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IAŠĖ OK. LIETUVOS GYVENTOJUS
iyventojų surašymas okup. Lietuvoje (ir visoje Sovietų Sa- 
>je) vyko š. m. sausio mėn. 15 d. Jam rengtasi jau seniai. ■ 
e Lietuvoje buvo sudaryta 5,500 surašymo apylinkių ir su- j 
io darbą vykdė ,apie 11,000 surašinėtojų. Vilniuje, kaip 
Ibė režiminė Elta, tą surašymą vykdė daugiau kaip 1,000 
ių. Tai jau penktasis gyventojų surašymas Sovietų Sąjun- 
paskutinysis Įvyko 1959 metais. Skaičiavimas, pradėtas 

) mėn. 15 d. vyko astuonias dienas.

p pastebi “Valstiečių Laik- 
” šiuo metu Lietuvoje gy
lu skaičius siekiąs 3.1 mil. 
raičius gautas “apskaičia- 
oūdu, kai pagrindu imama 
;snė apskaita”. Toliau pa- 
1a, kad toks pagrindas po 
netų pasensta, todėl, esą, 
įtoms pasiūlius, vėl orga- 
amas gyventojų surašy-

iraštis dar nurodo įdomų 
: surašymo tikslas — 
tikslias ir išsamias žinias 
šventojų skaičių ir jų su- 
Tačiau... naujasis laikme- 
•čiąs atsirasti “naujiems 
ms”.
rodo, to surašymo keliu, 
>ė — režimas siekia su- 
r ypatingai “visuose res- 
>s miestuose”, kiek gy- 
į yra užimtų namų ūky 
3 norėtų, bei kokiomis są- 
s, dirbti “liaudies - ūky”, 
pramonėje ir kitur.

5mėtojai, kalbėdamiesi su 
nis, jas klausinėjo: ar 
dūri vaikus iki 16 m. am- 
* ar norėtų-juos atiduoti

Išnaudoja mokinius 
trūksta darbininkų
Televizijos aparatai gamina

mi Šiauliuose ir ten veikianti ga
mykla, kaip “Tiesoje” informuo
ja buvusi darbininkė Vanda Li- 
leikaitė, po kelerių metų turėtų 
išaugti — gaminti iki 500,000 
TV aparatų per metus. Gamyk
la, aišku, Lietuvos gyventojus 
aprūpina tik maža dalimi.

Įmonė plečiama, bet, lygiagre
čiai, kaip su nepasitenkinimu 
šaukiama partiniame dienrašty
je, Įsivyravusi didelė netvarka. 
Darbininkai dar pernai skundė
si, kad jiems neužmokama ar ne
primokama už viršvalandžius. 
Darbas blogai organizuojamas, 
viršininkai esą grubūs.

Savo ruožtu, neišpildomi pla
nai, gi jis 1969 metais, palygi
nus su pernykščiu, padidėjęs net 
pustrečio karto... Todėl televi
zorių gamykloje Įsivyravęs vad. 
“šturmavimas”. Tik per aštuo-

Pietų Vietnamo prezidentas generolas Van Thieu aplanko kautynėse pasižymėjusį dalinį, bet at
rodo, kad jo mintys kažkur kitur klajoja.

SOVIETŲ PLANAI NEIŠPILDYTI
N

MASKVA. — Sovietų Sąjungos vyriausybė paskelbė praėju-

KINIJOS AGENTAI FILIPINUOS 
STENGIASI NUVERSTI VYRIAUSYl
MANILA. — Jau du kartus praėjusią savaitę apie 3,0 

nų filipiniečių puolė prezidento Marcos rūmus Manilos 
Vyriausybė privežė į sostinę kariuomenės ir sustiprino pr 
tūros apsaugą. Riaušėse miesto centrui padaryta nemaži 
stolių, o pats prezidentas vos nebuvo, sužeistas plytų ir “m 
kokteilių”, kuriuos minia mėtė į valdžios rūmus. Penki as 
policijos ir kareivių buvo nušauti, apie 200 sužeisti. Polic 
ėmė 208 riaušininkus. Minia sudegino daug automobili 
kentėjo nevienas valdžios pastatas.

darželius’bei lopšelias?|“į,m,ėnesL"s.£amy:Iįoje, ^.vo 
•odo, kad vaikų dž 
rūksta vietų, vaika 
uose, tad moterys 
tegalinčios dirbti pr> _ 
kitose ūkio šakose. įtiek 
loterų yra, ar jos, kar- 
eklaidina” valstybės, pa
los namuose — išaiškins 
itojai.
įtojų migracija, judėji- 
kitas opus klausimas ir 
15 d. vykęs surašymas 
jį tą išaiškinti. Pvz.: Į 
mestus daugiausia vyks- 
•, ypač kaimuose gyve- 
aliau, kokios to kėlimosi 
ys? (žinoma, iš kitur 
i atsikraustą rusai nenu- 
crosios priežasties, bū- 
škoti geresnių gyveni
mų, negu jų gyvenamo- 
publikose... — Red.).
► 15-ji buvo būdinga ir 
ių užrašyti atsakymų 
ai kuriems gyventojams, 
sakyti net Į 34 klausi- 
tai nebuvo jauku šiaip 
klausinėjimų pripratu-

n-

atidirbta 28,470 viršvalandžių.
Darbininkai nuolat skundžia

si, gi pats direktorius, Povilas 
Morkūnas, pripažįsta; pas mus 
pažeidžiami darbo Įstatymai...

Tik iki 1969 metu pabaigos 
darbininkų gretos gamykloje tu
rėjo pakilti dar 700 žmonių. Ta
čiau... jų vis trūksta ir kaip 
“Tiesoje” pripažįstama, nerodo
ma didelių pastangų tuos žmo
nes gerbti ir tausoti.

Gamykloje prie konvenjerių 
sėdi apie 200 mokinių ir štai 
kas vyksta: “Jiems duotos pil
naverčio darbininko normos. Pa
auglys nemoka eksploatuoti 
techniką, todėl ji nuolat genda.

Sudėtingą televizoriaus apa
ratą jis lipdo taip, kaip išmano. 
Nesulituoja laidų, sumaišo ko
dus, daro broką, net nežinoda
mas jo priežasčių. O meistrai 
visų pirma skuba jį išplūsti, ap
rėkti. Todėl taip sutikti nau
jokai po mėnesio neria pro ga- 
mykluos vartus”. (E)

ičiuota, kad surašinėto- 
3 okup. Lietuvoje užra- 
lijonus klausimų. Kiek- 
urašinėtojas kaime su
žinomų, gi miestuose — 
lių atsakymus.
- nemažas darbas ir 
ims apdoroti veikė 

skaičiavimo mašina.
neliks laukti surašymo

(E)

lens teršimas 
esnis Italijoje
DOLIA. — Oro ir van- 
imas nėra vien Ameri- 
ema. Italijoje vandens 
yra daug blogesnėje pa- 
iet ir Roma, dviejų mi- 
ventojų miestas, tetu- 
lą vandens valymo įmo- 
atmatos eina Į Tiberio

N. Metų sutikimas
Naujieji, 1970-ji metai, okup. 

Lietuvos miestuose buvo sutik
ti su tradiciniais Verdi operos 
“Traviata” spektakliais. Ši ope
ra buvo suvaidinta ne tik Vil
niaus operos-baleto teatre, bet 
ir Kauno muzikiniame teatre.

Filhormonijos salėje buvo gro
jami J. Strausso valsai, gi Vil
niaus katedroje, paveikslų gale
rija ir koncertų vieta, naujųjų 
metų išvakarėse Įvyko 500-sis 
kamerinio orkestro koncertas: 
Prie žvakių šviesos buvo išpil
dyta Haydno “Atsisveikinimo 
simfonija”. . (E)

užteršta yra Ronco 
rti per Coccolia mieste-

Prezidentas Marcos 
per radiją Į tautą kalbą, 1 
kaltina dėl Įvykusių riaui 
nijos Mao Tse Tungo pas 
komunistus. Jų pirmas i 
nys buvęs užimti ir sun 
vyriausybės centrą, pakeis 
džią ir panaikinti esamą 
mą. Prezidentas Įspėjo vis 
voliucionierius, kad valdž 
sis visų priemonių sukilim 
malšinti. Filipinai netaj 
munizmo auka, jos pilieči 
vės nebus atiduotos svei 
režimui, — pasakė Filipin 
zidentas Marcos.

Steigs institutą 
emigracijai tirti

Kokios okup. Lietuvai numa
tytos mokslo gairės ? — tai ma
tyti iš “Tiesoje” (nr. 5, sausio 
8) paskelbto Lietuvos Mokslų 
akademijos pareigūno. J. Sa- 
maičio straipsnio. Mums ypač 
Įdomios paskelbtos “naujos per- 

■vos” filosofijos, teisės ir 
socialogijos mokslų srity.

Taigi, Lietuvos filosofams, 
'kaip nurodo Samaitis, esąs “iš- 

arabu partizanu organizacija i keltas uždavinys tirti antiko- 
Al-Fatah tariasi dėl Amerikos munizm*’ partine buržuazinę 
“juodųjų panterų” panaudoji-ifUosoflietuv^. emigracijos 
mo kautynėse prieš Izraeli, kad 1 s®ciaUnes politines ir filoso
fu© būdu galėtu prisiruošti ir ^^nes Koncepcijas, o taip pat ra- 
išmokti sabotažo ir žudvmo lietuvių visuomeninės — fi- 
veiksmų Jungtinėse Amerikos‘j }osofmės minties istoriją, moks- 
Valstvbėse.

i
Transliacijoje iš Algiers, CBS 

radijo pranešė, kad pirmasis toks 
mokinys būsiąs iš JAV pabė
gęs juodųjų panterų vadas El- 
drigge Cleaver, kurs šiuo me
tu yra kažkuriame Šiaurės Af
rikos mieste ir žada tris savai
tes pabūti Al-Fatah stovyklo
se Jordane.

Vienas Al fatah narys Aou. problemą spręs 
Bassen praleidęs du mėnesius — — “
Jungtinėse Valstybėse praeitais; 
metais studijuodamas panteras;
ir Al-Fatah dabar veikianti Pa-į laikomi geriausiais visoje Sovie-

Juodieji panteros 
ruošiasi sabotažui I socialų

CBS News iš New Yorko pra-
šių metų ekonomikos statistiką, kuri rodo didžiausią nuosmukį ga-' eitą penktadienį paskelbė, kad; 
mybos augime. Kosyginas ir Brežnevas, jei jie gyventų demo
kratiniame krašte, būtų iš valdžios išmesti. Net ir Chruščiovui 
mesti kaltinimai dėl nepasisekimų ūkyje nebuvo tokie dideli, kokių 
dabar nusipelno Kosyginas ir Brežnevas. Mažesnio augimo so
vietų ūkyje nebuvo jau nuo 1933 metų. Valstybinis planas ne
buvo Įvykdytas. Dėl to dabar kaltinamas Įmonių reformų planas, 
pradėtas 1965 metais. Valdžia kaltina ir alkoholizm į.

Penkiose Azijos respublikose 
nebuvo išpildyti planai: dujų, 
plieno, chemikalų, ’ medžio, po
pieriaus, statybos medžiagų, mė
sos 'ir pieno gamyboj ė. Visoj e 
šalyje žemės ūkiui 1969 metams 
buvo planuojamas 6.1% paau- 
gimas, tačiau dabar matyti, kad 
ne tik nebuvo paaugimo, bet ga
myba nusmuko 3%. Reikia at
siminti, kad apie 30% sovietų 
piliečių dirba žemės ūkyje. Nu
smuko : sviesto, pieno, sūrio, mė
sos, muilo, alyvos, cukraus, ūkio 
mašinų gamyba. Prieš Kalėdų 
šventes krautuvėse trūko: mė
sos, pieno ir kiaušinių. Savai
tei maskviečiai ir kitų miestų 
gyventojai gavo visai šeimai po 
keturis svarus mėsos.

Penktadienį valdžia paskelbė 
naują dekretą, kuris draudžia 
pardavinėti vodką ir vyną krau
tuvėse netoli fabrikų, Įmonių, 
institutų ir kitų viešų darbo vie
tų. Vodka ateityje pardavinės 
specialios krautuvės tik tarp 11 
vai. lyto ir 8 vai. vakaro. Ko
munistų centro komitetas slap
tame posėdyje svarstė ekonomi
nio nuosmukio priežastis ir nu
tarė, kad kalčiausia esanti vod
ka.

ALLENTOWN— Buvęs pa
saulinis bokso čempionas negras 
Cassius Clay vėliau pasivadinęs 
Muhamad Ali, buvo pakviestas 
kalbėti Muhlenberg kolegijoje, 
kur jį pradėjo kritikuoti patys 
negrai studentai. Jam prikiša
ma, kad jis, užuot gyvenęs tarp 
negrų, nusipirko 75,000 dolerių 
vertės namą baltųjų rajone. Stu
dentai ėmė sakyti, kad Clay ven
giąs negrų, nenorįs su jais ben
dradarbiauti, bėgąs iš jų tarpo.

Šie kaltinimai Clay labai su
pykino. Jis ėmė šaukti ant stu
dentų ir vadinti juos panieki
nančiu žodžiu “nigger”, sakyda
mas : “Kodėl aš turėčiau gy
venti gete su žiurkėmis, kodėl 
mano vaiką turėtų žiurkės griau- 
žti?”

“Jūs, nigeriai. padarote man 
daugiau nemalonumų, negu bal
tieji”, — pasakė ex-čempijonas, 
pagrasinęs arčiau sėdėjusiems 
studentams“ nokautą”. Apie 
100 studentų, juodų ir baltų, pa
sipiktinę paliko salę.

gal jo patarimus. Bassem pa
sakęs CBS atstovui, kad Cleave- 
rio “vizitas pradėjo solidarumo 
ir bendradarbiavimo periodą tarp 
Al-Fatah ir Juodųjų Panterų”. 
Panteros būsią apmokomi kau
tynių ir sabotažo, terminuotų 
bombų vartojimo ir kitokios tak
tikos. Jis dar pridūrė, kad Juo
dieji Panteros jau yra treniruo
jami šiaurės Vietname, šiaurės 
Korėjoje ir Kuboje.

GARY. — Mokytojų streikas 
Gary, Ind., pasibaigė, užtrukęs 
19 dienu.

Griebiasi priešpuolio taki 
Pranešimu iš San Frai 

“juodieji panteros” prade 
galią akciją prieš general 
kurorą John N. Mitchell, F 
darni, kad jis siekiąs juos 
naikinti”.

’ Panterų “štabo virsim 
David HilHard užvedė bj 
S.' fėderaltniame teisme, 
šydamas kJd teismas “sudr 
Mitchellį, iFad •jis panterų 
gąsdintų ir netrukdytų 
naudotis konstitucinėmis 
mis”. Įdomiausia, kad si 
teismui reikalaujama išbi 

i gi” Fizikos ir matematikos in-! ti kaip nekonstitucinį tą fe 
į stituto grupė. Pasirodo, tos gru-1 linį Įstatymą, kuriuo grasir 
: pės 1968 m. patiekti rezultatai I nužudyti prezidentą yra bau 

‘ ‘ ' mas kaip kriminalinis nusii 
mas.

“Štabo viršininkas” Hil 
tą skundą teismui įteikė pe 
vo advokatą Charles Garj 
giai tą dieną, kai buvo pas 
tas prieš federalinį teisėję 
grasinimo nužudyti prezid 
Nixona.

Hilliard kalbėdamas Gc 
Gate parke. San Francisco, 
kričio 15 d. demonstracijoje 
sakė miniai, kad “mes ui 
Šime Richardą Nixona”.

Dabar jis teisinasi, kad jo 
sinimas buvcs tik “retorišk

jlo logikos, ateizmo ir religijos 
istoriją.

Pabrėžiama, kad pagrindinės 
gairės Lietuvos mokslui buvu
sios nustatytos prieš šešerius 
metus. Tš įvairiu mokslo sričių," 
būsiąs kreipiamas dėmesys Į:

— tikimybinės skaičių teori- 
Ijos darbus. Bus ugdomi nauji 
kadrai...

— matematinės statistikos 
“gausi ir pa j ė-

tų Sąjungoje.
— bus tęsiami nuo 1964 m. 

vykdomi kibernetikos tyrimai,
— Įsteigtas pramoninio oro 

užteršimo tyrimų sektorius ir 
kt.

Okup. Lietuvos Mokslų aka
demijoje dar numatoma, šalia 
kitų darbų, baigti Lietuvos isto
rijos kurso leidimą ir rusų kal
ba, lietuvių literatūros ir lietu
vių kultūros istorijos parengi
mą ir išleidimą, be to, lietuvių 
kalbos akademinio žodyno ii- lie
tuvių tarmių atlaso išleidimą.

Dar pridurtina, kad ryšium su 
pradžioje minėtais užmojais, ar
timoje ateityje numatoma or
ganizuoti naują Filosofijos, tei
sės ir sociologijos institutą. (E)

ponams rusams
Lietuvoje kailinių žvėrelių au

gintojai, ypač ūkiai Vilkijoje ir 
Lapiuose, smarkiai dirba, bet... 
ne savo krašto vartotojams. 
Kaip pastebima “Tiesoje” (nr. 
10) Vilkijos žvėrelių ūkis tei
kia žaliavą Leningrado kailių fa
brikui.

Prieš pat’ 1969 m. pabaigą le
ningradiečiams jis pristatęs: 
apie 5400 šiaurės žydrųjų, 4200 
juodsidabrinių lapių ir daugiau 
kaip 20,000 audinių kailiukų. 
Gauta 1 miL 623,000 rb., kiek
vienas žvėrelio kailis davęs dau
giau kaip po 15 rb. pelno, o viso 

-Į “Puzzolia”, kas laisvai ver- iš žvėrelių fermos gauta apie 
čiant, reikštų “Smirdinkaimis”. pusę mil. rb. grynųjų>pajamų.

Italija neturi įstatymų, ku
rie tvarkytų vandens teršėjus. — ir šio gamyba keliauja Lenin- 
Visoje litalijoje tėra 20 atma- grado link ir... džiaugiamasi pa- j 
tų valymo Įrengimų. jamomis. (E) j

lį. Čia gyventojai, pasipiktinę iš 
upės kylančia smarve, oficialiai 
pakeitė savo miesto pavadinimą

Radaras perima

Panašiai sekasi ir Lalių ūkiui

Buvusioje Biafroj* du balti šalpos organizacijos tarnautojai primity
viomis priemonėmis maudo benamį vaikę, kurių Biafroįe esą tūks

tančiai.

WASHINGTONAS. — Trans
porto sekretorius John Volpe iš
bandė Washingtone naują auto
mobilių stabdžių sistemą, kuri 
pagrista radaru. Įrengimo dė
žutė kaba automobilio priekyje. 
Kada automobilis pasiveja kita 
automobilį ar priartėja prie ki
to objekto, radaro impulsai pa
veikia stabdžius ir sumažina 
gazolino tiekimą. Automobilis 
ir be vairuotojo pastangų su
stoja apie 10 pėdų nuo kito ob
jekto. Vairuotojas išgirsta švel
nų įspėjantį signalą, kad rada
ras perima stabdžių kontrolę.

šitoks įrengimas šiuo metu 
kainuoja apie 800 dolerių, ta
čiau masiniai gaminant, jį bū
tų galima pagaminti už 200 dol.

Vatikanas puoli 
Olandijos vyskup;
VATIKANAS. — Prancūz 

kardinolas Jean Danielou V 
kano laikraštyje “L’Osservai 
Romano” piktai puolė Oland 
katalikų vyskupus, kurie r( 
menduoja panaikinti kunigų 
libatą. Jis rašo, kad celibato : 
kas nepanaikins, o Olandijos 
talikų vyresnybė siekianti 
sumažinti Popiežiaus autorit 
ir naudoja tam tikslui celib 
klausimą.

Kardinolas tvirtina, kad p 
rių reformų pasiūlymai Olai 
joje esą tik “dulkių debesį 
kuriame bandoma paslėpti ne 
sitenkinimą Romos autorite 
Ne tik Olandijoje, bet visut 
Atlanto vandenyno pakrašči 
se pastebima tikėjimo ir dva 
nio gyvenimo krizė, tačiau ' 
bažnyčios neatstovauja vb 
katalikų Bažnyčios, nors jos 
giriasi esančios jos avangarc 
— rašo kardinolas Danielou.



Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

PILNAS

the Boaru

išduodami tūks
Mažiausiai turi 

Pelnas mokamas

EUROPOJE FORMUOJASI 
SENKATALIKIŲ SEKTA?

Ant visy knygelių 
sąskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami I 
irys mėnesiai.

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

176 puslapiai. yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina £2.00 
Tai geriausioji sodriu pasiskaitymų knyga.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS

KURIE GARSINAS] 
“NAUJIENOSE^

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
iwisiiim-ia.nl. Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

Minėjimas bus su vakariene, 
todėl bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto. Jie yra labai pigus — 
tik 3.50 doL asmeniui.

Tenka priminti, kad šiais me
tais sueina 30 m. nuo Lietuvos 
pavergimo, todėl jauskime dvi
gubą pareigą visur aktyviai da
lyvauti ir savo veiklumu paro-

i jei u vos \ e- 
•Ramov^* ir 
pirmininkas, 

ietu-
as

NC iš Londono rašo, kad ten 
naujosios mišios bus pradėtos 
laikyti nuo ateinančios gavėnios 
ir kad prieš naująsias mišias for
muojasi sąjūdis, kurs siekia pa
silikti prie senųjų mišių, nors 
Įvedus naująsias, senosios bus 
uždraustos.

vai. po pietų pate:
Vaišėms pasibaigus

Juškevičius tęsė pro
Excelencija paklaust 

ys tarė 
’ solenizanto

Lietuvių Iro
eneralin

Po pagerbimo visi svečiai 
skirstėsi su gera nuotaika, pa
tenkinti ir su gerais prisimini
mais. Antano# Stakenas

Drąsus San Bernardas važiuoja slidi
ninkų keltuvo kėdėje. Jo šeimininkas 
netoli Vienos turi kalno viršūnėje re
storaną, todėl šuo dažnai pasinaudoja 
keltuvu, vienintele susisiekimo prie

mone Austrijos kakluose.

we P^t)wm.^B8ttri«l,tiwraabe /k 
cubed m ycer bsdc. T«x nwy be defemd ♦ *
«nnl redemĮNaocu And alwrys nsxeober 
Bonds are a prond w to save. *

■fake stock in America.
US. Savings Bonds.

? pinigų aikvo- 
nboms, o ne vėr
inėms šeimoms

Po dovanų įteikimo komite
to pirmininkas Antanas Stakė- 
nas visiems nuoširdžiai padė
kojo. Pagerbimo programos 
vedėjas Andrius Juškevičius 
visiems padėkojo už prisidėji
mą programos pravedime. Bai
giamąjį žodi tarė solenizantas 
Povilas Dirkis, išreikšdamas 
nuoširdžią ir gilią padėką pa
gerbimo rengėjams ir gausiai 
atsilankiusiems ji pagerbti — 
viešnioms ir svečiams.

Mielai sutiko leisti vasario 16 
d. 9 v. rytu ^iškelti prie miesto 
rotušės mūsiškė trispalvę ir jos 
iškėlimo apeigose pats dalyvau
ti ir tarti keletą žodžių. Vietos 
lietuviams belieka pareiga gau
siai atsilankyti ir savo atsilan- 
kimu parodyti, kad mes tebe- 
branginame savo tautos laisvės 
simboli — lietuviškąją trispalvę.

Kitas nepailstamas prieš ko- 
'munizmo užmačias kovotojas ir 
pasižymėjęs ■ radijo komentato
rius, turis savo valandėlę Ham
mond radijo stotyje — WJOB 
banga 130 klc. Irvving L. Lewin, 
kurio tėvai kilę iš Lietuvos, jau 
nebe pirmi metai, lietuviams 
mielai leidžia per savo pusvalan
di radijo bangojnis duoti laiko 
ir išpildyti norimą programą, 
šįmet jis yra paskyręs: vasario 
16 d. 8:05 v. ryto bus transliuo-

Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
insured Family Savings

John Fakel, Sr., President and Chairman

6245 SO. WESTERN AVE.

nartai nupirko gražu albumą 
kurį solenuautui įteiki Marij< 

kP< teraitieoė ir Veronika Sta 
kčnienė. Irena Stankute, si 
sveikinimo kortele Įteikė 2 
doL Krivūles dovanų įteikė Ka 
zys Nacius. Apdovanojo ir ki

Remember when-you were a-kid and got 
clothes for Christmas. You probably didn’t 
likę it. x

Getting money was a little better.
But getting the toy you wanted, that 

was the greatest.
Same thing’s true today.
Then why give a ILS. Savings Bond to 

a child .as a Christmas gift?
Fact is he’ll probably get most of the 

toys ne wants. Someone will make sure he 
gets those clothes. Ilou make sure he gets 
a Bond.

He may not turn cartwheels with it on 
Christmas morning, but he’ll sure appre
ciate it the day he cashes k m to start 
college, or go on a henevmoon, or buy a 
house.

So this Christmas do a little gift shop- 
ping.whcre.you bank.

Buy Bones. v
The present for the future.

@ Niekas nėra tiek kurčias, 
kaip tas, kurs nenori klausytis.

Prancūzų priežodis

Visus lietuvius vienijanti šventė

jamas Lietuvos himnas ir pasi
kalbėjimas su vietos lietuvių at
stovais mums rūpimais klausi
mais.

Nepriklausomybės akto pa
skelbimo sukaktis bus minima 
vasario 22 d. Indiana Hbr. šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 

upranta mūsų j salėje. Tą dieną bus atlaikytos 
jšv. mišios 10:30 už žuvusius ir 
j tebekovojančius dėl Lietuvos 
j laisvės, tą pačia intencija šv. 
i mišios bus laikomos ir lietuvių 
j parapijoje Garyje, būtent lygiai 
) 10 v. r.

Tos pačios dienos vakare pa- 
! rapijos salėje įvyks aktas, me
ninė dalis, kurią atliks Vyčių 
choras, vadovaujamas Fausto 
Strolios. Į susirinkusius trum
pą žodį tars svečias K. Kleiva, 
visiems gerai žinomas visuome
nės veikėjas — LB organizato
rius ir ALR Katalikų Federaci- 

; jos pirmininkas, taip pat yra 
: pakviesti vietos aukštieji parei-

Petras Daužvardis. Komiteto 
pirmininkas A. Stakėnas jautriu 
žodžiu kreipėsi i solenizanlą 
Povilą Dirkį, garbės prezidiu
mą ir visus susirinkusius jo 
gerbėjus. Jis pasakė, kad 60 
metų amžinybėje nereiškia nie
ko. bet žmogaus amžiuje suda
ro ilgą metų tarpą. Po įžangi
nės kalbos pirmininkas pager
bimo vedėju pakvietė p. An
drių Juškevičių, kuris padėko
jęs už pakvietimą pravesti pro
gramos, ją

Certifikaty sukartos
Certifikatai 
tantinėmis. 
būti $1,000. 
kas trys mėnesia

Šios šventės proga, apsilan
kius pas East Chieagos mies
to majorą dr. J. B. Nicosia, ku
ris su didžiausiu nuoširdumu pri
ėmė lietuvių delegaciją, pareikš
damas, kad visa miesto adminis
tracija yra lietuvių pusėje ir vi
si mūsiškiai pageidavimai bus 
patenkinti; nei minutėlės ne
delsdamas pasirašė proklamaci
ją, skelbiančia miesto gyvento
jams, kad vasario 16 d. yra lie
tuvių diena, kartu primindamas 
apie lietuvių dedamas pastangas 
ir kovą dėl savo tėvynės laisvės, 
visus prašydamas paremti mū
siškes pastangas, kad kartu grei
čiau pasaulyje būtų Įgyvendin
ta taiką ir komunizmo paverg
tos tautos susilauktu laisvės.

įkas: Ale tik ir stra
ta, kaip iš ožkos kai- 
Pavienėms šeimoms 
Ar ponas kada gir- 

kad priešai vieni į kitus 
tų pavienių šeimų name-

Lygiai 4 
kė vaišes. 
Andriu 
gramą toliau. Jo 
Vyskupas V. Briz; 
žodi, iškeldamas 
didelius nuopelnus 
tautai ir valstybei.! ( 
Konsulas Dr. P. Daužvardis sa
vo kalboje aptarė solenizanto 
aktyvius darbus, kurie daug dinę kalb 
padėjo Lietuvių tautai valsty
bės atkūrimui ir jos egzistenci
jos palaikymui. Sveikindami 
organizacijų atstovai iškėlė so
lenizanto geras būdo savybes 
ir jo aktyvią veiklą 60 metų rai
doje, Visi sveikintojai soleni- 
zantui linkėjo geriausios svei
katos. laimės ir Aukščiausiojo kariuomenei 
palaimos. Ilgesnėje sveikini-i trijų didelių laivų jis tą amuni

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ

Notary Public Service 
Free community rooms 
your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our spec'! money order 
checks.

PATARNAVIMAS:
•Sell A redeem U.S. Bonds

r • Two large free park'g lots
• Save-by-Maif Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxes

• ■

i.n Apykara
Juozas Kapacinskas 
vių žurnalistų Sąjungos, Ign 
Sakalas - Vyčių Sendraugių 
Sąjungos, Baleišis — Panevė
žiečių Klubo. Alicija Rūgytė

Lietuvių Istorijos Draugijos, 
Antanas Stakėnas — Alvudo ir 
Stasys Stasiūnas — Krivūlės, 
šio komiteto pirmininku buvo 
Antanas Stakėnas , kuris drau
ge su komitetu rengė pagerbi
mą ir rūpinosi jo pasisekimu. 
—Sdįsaktuvininkui išreikšti pa- 

prisirinkusi pilnu- dyta data 
inktines publikos, didėjo prieš 65 metus 

pasirodžius salė-Has Dirmantas 
jam sukėlė pasaulinį karą

Katalikų rašytojas Hugh Ross 
Williamson pasakė Guardian 
laikraščiui, kad prasidedantis są
jūdis grasina naująsias mišias 
paskelbti “eretiškomis” ir patį 
popiežių Paulių VI apšaukti “an- 
tipopu”, tai yra “popiežiaus 

Williamson tvirti
na, kad skizma-yra neišvengia
ma.

Tas sąjūdis dar neturįs savo 
vado, ir nė vieno vyskupo, ku
riuo galėtų pasikliauti. Bet sy
kį vienas ar antras ar abudu at
siras, konfliktas pasidarys neiš
vengiamas.

mo kalboje generolas Dirman
tas apsistojo prie solenizanto 
organizacinės veiklos Vilniuje, 
prieš pirmąjį pasaulini karą, 
(renerolas Dirmantas pabrėžė, 
kad Povilo Dirkio visuomeni
nė veikla yra pradėta keliais 
metais anksčiau, negu nuro- 

gąrbą buvo prisirinkusi pilnu- dyta data. Jo manymu ji pra- 
tėlė salė rinktinės publikos, didėjo prieš 65 metus. Genero- 
Solenizantui pasirodžius salė-pas Dirmantas prieš Pirmąjį 
je. susirinkusieji jam sukėlė pasaulinį karą solenizantą as_ 
tikras ovacijas. Komiteto pirmi- meniškai pažinojo Vilniuje ir 
nmkas Antanas Stakėnas jį pa- susitikdavo pasikalbėti organi- 
lydvjo iki garbės stalo. Prie zaciniais klausimais. Taip pat 
solenizanto sėdėjo jo Excelen- generolas palietė jo veiklą Lie— 
cija \ yskupas \ incentas Briz- įuvos Nepriklausomybės kovų 
gys ir Generalinis Konsulas Dr. laike ir pokario metais.

Pulkininkas Naujokas trum
poje sveikinimo kalboje nu
švietė jo darbus Valstybei ir 
tautos gerovei. Lietuvos Ka
riuomenės savanoris — kūrėjas 
Konstantinas Petrauskas ilgoje 
kalboje nušvietė solenizanto 
nuopelnus savajam kraštui. Jis 
pabrėžė Povilo Dirkio patrio
tizmą ir meilę tėvynei Lietuvai. 
Solenizantas atvvko i Vilnių iš 
Austrijos kaipo karo belaisvis, 
išbadėjęs, suvargęs, neatga
vęs prarastos sveikatos po sun
kaus sužeidimo karo lauke. Jis 
nevyko i gimtąjį kaimą pas sa
vuosius poilsiui, bet ir pasiliko 
ten, kur jį tėvynė šaukė. Jis 

tėvynės balso 1918 
šiltą;metais lapkričio mėn. 23 dieną:; priešginybe 

įstojo savanoriu i Vilniaus ka- 
komendantūrą karininko 

laipsnyje. Vėliau su komendan
tūra buvo perkeltas i Kauną.

Jonas Jasaitis pasakė pagrin- 
iškeldamas Povilo 

Dirkio sunkiais laikais nuveik
tus kilnius darbus. Jis gyveno, 
ir dirbo ne sau. bet tėvynei Lie
tuvai. 1920 m. pavasarį Povilas 
Dirkis su būriu kareivių buvo 
komandiruotas į Liepojaus 
uostą. Latvijoje parvežti iš są
jungininkų nupirktos Lietuvos 

amunicijos. Iš

Visus lietuvius vienija vasa
rio 16 i akto dvasia ir nepails
tama kova dėl jos laisvės. Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo šventė — vasario 16 d. virs
ta į džiaugsmo dieną, nes jos me
tu surandame vis didesnį būrį 
bičiulių ir draugų, kurie mus 
remia ir geriau 
troškimus ir siekius.
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J. VLKS.

ISTORINĖ A. SU
Susirinkimuose ir spaudoje 

buvo plačiai paminėta Lietuvos 
Seimo išrinkto pirmojo prezi
dento A. Stulginskio mirtis. Čia 
jo bendraminčių krikščionių de
mokratų buvo nemaža pasidar
buota ir daug švięsos įnešta į jo 
nueitą gyvenimo kelią. Bet dau
giau buvo kalbėta ir rašyta apie 
jo asmenybės būdo savybes, jo 
įsitikinimus ir Sibire pakeltas 
kančias, o mažai buvo pasakyta 
apie jį kaip parlamentarą, prezi
dentą ir jo toje srityje veiklą.

A. Stulginskis buvo kaip krikš
čionių demokratų kandidatas iš
rinktas į Steigiamąjį seimą. Ka
dangi krikščionys demokratai 
St. Seimo rinkimus laimėjo (iš 
112 atstovų jų blokas laimėjo 
59, valstiečių liaudininkų blo
kas 28, socialdemokratai — 12, 
žydai — 7, lenkai — 3, vokiečiai 
— 1 ir 2 nepartiniai). Tuo bū
du St. Seimo pirmininku buvo 
išrinktas Aleksandras Stulgins
kis. Vargu kas kitas iš krikš
čionių demokratų bloko atstovų 
galėjo su juo varžytis. Tiek 
mokslo požiūriu, tiek savo veiki
mu ir saikingomis pažiūromis 
bei kitomis savo būdo savybė
mis jis pranešė kitus savo ben
draminčius.

Vos buvo paskelbtas 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės aktas, kai užsienių 
spaudoje, ypač Lenkijoje, pasi
rodė daug nepalankių žinių apie 
Lietuvą ir lietuvius. Buvo įro
dinėjama ir įtikinėjama, kad lie
tuvių tauta Lietuvoje nesudaro 
gyventojų daugumos, nes be lie
tuvių gyvena daug kitų tautų, 
ypač lenkų. Lietuviai esą nepri
brendę valstybiniam gyvenimui, 
politiniai palaida masė, ir Lie
tuvos valstybės įkūrimas tesąs 
tik kunigų ar net bolševikų dar
bas.

Nieko nuostabaus, jei tokios 
žinios buvo platinamos už Lie
tuvos sienų, nes Lietuvos vi
siems kaimynams rūpėjo jos že
mių nusavinimas. Valstybė/ąt- 
kūrimas sudarė kliūtis tios 
kėslus įgyvendinti. Bet ir pa
čių lietuvių šviesuomenės t.ar- 
pe buvo tokių, kurie sava ta“ta 
nepasitikėjo ir dairėsi iš kur^a- 
sikviesti valdovus. U

A. Stulginskis gerai žilojo, 
kokios yra užsieniuose skleidžia
ma žinios apie Lietuvą ir lietu
vius. St. Seime išrinkus jį pir
mininku, jis tarė žodį.

Tai istorinės vertės žodis, kaip 
ir paties Steigiamojo Seimo su
sirinkimas buvo istorinis įvykis, 
kokio iki tol mūsų tautoje ne
turėta. Būta Lietuvos seimų,

KALBA
■ bet j ų atstovai buvo savo kil- 
i me bajorai. 1920 m. gegužės 15 
d. St. Seimas buvo demokratiniu 
būdu rinktas visų Lietuvos gy
ventojų, nepaisant į jų kilmę, 
tautybę ir religiją. Įlinkimuose 
dalyvauti turėjo, teisę ir mote
rys. Buvo lemta St. Seimo pir
mą posėdį atidaryti seniausiai 
narei rašytojai G. Petkevičaitei- 
Bitei.

A. Stulginskiui buvo gera pro
ga anuos užsieniuose skleidžia
mus nepalankius Lietuvai gan
dus paneigti įvykusiais faktais. 
Rinkimuose dalyvavo per 90% 
turinčių teisę balsuoti ir rin
kimams buvo išstatyti kandida
tai visų tų grupių, kurios jau 
nuo seniai veikė Vakarų kul
tūringose ir parlamentarinėse 
šalyse. Taigi, politinių požiūriu 
Lietuvos gyventojai nebuvo pa
laida masė. Tautiniai taip pat 
nebuvo mišinys ar didi įvaireny- 
bėr Kitos tautos iš 112 atstovų 
išrinko tik 11 atstovus. Klaipė
dos krašto gyventojai dar ne
galėjo dalyvauti rinkimuose, nes 
tada dar tą Lietuvos dalį admi
nistravo prancūzų kariuomenės 
Įgulą.

Visais požiūriais pravartu 
prisiminti A. Stulginskio tą is
torinę kalbą, kuri savo reikšmės 
iki šiol neprarado ir ilgai jos 
vertė nemažės.

Nusiimkime savo partinius 
akinius, kas juos turi ir nešio
ja, ir atsidėję perskaitykime tą 
jo kalbą.

Ji čia paimta iš Lietuvos Stei
giamojo Seimo stenogramų taip, 
kaip ten ji buvo atspausdinta.

Vasario 16 d. šventei paminė
ti ji suteikia gerų minčių.

Steigiamojo Seimo Pirmininko
A. Stulginskio kalba

Pirmininkas Stulginskis. Ger
biamieji Steigiamojo Seimo na
riai. Pirmiausia laikau savo pa
reiga padėkot už man suteikta 
didelę garbę pirmininkaut Lie
tuvos Steigiamam Seimui. Sto
damas Jūsų priešaky randu rei
kalingu, bent stambiais bruo
žais pažymėt tas aplinkybes, ku
riose tenka mum pradėt darbą 
ir pažvelgt į tuos plotus, kuriuos 
reikės mum nudirbt. Karo bai
senybėm besiaučiant nuo senai 
pavergtai ir skriaudžiamai mū
sų tautai žybtelėjo atsivadavimo 
viltis. Ta viltis tegalėjo rea
lizuotis tik pačios tautos pa
stangom. Todėl 1917 metais su
sirinkę Vilniuj Lietuvių visuo
menės darbuotojai pastatė prie
šaky Lietuvių tautos rinktinius 
vyrus ir pavedė jiems valstybės

kurymo darbą. šiam darbui, kaip 
nupiešė Gerbiamasis Valstybės! 
Prezidentas, pritarė šąlis laisvu 
noru siųsdama Tėvynės gint tą i 
savo žiedą — jaunimą ir dėdama ; 
gausių aukų ant Tėvynės auku- * 
ro. Šių visų šalies pastangų dė- j 
ka šiandien jau turim išsivysčiu-1 
si Valstybės aparatą ir ginkluo-i 
tą pajėgą. Narsi mūsų karino- Į 
menė jau suskubo pašalinti iš Į 
mūsų krašto kai kuriuos prie- j 
šus ir tikimės, jog ji nepadės; 
ginklo tol, kol visa Lietuva ne- į 
bus atvaduota, (Ilgas pritarimas' 
ir delnų plojimas). Garbė Nar-i 
siajai mūsų kariuomenei. (Vėl' 
didis pritarimas ir delnų ploji
mas. Tūli atstovai šaukia: Va
lio Kariuomenė). Lyginai garbė 
tiem mūsų vyram, kurie ar tai 
vadovaudami vyriausybei, ar ei
dami kitas valdžios pareigas di
džiausiom pastangom ir sielvar- 
tom dėjo akmenį po akmeniui 
mūsų Valstybės rūmui kol jį 
įtvirtino tiek, kad mes šiandien Į 
sulaukėm tos linksmos ir bran
gios mum valandos, kada galim 
susirinkt į Seimą. Nors jie ir 
neturėjo formalinio krašto įga
liojimo, tačiau jie dirbo dau
giau įspėdami tautos valią, štai 
šiandien šalis demokratingiau- 
siu būdu rinkdama atstovus į 
Steigiamąjį Seimą, neabejoja
mai pareiškia savo valią ir tei
kia Seimui suvereninę Lietuvos 
Valdžia.

Negaliu praeit nepažymėjęs 
ir pačių rinkimų pobūdžio. Mū
sų priešininkų buvo skelbiama 
pasauliui, jog lietuviuose nesą 
jokios politinės sąmonės. Tatai, 
kas ligi šiolei daroma, tai anaip
tol ne šalies gyventojų noras, tai 
tik karštuolių užsispyrėlių dar
bas, kad Lietuva, kažin koks 
tautų mišinys, kuriame nežinia 
kuriai turėtų priderėt vadovau
jamos rolės. Rinkimai į Seimą 
kaip tik parodė visai ką kitą. 
Rinkimuos dalyvavo daugiau, 
kai 90 nuošimčių piliečių, tai. yra 
toks didelis nuošimtis, koks re
tai kur atsitinka pasauly, paaiš
kėjo partijų ir srovių diferenci- 
ja. Vadinasi, žmonėse esama iš
sivysčiusios politinės, sąmonės. 
Rinkimų rezultatai rodo, kad lie
tuviai gavo 91.9 balsų %, žy
dai ^- 5.3%, lenkai 2.6%, vo
kiečiai 0.9%. Aiškiausiai tai ro
do, kad Lietuva ne tautų miši
nys, bet susikonsulidavusi vie
nos lietuvių tautos šalis. Yra 
čia ir mažumų, bet tiek, kiek 
kiekvienoj, bet kurios tautos gy- 
venamdj šaly. Tačiau ir Lietu
vos mažumoms turi būti patik
rintos tautinės’teisės.

Deja, kai kurios Lietuvos da
lys ir net mūsų sostinė Vilnius 
negalėjo dalyvauti rinkimuose. 
Jos iš po žiaurios priešo okupuo-

tės priespaudos tie>'a i mus sa
vo ranką. Jos šią iškilmingą Į 
valandą siųsdamos savo delega-, 
tus. pro ašaras džiaugiasi drau- 
re su mumis. Mes neabejojamai 
tikim netrukus ateisiant tą va
landą, kai iš visos Lietuvos at
stovai galės atsisėsti drauge su 
mumis. Mūsų privalo būt di
džiausias rūpestis, kad ta jų vil
tis įsigyventų kuo veikiausiai.

Deja, nėra čia Mažosios Lie
tuvos atstovų; ne mūsų ne jų 
tame kaltė, bet tikimės, kad Die
vui padedant, pasišalins truk
dančios kliūtys ir vienos tautos 
kūno dalys galutinai susijungs 
ir susitelks į vieną valstybės or
ganizmą.

Visuomet turėdami prieis akis 
tuos savo brolius, kurie dar te-

Vytauto Didžiojo šaulių kuopos surengtame Klaipėdos atvadavimo minėjime prezidiumas. Vyčių salėje, 
Chicago j e. Iš kairės: Petras Padvaiskas, buv. pirm. Alfa Valatkaitis, pirm. Vladas išganaitis, kalba gar-^ 
bes pirmininkas adv. Rapolas Skipitis, skautų vadas Vaclovas Tallat-Kelpša jr adv, Algirdas Budreckas.

Foto M. Nagio

Raginkite savo apylinke 
augti - taupykite!

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.

bekenčia sunkų svetimųjų jun
gą, pradėsim darbą tuos Lietu
vos kraštuos, kuriuos esam vi
siški šeimininkai. Darbas bus 
didelis, nelengvas, jisai turės 
apimt visas valstybinio gyveni
mo šakas.

Pilietinių teisių ir pareigų pa
matus padės mūsų Valstybės 
konstitucija. Ji turės būt per
dėm demokratinga. kaip ir vi
sas mūsų kraštas, jame šeimi
ninkaus pati tauta per renka
muosius atstovus. Lietuva tu
rės būti savo Valstybės forma 
demokratiriė respublika.

Valstybės gyvavimo pagrin
das ir svarbiausioji pajėga — 
šalies ūkis. Atsiėmėm iš sveti
mų šeimininkų tautos ūkį, su
tvarkytą naudojimo pradais.

Didžiausioji daugiausia tar
naujančių Valstybei piliečių da
lis mažiausia turėjo valstybinės 
paramos. Istorijos bėgy pada
rytos nuoskaudos turės būt ati
taisytos.

žemės reforma Lietuvoj neati
dėliotinas klausimas. Greta di
delių dvarų skursta bežemių ir 
mažažemių minios. Lietuvos de
mokratinėj respublikoj neturės 
būt sūnų ir posūnių. Lietuva 
niekam nebus pamotė. Norintie
ji dirbt žemės, bežemiai ir ma
žažemiai, pirmoj eilėj kariškiai, 
galės likt savarankiais ūkinin
kais. (Pritarimas).

Lietuvos ūkininkai, kurie po 
savo šiaudų stogu išlaikė tau
tos kultūrą ir mūsų nepriklauso
mybės idėją, nepriklausomoj Lie
tuvoj susilauks tokių sąlygų, ku
riose žemelė maitintoja duos 
jiem tiek, kiek ji gali duot.

Nors Lietuva žemdirbių kraš
tas, tačiau visai negali apseiti be 
pramonės išdirbinių. Padėt plė
totis tom pramonės šakom, ku
rios mums gyvai reikalingos ir 
kuriom yra tinkamos Lietuvoj 
dirvos bus dedama nemaža Sei
mo pastangų.

Stambioji pramonė, keldama 
turtingųjų sluoksnių gerovę, ne
ša darbininkam, tom darbo 
skruzdėlėm, darbo ir kūno skur
dą. Steigiamasis Seimas neati
dėliodamas imsis darbo mies
tu ir dvaru darbininku 
gerinti. Lietuvoj darbo 
darbininkas turės pilnai 
tis savo darbo vaisiais:
rėš būt ne pramonės vergas, bet 
jos dalininkas. (Gyvas pritari
mas).

Nei žemės, nei pramonės ūkis 
negali apsieit be tinkamų švieti
mo įstaigų. Mokslas turi būt pri
einamas ne tik didžiūnų rūmams, 
bet ir kaimų bakūžėm. (Pritari
mas).

Pagaliau Steigiamasis Seimas 
stropiai dabos, kad valdžios or-

būviui 
krašte 
naudo- 
jis tu-

ganai, eidami savo pareigas, ne- 
sivaduotų savo valia, bet griež
tai laikytųsi nustatytų teisės 
normų.

Tokį tai darbą sudėjo ant silp
nų mūsų pečių Tėvynė. Mes ge
rai jaučiam tą atsakomybę, tos 
naštos sunkumą. Tačiau imsi
mės darbo šviesia viltimi, ir Die
vo padedami ankštam sąryšy su 
savo rinkėjais, jų remiami esam 
pasiryžę tą darbą atlikt.

Mūsų Valstybė, turinti tokią 
garbingą praeitį daugiau kaip 
100 metų buvo svetimos pajėgos 
parblokšta, dabar ji vėl atsis
tojo ir nori įeit į nepriklausomų 
valstybių šeimą. Ji tikisi tapti 
tos šeimynos lygių teisių nariu. 
Palaikydama tautų sąjungos 
idėjos įvykdymą, visuotiną nu
siginklavimą, vyriausiojo teis
mo tautų kivirčam rišt steigi
mą, Lietuva nori su visom tau
tom, o ypač su kaimynėm gyvent 
geriausiuos santykiuos. (Prita
rimas) .

Einant prie konkrečių Steigia
mojo Seimo darbų pirmuoju 
Steigiamojo Seimo darbu turė
tų būt Lietuvos nepriklausomy
bės skelbimas. Steigiamasis Sei
mas visu autoritetingumu turi 
pasauliui pareikšt, kad Lietuva 
yra nutraukus visus valstybi
nius ryšius, kuriais ji buvo ka- 
daisia sujungta su kitom vals
tybėm; Steigiamasis Seimas ta
ria Lietuvą esant atstatytą, kaip 
nepriklausomą valstybę. (Gy

vas pritarimas),

Tos rūšies rezoliuciją siūlau 
Steigiamam Seimui išklausyti 
atsistojus. (Atstovai stoja sa
vo vietose).
Lietuvos valstybės nepriklau

somybės proklamavimas

“Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, reikšdamas Lietuvos žmo
nių valią, proklamuoja esant at
statytą Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kaipo demokratinę 
respubliką, etnografinėm sie
nom ir laisvą nuo visų Valstybių 
ryšių, kurie yra buvę su kitom 
Valstybėm”. (Gyvas pritari
mas).

Deklaracija priimta vienu bal
su. -(Vėl ilgas, smarkus delnų 
plojimas. Atstovai gieda Lietu
vos himną, visiems atsistojus).

KOKS SKIRTUMAS
— Koks skirtumas tarp Joa

nos Arkietės, Napoleono ir mar
šalo de Gaulle — paklausė Pary
žiaus liciejaus mokytojas moki
nio.

Mokinys atsakė; Toks, kad ge
nerolas de Gaulle yra vienintelis, 
kurį anglai mums atidavė gyvą.

IDLE STRIKE HOURS

2

ivairiy ttreilcy buvo prarastos 4,050,000 
darbo dienos.

---------1969-------------- ----
(Sowm:

ŠAULIAI PAMINĖJO KLAIPĖDOS ATVADAVIMĄ
Vytauto Didžiojo 

kuopa sausio 25 d. Vyriu saU je, 
Chicagoje, surengė Klaipėdos 
atvadavimo sukaktį — minėji
mą. Į minėjimų atsilankė pil
na salė žmonių.

Š. S-gos pirm. V. Išganaitis 
pasveikino susirinkusius ir pa
kvietė į prezidiumų P. Pad- 
vaiskų, Al. Valatkaitį, adv. R. 
Skipitį, V. Tallat - Kelpša ir 
adv. Alg. Budrecka.

Vidurio rajono skautų vadas 
V. Tallat-Kelpša įteikė padė
kos ordinų adv. R. Skipičiui.

B. Pupaiaigrul išvykus į Ari
zona, jo paruoštų paskaitą per
skaitė P. Beinortus. Paskaito
je vaizdžiai nušviesti Klaipėdos 
vadavimo laikai ir prisimintos 
buvusios kovos.

R. Skipitis savo kalboje prisi
minė dar prieš Lietuvos nepri
klausomybės laikus. Jis pažy- 

imėjo, kad visas tuo laiku poli
tinis gyvenimas sukosi politi
nėse partijose. Tais laikais se
niausia ir geriausiai buvo susi
organizavusi socialdemokratų 
partija. Krikščionių demokra
tų ir liaudininkų partijos irgi 
gan stipriai veikė, 
tijų svarbiausias 
atkurti laisve ir 
mvbe Lietuvai.

Šiandien išeivijoje šauliai 
privalėtų daugiau pasišvęsti

Visų tų p ap
tiksiąs buvo 
nepriklauso-

šauliu dhbli ir visokeriopai kovoti 
dul Lietuvos laisvės ir jos ne
priklausomybės.

Pirm. V. Išganaitis išvardino 
asmenis, kurie daug dirbo ir 
prisidi jo prie Naujųjų Metų su
tikimo. šeimininkė St. Cecevi- 
cienė, o jos padėjėjos sesės 
E. (ienciuvienė, J. Bubinienė ir 
E. Baškauskienė. Baro tvarky
tojas buvo P. Bęinorius ir ižd. 
S. Radzvickas.' Tarnybą ėjo K. 
Bubinas, V. Džiūvo, A. Baran- 
ciukas ir J. žiugždinius. Bilie
tų platintojai: J. Bubinienė, J. 
Sasnauskienė, S. ir J. Petraus
kai, Zdanavičius, N. Martin- 
kus, J. Indriūnas, E. Baškaus
kienė, K. Keturakis, Gegužis ir 
Korsakai. Visiems išvardin
tiems išreiškė šaulišką padėką. 
Taip pat padėkojo St. Cecevi- 
čienei už auką $32 ir O. Vyš
niauskienei už $5.00.
. Po to buvo parodytas filmas, 
pavadintas “Iš dabarties į pra
eitį” Filmą techniškai paruošė 
A. šlutaš. Nevienam žiūrovui 
nuriedėjo ašara per skruostą, 
nes filme parodyti praeities 
įvykiai primine tėvii kraštą ir 
tėvynės ilgesį.

Vėliau įvyko vaišės, kurias 
paruošė vadovė St. Cecevičie- 
nė ir šaulės sesės.

Minėjimui pirmininkavo VI. 
Išganaitis, sekretoriavo Alg. 
Budreckas.; AL BUD

k

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. Ė. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFQ VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti —- $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

— — - ■■Zv ' " .,.2. ~ ; \

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U t, 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................  .....
3. ’ ----------------------------- *
4.

5.
6.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl................................ ..............................
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ............. ................................................... ........

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$150

■ $3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl....................... CL77

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.9 _ _ __
10. . . .

ir darbai. .................... .............................................
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ....... .................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ........ .......................................
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .... ............ .
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.......................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. .........___
16. C R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl........
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ....... ...... ................. ....... ................ ..................
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai
20. Pranys Alšėnas, MARTYNASJANKUŠ'’ biografija7'»4’psL
21. $tasys $antvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psl..............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl............ .

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. $2.00 ir

St Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl...................... . ..........
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. ........ .... . .............................................

H

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608
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Prancūzija ir Vidurio Rytai
Didelė dauguma prancūzų nepritaria savo valdžios 

politikai. Ypač jie yra nusistatę prieš aprūpinimą arabų 
Mirage lėktuvais, kurie 1967 m. šešių dienų žaibo kare 
suvaidino lemiamą vaidmenį. Izraelio karo aviacija, ap
rūpinta tais lėktuvais, per kelias valandas sunaikino 
Egipto ir kitų arabų valstybių aerodromus ir ten esančius 
lėktuvus. Arabai, netekę oro apsaugos, buvo tiesiog su
triuškinti.

Tai buvo toks baisus smūgis, nuo kurio kariavusios 
su Izraeliu arabų valstybės dar ir iki šiol nepajėgė atsi
griebti. Ir tai nežiūrint to fakto, kad Sovietų Sąjunga po 
mūšių paliaubų paskelbimo tuoj pradėjo siųsti didelius 
kiekius ginklų arabams, o ypač Egiptui.

Po pralaimėjimo karo arabų nusistatymas prieš 
prancūzus buvo gana didelis. Ir jis buvo susietas su aprū
pinimu Izraelio lėktuvais.. Norėdamas įsiteikti arabams, 
prezidentas Charles de Gaulle pradėjo keisti savo Vidurio 
Rytų politiką. Keisti ta prasme, kad ėmė “atšalti” Izra
elio atžvilgiu ir vis labiau pataikauti arabams.

Pirmiausia tas atšalimas pasireiškė delsimu prista- 
tyti Izraeliui užsakytų 50 Mirage karo lėktuvų, už -ku
riuos pinigai jau buvo sumokėti. Kai de Gaulle pasitrau
kė iš prezidento posto, tai jo politika Izraelio atžvilgiu 
buvo tęsiama ir toliau: arabai buvo glostomi, o prieš Iz
raeli vis labiau pradėta šiauštis.

Nežiūrint atsisakymo aprūpinti Izraeli Mirage lėk
tuvais, Prancūzijos valdžia dar laikėsi šiokio tokio neu
traliteto : nepardavė lėktuvų nei arabams. Bet štai prieš 
ketvertą savaičių ji paskelbė, kad sutikusi parduoti 50 
Mirage lėktuvui Libijai. Tą skaičių vėliau padidino net 
iki 100. Kai kilo^ protestai, tai valdžia ėmė teisintis, jog ji, 
taip sakant, neutraliteto nepažeidžianti, nes lėktuvus par- 
duosianti tik toms arabų valstybėms, kurios 1967 m. kare 
nedalyvavo.

Tai, žinoma, labai pigus pasiteisinimas, nes Libija 
yra sudariusi sutarti su Egiptu, todėl ir jai skiriami lėk
tuvai gali atsidurti egiptiečių rankose. Tiesa, prancūzų 
valdžia sako, jog jei tai atsitiktų, tai ji nebeparduotų Li
bijai daugiau lėktuvų. Bet tai juk būtų, kaip sakoma, 
šaukštai po pietų.

Bet koks yra prancūzų visuomenės nusistatymas: 
pritaria ji valdžios politikai, ar ne?

trims mėnesiams _______ $4.50
vienam mėnesiui$1.50

Kanadoje:
metams $18.00
pusei metų  $10.00
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
melams ___r $21.00
pusei metų$11.00
vienam mėnesiui . $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vargšė ta mūsą Lietuva. Var
go šimtmečius įvairiose prie- 
spaudose. Pajutusi laisvės spin
dulėlį šoko jį ginti. Kovėsi, pe
šėsi su visais, vis dėl tos ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mo. Ir ją atstatė.

Lietuvai kuriantis be regulia
rios kariuomenės daug padėjo ir 
civiliniame gyvenime buvę vy
rai ir moterys. Vlado Putvins
kio, Mato šalčiaus ir kitų pa
stangomis įsteigti šauliai.

Šaulių organizacija turėjo iš 
pradžių labai jau kuklutį žurna
lėlį, “Trimitu” vadintą. Į ran
kas pateko 1923 m. vasario men. 
“Trimito” 128 nr. redaguotas
Antano Bružo.

Daugiausia šiame numeryje 
keliamas džiaugsmas dėl Klai
pėdos krašto prisijungimo prie 
Lietuvos. Aprašoma pirmoji 
Viktoro Gailiaus sudarytoji di
rektorija. Įvairių klaipėdiečių ir 
valstybės vyrų pasisakymai, ma
nifestacijos ir susirinkimų ap-

Pravesta gyventojų apklausa rodo, kad milžiniška 
prancūzų dauguma valdžios pasinešimui parduoti Libijai 
lėktuvus nepritaria. Tik trys nuošimčiai apklaustųjų pa
sisakė už tą pardavimą. Dauguma prancūzų (55 nuošim
čiai) laikosi tos nuomonės, kad geriausias kelias yra lai
kytis neutraliteto: susilaikyti nuo pardavimo ginklų tiek 
arabams, tiek ir izraelitams.

Būdinga ir tai, kad, sprendžiant iš apklausos būdu 
surinktų duomenų, dauguma prancūzų pritaria tam, kad 
Anglija būtų įsileista į Bendros rinkos valstybių bendruo
menę. Tuo tarpu tam įsileidimui prancūzų valdžia (ypač 
de Gaulle valdymo metais) kaip tik daugiausia ir prie
šinosi.

Amerikos atžvilgiu 44 nuošimčiai apklaustų pran
cūzų pasisakė už palaikymą draugiškų santykių, nesuda
rant formališkos sąjungos, ir tik 20 „nuošimčių išreiškė 
nuomonę, kad Prancūzija turi būti visiškai nepriklau
soma nuo Amerikos.

Kiek prancūzų visuomenės nusitatymas paveiks val
džią, sunku pasakyti. Kaip atrodo^ kad tai ne tik didina 
įtampą Vidurio Rytuose, bet taip pat kelia nesusiprati
mus su Amerika. Prancūzų valdžios paskelbimas, kad ji 
sutikusi Libijai parduoti net šimtą karo lėktuvų, tuoj su
silaukė atgarsio Washingtone. Prezidentas Nixonas spau
dos koferencijoje pareiškė, jog Amerika nėra nusistačiu
si prieš arabus ir nėra Įsipareigojusi, neatsižvelgdama i 
jokias aplinkybes, remti Izraelį. Tačiau, kad-jėgų balan
sas Vidurio Rytuose būtų išlaikytas, Amerika neatsisa
kys Izraelį aprūpinti lėktuvais ir kitais ginklais. Pran
cūzų sutikimas parduoti Libijai lėktuvus kaip tik gali tą 
jėgų pusiausvyrą tiek pažeisti, jog arabai pasijus pakan
kamai galingi net karą pradėti. Amerikai rūpi, kad to
neatsitiktų. Todėl ji, jei bus reikalas, yra pasinešusi Iz- i tais ir rakandais, sausumos ke-
raeiiui teikti paramą.

Taigi prancūzų valdžios nutarimas aprūpinti Libiją 
lėktuvais nei kiek neprisideda prie pašalinimo krizės Vi
durio Rytuose. Kaip tik priešingai — dar labiau tą krizę 
paaštrina.

1 rašymai. ‘ Tarp j ų yra ir toks 
' būdingas iš Klaipėdos miesto Į 
į lenkų propagandisto iškrausty- 
• mas. Juk žinome, kad lenkai su •' 
I prancūzų ir net klaipėdiečio 
Aukštuolaičio pagalba darė žy
gius, kad Klaipėdos miestas su j 
uostu būtų prie Lenkijos pri-Į 
skirtas. Buvo įsteigę net ir sa
vo propagandinį “Placowka” — 
skyrių. O “Trimitas” štai ką

; apie tai rašė: “Lenkus išbaidė 
iš Klaipėdos. Lenkai Klaipėdoje 
turėjo savo atstovybę, kuri bu
vo praminta “Propagandos mi
nisterija”, kadangi ji daugiau 
nieko neveikė, o tik varė propa
gandą už lenkišką “freištatą”.
Lenkų atstovu Klaipėdoje buvo 
pagarsėjęs agitatorius tūlas ša- 
rota. Užėmus sukilėliams Klai
pėdą, šarota ten pasiliko, prie 
savo “propagandos ministerijos” 
pasikabinęs dar prancūzų vėlia
vą, kuri, kaip globėja, kabėjo 
aukščiau lenkų vėliavos. Bet len- 
kučiams Klaipėdoje prisiėjo ries-

Siy metu Sausio 18°d. Chicagoje buvo paminėta Klaipėdos krašto išvadavimo iš vokiečiu 47 mėty 
sukaktis. Kairėje matome kun. Ansę Trakį, ponią Trakienę ir visą eilę kity minėjimo datyviy.

Foto Martyno Nagio

tai: jiems teko apleisti per tris 
metus ten “užkariautą Placov-

ėmė į nelaisvę anglų kariuome-( 
nės generolą. Apie tai taip rašė: I 
“Vasario 17 dieną lenkai užėmę Į 
jiems Tautų Sąjungos skirtą 
neutralinės juostos dalį Valki- 
ninkų-Varėnos rajone, įsiveržė 
į Lietuvos teritoriją šiapus nei- 
tralinės juostos ir užėmė aštuo
nis kaimus tame rajone: Streil- 
čiškių, Zacharų ir kitus. Mūsų 
kariuomenė lenkus tuojau iš
mušė. Susirėmime buvo kele
tas užmuštų ir sužeistų. Lenkų 
keletas pateko mūsų belaisvėm 
Išmušus lenkus iš Strielčiškių 
kaimo, tą kaimą užėmė mūsų 
kuopą. Ir tai kuopai teko nepa
prastas “laimikis” — paimti an- 
lų generolą ir vieną karininką 
belaisvėn. Buvo taip. Atsiėmus 
mūsų kuopai minėtą kaimą, tuo
jau atvažiavo du lenkų karinin
kai, su keliais kareiviais paly
dovais. Drauge su jais buvo ang
lų generolas ir vienas karinin
kas. Kuopos vadas visą tą keis
toką kompaniją suėmė. Gene
rolas tuojau pasisakė, kad jis 
esąs anglas. Bet kadangi jis bu
vo paimtas drauge su mūsų prie
šininkais, įsiveržusiais Į Lietu

Mums praneša iš Klaipėdos to
kių smulkmenų apie šarotos ir 
jo kompanijos išgujimą.

Prancūzams ir anglams aplei
dus Klaipėdą, vyr. Laisvanorių 
vadas Budrys pasiuntė pas ša- 
rotą savo adjutantą pasiklausti, 
ar nereikia jam duoti keletą lais
vanorių, kurie pagelbėtų su- 
kraustyti ir išgabenti tos “Pro
pagandos ministerijos” rakan
dus.

Dėl tokios “apiekos” ponas 
šarota labai nustebęs ir pareiš
kęs, kad jis nesiruošia apleisti 
Klaipėdą, kad jam prancūzai 
pavedę sustatyti Klaipėdos kraš
to statutą, kad, jo žiniomis, Lie
tuvai Klaipėdos krašto suverini- 
tetas nėra perduotas. Į tai p. 
Budrio adjutantas atsakė, kad 
jis tokiose gudrybėse mažai nu
simano, o jis tik' turi uždavinį 
pasiūlyti “pagelbą” iškraustyti 
lenkų atstovybę iš Klaipėdos; 
prie to pareiškė, kad vis vien at
siųs laisvanorių, kurie tokią 
pagalbą suteiktų. Po to, p. šaro
ta buvo nuvykęs pas p. Budrį, 
kurio prašė, kad paliktų ji Klai-! 
pėdoje. P. Budriui nesutikus, ša
rota pasiūlė tokią kombinaciją: 
jis sutinkąs nuimti lenkų vėlia
vą ir herbą nuo atstovybės, kad 
tik jam, jau kaip privačiam as
meniui, būtų leista pasilikti. Į 
tai p. Budrys atsakęs, kad p. 
Šarota gal palikti ir lenkų vė
liavą ir herbą kaboti prie tuščio 
rūmo, o pats su visa kompanija 
turi tuojau išsikraustyti. Tuo 
tos nepaprastos “derybos” ir bai- Į 
gės. Ir vasario 20 dieną p. šaro-' 
ta su visais savo propagandis- 

liais apleido įšiidintą lenkų gūž
tą Klaipėdoje”.

Kitoje vietoje aprašydami mū
sų kovas su lenkais, vasario 15 
dieną pranešė savo skaitytojams 
linksmą žinią, kad lietuviai pa

vos žemę, tai mūsiškiai jį, kaip 
belaisvį, atsiuntė į Kauną, o ypač, 
kad jis neturėjo jokių dokumen
tų, taigi kilo abejonė, ar tai nė
ra persirengęs lenkas. Kaune 
anglų atstovybė patvirtino, kad 
tai yra Anglijos karinis atašė 
Lenkijoje, generolas majoras A. 
Carbont Niatt. Generolas prisi
pažino, kad jis pildydamas Ang
lų misijos Varšuvoje prašymą, 
buvo atvykęs apsipažinti su neu- 
traline juosta, kurią lenkai tu
rėję užėmę.

O lenkai generolą atvežė į pa
čią mūšių vietą, matomai norė
dami, kad jis būtų apšaudytas ar 
užmuštas ir kad dėlto kiltų ki
virčas tarp Anglijos ir Lietu
vos. Kiek mums teko sužinoti, 
tai lenkai anglų generolą nau
dojo vietos gyventojų apgavi
mui. Važiuodami per naujai už
imtus kaimus, lenkai rodė ge
nerolą vietos gyventojams ir aiš
kino, kad jis nustatąs naują sie
ną tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Anglų generolą lydėjo lenkų ka
pitonas Viktoras Dunin-Vonso- 
vič, dalyvavęs peoviakų sukili-

z (.Nukelta j 5 psl.)

Siu metu sausio 18 dieną prie 63-čios ir Artesian gatvių esančios valgyklos 
patalpose Mažosios Lietuvos Draugija paminėjo Klaipėdos krašto išsivada
vimo iš vokiečiu 47 metų sukaktį. Paveiksle matome draugijos pirmininką 

Jurgį Anysą, po vakarienės tariantį žodį minėjimo dalyviams.
Foto Martyno Nagio

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS Sr.NAUJOKYSTĖS DIENOS
Po pietų būdavo laisvo laiko valanda 

ar dvi. Po to prasidėdavo teoretinės pamo
kos klasėje. Vakarienei vėl gaudavome 
sriubos.

Išrikiavo kartą mus visus naujokus tre
čiajame kareivinių aukšte ir mokė išsiskai
čiuoti. Skaičiavosi gerai. “Bet antra eilė”, 
sako, “ar išsiskaičiuos?” Pradėjo skaičiuo- 
tis antra eilė ir tik iki penkių priėjusi su- 
kliuvo. Skaičiavosi antrą kartą — vėl su- 
kliuvo. Juokas paėmė, kad jau nė tiek ne
moka. Viršila pamatė mane besišypsant.

— Kurių čia velnių juokies dabar? ! — 
sušuko jis.

— Kas juokiasi, kas? — klausė antra
me gale stovis karininkas. Viršila jau no
rėjo sakyti, bet karininkas neleido.

— Kas juokiasi? — pakartojo jis klau
simą.

Supratau, kad reikės pačiam pasisaky
ti, todėl sušukau:

— Jaunas kareivis Pakalniškis!
— Vieną valandą ramiai! Kurių čia 

velnių negalės jūsų išmokyti!
Ir taip aš gavau pirmąją “valandą”, 

pirmasis iš viso bataliono naujokų. Bū
čiau gavęs “valandą po šautuvu”, jeigu 
jau būtume juos turėję. Išvykdamas į ka
riuomene visiems pasakojau, kad neprisi
leisiu prie to, kad būčiau nubaustas. Klau
sysiu, darysiu viską ką man lieps, būsiu 

drausmingas, tad už-ką mane baus? O da- . 
bar še tau!

I
Į kariuomenę susirinkę jauni vyrai tu- S 

rėjo ne tik kareiviui reikalingų dalykų mo
kytis, bet ir visus kariuomenės ūkiškuo
sius darbus atlikti. Padirbėti turėjo ir tie, I 
kurie juodo darbo nebuvo dar pažinę.

šluota buvo antras, greta šautuvo, nuo
latinis kareivio kryžius. Vienas atsargos 
puskarininkis teisingai pasakė, kad žmo
gaus raumenys kariuomenėje išsidirba tik 
nuo šluotos. Po kelis kartus dienoje reikė
davo su šluota išgrandyti visus kareivinių 
pašalius, net ir kiemą.

Kitas dažnas darbas kariuomenėje, bet 
jau žiemos metu, buvo kūrenti krosnis. Man 
asmeniškai buvo tai tikra kankynė. Šaka
liai buvo žali, stotai suskaldyti. Nebuvo 
net doro kirvio, su kuriuo būtum galėjęs 
juos susmulkinti. Vargais negalais atlik
davome tai su durtuvu. Ir niekaip nebuvo 
galima įkurti, nes jokio sauso prakurėlio 
nebuvo. O esi paskirtas — tai ir turi kros
nis iškūrenti. Kartais ir verkti norėdavau.

Reikėjo ieškoti išeities. Vieną kartą, kai 
ankstų rytą stovėjau lauke prie durų sar
gyboje, krosnių kūrentojai prakurui išvogė 
šiaudus iš mano lovos. Klasėje buvo tur
nikas, o po juo pamestas čiužinys, kad 
krisdamas kas neprisiinuštų. Išnyko pa
mažu ir jo šiaudai. Pagaliau, pradėjome 
deginti šluotas. Bet pastebėjo, ir šluotų 
sandėliukas buvo užrakintas. Galų gale, 
kažin kas išrado, kad labai gerai dega ba
tų tepalas, kurio buvo po laiptais pilna 

bačka. Jis ir tarnavo paskui mums praku
ru.

Skaldydami šakalius, galėdavome gerai 
prasimankštinti. Tą darbą, dažniausiai, 
šeštadienio vakarais tekdavo dirbti. Var
gas, jeigu blogas oras pasitaikydavo. Vie
ną šeštadienio vakarą, atidirbęs prie mal
kų skaldymo, buvau iki kaulo šlapdribos 
permerktas, ir batai pilni buvo vandens. 
Gražiam orui esant prie to darbo būtų tik 
malonumas buvęs, jei būtų buvę žiūrima 
teisybės. Pietų laisvuoju laiku nubaus
tieji atsistodavo “po šautuvu”, o nenubaus
tieji išeidavo šakalių skaldyti.

Kiek krosnių kūrenimas buvo nelai
mingas, tiek darbas virtuvėje biaurus. Pa- 
likdavai ten taukinas, paišinas, ir garų 
prisigerdavai. Ypač nelaimę ant savęs kri
tusią kiekvienas jausdavo, kai likdavo pa
skirtas dirbti šventą dieną, šventė tada 
jau būdavo bjauresnė už darbo dieną. Vi
sas nusilaistės, ledais apšalęs, veždavai 
vandeni, arba turėdavai Įlindęs žemyn 
galva i katilą valyti jį. Vienas tik būdavo 
nusiraminimas, kad galėdavai tą dieną 
mėsos iki soties prisivalgyti.

Virtuvėn paskirtą kareivi pažadindavo 
labai anksti, keletą valandų anksčiau. Ko
kie penki būdavo paskirti vienam rytui. Jų 
viršininkais tą dieną būdavo virėjas ir vir
tuvės dežuruotojas. Tie penki vyrai užkur
davo ugnį, išplaudavo milžiniškus batalio
no katilus, valydavo grindis ir visus virtu
vės kampus, pjaustydavo produktus, tai
sydavo mėsos porcijas. Dirbdavo jie virtu
vėje tol, kol skyriaus draugai ateidavo 

pusryčių. Po pusryčių kartu su kitais grįž- , 
davo į kareivines.

Daug kartų teko man virtuvėje dirbti, j 
ir iš eilė ir be eilės. Nors buvau drausmin- į 
gas, ir nusikaltėlis nebuvau, baudė mane 
dažnai. Gerai pažinojau virėją, tą menką 
žmogeli, kuriam didelis malonumas buvo 
užsisėsti ant ramesnio žmogaus, ant tokio, 
kuris nebuvo chuliganas. Kadangi aš chu
liganu nebuvau, tai virėjas ir stumdydavo 
mane po visus kampus, uždavinėdavo pa
čius sunkiaussius ir juodžiausius darbus.

O linksmiausias iš visų juodųjų karei
vio darbų buvo skusti bulves. Išsipasako
davome prie to . darbo anekdotus, išdab 
nuodavome dainas. Be reikalo kiti šitą 
darbą žeminančiu laikė. '

Visus tuos darbus turėjo nudirbti tik 
naujokai. Nenuostabu todėl, kad naujo
kui nebūdavo nė minutės laisvo laiko, nors 
ir buvo jis Įgudęs viską greitai daryti. Vi
sokie smulkūs darbeliai laukdavo savo ei
lės. Amžinai suplyšusius drabužius lopyti, 
Įvairius ženklus į juos siūti, kuprinę ir 
skrynelę tvarkyti ir, pagaliau, šautuvą 
valyti — tai darbai, kurių amžinai nega
lėjai baigti.

Ir stovėti “po šautuvu”.
Kas yra tarnavęs Lietuvos kariuome

nėje, tas žino, ką reiškia “stovėti po šau
tuvu“. “Viena valanda po šautuvu” reiškė 
išstovėti vieną valandą ramiai, kaire ran
ka prie krūtinės ties širdimi, ant jos delno 
; įstatytas šautuvas, ranka su šautuvu ir 
eJcūnė spaudžiama prie kūno taip, kad vi
sas šautuvo svoris gultų ant sulenktos kai
rės rankos.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. —

Man teko stovėti dvi valandas. Pirmo
sios išstovėjau tik apie keturiasdešimt 
minučių. Pradžioje labai skaudėjo ir smil
ko ranka. Paskui staiga pradėjo lyg pei
liais alkūnę badyti. Truko tai neilgai. 
Skausmai dingo, pasidarė gera ir lengva. 
Tik pastebėjau, kad priešais stovinti pus
karininki bematau kaip per miglą. Pasi
jutau bevirstąs pirmyn ir iškėliau koją iš 
vietos. “Pakalniškis, že-myn!” išgirdau 
komandą. Mano šautuvas kriste nukrito 
ant grindų. Paskui gera buvo sėdėti kam
pe, galvą i šaltą mūro sieną atrėmus,o ka
reiviai apstoję žiūrėjo ir stebėjosi, kad aš 
labai išbalęs.

Antrą valandą stovėjau žiemos pabai
goje, kai jau buvau kariuomenėje Įsigyve
nęs ir į kareiviškas gudrybes Įpratęs. Sto
vėjome visa eilė nubaustųjų, o prižiūrėjo 
mus Laucius. Kai pavargo mano kairioji 
ranka, pakėliau dešinę, prispaudžiau su 
ja šautuvą prie krūtinės,, o kairiąją nulei
dau žemyn pailsėti. Laucius tuojau pat su
riko, bet suriko ne ant manęs, o ant šalia 
stovinčio, kuris, tur būt, bandė žvilgterė
ti i mano pusę. Taip ta antroji valanda 
praėjo man juokais.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIEN A S*

Jos visad rašo
T F T « V R F
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TĖVAS IR SŪNUS
I

Dr. Ant, Rudoko kabinetą perėmė

šeštad. 10—2 vai. VATIKANO MIESTAS.
Įsijungusiais dalyvaus, Vatikanas pareiškė, kad bažny-

PERKRAUSTYMAl

p. Šileikis, o. p.į ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports! ir t t

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: Frontier 6-1882

Čikagos Brookfield zoologijos sode 
jaunas ži račiukas, nors labai stengiasi, 
negali pasiekti aukštai įtaisytų ėdžių.

2709 W. 51st STREET 
Tek: GR 6-2400

vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. ORTHOPED|jos TECHNIKOS LAB.
• 2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

AKUŠERIJA IR MOTE 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski. Rd. (Crewford 

Medical Building). TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

ėi neatsiliepia, skambinti 374-8012

leton įsi- 
ziko Balio Pakšto 

luta, 11 metųĮ
komisijų 

imo įvyks

(PLTRaMENTAS)

n n
i Ransiaj

FIRE: oo arba liūdesio vi 
/s gėlės ir vainikai, 
papuošimai ir sezonu 

kapams gėlės.
R. PETRO (PUTRAMENTAS
So. Harlom Avo. —> 586-1225

pranešimus, 
draugiškas 

A. K BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2448 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84834 I

latro režisieri
kurių paaiškinimų ryšium su|kaudej metų Rita ir 7 m.| 
ruošiamu spektakliu vasario 8 Kristina; 7 metų Normantaitė| 
d. Jis mielai sutiko painfor- Rita ir sesutės Mikalonytės: 6 

nes matyti, vertina vai- m- Gorėta ir 3 m. Rasa.
— Ar vaikai su noru vaidina 

ir kaip sekasi jiems išmokti ro
les? Ar nesunku su jais dirbti?

— Reikia pasakyti, kad vai
kai veržte veržiasi vaidinti, net 
entuziastingai. Roles vieni iš
moksta greitai, kitiems užtrun
ka ilgiau išmokti. Dirbant su 
virš 30 vaikų (tokio skaičiaus 
reikalauja šis vaidinimas), ži
noma, reikia turėti kantrybės, 
bet sunkumų nesudaro. Vaikai, 
kurie ateina pas mus, visi yra 
geri.

— Gal j veikalą įnešite kokių 
pakeitimų — praplėsite, ar 
susiaurinsite?

— Siaurinti nei nemanome. 
Kai ką paįvairinsime, scena 
bus dar pagyvinta, šokių mo
kytojos Veleckytės studijos 
mokinės sušoks penkis šokius: 
peteliškių, gėlių, gulbių, raga
nų ir žvaigždžių šokius. Su 
naujai 
apie 46 vaikai.

— Kaip su vaidintojų apran
ga? Ar užteksite pernykščių 
apdarėlii] miško žvėrinis, gė
lėms, paukščiams ir kt.

— Toli gražu — ne. Mūsų šios 
specialybės meistras Jonas Na- 
rukynas kai ką restauruoja, pa
pildo. Ko truks — teks nupirk
ti iš teatro kasos, kas prisidės 
prie Alvudo inventoriaus, kaip 
ir turimos scenos dekarocijos.

- Dekoracijas, berods, turėsime 
' tas pačias, sukurtas dailininko 

Juozo Kiburo.
— Kadangi šį vaidinimą lydi 

piaiio muzika, kas ją atliks 
mirus uoliam vaikų teatro mu
zikui Juozui Bertuliui?

— Jau turime — džiaugsmin
gai pareiškė režisierius Brinką.

— Pianu lydės buvęs nepri
klausomos Lietuvos konsulas ■ .
Čikagoje Antanas Kalvaitis, 
operos solistės Alės Kalvaitytės 
- Velbasienės brolis.

— Gal turite jau numatę ką 
su vaikais vaidinsite po 
spektaklio?

— Taip, turiu parinkęs 
chovo “Sniego Karalaitę”, 
tai bus ateinančių dienų rūpes
tis. šiuo metu svarbu atlikti 
pasiimtą uždavinį, kaip kad 
sakoma priežodyje — kad pa
baiga vainikuotų darbą. Svar
biau, kad lietuvių visuomenė 
susidomėtų ir atsilankyltj su 
visu savo atžalynu. Čia vai
kams tikrai bus kas pamatyti. 
Mfes, suaugusieji, turime daug 
-progų pasigėrėti visokiu menu, 
bet ne vaikai. Todėl Alvudas 
ir deda pastangas duoti vai
kams tai, kas-praplečia jų vaiz
duotę ir sutvirtina lietuvybėje. 
Be to, veikalas “Du broliukai” 
pagrinde turi ir pedagoginį leit
motyvą.

Visada skubąs rež. Alf. Brin
ką šiais žodžiais ir baigė pasi
kalbėjimą. Reikia tikėtis, kad 
vasario 8 d. Jaunimo Centro di
džioji salė susilauks daug jaunų

muoti.
kūčių pastangas ir noriai su jais 
dirba. Paklausiau:

— Pasakykite, kodėl šiais 
metais verčiatės be naujo vei
kalo, kartodami pernykščių 
premjerą?

— Dėl to, kad praeitais me
tais “Du broliukai” savo turi
niu, vaidyba bei dekoracijomis 
visiems labai patiko, vaikus 
tiesiog žavėjo. Dėl tą pačią 
dieną vykusių kitų parengimų 

■ ne visi galėjo į teatrą atvykti, 
j Pasigirdo nuomonių, kad vei- 

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9,Skalas būtų pakartotas. Tad ir 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, i

ir šeštad. tiktai susitarus. ! ........... -■

T«lef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 

. tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETiR BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read.; 388-2233
OFISO VALANDOS.

optometristas ^3

DR. EDMUND E. CIARA W
2709 W. 51st STREET *

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS^ 
2858 W. 63rd STREET/

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

Dg. ID. MARKŪNAS

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln . Avenue

Chicago, iii. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais. uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5M9
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEI3UTIS
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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

žiūrovų drauge su savo tėve
liais bei auklėtojais. Taip pat 
ir kitų geros valios lietuvių.

Pradžia 3 vai. po pietų. Bu
fetas ir laimės šulinys veiks nuo 
12 vai. dienos. Bilietai parduo
dami “Marginiuose”. Jei jų 
liks, bus galima gauti ir prie 
įėjimo. - O. Algminienė

LYTIES MOKSLUI 
PIRMENYBĖ

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R.ŠE RĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį. nuo 8:Ę0. iki 9:30 vai

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r 
Tel.:, HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AV” 
CHICAGO, ILL. 6062C

A FOREST’S FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Smokey’i ABCc Alwtys 
bold matches tUl cold. Be sure

KLAIPĖDOJE
PRIEŠ 47 METUS

šio

Če- 
bet

Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyksta vasario 4 trečia
dienį 8 vai. vak. Vengeiįauskienės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi gausiai atsilankyti, nes bus 
labai įdomus ir svarbus susirinkimas. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.

rzvilko

— Chicagos Lietuvių Brighton Par
ko Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 5 d. Vengeliaus- 
kienės salėje. 4500 So. Talman Avė. 
8 vai. vak. Nares prašome atsilanky
ti, jies bus svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.

čių vadovaujamose mokyklose 
sekso (lyties) mokymui, kaip 
civiliniam normaliam dalykui, 
privalo būti duota pirmenybė. 
Tas Vatikano pareiškimas buvo i 
duotas po to, kai Romos deši- I 
niųjų laikraštis II Tempo pa
skelbė gandą esą Vatikanas fa- 
vorizuojąs sekso mokymo šve
diškus ir amerikoniškus meto
dus.

“švedišku metodu” pasak II 
Tempo vadinamas toks, kur ne
pilnamečiai esą skatinami turė
ti lytinius santykius. Vatikano 
pareiškime kaltinamas II Tem
po laikraštis, kurs bandąs su
kelti skandalą iš dalyko, kurs 
yra faktiškai normali švietimo 
dalis.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehiU 6-2S45-6

PIJUS MONTWILL
Gyv. 1620 West Julian Street

Mirė 1970 m.- sausio 31 d., 
9 vai. ryto, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Mari
jampolės aps., Sasnavos par., 
Padgelmiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, 

marti Irene, sesers sūnūs: An
tanas ir Jonas Abraičiai ir jų 
šeimos; Lietuvoj seserys: Ona, 
Marijona, Veronika, Elzbieta, 
Magdalena; brolis Kazimieras 
ir jo šeima, brolio Vincento vai
kai ir jų šeimos; draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Drabanski 
koplyčioj, 1410 North Ashland 
Avenue.

Antradieni, vasario 3 dieną 
| 9:30 vai. ryto bus lydimas iš 
I koplyčios į Lietuvių Tautines 
I kapines.
| Visi a. a. Pijaus Montwill gi- 
I minės, draugai ir pažįstami nuo- 
I širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
I dotuvėse ir suteikti jam pasku- 
I tini patarnavimą ir atsisveiki- 
I nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
| Bieliūnas, tel. LA 3-3572.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GBRALDASL DAIM1D

Please! Only yoa canDR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 WEST 7Ut STREET
Ofiso telef,: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

(Atkelta 14 4-to psL)

me Kaune; paskiau pabėgęs ir 
pas Želigovski vedęs žvalgybą 
prieš Lietuvą. Vonsovič taip pat 
paimtas belaisvėm Tokiu būdu 
lenkai anglų generolą padarė 
apgaulės ir svetimų žemių gro
bimo dalyviu. Įdomu, kaip į tai 
pažiūrės Anglų vyriausybė”.

> Dabartiniu laiku skaitant šias 
žinutes, atrodo labai smulkūs da
lykėliai. Bet tuo laiku lietu
viams buvo dideli įvykiai. Jais 
buvo džiaugtasi ir keltas tautos 
kovingumas. Stasys Juškėnas

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 4 1742

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

SIMON PAREDNIS
Gyv. 5801 So. Sacramento Ave.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mirė 1970 m. sausio 29 d., sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Rozalija, anūkai — Vincent, Jr., jo žmo

na Deborah ir Mary Erwin, sesuo Justina Nacas su šeima ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Sekmadienį 2 vaL po pietų kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

Antradienį, vasario 3 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Simon Parednis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

NARIAI:
Chicagos
LietuviuG

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

4

1
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ANTON RADVILAS
Gyv. 2305 West 103rd Street

Mirė 1970 m. vasario mėn. 1 dieną, 7:00 vai. ryto, sulaukęs 78 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr., Šiaulėnų valse., Pil
velių kaime.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Vincenta - Varnaitė; duktė Irene Balze- 

kas, žentas Stanley Jr., trys anūkai: Stanley III, Robert ir Carole, daug 
kitų giminių.

Vietoj gėlių prašoma siųsti aukas Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejaus bibliotekos fondui.

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni 5 vai. po pietų Lack • Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69 Street.

Trečiadienį, vasario 4 dieną 9 vai. ryto bus lydimas g koplyčios 
į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anton Radvilos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas ir anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL RE 7-1213.

b

I

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

VASAITIS I
s

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So* LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 741384139

----

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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REAL ESTATEPART OR FULL TIME
DAYS OR EVENINGSva’imieru:

pasauli

K

247-6000. Ext. 333

CHICAGO, ILLINOIS

CICERO

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RTAL ESTATE FOR SALE 
Na; . i, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

riinKas
S save

i foną.

HELP WANTED — FEMALE 
' Darbininkių Reiki.

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

DEL VISŲ INFORMACUŲ, KREIPKITĖS l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETKAS KAZANAUSKAS. prezidenl*,

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

ARCHITECTURAL
DRAFTSMEN

Service station layout and construc
tion ... Some College and experience 
interpreting field sketches and notes 

desirable.
Opportunity for advancement. Excel
lent Headquarters will relocate in 

Oakbrook soon.
Must proride own transportation.

Call for appointment
ANNE LACH,

iv ba.
bet

sos Manhattane? Gal
-■.k įmanoma Nev

• r kitur Amerikoj

but, j
Yorke ir ■ 

■ įiet Ka- 
cras Žoromskis ilgus metus;
dirba Catan-Rose meno mo- 
oje Long Islande ir dabar 
važinėja su pamokomis i 

rsey. Dėsto vien tik ta- 
Nedaro karjeros prof e- Į 
— tai ne kūrėjo uždavi- Į 

žoromskio karjera, geriau 
dus — pašaukimas, yra 

atsidavimas kūrybai.

Choose yours Hours. 
No experience necessary. 
Work in an office near 

your home. 
We will train.

Please call for an application 
between

9 A.M. to 5 P.M.

Dirigentas Vytautas Marijošius Lietuviu Operos spaudos konferenci
joje sausio 24 d. Healthy Food - Bičiūnienės restorane atsako i klau
simus spaudos ir radio atstovams apie Verdi — "Likimo Galią", ku

rios premjera Įvyksta balandžio 18 d., Chicagoje.
Nuotrauka G. Biėiūnaitės

Imieras žoromskis nėra 
dariusi asmenybė. Jis gyvai 
vauja lietuvių gyvenime, o 

■avo laiku mes kartu organiža- 
*ome ir vadovavome Diskusijų 
Rateliui, kurio susirinkimai vyk- 

Į davo jo ankstyvesnėje studijoje.
— Kazimierai, ar nevertėtų 

vėl atgaivinti Diskusijų Ratelį? 
— klausiu, eidamas lauk pro du-omskio parodą pasitinkant

Aną dieną, vaikščiodamas 
Manhattane, užsukau dailinin
ko Kazimiero žoromskio studi- 
jon. Suradau Kazimierą pačia
me darbo Įnirtime. Kovo mėne
si Phoenix galerijoje, 939 Ma
dison Ave., prie 74 St., NYC 
atsidaro jo paroda, o tobulybei 
nėra ribos: Kazimieras čia tai 
pataiso, čia tai ką nors naujo 
Įveda savo drobėsna. Nori išsta
tyti 6 ar daugiau- dideles dro-

— Nori man vėl bėdą uždėti ?
■ nusijuokia dailininkas. — Jei 

kitos skeveldros ir viskas su-! tik darysi, tuomet padėsiu. Kur 
vienyta kompozicijos logika.

Beje, ir pop, ir op srovės yra 
laiko žymės ir jos Įtaigoja Ka- 
zimierą žoromski. Tačiau jis 
yra perdaug didelis dailininkas 
leistis vien į eksperimentavimą.
Pirmoj eilėj jis yra ištikimas

mūsų neprapuola...
Saulius šimoliūnas

Antaną Jusą aplankius
Antanas Jusas yra plačiai ži- 

jnomas įvairių organizacijų dar-

ATLANTIC 
RICHFIELD CO. 
“C* T XT T AT

262-0100 
TAXPERT CORP. 

6661 No. CLARK STREET

Visą parodą apjungs viena 
mintis, vienas stilius. JĮ galima 
būtų pavadinti “plakatų plyši
mas”. Mat, Kazimieras išvaži
nėjo New Yorką požeminiais ir 
iškeltais traukiniais, stebėda
mas kaip plyšta plakatai ant sie
nų. šis plyšimas turi savo rit
mą, savo spalvingumai ir savo
tišką logiką. Visa taiJ dailinin
kas nutarė atvaizduoti- savo pa
veiksluose, visur vadovaudama
sis tapybos principais.

Sakytum, jog tai pop ir op 
meno srovių atkartojimas. Bet 
iš tikrųjų taip nėra. Pas Andy 
Warhol yra konkretūs daiktai, 
o pas Veserely aiški geometri
ja. O čia nėra nei daiktų, nei 
geometrijos, tik tapybinė kū
ryba, kurioje telpa tik pavaiz
duotų užrašų ir daiktų skeveld
ros, pro kurias prasiveržia vėl

CALIFORNIA SUPER
Taisomi auto motorai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SERVICE 
stabdžiai

aliejinei tapybai ir giliajai me- buotojas ir korespondentas. Iki 
no tradicijai, kur kuriamos ne šioI jis gana gerai ]aik-,si ir ne_ 
naujienos, o meno vertybės, ii- buvo girdėti, kad būtų sune- 
gainiui tampančios klasikinėmis. |galav?s. Bet štai, kaip yra sa- 

žoromskio naujose drobėse koma, 
yra daug pirminių spalvų žais- vo: 
mingumo. J 
baltą ar pilką foną. Pirminių 
spalvų motyvai — tai “nuplyšu
sių plakatų” likučiai, fonas — 
siena. Spalvingi plėmai neregu
liarios formos — žoromskio gai
vališka linija atsikartoja per vi
są jo kūrybą Visa labai gra
žiai ir nuostabiai sukomponuo
ta. Ir visa tai, reikia atsiminti, 
yra tapyba, bet joks kolažas, lip
dinys iš plakatų ir pan. Saky
tum, jog pirmą kartą kolažas 
sėkmingai perkeltas i tapybą.

Reikia viltis, jog New Yrorko 
meno kritikai priims žoromskį 
tiek pat palankiai kaip prieš du 
metus. Jis jau turi vardą ir 
vietą meno pasaulyje, tetenka 
jam dabar tapti žinomu kaip 
maestro, nes, kai tenka ji paly
ginti su kitais meistrais šiais lai
kais, jis yra ne vien tik neblo
gesnis, bet daugeliu atvejų ge
resnis tapytojas už savo ben- 
dralaikius.

Kokie ateities planai po paro
dos Phoenix galerijoje? Kazi
mieras jau turi kitą įkvėpimą.

no tradicijai, kur kuriamos ne
naujienos, o meno vertybės, H- buvo

vienas kartas nemela- 
kažkas įsimetė i dešiniąją 

Jos prasiveržia pro ranką ir teko į ligoninę vykti.
Sausio 19 d. šv. Kryžiaus ligo
ninėje buvo padaryta sunega- 
lėjusios rankos operacija. At
rodė, jog operacija buvo sėk
minga, tad tikimasi, kad ne
trukus Antanas ir vėl pradės 
veikti organizacijose.

LIGOS KANKINA 
CICERIEčIUS

Cicero, III. — Cicero lietuviai 
buvo sveiki ir stiprūs žmonės, 
bet paskutiniu metu ir juos li
gos pradėjo kamuoti. Stipriau
sius vyrus ir moteris guldo ir 
nepaleidžia

O. Miliauskienė, dar sveika 
ir stipri moteris, turėjo daug 
vargo su akimis. Kelias savai
tes jai teko kentėti. Dabar 
skausmai jau praėjo ir ji atga
vo šviesybę. Tiktai dabar ji su-: 
prato, koks brangus turtas žmo
gui yra akys. Visi privalome 
jas saugoti.
• Klemas Žukauskas jau par
vežtas iš ligoninės. Pirma jį 
prižiūrėjo gydytojai ir slaugės, 
o dabar jis jau yra žmonos ir 
sūnaus priežiūroje. Jis sveiks
ta ir stiprėja.

Barbora čikinienė, mano 
kaimynė, išvežta į ligoninę. Ta 
nelemta liga ją kankina. Josios 
vyras Jonas , dukra, ir žentas 
stengiasi jai padėti. Jie nekrei
pia jokio dėmesio į išlaidas. Vi
si žinome, kad šiandien kelti 
koją į ligoninę yra baisu. Ten 
pinigas yra bevertis. Mums, 
kurie jį taupėm, tai jis buvo 
labai vertingas, bet iš rankų jį 
lupa be jokio pasigailėjimo. 
Kiekvienas turėtų apsirūpinti

Praeitą trečiadienį kartu su apdrauda., kad paskutinėmis 
aplankėme Antaną. Be dienomis gydytojai ir ligoninės 
jau buvo P. Belan, J. nenuneštų jam paskutinių ža- 

Julįa Sačauskie- liukų.
Stepas ir Stasė Paulauskai

WAITRESS
For pvt. club N.W. Side 

Lunches plus 2 or 3 eves, 
per week. Closed Monday.

Call TED at 
BE 5-0020

SECRETARY W. 
SHORTHAND & 

DICTAPHONE EXP.
Regional sales office of major 

publishing Co. 
782-1400

TYPIST
For small C-P-A office.
Accurate with figures. 

Company paid benefits.
WA 2-8155

HOUSEKEEPER - COOK
Live-in. Sm. family. 2 high school 

girls, 
bath.

Small home. — Priv, room 
Top salary. References req.
Good transportation.

251-7067 or
256-5595

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendrai namų ruošai. Atvažiuoti 5 
dienas savaitėje. Pastovus dalbas. 4 
vaikai, 3 mokyklos amžiaus, 14-10-7 ir 
4 metų. Aukščiausia alga tinkamam 
asmeniui. Susikalbėti angliškai. Ge
ras susisiekimas Park Ridge apylin
kėje. Tel. 692-2854 po 6 vai. vak.

A. & L. INSURANCE & REALTY

BŪKIM KAIMYNAI!

—

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5% kamb. 8 metų modernus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas. 
1^ auto garažas. Greit susitarsite. 
$22.900.

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

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950.

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

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

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

Šulcu 
mūsų. 
Didžgalvis ir 
nė. Anksčiau jį aplankė ir ki
ti. Tai kiek Įneša įvairumo ir atrodė sveiki, kaip ridikai, bet 
pašalina nuobodulį. Sako, * sloga ir juos paguldė. Dr. Ki- 
sūnus atvežęs lietuviškų laik-j sielius uždraudę jiem išeiti 
raščių 
tris kartus.

kuriuos perskaitęs net laukan, kai dar Šaltas oras. At
rodo, kad jiedu atsigriebs. Pra
eitais metais maždaug apie tą 

, .. . pati laika slogos taip pat prie
jų buvo prisikabinusios.

Neseniai ir mane ligos buvo 
. bet jau atsiga- 

Esu tikras, kad saulutė 
užtekės ir šios dienos ligo
niams žiema jau turi artėti

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Malonu buvo su Antanu pas 
kalbėti apie tai, 
lietuvių tarpe. Ir ligoninėje bū-Į 
damas jis domisi . Reikia tikė
tis, kad jo ranka greit tiek su- paguldžiusios, 
stiprės, jog jis ir vėl galės ra- vau. 
šomosios mašinėlės 
spausti ir korespondencijas 
syti. Jis yra šeštame aukšte, 
kambario numeris yra 610.

Palinkėję greit pasveikti, 
sisveikinoine su Antanu, 
gerai nusiteikęs ir juokauda-j

raides
ra-
Jo! prie pabaigos, o su ja praeis ir 

įvairios slogos. Pavasarį mes 
at- visi vėl sukrusime, kaip tos 
Jis! skruzdės.

Noriu ciceriečiams priminti,
mas Sadauskiene ir mane pa-i kad dėl menkos slogos neuž- 
lydėjo iki keltuvo. Draugas ’mirštu susirinkimu. šiomis

TYPIST — IBM "
$2.90 per hour plus. Must type 65
words per minute. Accurate & neat į jjTTnTg 
for small print shop. General typing 
and some reception work. Expanding 
in the MTST computer, field. Excel- ‘ 

lent benefits.
555 W. WASHINGTON 

Call 782-2116

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

TeL CL 4-1050

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas.

REJ .L ESTATE AND BUILDERS 
£58 WEST 59th STREET
į PRospect 8-5454

ORDER TYPIST
PERMANENT 8—4:30

Paid hospitalization and Life insu
rance. Good transportation. Plea

sant working conditions. | 
STANSI SCIENTIFIC CO.

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

APDRAUDŲ

Šimkus Real Estate 
NOTA'RY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

1231 No. HONORE 
772-3100

OFFICE WORK — light typing — 
posting, etc. Small office of mfg. firm. 
Some light assembling work occasio

nally. Permanent position in 
VILLA PARK.

RLR MANUFACTURING CO.
325 W. STONE RD., 
VILLA PARK, ILL.

Tel. 2794770

dienomis pas mus turi Įvykti vi
sa eilė svarbių keliii draugijų 
ir klubų susirinkimų. Visi pri
valo savo pareigą atlikti ir Į 
susirinkimus ateiti. Būtų, nei 
šis nei tas, jeigu dėl menkos’ 
ligos kuris neatvyktų Į metų 
pradžios susirinkimą.

K. P. Deveikis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

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

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654
, JU,U..Į.III uu...JĮjįJJBĮglĮJ-

wests 2AXC2

leo*s Sinclair service 
Leonai Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

TeL: PR 8-9533

[|KKifiKČS>ffWISEOIK£l

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimai ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublk: 7-1941

I
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Per annum on 
Investment bonus

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MAR&UETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis

Priimami užsakymai automobiliams — Moskovich ir Zapororec. 

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

WALTER RASK, prezidentai 
9727 So. WESTERN AVE., 

Chicago, III. 60643. Tel. 233-9737 
Pardavinėjame lėktuvą, laivą, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus į visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines. į
radio konferencijai pasibaigus (sausio 24 d. Healthy Pood

is Vytautas Marijošius,

Paid quoterly on 
regular Savings

Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

Chicagos Lietuvių Operos spaudos ir
Bičiūnienės restorane) dalinasi įspūdžiais. Iš kairės j dešinę dirigentai

Operos vald. pirm. Kazys Skaisgirys ir chormeisteris Alfonsas Gečas.
Nuotrauka G. Bičiūnaitės

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

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

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 

1 ši oi e kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

5V> KAMB..
3 MIEGAMU-TU.

15 metu senumo mūro bungalow, arti 
72-ros ir Richmond Ave.

$2*000.
Tel. PR 8-2236

MŪRINIS 5 KAMB. BUNGALOW
su 2 mieg., anšHdomu porčium ir pa
jamom rūsy, arii 65-tos ir Kedzie Avė.

$22 500
Tel. PR 8-2236

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu S*atvba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rina* (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Ansk^iaviTnai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

PERSONAL
Asmenų Ieško ’

DIRBANTI MOTERIS ieško asmens 
kartu gyventi 4 kambarių bute. 

Skambinti tel. 254-8672.




