
spausdinta. Po ilgo delsimo “Pravda” laikraštis savo' 
ilgame vedamajame tik iš dalies supažindino skaitytojus 
su tos kalbos turiniu, cituodamas iš jos kai kurias iš
traukas.

Kodėl Brežnevo kalba nebuvo tuoj išspausdinta? 
Ką jis ypatingo toje kalboje pasakė, kad taip ilgai buvo Į 
delsiama su jos atspausdinimu?

Pasirodo, kad toje kalboje Brežnevas palietė sovie
tinio ūkio negalavimus, kurie yra tiek rimti, jog kelia 
nemažą susirūpinimą. Užsieniečiai jau kuris laikas pa
stebėjo, jog kažkas yra netvarkoje su sovietine ekono
mija. Trūkumas mėsos ir kitų reikmenų pradeda pasi-
reikšti net Maskvoje, nekalbant jau apie kitus miestus. Į 
Šlubuoja technologija, kas ypač paaiškėjo iš atsilikimo! 
erdvės tyrinėjimo srityje. Paskelbti statistiniai duome-. 
nys rodo, jog 1969 metų produkcija beveik visiškai ne
padidėjo.

Iš “Pravdoje” paskelbto Įžanginio galima spręsti, į 
jog Brežnevas dėl sovietinio ūkio negalavimų griežtai! 
pasmerkė įsigalėjusi biurokratizmą, daugumos darbi-; 
ninku pramuštgalviškumą, girtavimą ir nepaisymą sa-j 
vo darbą tinkamai atlikti. Paminėjo jis taip pat eikvo
jimą ir visišką neatsakomingumą.

Panašiai kalbėjo ir Kazakstano pirmasis sekretorius i 
D. A. Kunajevas. 'Tos respublikos Centrinio komiteto 
susirinkime gruodžio 24 d. jis pasakė kalbą, kurioje 
pažymėjo, jog apie pusė pramonės darbininkų vienų me
tų būvyje pakeičia savo darbus (atseit, meta vieną dar
bą ir ieško kito). Vario kasyklose, kurios yra didžiau 
sios Sovietų Sąjungoje, pasak Kunajevo, kas dviem 
darbininkam yra skiriamas užveizdas. Galvijų ir paukš-!

Tą faktą pripažįsta ir “Pravda”, kuri sako, jOg'mintis, kaip šiuo kartu padaro- 
nepateisinamas galvijų ir paukščių skaičiaus sumaži
nimas sudaro sunkumus aprūpinti gyventojus mėsa, 
pienu ir kiaušiniais. Labiausiai pasunkėjęs tais produk
tais aprūpinimas didesnių pramonės centrų.

Tiek Brežnevas, tiek Kunajevas pasmerkė “skanda
lingą pažeidimą” valstybės disciplinos, pasireiškiančio 
planavimo sistemoje ir vadovybėje. Esą, merdėjimas 
pasireiškiąs transportacijoje ir kitose ūkio šakose. Blo
giausias dalykas esąs tas, kad kai kuriose 
šakose darbininkų uždarbiai smarkiau kyla, 
produktyviškumas.

Brežnevas, anot “Pravdas”, pareiškęs, 
giau negalima toleruoti: esą, reikalingos ne tik admi
nistracinės reformos, bet taip pat ir politinės.

Kokios reformos yra numatomos, kol kas nėra aišku. 
Tačiau vienas dalykas yra aiškus, jog sovietų ūkis rim

pramonės
negu jų

jog to il-

tai sunegalavo ir jis yra reikalingas skubios pagalbos.

me.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

, “PERGALĖ” PUOLA RAŠYT. J. GLIAUDĄ
Rog ina "karštai protestuoti kiekvieną 

padorų inteligentų"
Okupuoto] Lietuvoj leidžia

mas literatūros žurnalas “Per
galė” 10 nr., 1969 m. dviejuose 
puslapiuose paskelbė pasisaky
mą apie Jurgio Gliaudos romaną 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”, 
1969 m. laimėjusį “Draugo” ro
mano premiją.

Užjūriuose gyvenančių neste
bini kartūs žodžiai iš anapus. 
Gal taip reikia. To gal reika
lauja tenykštė politinė padėtis. 
Jie turi savo paspalvinimo įtai
sus.

Šiuo rašyt. Gliaudos atveju 
jie persišaukia, paskutinę pa
straipą baigdami:

“J. Gliaudą parašė apie Lie
tuvą šlykštų paskvilį, prieš ku
rio literatūrini amoralumą tu
rėtų karštai protestuoti kiek-1 
vienas padoriu save laikantis 
bet kurios pasaulėžiūros lietu
vių išeivių inteligentas. Deja, 
ši literatūrinė šlykštynė susi
laukė ir pagarbinimų'...” (183 
psl.).

Pasiskaičius tokį “paliaupsini- 
mą” iš anapus, tenka šyptelti. 
Negi jie mano, kad čionai dar 
esama padorių inteligentų? Net 
skirtingų pasaulėžiūrų? Ar tuo 
nori atbaidyti mūsų kritikus 
nuo tolesnio požiūrio į kūrinį, 
pakidenant ar paglostant, pagal 
reikalą. Kritika nėra protestas, 
jei kritika yra kritika, o ne pa
skvilis.

Jei panašus “paliaupsinimas” 
būtų paskelbtas čionai apie ko
kią knygą, net užkietėję knygų 
nepirkėjai nusipirktų. Dabar 
jiems anapus kas — niekis, nes 
knygos iš anapus neparduoda

čiu skaičius per paskutinius ketverius metus labai suma
žėjęs. Ir sumažėjo ne tik Kazakstane, bet ir visoje Sovie
tų Sąjungoje.

mos, net knygos lapą nenusiųsi 
laiške. Jie gali šaipytis, baidy
ti nesamus, negalimus knygos 
pirkėjus. Ne viskas miršta no
rimu laiku. Tasai jų iššaukia 
gali kada sugrįžti kitokiomis 
apystovom is.

*Pasisakj n0 pradžioje “Per
galė” rašo: “J. Gliaudą moka 
sudominti aštria tema, proble
matika, moralinio pobūdžio in- 
trygomis. Knygose “Namai ant 
smėlio”, ^šikšnosparnių sostas” 
atsiskleidė neabejotini beletris
to sugebėjimai ir šie romanai 
priklauso prie kūrybiškai stip
riausių išeivijos knygų”. (182 
psl.).

Ar*ne panašiai norėjo pasisa
kyti ir dėl paskutiniojo romano? 
Visą laiką negalima girti. Vidu
ryje pasisakymo ramiai galvo
jama: “Suprantama, negalima 
tapatinti pasakotojo — auto
riaus ir pasakotojo veikėjo”. 
Taip, tai kodėl pykti? Kad au
torius pamini kai kuriuos oku- 
puotoj Lietuvoj gyvenančius ra
šytojus tikromis pavardėmis ir 
juos savaip aptaria? Vandeniui 
nubėgus tie aptarimai bus lite
ratūros gabalėlis, žodis iš tolu
mos. Apie autorius galima tu
rėti įvairių nuomonių, juo la
biau iš patolos.

Rašantis p. V. Kazakevičius 
piktinasi, esą autorius ne tik 
nepažįstąs tarybinio gyvenimo, 
bet net nuoširdžiai nenorįs jo 
pažinti. Dėl pažinimo ar nepa
žinimo gali būti Įvairių nuomo
nių. Sakysime, premiją pasky- 
rusioj komisijoj kai kas manė, 
kad rankraštis iš okupuotos Lie

į tuvos įšmugdi uotas, taip atro
dė tikras. Kitaip mąstant: kaip 
galima “nuoširdžiai” pažinti da
bartinę okupuotos Lietuvos nū
dieną, jei su ten esančiais nega
lima atvirai susirašinėti (visi 
laiškai komunistinių agentų ti
krinami), jei negalima atvirai 
pasikalbėti iš su okup. Lietuvos 
atvykusiais (jie bijo nukentėti), 
pavojinga vykti į okup. Lietu
vą, o ir nuvykus neatlaidžiai 
saugo bolševikinio saugumo 
agentai ir neišleidžia iš Vilniaus, 
kartais net iš viešbučio (jei per 
anksti pasakysi kritišką min
tį). Jei tenai gyvenantieji pa
žįsta geriau vietinį gyvenimą — 
nesiginčijam, bet iš Čia rašoma 
kiek ir kaip apie jį žinoma, ir 
dėl to gal nevertėtų per spaudą 
stumdytis per daug piktais žo
džiais.

Dėl spiūvių į veidus

Taip “Pergalė” vadina kiek
vieną knygos puslapį. Aš įdė
miai perskaičiau Gliaudos 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”, 
bet spiūvių į veidus neužtikau, 
net po pakeltomis puslapių eilu
tėmis. Nenorime atsakyti tuo 
pačiu gruboku šūksniu, bet gal 
okupuotieji lietuviai rašytojai 
galėtų mažiau spausti savo ko
legas, rašančius ar parašiusius 
veikalus? Žinoma, apie ten va
dovaujančių asmenų principi
nius ideologinius principus bei 
neleistinus nukrypimus nuo par
tijos linijos. Net lietuvių lite
ratūros pažibą, pagarbųjį V. My
kolaitį-Putiną, išcenzūravo “Su
kilėliuose”, kurio veikalo pir
masis tomas spausdintas kaip 
parašytas, antrasis cenzūros iš
darkytas, o kaip su trečiuoju 
“Sukilėlių” tomu ? Atsakykite, 
jei galite. Apie Putino “Suki
lėlius” ir su tuo kūriniu susi
jusią literatūrinę tragediją anais 
metais rašė J. Kardelis “Nepri
klausomoje Lietuvoje”. Garbin
gajam V. Kardeliui pasitraukus 
iš gyvųjų, tegalima skolintis jo

LAIŠKAI Iš
Badas ir skurd

Senas Naujienų skaitytojas 
iš Lietuvos gavo laišką, kuria
me giminės aprašinėja didelį 
badą ir skurdą sukeliantį pa
vydą ir neapykantą. Anksčiau 
lietuviai vieni kitiems padėda
vo ir nieko nepavydėdavo, o 
dabar menkiausias dalykėlis 
sukelia pavydą ir neapykantą.

Ci tuoj anie Įdomesnes laiško 
I vietas, kad skaitytojas pats pa
matytų ir galėtų pasidaryti sa
vo išvadas. Štai jos:

“Jums linkiu sveikatos ir il
go gyvenimo, o aš tai jaučiuo
si labai blogai, širdis sveika, 
valgau ir miegu gerai. Kraujo 
spaudimo neturiu, bet kojos, 
tos mano kojos, negaliu vaikš
čioti ir tiek. Kai vaikštau, tai 
man skauda keliai. Einu susi
lenkus, nes negaliu išsitiesti 
dėl skausmo. Jau metai kai 
gydau, bet negerėja. Nežinau, 
ar pasveiksiu.

Buvo pas mane teta iš Ame
rikos. Ji man sakė, kad Uršu
lė broliui Jonui skyrė $500.00. 
Bet jis nepatenkintas, kad ma
žai. Žinoma, kai skyrė sveti
miems net po kelis tūkstančius 
dolerių, tai maža. O man, kiek 
ji skyrė? Juk aš esu jos sesuo? 
O be to, ir motiną prižiūrėjau. 
Kad nors būtų paskyrusi 50 do
lerių. Tai ji daug verta. Aš, tiek 
turėdama, gal pagydyčiau ko-

Nenoromis kimba 'prielaida, 
kad “Pergalės” redaktoriai ne
skaitė visų Gliaudos romanų, nes 
jie rašo, esą šioji knyga bai
giasi tuo pačiu, kaip ir visi J. 
Gliaudos romanai, veikėjai grįž
tą prie dievo (parašyta mažąja 
raide), nes, mat, “Marksas yra 
miręs”.

“Pergaliečių” fantazija ar jų 
neišmanymas kalbamąja tema?
Bet kodėl jie skelbia išsigalvo
tus laužimus- K. Laužinis

i LIETUVOS
is kelis pavydą
Jas. Ir dabar neieškočiau nie
ko, būčiau dėkinga. Manyčiau, 
kad man skyrė mažai, gal tu- 

Įrėjo mažai. Dabar kai matau, 
Į tai reikalas stovi visai kitaip.

Julė sakė, parašyk man, kad 
jei aš nenumirsiu ligi tolei, 
kai ji žemę parduos, tai man 
ką nors numes, kaip alkanam 
šuniui Bet kada tas bus? Gal 
kai manęs jau nebus. Linkiu 
aš jai, kaip giminaitei, tiek 
pat laimės, kiek mano mama 
gavo nuo Žukauskienės. Buvo 
mecenatė, namus apstatė sto- 
vylonjis, o mano mamai nu
mesdavo, kaip elgetai. Aš ma
mą prižiūrėjau, kibk galėjau. 
Nesuvalgydavau, jai atiduo
davau, o pati būdavau pusba
dė. Laikrodėlį pardaviau vais
tams, o jo aš ir dabar dar ne
turiu.

O vistik dažnai matydavau 
jos ašaras ,ar manot, gera ma
tyti jos ašaras?). Kiek aš tada 
pergyvenau r... Kai dabar te
ta važiavo, tai liepė jai užeiti 
pas mane, įdavė popierių, iš 
kurio matau, kad ■ turi už žemę 
skolų. Tik tada žemė bus par
duota, kai bus išmokėtos sko
los. Viskam užteko pinigų: 
išmokėti dalis paveldėto
jams, pastatyti paminklą, o 
ne sarmata „buvo siųsti man 
tą popierių, užuot fotografijos 
ar skarytės? Vis nėra iš ko. 
Nors pati uždirba pasakiškai 
man nėra iš ko... Tiek to, te
gu turi. Už mane jai Dievas ar 
likimas atkeršys... Tik tada 
tegu nešaukia. Niekas ašarų 
nešluostė man, kai verkdavau. 
Aš manydavau, kad tik svietas 
sako, kad ji turtinga, o ji buvo 
beturtė, kaip ir aš. Pasirodo, 
kad būta visai kas kita.’ Tad 
linkiu visiems paveldėtojams
išverkt tas ašaras ir dar .su 
kaupu... ”

''Tiros M" oro stebėjimo satelito dalis, kuri keliaus į orbitą apie Žemę.

PETKAS BUTĖNAS

Žemėlapis, 
Lietuvos valstybės pradžia 

ir pagoniai
Kur pagal anos knygos antraš

tę pasidėjo Lietuvos valstybės visas ilgas 
priešmindauginis laikotarpis ir visas Min
daugo kunigaikšeiavimo (prieš svarbiuo
sius jau valstybiniat; 1269 metus ir po jų) 
bei karaliavimo, dar ir po jo ligi Traide
nio valdymo pradžios tarpas su įvairiais 
labai svarbiai, sodriais, lietuvių tautai ir 
visiems baltams naudingiausiais politinių . 
ir kitokių dokumentų paremtais Įvykiais? ; 
Apie tai gal bus išspausdinta plačiau kur 
laikraštyje. Ot, tau ir Lietuvos valstybės 
pradžios jieškojimas!

Dabar minima yra šlėktinės Liublino 
unijos 400 metų sukaktis — sukaktuvės. 
Gerai rašoma. Bet kur rašyme aptikote 
parašyta, kiek kada buvo Lenkijos valsty- t 
bės sostinių ir kaip liubliniškai jos pasku
tinė sostinė, brūkšt, atsirado Varšuvoje, 
— vakariečių baltų sūduvių — jotvingių 
bei prūsų žemės pakluonėje? O toliau — 
Vilniaus ir Baltstogės “lenkinės sostinės” 
irgi vis ryši ir teberyši (lenkų teberišamos) i 
su ta Liublino unijos šmėkla, su tuo vaka
riniu slavų (lenkų) ir rytinių slavų ( va- 
riaginių rusų) sutartiniu triumfu prieš jų 
nugalimus baltus ir Lietuvos valstybę.

Plus vis tam pačiam reikalui apie bal-

i tų ir lietuvių, teritorijos draskymą; Dirva.
63 nr. 1969. VIII. 8. metais platokai rašo 
apie Palenkę (III). Istorijos šaltiniuose to- ■ 
kio Pa-lenk-ės kraštovardžio nėra ii’ jo .

i net negalėjo būti, kaip nelyginant Chicago, i 
j nors ir kaikieno skelbiama, negali būti > 

Lietuvos ir lietuvių tautos sostinė, kad ir 
ten joje visi milijonai miestiečių dabar bū
tų vien lietuviai. Kam apsų/audinėjama ir 
apgaudinėjama? O ten ta išgalvotoji “Pa
lenkė” yra sūduvių — jotvingių bei lietu
vių ir sen. Lietuvos valstybės plati aistiš- 
koji — baltiškoji šalis — net su 20 apskri
čių, iš jų išskyrus vos tik kelias apskritis 
užV. Bugo upės, betgi ir tas esančias bal
tiškosios Įtakos. Ir viskas liečia net ir lietu
vių tautai ciniškai prikergtinę. Liublino 
uniją, net ir Lietuvos valstybės susikūri
mo priešmindauginį bei niindaugim etapą, 
lietuvių kovų kovas su slaviškomis Lenkija 
bei Valuine (prieš tai nuo 983 metų, ir dar 
iš anksčiau, su variaginiu bizantiniu Kie- 
vu; žr. “Laiminga pagava“, — Karys 6 nr. 
1969 m. 169 p.), liečia Lithuanią Proprią, 
buginės Naros (vėliau slav. Narev) visą 
baltiškąjį baseiną, lietuvišką buv. Suvalkų 
guberniją (kartu ir su Augustavo aps. mies
to apylinkėmis), lietuviškąją Dainavą, 
Lenkijos iš Lietuvos išplėštąjį Suvalkų tri
kampi. net atsikūrusios Lietuvos valsty
bės respublikos 1920. VII. 12 metų pietinę 
sieną bei ten Lietuvos nepriklausomybės 
kovų ypač su lenkų dvarininkais bei legio
nieriais areną ir, jei taip norite, Į tą šalies 
tarpą pleištu pretenduoja ir 1918 metais 
susikūrusios nepriklausomos Ukrainos val
stybės respublikos (ir Valuinės kniazestvos 

paveldėtojos) valstybinis žemėlapis, šią 
pastarąją žinią praverčiant žinoti bei Įsidė
mėti ir mūsų ’politikos žinovams bei nusta- 
tinėtojams: tai itin tinka lietuvių tautos šių 
laikų realiajai (realiausiajai!) politikai, 
nes tik su Ukrainos valstybės prisikėlimu 
ateis ir Pabaltijo valstybių laisvė bei vėl 
nepriklausomybę.

Kaip dabar mėgte mėgstama Įvairūs 
jubilėjai ar ypatingieji metai skelbti, kad 
taip kokia pramaniūgė Įstaiga ėmusi pa
skelbtų “Palenkės” pažinimo ypatinguo
sius metus: 20 apskričiu ir čia prarastojo 
Suvalkų trikampio, kurį tartum savo, vie
na kitai pardavinėja už aukso mašną dvi 
hitleriškai sovietinės dvynės sesutės — 
Vokietija ir Sox. Rusija II pas. kare. Ta 
“Palenkė“ yra didžiulis ntektas Lietuvos 
plotas, kuri lenkai klaidingai traktuoja 
kaip Mazoxvsze — Mozūrais, o kaikurie 
lietuviai nežinodami tuo lenkų klaidinimu 
ir tiki, net ir nesamą “Palenkę” ten atras
dami. Tą “Palenkę” privalo pažinti ir že
mėlapių projektuotojai, norėdami Lietu
vos valstybei respublikai apginti bent Su
valkų trikampi, pagardinį, narinės Bebros 
baseiną ir i visas puses lietuviškas Baltsto
gės apylinkes.

ŽMONIŠKAI

Vadina aisčius - baltus du krikščionių 
autoriai kronikininkai, ir tai yra a) VI 
amžiuje bei po IV — VI amžiaus pokristi- 
nių tautų kraustymų su skerdynėmis cent
rinėje Europoje ir b) XI amžiuje, kada ir 
tada dar niekas nesapnavo apie kokių Vo
kiečių ordinų atsiradimą Pabaltijy ir kada 

Lenkija dar nepriveikė aiškiau kėsintis i 
baltų teritoriją, betgi priešmindauginiai į 
Lietuvos valstybei jau kovojus (nuo aiš
kiausios 983 metų datos ir dar gal ir anks
čiau) su variagine Kievo kniazestva. Tie
du kronikininkai yra:

1. Jordanas, rytinių germanų gotas, mi
ręs 552 metais ar kaip vienuolis, ar gal 
vyskupas, sax-o Jordanis de Getarum sive 
Gothorum origine et rebus gestis ( —Apie 
getų, arba gotų, kilmę ir jų. žygius) vei
kalu privaręs gotų istoriją ligi 540 metų ir 
pasinaudojęs Kasiodoro (Cassiodorus, mi
ręs 562 m.) gotų istorija, mūsų laikų ne
pasiekusia. Jordanas rašo: post guos ti
pam Occeani item Aestii tenent, pacatam 
hominum genus omnino (cap V) — po ku
rių (vidivarų gyvenusių trikampyje tarp 
Vyslos pačio žemupio, Nagoto upės, Ais- 
marių ir Prūsų “Dancigą” įlankos) Balti
jos jūros pakraščiais gyvena ir aisčiai — 
baltai — visuotinai rami taikinga gentis.

2. Adomas Bremenietis, Adamus Bre- 
mensis, Bremeno kanauninkas (miręs 
1076 m.) 1073 metais Discriptio insularum 
Aquilonis (Baltijos jūros rytinių salų apra
šymas. Monum. hist. Germ. IX; Tž II. 1924 
m. 2 p.) rašo: Semland... inhabitant Sem- 
bi vėl Pruzzi homines humanissimi (cap. 
18) — Semboje... gyvena sembai irgi (ir) 
prūsai humaniškiausi žmonės.

Taigi, aisčiai — baltai visuotinai taikin 
gaiš ir humaniškiausiais žmonėmis buvo 
atestuojami per gerą pustūkstanti metų, 
iš ankstesnio ir šio laikotarpio čia būtų ga
lint suminėti ir daugiau maždaug panašių 
liudininkų rašytojų. Aisčių — baltų stab

meldystė — idololatrija kaip tokia neužsi
menama. Pagaliau, pokristinių tautų 
kraus tynių bei skerdynių, centrinėje Eu
ropoje' atsitikusių, aisčiai — baltai tiesio
giai nė nebuvo paliesti, ir todėl aisčiuose — 
baltuose tautų skerdynių laikotarpio žmo
nių ypatybių nejieškotina.

Anaip gražiai, žmoniškai apie aisčius — 
baltus atsiliepia Jordanas prieš 650 metų 
prieš Vokiečių ordino 1202 metais isistei- 
gimą Dauguvos pačiame žemupyje ir Ado
mas Bremenietis prieš 153 metus prieš Vo
kiečių teutonų — kryžiuočių ordino įkūri
mą (Ji lenkai pasikvietė prieš prūsus ir 
sūduvius — jotvingius padėti kariauti ir jų 
žemes užimti.) 1^6 metais baltų Vyslos 
žemupyje. Tiedu ordinai nėra Lietuvos 
valstybės įsisteigimo priežastimi, nes ir 
prieš jų atsiradimą ta valstybė jau gyvavo 
ir plačiai veikė, besigindama nuo užsieni
nių invazijų. Ir pats tautovardis Lietuva 
staiga išpopuliarėjo ir be pertraukos buvo 
žinomas Lietuvos kaimynystėse ar ir už jų. 
Lietuvos vardas amžiais nesikaitaliojo, 
kitkam savo vietos ir reikšmės neužleisda- 
nias, tartum koks žodis galiūnas visoje 
plačioje baltų teritorijoje.

Aisčiai — baltai, matome, dar nepra
vardžiuojami, tik, žinoma, sąvokoj aini 
kaip pagoniai tarsi “užsienieČiaf’, ir žr. 
plg. toliau “pagonis” skirsnelį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite .
Dienrašti
“NAUJIENAS"
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Priima 1

TĖVAS IR SŪNUS

Tautinėse visi garbingai laidojami

MIEGAS

PERKRAUSTYMAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

£

intan ti

Sena 
Per die

Apdraustas perkraustymai 
iš įvairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Aną dieną labai atidžiai per- 
* skaičiau Naujienose tilpusi ra
šinį, kuriame buvo aprašyta, 
kaip be pinigų ne tik pasimels
ti negalima, bet ir krikšto gali

i
I 
-fI

BEVERLY HILLS GtUINYCIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083

ORTHOPEDiJOS TECHNIKOS LAB.
2856 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUROEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN ■ EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais Z-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

DR. S. BIEZIS
Ttlef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sek mari ofisas uždarytas.
. Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
27U9 W. 51st STREET

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

šeštad. 10—2 vai. •

15 vagony ok omis
ivininkai neišgali darbininkams daigiau

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. PETRO (PUTRAMENTAS) 
>. Harlem Ave. 58^1228

tel. jW7 *tQQ4

■ t/

1 t£C O t i a t n i

gauna 1 dol. 15 centęi. 
mis nesiinteresuoįa, o mažės* 

ykly užsidarė.

Laimė, kad prieš 50 metų 
Chicagos lietuviai nutarė įsteig
ti Tautines Kapines. Jeigu Tau
tinių Kapinių nebūtų, tai ka
talikams būtų dar sunkiau. Vi
si matome, kad kazimieriniu 
laidojimo kabliai yra žiaurūs, 
kad ten laužomos lietuviškos 
laidojimo tradicijos, bet Įsivaiz
duokite, kas ten darytųsi, jei
gu Lietuvių Tautinių Kapinių 
nebūtų, šiokias tokias konce
sijas vadovybė jau yra pada
riusi, kitas dar žada daryti, 
nes bijo, kad lietuviai neitų į 
tautines. Jeigu tos baimės ne- 

tai jokios nuolaidos

kl SU LENKAIS

visuomenė, kritiška Į 
daugeliui televizi- 

programų, veik vieningai Į 
iria du rinitus sekmadienių 
kalbėjimus, pavadintus Žvil

gsniais į faktus ir į tautą.

Su tokiu pat rimtu dėmesiu 
turėtume sutikti ką tik iš spau
dos išėjusią Vinco žemaičio stu
diją Liublino Unijos Sukakties 
Paraštėje. Ji apima ne tik mūsų 
santykių su lenkais 400 metų 
raidą, bet ir paskutiniojo ket
virčio šimtmečio įvykius, nuo
taikas bei užkulisius lietuvių ir 
lenkų išeivijos lageriuose, iš
traukiant politines dulkes, ter- 
šiančias atmosferą ,iš po kilimų.

Studija yra patogaus kišeni
nio knygos formato, 84 psl. Iš
leido Lietuvių Literatūros Drau
gija. Kaina 1,50 dol. Gauna
ma Naujienose, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III. 60608.

DUOBKASIŲ STREIKAS
New Yorke šiomis dienomis 

apie 100 streikuojančių kapinių 
duobkasių su žmonomis ir vai
kais piketavo šv. Patriko kate
drą ir paskui suėjo vidun pasi
melsti, kad greičiau baigtųsi jų 
streikas algų pakėlimu.

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6C00 
■ Rebid. teleftr GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS*
CHIRURGAS
2853 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

Spalvota TV • Radijas - Fonografas

150 doL 
PIGIAU: 

IŠPARDAVIMAS

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

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700. 
Rezidencijos: PR 6-9301.

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 $ iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0Pa 
. 1490 kil. A. M.

DR. FRANK PLECKAS
CPTOMETR1STAS

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

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

Lataką kankino nemiga. Dak
taras jam prirašė miego piliulių 
ir vieną tokią priėmęs jis užmi
go kaip rąstas.

Išgirdęs laikrodžio žadintuvą, 
jis atsikėlė, apsirengė ir nuėjo 

į Į darbą, “šią naktį pirmą kar
tą po ilgo laiko miegojau kaip 
rąstas”, jis pasigyrė bosui.

“Tai puiku”, atsakė bosas. 
Bet kodėl vakar dieną neatvy
kai Į darbą?”

nūs ir kitais įrankiais. Jis ne 
Įtik duobę pąšventino, bet at- 

negauti. Apie palaidojimą ir Į kalbėjo maldas ir sugiedojo 
kalbos negali būti. į giesmes. Anksčiau toks daly-

Aš noriu pasakyti, kad ne vi-Įkas buvo neįmanomas, o dabar 
sur taip yra. Už Lietuvių Tau-į atvažiavo, pašventino, pasimel- 
tinėse Kapinėse esančius skly- dė ir išvažiavo, žemė visur 
pus ir duobes administracija i šventa, 
nori gauti pinigų, bet Tautinių 
Kapinių vadovybė neatsisakė 
palaidoti nė vieno lietuvio dėl 
stokos pinigų. Beveik kiekvie
ną metą atsiranda du trys mū
sų tautiečiai, kurie miršta be 
cento. Vieniems liga visas san
taupas nusineša, kitiems va
gys arba sukčiai kišenes iš
kraustė. o tretieji dėl kitų prie
žasčių lieka be cento. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse laidojame 
ir tokius.

Kiekvienam šiandien turi 
būti aišku, kad palaidojimas 
kainuoja. Reikia ne tik žemės
karstui, bet reikia mokėti duob- būtų, 
kasiui. Be to, dabar negalima jiems nebūtų padarytos, 
laidoti be cementinio karsto. Į Daugeliui jau nusibodo tos 
Anksčiau leisdavo laidoti mi- tąsynės. Drąsesnieji jau įsigi- 
rusius mediniuose karstuose, o jo 'sklypus Lietuvių Tautinėse 
šiandien įstatymas draudžia tai: Kapinėse, kur palaidojo savo 
daryti. Jeigu velionis neturi Į artimuosius. Lietuvių Tautinė- 
pinigų palaidojimui, tai, aiš- se Kapinėse priimamas kiek- 
ku, kad jis neturi ir cementinei 
dėžei nupirkti. Kapinės ne tik 
bepinigius palaidoja, bet dar 
ir cementinę dėžę parūpina.

Lietuvių tarpe yra daug ge
raširdžių žmonių, kurie kartas 
nuo karto paskiria auką bepi
nigiams palaidoti. Tos aukos 
eina bepinigių laidojimo išlai
doms apmokėti. Jeigu to neuž
tenka, tai kapinių administra
cija likusią dalį sumoka.

Lietuvių Tautinės Kapinės 
per visą pusšimtpmetų neatsa
kė vietos nė vienam mirusiam 
mūsų tautiečiui. Jos nesukėlė 
širdies skausmo nė vienam mi-i 
rūsio giminaičiui...

Paskaičius Naujienose apra
šytus įvykius; man prisimena 
prieš 50 metų Chicagoje buvu
sios nuotaikos. Tiesiog čiurpas 
nukrečia, kai apie tai pagalvo
ji. Atsimenu, čia mirė Kasiulis 
Valikonis. Dabar nebeatsime
nu visų smulkmenų, bet žinau, 
kad kapinių vadovybė kaltino 
motiną, o bandė josios vaiką. 
Į kazimierines jis nebuvo pri
imtas. čikagiečius katalikus 
erzino ir “nekošerno kampelio”! 
esimas. Vienas Dievas, net ir1 

Spagai evangeliją, turi teisę teis-į 
j ti dorovinius nusikaltimus , o i 
čia tą teisę pasisavino nedideli) 
žmonės ir jau pradėjo skirstyti 
mirusius į “gerus” ir “blogus”, 

i Tautinėse Kapinėse tokio pa
skirstymo nebuvo ir nėra. Ten 
kiekvienam mirusiam skiria
ma garbinga vieta, ir kiekvie
nas garbingai laidojamas.

O kiek prišnekėta prieš Tau
tines Kapines! Kokių baishj ir 
žiaurių palyginimų prieš jų 
administratorius ir pačias ka
pines buvo paleista.. Nešvan
kius gandus dar ir šiandien ke
li nesusipratusieji leidžia, bet 

■nuotaika jau pasikeitusi, šian
dien ne tik mažiau jos niekina
mos. bet ir dvasiškiai į jas įžen
gia. Aną dieną mačiau kunigą 

IJ. Kuzinską, laidojantį Juozą 
i Liepą. Į Tautines Kapines jis; 
(atvažiavo su visais oficialiais;

' laidojimo drabužiais, kamžo-i

I
i

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais */ r
TeL: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A>v
CHICAGO, ILL. 6062£

v.

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

M. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

tod aU cor wildlife depend on

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 3 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Smokey’i ABCc Alwxyi 
hold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires, -

them sgain. Crash all

Please! Only you can 
prevent forest firesDR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

vienas lietuvis. Sklypai, duo
bės ir patarnavimas nei kiek 
nebrangesnis, negu kitose ka
pinėse. Dar nesigailėjo nė vie
nas, nusipirkęs sklypą Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Povilas Daubaras 
Lietuvių Tautinių Kapinių 

pirmininkas

Gripo epidemija Anglijoj
Praeitą 

nuo 
žmonių, 
epidemijos 1937 metais, 
katos ministerijos pranešimu, 
praeita savaite per visą Angli
ją nuo tos ligos mirė 2850 žmo
nių; 1937 metais šiokia savai
tę mirė nuo gripo daugiau kaip 
3,000 žmonių. Per visą praeitą

j

į
DOVYDAS P

NEATIDUMAS
žmona skundžiasi savo vyru, 

koks jis esąs neatidus. “Jei ma
ne staiga apopleksija ištiktų”, 
ji sudejavo, “jis net mano lavo
no neatpažintų!”

BEMAžKO PAVYKO
A 1* * * 1c Anglijoje i Mano kaimynas labai norėjo 

beveik tiek Į būti policininku, tik vieną bėda,
savaitę

gripo mirė
kaip didžiosios gripo• kad buvo per mažo augumo. Jis 

Svei-į pradėjo kūno pailginimo mankš
tą, pasikardamas už sprando į 
pabalkę ir prie kojų prisikabin
damas pasvarus.

Rezultatai buvo stebėtini. 
Greit būtu už visus buvęs aukš
tesnis, jei nebūtų numiręs.

f
I 
t I

I

Laidotuvių direktoriai:

GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

.AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

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

BUTKUS - VASAITIS
1

ANTOINETTE SKAMARAK

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

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

Gimusi Ferovich
Gyv. Whittier, Calif., anksčiau gyv. Chicago, UI.

t- i
R : (
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I 
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STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

I

Mirė 1970 m. sausio 20 dieną, sulaukusi pusės amžiaus. Gimusi 
Chicago, Illinois.

Paliko m lifidę: vyras Francis, duktė Judith, sesuo Stella Sher- 
mulis, švogerkos — Helen Ferovich. Stella Mirowski, Marie McCarthy, 
Agnes Hank. Cecelia Benson ir Nora Baran, švogeris John Skamar 
ir James Skz iarak, sesers vaikai — Anthony Stankus ir 
mulls, brolio aikai — Dannis, Richard. John, William 
Ferovich, taip pat Antoinette Rimpart bei kiti giminės, 
pažįstami.

Vietoje g Hą, prašoma siųsti aukas į City of Hope.

Penktadi; iį kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz 
2424 W. 69th St.

šeštadien sausio 24 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
Aušros Vartų parapijos bažnyčia, o po gedulingų pamaldų bus laido^ 
jama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a Antoinette Skamarak giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kvieč: mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsi veikinimą.

ANTANAS M. PHILLIPS

-

a

John Sher- 
ir Dorothy 
draugai ir

koplyčioje,

Nuliūdc lieka:

Vyras, duktė ir giminės.

Laidotuvi Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phene: YArds 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . —

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAII■
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SWITCHBOARD OPERATOR

Call 379-8558

NIEKUR GERIAU!

Per annum

T”??

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kieti viršeliai $4.00, minkšti
Dr. KAZYS BOBELIS

SKAITYK FATS IR PARAGINK
Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu

KITUS SKAITYTI
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.

TERORAS CHICAGOS 
AUKŠT. MOKYKLOSE

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

BUILDERS and contractors 
Namu Statyba ir Remontas

Typing helpful 
Full time.

Call- Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET

„ PRospect 8-5454 .

— Algis Regis ketvirtadienį 
per Margučio radiją kalbės apie 
artėjantį kazimierinių kapinių

$3.50. 404 puslapiai

PIGIAI PARDUODAMAS Steamtabe 
lis — šaldytuvas mažai vartotas.

Skambinti YA 7-3471.

siuntiniai i Lietuvą
IR KITUS KRAŠTUS

♦ Lietuvos Vyčių Choro meti
nė vakarienė įvyksta šeštadienį, 
sausio 24 d. Balio Pakšto salėje, 
7:30 vai. vak. Bus trumpa links
ma programa. Veiks bufetas, 
šilta ir šalta vakarienė. Laimin
giesiems teks vertingų dovanų. 
Palaikykite Lietuvos Vyčių Cho
rą, atsilankykite į šį metinį pa
rengimą. Bilietus galima gauti 
pas kiekvieną choristą. Staliu
kus galima užsisakyti pas Zitą 
Rainytę, tel.: 523-9202, arba pas 
Vytautą Bilitavičiu tel. 927-3216

(Pr).

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

Aliaskoje — 
dienos metu 

13 laipsnių

moka vajaus globėjas adv. Pra
nas Zogas, Midland Sav. and 
Loan Association prezidentas.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, JANUARY 22, 1970

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairus Pardavimai

WALTER RASK, prezidentai
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, lit. 6O64X Tai. 231-9717
Pardavinėjame lėktuvu, laivu, trau
kiniu bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus } visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke. ____

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W, 43rd STREET 
Tel. CL 4-2390

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

LEO'S SJNCLA’R SERVICE
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos - 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

TeL- PR 8-9533

— Balfo Chicagos apskr. 25 
metų veiklos paminėjimas ir 
vajaus užbaigimas įvyks šį sek
madienį, sausio 25 d. 3 vai. Mar
quette Parke, lietuvių parapijos 
salėje. Visi Balfo aukų rinkė
jai, valdybų nariai, direktoriai, 
vajų globėjai bei nuoširdūs Bal
fo talkininkai kviečiami daly
vauti. Parengimo išlaidas ap-

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai 
TELEF. 349-0600

s GARANTUOTAS NUOLATINIS
IŠTISU METU DARBAS
NĖRA' ATLEIDIMU

® NEMAŽINAMOS ALGOS
Nebūtina anglų kalba, 

čia turime žmonių, kurie gali išversti.
Kreiptis asmeniškai į

Mr. KRASICKI

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
vltom* progom*

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

MEDŽIO
DARBININKAI

GALINTIEJI MAŠINOMIS 
PADARYTI REIKALINGAS 

DALIS

Šimkus Real Estate 
NOTARY.. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

NAMAMS BE MOTINOS 
reikalinga patikima moteris, šeiminin
kė. Gyventi vietoje, privačiame kam
baryje. 5 vaikai, 4 mokyklos amžiaus: 
2-6-7-S ir 10 metų. Geri namai tinka
mam asmeniui. Susikalbėti angliškai. 

Tel. 968-5250 šiokiadieniais ir 
971-3959 savaitgaliais.

SWITCHBOARD
OPERATOR - 

TYPIST 
Experienced. Salary open

H. HIRSCH 
847-5300

15 laipsnių žemiau 0
Naktį į trečiadienį tempera

tūra prie Midway aerodromo 
buvo 15 laipsnių žemiou nulio, 
prie Naujienų 7 žemiau ir prie 
ežero “tik” 4 žemiau nulio. Už
miestyje prie Wheaton antra 
naktis buvo 20 žemiau 0. Toliau 
buvo dar šalčiau; pav. Minne- 
apolyje — 20, Duluth — 24, 
Fargo — 30, Winnipege —35. 
Šilčiausia buvo 
prie Anchorage 
24, nakties metu 
aukščiau nulio.

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

ARC WELDERS
Must be able to read blueprints 

& do layout work. 
Call For Interview 

826-5353 
AUTOQUIP CORP.

PATARIAMASIS
LIETUVIŲ KOMITETAS
Amerikos lietuviams pažįsta

mas kongreso atstovas William 
Murphy jau daugiau nekandi
datuoja. Demokratų partija jo 
vieton pasiūlė adv. Morgan 
Murphy.

Morgan Murphy yra šiltai nu
siteikęs lietuvių atžvilgiu, bet 
jis nėra pakankamai susipaži
nęs su lietuviškais reikalais. 
Chicagos lietuviai sudarė Mor
gan Murphy patariamąjį ko
mitetą. Laikinuoju šio komite
to pirmininku paskirtas teisė
jas Alfonsas F. Wells. Arti
miausiu jo patarėju yra Illi
nois seimo atstovas Frank Sa
vickas.

Teisėjas Wells yra įpareigo
tas tartis su įtakingesniais vi
suomenės veikėjais ir biznie-

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, pinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
Užsienio Gimnazijoms $920 už 
vasario mėn. per Balfą.

— Gyvenimo knygą skaitom, 
o abėcėlėj nesusigaudom, — 
288 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadienį, sausio 22 d., 10 v. 
ryto Sophie Barčus Radijo šei
mos valandoj.

PUIKUS 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir 
3 kamb., garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIU MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21.800.

2 BUTU po 7 kamb., tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

Elektroniniai mikroskopai, kuriu 
bakterijas ir 
uodo antena

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
dienos metu Brighton parko apylin
kėje. Dėl atlyginimo ir darbo laiko 

susitarsime. Kreiptis: 
4027 BRIGHTON PL., 
2-me aukšte iš kiemo.

CLERK - TYPIST
Wanted for variety of clerical duties.
Must be good typist. Exc. salary and 

full co. benefits. 
DEE ELECTRIC CO.

477-5500

LYON - HEALY
HARP FACTORY

1423 W. LAKE ST.

I mėnesį ir kelis neformalius po- 
i sėdžias gauna po $15,000 meti- 
■ nes algos; pats bosas gauna 
$35,000. Bene 80% visų CTA 
pajamų suėdančios tos algos.

Nėsugebėdama iš kur kitur 
pinigų gauti, CTA rimtai gal
voja važmos kainą 4š 40 centų 
pakelti iki 50 c. be persėdimo... 
Kai iš 30 centų važma buvo pa
kelta iki 40 centų, važinėtoj ų 
sumažėję po 1.45 milijono per 
diena.

— Kazys Ulevičius yra Vene- 
cuelos Lietuvių Bendruomenės 
įgaliotinis Chicagoje. Ulevičių 
galima pasiekti tel. 458-8870. Jis 
gyvena 7523 W. 62 PI., Argo, 
Illinois 60501. šeštadienį Holly
wood salėje įvyks Venecuelos 
lietuvių draugijos steigiamasis 
susirinkimas. (P.).

HELP WANTED — FEMALE 
D*rbininkiM R,ikU

— Lietuvių paštininkų sąjun
gos nariai ir Liti talkininkai 
prašomi rinkti medžiagą ir at
siminimus apie pašto, telefono, 
telegrafo ir radijo sritį.' Taip 
pat apie matytus ir pergyven
tus įvykius tėvynėje ir tremty
je, apie Drezdfeno bombardavi
mus ir Įsikūrimą išeivijoje. Me
džiagą siųsti: A. Gintneris, 
3221 W. Gist St, Chicago, Ill. 
60629.

— Lietuvių Gydytojų Draugi
ja rengia simpoziumą Jaunimo 
Centro mažoje salėje sausio 23 
d. 7:30 vai. p. p. Simpoziumo 
tema bus gimimų kontrolė. Visi 
kviečiami dalyvauti. Kalbės: 
kun. Kijauskas S.J., dr. Rauli- 
naitienė — psichiatrė, dr. Sut-. 
kus — ginekologas ir dr. Ringus 
— moderatorius.->

PLATUS PASIBINKIMAS 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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
os kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

riais platesniam komitetui su daryti. Reikia manyti, kad netolimoje ateityje bus paskelb tas platesnis Patariamojo komiteto pranešimas.

ateinantį sekmadienį praves ka
zimierinių kapinių sklypų savi
ninkų metinį susirinkimą, kuris 
įvyks Gage Parko Field House 
salėje, 1:30 vai. po pietų. Lie
tuviškoji visuomenė ir visi skly
pų savininkai kviečiami šiame 
svarbiame susirinkime daly
vauti. (Pr).

Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas £reit. 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

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TI 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKI

DĖL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVIM
PETRAS KAZANAUSKAS,

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

visoje Amerikoje tėra 75, labai padeda mokslininkams stebėti 
kitus mažus objektus. Viršuje matoma ne javo varpa, bet 425 kartus padidinta 

Apačioje — musės akis. Kairėje ji padidinta 70 kartu, dešinėje — 700 karty.

Chicagos tranzito administra
cija yra arti bankroto, prane
ša Chicago Tribune. Tokios pa
dėties CTA pasiekusi, nepaisant 
kad jos važma yra brangiausia 
visose JAV-bėse ir kad yra do
vanai gavusi milijonų dolerių 
vertės reikmenų iš miesto ir iš 
federalinės valdžios. CTA finan
sų manageris Meinardi pareiškė, 
kad turimų fondų nebeužteks il
giau kaip vienam mėnesiui. ŠĮ 
mėnesi tarnautojams ir ponams 
algas dar gal apmokėsią, o kitą 
mėnesį nebelieką iš ko.

Algos yra sekančios: 12,000 
operatorių ir aptarnautojų gau
na po $4.33 už kiekvieną tarny
bos valandą. 1951 metais ope
ratoriai gavo po S1.77 valandai 
ir pravažiavimo tikėtas kaštavo 
20 centų.

Kiekvienas CTA tarybos na
rys už vieną formalų posėdi per

GENERAL OFFICE — 
CLERICAL 

Ability to perform a'variety of cleri
cal duties. Good at figures a neces

sity, some ^typing helpful. 

944-5650 
WOODY JOENS

— LB Chicagos apygardos 
valdybos posed e, kuris įvyko 
sausio 10 d. Jaunimo centre, 
svarstyta lituanistinio švietimo 
vajaus reikalai. Nutarta vajų 
Įvykdyti pačiai valdybai, pasi
skirsčius pareigomis ir vietovė
mis'. Vajų pravesti sutiko Avi
žienis kontakte su gydytojais. 
Vietovėmis pasiskirstyta sekan
čiai: A. Juškevičius — Cicero, 
A. Būga — Bridgeportas, S. Jo- 
nynienė ir I. Sinieliauskienė — 
Brighton Parkas ir Marquette 
Parkas, B. Macevičius — Rose- 
landas ir A. Gintneris — Gage 
Parkas. Dėmesys kreiptinas į 
gydytojus, prekybininkus ir 
verslininkus.

A. T V £ R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBfcS 

Pardavimas Ir Taisymas 
264Č WEST 69th STRFST 

T»L: R E public 7-1941

sklypą savim 
savininkų teise 
teises atgauti, 
naciu reikalu 1 
Barčus radiją, 
gramus metu, 
kauja Chieag 
komitetui, p;

skriaustiems 
kams atkovoti

Harrison High mokyklos, 
2850 W. 24th Street, mokytojai 
kreipėsi į švietimo tarybos na
rius, į policiją ir visuomenės 
organizacijas, prašydami pa
dėti sustabdyti šioje mokyklo
je siaučiantį terorą ir įtampą.

Gatvių gaujos slampinėja 
mokyklos koridoriuose, kelia 
didžiausią netvarką ir žodžiais 
bei veiksmais persekioja mo
kytojus ir kitus mokinius, sa
koma mokytojų skunde. “Joks 
mokinys, baltas ar juodas, nė
ra saugus nuo užpuldinėtojų 
mokyklos viduje ar lauke. Joks 
mokytojas negali tinkamai mo
kytojauti tokiose sąlygose”. Vi
sos administracijos ir fakulte
to pastangos buvusios veltui. 
“Mums reikalinga pagalba! 
Mes negalime apsakyti, kokia 
įtampa ir teroras čia viešpa
tauja”.

-Kitos aukšt. mokyklos Crane 
High principalas James Malo
ney paprašė jį perkelti kur ki
tur. Per metus jį mokinių gau
jų nariai 3 kartus sumušę, o 
dabar grasiną jo gyvybei.

Blogiausia, kad į mokyklos 
kambarius galį nekontroliuo
jami įeiti visoki gatvių padau
žos. Crane mokykla yra milži
niškas pastatas su 36 durimis, 
pro kurias gaujų nariai savo 
sėbrus įleidžia vidun.

u susirinkimą, 
i pastangas tas 
’enktadienį tuo 
bės per Sophie 
isdieninės pro- 
legis pirminin- 
Bendruoinenės 

‘daneiam nu- 
lypų savinin- 
co teises. (Pr).

Metropolitan Operos solis
tas Algirdas Brazis, jo žmona 
pianistė Aldona, akademike 
skautė Vitalija lluibytė ir akto
rius Julius Bahitis atliks meni
nę programą Balfo vajaus baig
tuvėse ir Čikggos apskrities Bal
fo 25 metų veiklos minėjime. 
Minėjimas tyyks sausio 25 d. 3 
vai. po pietų Marquette Parko 
parapijos salėje. 6812 So. Wash
tenaw Ave.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

router Sivlri^s
Savings Insured to

BRIGHTON SAVINGS AN
4071 Archer Ave.,

APDRAUDŲ AGENTŪRAI
namų, automobi- 

\ lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

GIRL FRIDAY
for general office help typing, $125 
per week, Northlake area. Must have 

own transportation. 
Call Mr. PETTINGILL, 

455-1535
between 9 A.M. and 9 P.M.

Per annum on 
Investment bonus 

$20,000.

LOAN ASSOCIATION 
Chicago, Illinois 60632

SECRETARY — EXECUTIVE 
Attractive salary -based on skills. 
Young lady with typing, steno, good 
education and pleasant personality. 
Assist sales manager of Real Estate 

office. WTill train. 
Mr. DIAZ, BR 8-2449 

DIAZ & CO. 
2653 W. DIVISION

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

A. & U INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-1775 
(Currency Exchange JMrigoD 
Pigūs automobiliu draudimai.

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. TRUMPAI




