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Washington, D. C

VAKARU VOKIETIJOS TERITORIJOJ
LONDONAS. — Britų vyriausybė paskelbė, kad ji sugrąžins ■ 

į V. Vokietiją savo kariuomenės brigadą, susidedančią iš 4,500. 
vyrų, kurie buvo taupymo sumetimais išvežti 1968 metais. Gyny- ' 
bos ministeris Denis Healey pareiškė parlamente,- kad tas nuta- J 
rimas yra daugiau simbolinis, nes brigada žymiai nepakeis kari-! 
nės padėties. Britanija norinti pademonstruoti Europos pasiryži- ; 
mą pačiai rūpintis savo gynyba. Kartu tai būsiąs atsakymas 
tiems žmonėms, kurie kritikuoja Amerikos kariuomenės laikymą 
Europoje ir siūlo tą kariuomenę sumažinti

Kaip žinoma; sen. Mansfiel- 
das seniai jau ragina vyriausybę 
išvežti iš Europos dalį kareivių. 
Sakoma, kad jo rezoliuciją tuo 
klausimu remia jau 51 senato
rius.

Britų gynybos ministeris to
liau paaiškino parlamente, kad 
Vokietija sutiko už tos brigados 
sugrąžinimą pirkti Britanijoje 
ginklų ir tokiu būdu apmokėti 
80% britų brigados išlaikymo iš
laidų, šiuo klausimu buvo susi
tarta, kai kancleris Brandtas lan
kėsi Londone.

Ministeris Healey nurodė, kad 
Varšuvos pakto -karinės jėgos 
Europoje yra daug pranašesnės 
už Nato jėgas. Jis pakartojo sa
vo pažiūrą, kad karo atveju so
vietų jėgas tektų pasitikti su 
taktiniais atominiais ginklais. 
Tai nesąs politinis pasirinkimas, 
bet grynai karinė būtinybė. Na
to valstybės turi pasikliauti 
branduoliniai ginklais arba tu
rėtų žymiai padidinti savo ka
riuomenę. %

**

Reformatų rabinų

TEL AVIVAS. — šiandien Iz
raelyje prasideda žydų reforma
tų tikybos rabinų suvažiavimas, 
kuriame laukiama apie 350 ra
binų. Amerikos reformatų žy
dų prezidentas, rabinas Gittel- 
šonas kaltino Izraelio rabinų-va
dovybę už tai, kad ji nepripa
žįsta reformuoto judaizmo, šios 
žydų tikėjimo šakos rabinams 
neleidžiama laidoti žydų ar jų 
tuokti.

Izraelyje yra tik keturios žy
dų reformatų parapijos, tačiau 
Amerikoje jų yra 750. Izraelio 
ortodoksai rabinai reformatų 
nemėgsta. Kai kur reformatai 
nešvenčia žydiškos “subatos”, 
bet švenčia sekmadieni.

Suėmė 15 baltųjų
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas ir vicepreziden
tas Agnew abu pasmerkė Pietų 
Karolinoje, Lamar mieste įvyku
sį baltųjų surengtą užpuolimą 
ant negrų vaikus vežusių auto
busų. Keli mokiniai buvo su
žeisti.

Viceprezidentas Agnew pasa
kė, kad vyriausybė netoleruos 
smurto, kylančio iš teisėto mo
kyklų integravimo. Prezidentas 
Nixonas pareiškė viltį, kad" visi 
sveikai galvoj antiej i amerikie
čiai pasmerks vaikų bauginimą 
ir neleidimą jų į mokyklą.

Lamar apylinkėse policija jau 
suėmė 15 asmenų ir apkaltino 
juos riaušių kėlimu. Dar bus 
keliamos bylos 30-čiai asmenų. 

■ Visi suimti baltieji paleisti už 
5,000 dol. užstatus.

♦ Iš Jugoslavijos kalėjimo 
buvo paleistas rašytojas Mihailo 
Mihailov, atsėdėjęs tris su puse 
metu už valdžios kritikavimą 
ir knygą apie sovietą koncentra
cijos stovyklas.
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BELGRADAS. — Buvęs Ju
goslavijos viceprezidentas ir Ti
to draugas, vėliau baustas kalė
jimo bausmėmis, Milovan Djilas 
vėl pateko į nemalonę. Jis jau 
rengėsi vėl važiuoti į Ameriką 
skaityti paskaitų, tačiau valdžia 
atėmė jo pasą. Jam pasakyta, 
kad “jis nesilaikė savo pažadų”. 
Anksčiau Djilas buvo kelis kart 
išleistas į užsienį, tik jam buvo 
prigrasyta nekalbėti apie politi
nius reikalus. .

STOCKHOLMAS. — Švedijos 
valdžia priėmė dar 30 Amerikos 
kareivių .— dezertyrų ir leido 
jiems apsigyventi. Švedijoje gy
vena jau 387 amerikiečiai de
zertyrai.

NEW YORKAS. — Britanija 
kreipėsi į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą, prašydama ją pa
sisakyti prieš Rodezijos respu
blikos pripažinimą.

PARYŽIUS. — Nanterre uni-

i

IŠ VISO PASAULIO Amerikos parama■;w

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

■:w
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Si mėnesį Japonijoje atidaroma tarptautinė paroda Expo-70. Visi paviljonai baigiami įruošti. 
Strateginėse vietose pastatyti laikrodžiai.

MASKVA. — 
kos žydų demonst: 
vietų Sąjungoje. Užsienio reikalų ministerija sušaukė spaudos 
konferenciją, kurioje perskaitė 52žinomų sovietų žydų pasirašytą 
pareiškimą. Konferencijoje dalyvavo apie 40 iš tų pasirašiusių. 
Pareiškime tvirtinama, kad sovietų žydai-yęa patenkinti savo 
gyvenimu Sovietų Sąjungoje. Jie gyveną ,g®riąųi.ųž.JAmer&os

^ovietų vadams, matyt, labai įkyrėjo Ameri- 
icijos ir protestai dėl žydų persekiojimo So-

KOMUNISTAI DAR PRIEŠ DERYBAS 
STATO WILLY BRANDTUI SĄLYGAS

BERLYNAS. — Vakarų Vokietijos delegacija, vadovaujama 
Ulrich Sahm, jau trys dienos tariasi Rytų Berlyne su Ulbrichto 
režimo atstovais dėl būsimo susitikimo tarp kanclerio Brandto ir 
premjero Stopho. Busimieji pasitarimai kelia didelį dėmesį ir 
Berlyne laukiama šimtų žurnalistų iš viso pasaulio. Sakoma, 
kad komunistai, nenorėdami pripažinti Vakarų Berlyno Bonos 
valdžiai, reikalauja, kad kancleris Brandatas nesilankytų vakarų 
Berlyne nei prieš derybas nei po jų. Komunistai seniai veda kam
panija, reikalaudami, kad vakarai pripažintų Vakarų Berlyną 
laisvu, nepriklausomu miestu.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas savo laiške kon
gresui sako, kad Amerikos para
ma užsieniui yra svarbi ne tik 
žmoniškumo sumetimais, bet 
svarbi ir Amerikos interesams. 
Parama esanti moralinė ir prak
tinė. Amerika siekia taikingo 
pasaulio, kur tautos galėtų ben
dradarbiauti ir kelti gyvenimo 
lygį.

Amerikos kongresas vis ma
žiau skiria lėšų užsienio paramai. 
Prezidento prašomos sumos 1967 
metais buvo sumažintos 37 nuo
šimčiais, 1968 metais — 32%, 

sumažinta net 46% ir

vinų studentų riaušių, apie 300 
trockistų ir maoistų studentų 
susikovė su policija. Buvo su
žeista 60 policininkų ir nema
žai studentų, šiame universite
te studijuoja apie 20,000. Dau
guma studentų nesikišo į riau
šes.

MANILA. — Filipinuose vėl 
įvyko demonstracijos prie JAV 
ambasados. Policija 100 studen
tų suėmė, 23 buvo sužeisti.

DUBLINAS___ Airijoje poli
cijai pradėjus griežčiau bausti 
'girtus vairuotojus, tavernose 
pradėta pardavinėti pienas, Sa
koma, kad pienas sumažina gir
tumą. Prieš išeidamas iš taver
nos, klientas atsigeria pieno.

WASHINGTONAS. — Georgi
jus gubernatorius Maddox nori 
dar kartą kandidatuoti į guber
natoriaus vietą. Georgijus Auk
ščiausias Teismas nusprendė, 
kad jis kandidatuoti negali, nes 
tai būtų prieš konstituciją. Ta
da jis kreipėsi į JAV Aukščiau
sią Teismą, tačiau šis paskelbė, 
kad jis neturįs jurisdikcijos
spręsti šio klausimo, nes tai at-.?, 
skirų valstijų reikalas.

rika. Į

Konferencijoj daugiausia kal
bėjo aukščiausiai iškilęs sovietų 
žydas, vicepremjeras Veniamin 
Dimšits. Jis rodė užsienio ko
respondentams sovietų konstitu
cijos knygą, sakydamas, kad žy
dai yra apsaugoti konstitucijos 
paragrafais. Jokia kita valsty
bė taip žydų nesauganti, kaip 
Sov. Sąjunga.

Kitas žydas, Ukrainos valsty
binio ūkio pirmininkas Uja Je- 
gudin gyrėsi, kad jo namuose 
kartą lankėsi ir vaišinosi prie jo 
žydiško stalo pats partijos se
kretorius Brežnevas. “Kur kito
je šalyje rasi toki dalyką?” — 
klausė jis.

Tarp sukviestų žydų buvo: 
Lev Valodarski, statistikos įstai
gos vicepirmininkas, generolas 
David Dragunski, generolas Mi- 
chail Milštein, “Literaturnaja 
Gazieta” redaktorius Chakovski, 
aktorė Bistrickaja, balerina Ma
ja Pliseckaja, daug direktorių, 
teisininkų, rašytojų.

;mas ir Arne

Pritruks metalų
SYDNĖJUS. — Žinomas Ka

nados geofizikas, kalbėdamas 
Australijoje, pareiškė, jog pa
saulio metalo atsargos greit iš
sisemia ir kai kurių metalų ne
beliks jau už 20 metų. Jis mi
nėjo cinką, vari, nikelį ir šviną.

Prof. Grant pabrėžė, kad me
talų atsargų mažėjimas privers 
pakelti jų kainas, privers ieško
ti naujų klodų arba keisti tuos 
metalus naujomis medžiagomis. 
Minėtų metalų sunaudojimas ky
la tris kartus greičiau už žmo
nijos priaugimą.

♦ Illinois universitete Urba- 
noj suvaržytas naktį gatvėse ’ pernai 
vaikščiojimo laikas. Jau suimti; ateinančių metų biudžete — 
188 studentai, devyni išmesti iš 35%.

Prezidentas Nixonas, negalė
damas šelpti visų valstybių, iš
rinko tas, kurios Amerikos šal
pą geriausiai sunaudoja. Pernai 
apie87% visų užsienio paramos 
lėšų gavo 15 valstybių: Brazili
ja, Čilė, Kolumbija, Panama, Gvi- 
jana, Laosas, Korija, Indonezi
ja, Tailandija, Indija, Vietna
mas, Pakistanas, Turkija, Etio
pija ir Nigerija.

universiteto. Tvarką prižiūri 
400 Tautinės Gvardijos ^karei
vių. " . 4

♦ Vakar Keturių Didžių jų am
basadoriai vėl tarėsi Newj Yor
ke apie Viduriniųjų Rytų rei
kalus.

♦ Vietname praėjusią savai-' 
tę žuvo 113 amerikiečių, 333 Į 
vietnamiečiai ir 2,009 komunis
tai. Amerikos nuostoliai didžiau
si per tris mėnesius.

■ ♦ Rumunija Ženevos nusigin
klavimo konferencijoje pasiūlė 
pasaulinę sutartį, kuri uždraus
tų svetimų kraštų kariuomenėms 
rengti manevrus kito krašto te
ritorijoje. šis pasiūlymas aiš
kiai nukreiptas prieš Sov. Sąjun
gą, kuri nori surengti “manev
rus” Rumunijoje.

Pentagonas paskelbė, kad 
uždarytos ar sumažintos 
karinės bazės. Darbo ne- 
apie 93,000 darbininkų.

Ulbrichto režimas, sakoma, 
nenorėjęs šitų pasitarimų ir juos 
pradėjęs tik Maskvos verčia
mas. Komunistai mielai norė
tų, kad derybos neduotų jokių 
rezultatų. Tada jie galėtų kal
tinti Boną už derybų nepasiseki
mą, galėtų gyventojams vėl aiš
kinti. kad kelionės j vakarus 
draudžiamos ir sienos saugomos 
tik dėl Bonos nesukalbamumo ir 
agresyvumo.

Rytų Vokietijoje siaučia gili 
žiema, kokios nebuvo jau 30 me
tų. Rytų Berlynas padengtas 
sniegu jau 97 dienos. Dėl šal
čio žmonėms ėmė stigti anglių. 
Valdžia pasiuntė Į kasyklai ",0v0 
studentų, mokinių, policininkų 
ir kareivių. Sovietų karinė va
dovybė irgi siunčia savo karei
vius padėti kasti anglį. Kai ku
rie fabrikai dėl anglies stokos 
turėjo užsidaryti.

Šaltis ir sniegas yra Berly
no pokalbių tema. Sakoma, kad 
abi Vokietijos susitars prekiau
ti. Vakarų Vokietija duosianti 
rytinei an^iu^ o^komųnistai par
duosią savo” sniegą.
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ECLIPSE OF THE CENTURY

praranda įtaką
PRINCETONAS. — Gallupo 

viešosios opinijos tyrimo institu
tas paskelbė savo apklausinėji
mo. rezultatus, kurie rodo, kad 
Amerikos žmonės šiandien dau
giau įsitikinę, kad “religija pra
randa savo Įtaką”.

GaHupas praneša, kad nuo 
1957 metų amerikiečiai labai 
dramatiškai pakeitė savo nuo
monę apie religiją ir jos įtaką 
gyvenime. Tais metais tik 14% 
pasisakė, kad religija praranda 
įtaką, o 69% galvojo, kad reli
gijos įtaka didėja. Visoje eilėje 
vėliau darytų apklausinėjimų šis 
nuošimtis keitėsi, vis daugiau 
žmonių tvirtino, kad tikėjimas 
praranda įtaką, šių metų ap
klausinėjime net 75% pasakė, 
kad tikėjimas praranda įtaką, 
14% galvojo, kad ta įtaka auga, 
7% nematė jokio skirtumo ir 4% 
neturėjo nuomonės.

Pernai Gallupo apklausinėji
mas rado, kad 42 nuošimčiai 
amerikiečių eina sekmadieniais 
į bažnyčią, kada 1958 metais to
kių buvo 49%. Apklausinėjimas 
buvo vedamas visų tikybų žmo
nių tarpe.

atnešk baltas ausis”
DETROITAS. — Vasario 11 

dieną Warren, Mich., Detroito 
priemiesty, buvo rastas jauno 
balto vaikino Gary Frandle kū
nas. Jis buvo subadytas peiliais, 
jo ausys buvo nuplautos.

Dabar policija išaiškino ir su
ėmė 22 metų negrą Darick Drow 
ir 19 m. Lionel Alexander. Pa
starasis išsipasakojo, kad baltą 
jaunuolį nužudė Drow, kuris 
jam rodęs ir daugiau nuplautų 
ausų.

Kvotą vesdama policija išaiš
kino, kad Detroite prie Urban 
League veikiančios mokyklos, 

\ mokytojas, dėstęs ten karatę ir 
I Afrikos kultūros pamokas, neg
ras vardu Enoch, aiškinęs neg- 

| rų vaikinams, kad “jis turį įro- 
i dyti esą kariai. Jie turį atnešti 
i Įrodymui balto žmogaus ausis”. 
Tai grupei priklausę 6-7 nariai, 
visi Detroito negrai.

K6vo 7 d. Amerikos pietryčiuose bus visiškas saulės užtemimas, Že
mėlapyje parodoma 100 mylių platumo juosta, kur saulė visai už
tems. Kitose vietose, palankiam orui esant, bus matomas dalinis už
temimas. Paskutinis panašus užtemimas buvo Amerikoje 1978 me

tais, o sekantis bus 2024 metais.

Puerto Rikoje
RIO PIEDROS. — Puerto Ri

co universitetą užėmė riaušių 
policijos daliniai ir visos paskai
tos buvo sustabdytos. Studentų 
neramumai privertė uždaryti 
universitetą.

Riaušės prasidėjo su 300 stu
denčių demonstracija prieš ka
rinio parengimo programą. Kaž 
kas padegė ROTC pastatą. Po
licijai atvykus malšinti riaušių 
viena 19 metų mergina buvo nu
šauta, trys studentai buvo per
šauti. Iš viso buvo apie 50 su-

Atidėjo streiką
WASHINGTONAS. — Kon

gresas nesiėmė spręsti geležin
kelio darbininkų ginčo su darb
daviais, tik, prezidento skubiai 
prašomas, pavedė nesusitaru
siems dar kartą pabandyti susi
tarti ir pratęsė derybas dar 37- 
ioms dienoms. Senatas šitokį 
sprendimą priėmė 83 balsais, o 
Atstovų Rūmai patvirtino 343 
balsais prieš 15.

Kongresas parodė nenorą kiš
tis į darbininkų kontrakto gin
čus. Darbdavių kalbėtojas nu-, ______ _______ ___
rodė, kad reikalo atidėjimas nie-1 žeistų, jų tarpe keliolika politi
ko neišspręs. Darbininkams pa- ninku, 
siūlytas algų pakėlimas siekia 
19% per du metus. Tą pasiūly- ♦ Floridoje vakar siautė ke
rną priėmė visos unijos, išsky- Ii uraganai. Apie 50 šeimų nė- 
rus vieną. i teko pastogės.

Naujas kancleris
VIENA. — Austrijos prezi

dentas Franz Jonas pavedė so
cialistų partijos vadui dr. Bru
no Kreisky sudaryti naują vy
riausybę. šis savo pirmoje spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Austrija laikysis neutralumo, 
tačiau visada pabrėš skirtumą 
tarp demokratijos ir komuniz
mo diktatūros. Net ir Austri
jos politikai turi pareigą ir tei
sę vadinti diktatūrą — diktatū
ra. o demokratiją — demokra
tija, — pareiškė kancleris Kreis
ky.

Pagerbė P. Gudyną
Okup. Lietuvoje gyvenančiam 

dailininkui Pranui Gudynui 1969 
m. gruodžio 27 d. minėjus 50-ją 
gimimo sukaktį, sukaktuvinin
kas buvo pagerbtas Parodų rū
muose Vilniuje, šalia kitų, Gu
dyną laišku sveikino ir A. Snieč
kus.

Dail. P. Gudynas pastaruoju 
metu yra Dailininkų sąjungos 
valdybe® atsak. sekretorium ir 
Valst. dailės dailės muziejaus 
direktorium. (E)



IS

OITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Šviesiausia LF diena Detroite
tik keliom ei-1 solistė padainavo visiems 
čia užsiminta, j žinomą G. Bizet “Carmer

ad Lietuvių Fondo diena pm-f ros ariją “Kaip lakštute lengva, 
■ai pavyko. Dabar apie tą nuo- sparnuota”, o publikai vis dar | 
tabią dieną noriu truputį dau- nesiliaujant 1 lt « 1 • A • * t • ~ , ir lietuvišką “Oi j 

laukiau laukiau šventos diene
lės”... Ir čia jau buvo galas, kad 1 
ir persiplėštume beplodami. į

Kaip Romai Mastienei pav£- į 
ko ? Man, mėgėj ui, atrodo, kad | 
labai gerai. Ji mums pademons- i 
travo ne tik plačios skalės, ge- 

Programai va- ■ rai išlavintą, mezzosoprano bal- 
dovauti pakvietė to paties k-to s-, bet leido pajusti ir vaidybi- 
’> kepirmininką d r. Vytautą Ma- nius sugebėjimus. Tiesa, rečita- 

Tai buvo beveik pirma lio metu, balinėje suknioje, nei 
ir vėsioje salėje žmo- rankų 
buvo alkani.

Majauskas čia nepuolė į arijas giedant. R. Mastienė su
kvietė valgyti ir j gebėjo savo jausmus perduoti

g au pakalbėti. Apie sekmadie- 
. i, vasario 22-rąją Lietuvių na
muose.

~rieš vaišes pradedant, susi
rinkusius svečius pasveikino LF 
tarybos narys ir Detroito va
jaus komiteto pirmininkas Vy
rautas Butkus.

laužymų, nei po sceną
Užtat nė! lakstymų gi negali būti, nors ir

jauską. 
valanda 
n is jau 
dr. V.
. F garbinti, o 
išgerti. Tik kun. Kazimiero Si-j mimika, kultivuotais, bet ryš- 
maičio malda prieš valgį nebuvo • kiais judesiais pauzėse, subtiliu 
atpilta pagal visiems žinomą for- ištarimu žodžių pianissimo at- 
mulę, o Įpinant šių pietų bendrą vėjais. Retai man teko girdėti 
tikslą — Lietuvių Fondą ir pra- • su tokiu jausmingumu atlieka- 
šant, kad L. Fondui gerai pasi- mą ‘“Gedumą 
sektų. Kaip vėliau matytisime, 
tie žodžiai nebuvo be atgarsio...

Programos vedėjo pusiau su* 
humoru, pusiau rimtai pristaty-1

ope-

MU

Detroito skautai — Romas Rudis, Kęstutis Nemanis, Vytas Zubrickas ir'Vytautas Nemanus tikri
na jų pačiu padarytus rankdarbius, kuriuos bus galimi Įsigyti Kaziuko mugėje kovo 8 d. Lietu
vių Namuose. Nuotrauka Roberto Selenio

ta, už valandos nuo vaišių pra
džios Į sceną išėjo Roma Mas- 
tienė. Pirmąjį kartą Detroite 
kaip savistovi solistė (pernai ji 
buvo Mercy kolegijos salėje su 
Čiurlionio ansambliu pasirodžiu- 
s: ). pirmąjį kartą su pačios pa
sirinktų dainų ir arijų rečitaliu. 
A. Kačanausko “Gedumas” bu
vo jos pirmoji daina. Sekė J. 
Gruod’io “Rugiagėlės” (žodžiai į 
K. Binkio), VI. Jakubėno “Gėlės 
iš s eno” (žodžiai K. Binkio) ir

Tallat-Kelpšos “Mano sieloj: 
šiandien "šventė” (žodžiai B. 
Sruogos). Tik minutėlę atsikvė-, 
pusi, ji vėl dainavo tris svetim-Į 
taučių kūrinius: E. Griego “Tė
vynės ilgesį”, Fr. Schuberto’ 
"žuvel

arba “Gėles iš 
šieno“ arba “Dukružėlę” arba, 
pačią gražiausią (man, žinoma!) 

j šio koncerto ariją iš “Mignon” 
. Dabar būrelis Detroito 

publikos sužinojo, kad šalia la
bai pamėgtos ir daugelį kartų 
čia dainavusios Aldonos Stem- 
pužienės (ji yra ir man viena 
iš didžiųjų mūsų dainos žvaigž
džių, kurios plokšteles bent kar
tą savaitėje sau “rečituojuosi”) 
dar turime ir kitą pajėgų mez- 
zosopraną ir tai ne už jūrių-ma- 
rių, ne taip jau sunkiai pasiekia
mą.

i dol. Lidija
Įmokėjo 100 dol. Elena ir An- 

1 tanas Musteikiai įmokėjo 100 i 
j dol. Anelė ir Antanas Pašuko- j 
i niai Įmokėjo 100 dol. Ūdija ir j 
i dr. Gustavas Petersonai Įmokė- Į 
i jo ICO dol. A. a. Konstancijos |
Flechavičienės atminimo Įnašą i 
Pranciška Balandienė padidino 
iki 250 dol. 50 dol. Birutė ir Vy- i 
tautas Rauckiai Įmokėjo 500 dol. Į 
Ona ir Jurgis Rekašiai pasiža-j 
dėjo savo Įnašą padidinti iki 200 
dol. 100 dol. Ona ir Jurgis Ri- 
binskai savo įnašą padidino iki 
200 dol. 100 dol. Liuda r Algis 
Rugieniai pasižadėjo Įmokėti 
100 dol. Bronė ir Vladas Seie- į 
niai savo Įnašą padidino iki 200. 
dol. 100 dol. A. a. dr. Jono Sims- 
Simoliūno atminimo Įnašas 160 
dol. Kazys Sragauskas pasiža
dėjo savo Įnašą padidinti iki 200 
dol. 100 dol. Kun. J. W. Stane
vičius savo Įnašą padidino iki 
_‘J0 dol. 100 dol. Viktorija Stas
kevičienė pasižadėjo Įmokėti 100 
dol. Bronė ir Antanas Sukauskai 
Įmokėjo 25 dol., pasižadėjo 100 
dol. Vaclovą ir Vincas Šarkai 
Įmokėjo 100 dol. Arvydas Šepe
tys Įmokėjo 100 dol. Asta Sepe-

I tytė įmokėjo 100 dol. Manvydas 
Šepetys Įmokėjo 100 dol. De
troito tautinių šokių grupė “Ši
lainė” vadovaujama p. Gobienės 
pasižadėjo Įmokėti 100 dol. Vla
dė ir Antanas Siurakai pasižadė
jo Įmokėti 100 dol. A. a. Vytau
to Tarvainio atminimo Įnašas 
100 dol. Ona ir Vytautas Valiai 
savo įnašą padidino iki 200 dol.1

Vytautas Kutkus, 
Lietuvių Fondo Detroito 
apylinkės vajaus.komiteto 

pirmininkas ir Tarybos 
narys

Romoje jau pavasaris, žydi migdolu 
medžiai. Ju šešėlyje sėdi jauna pore
lė, įrodydama, kad ir modernus jau
nimas pergyvena pavasarį įprastu 

būdu.

Sa šiuo rašiniu uždelsiau iki 
V. Kutkus atsiuntė vajaus ga
lutinus rezultatus. Tą srrašą 
siunčiu kartu, kad Naujienos 
jį šiandien kartu talpintų. Skai
tytojas patirs, kas Detroite ta
po nauju LF nariu ir kas sa
vo Įnašus padidino. Sąrašo ga
le V. Kutkus, tarp kitko, sako: 
“Vajus vyko nuo 1969 m. lap
kričio mėn. 2 d. iki 1970 m. va
sario mėn. 22 d.”

Va, su šito pirmininko sakinio 
pabaiga tai nesutinku. Tas pa
stiprintas vajus, tiesa, prasidė- 

. jo minimą datą ir iki kitos mi- 
I nimos datos šitiek sutelkta. Bet 

r 4.- i vajus nepasibaigė. Jis tebevyks- milijono ir taip toliau. Ir tie- , , \ , T . , .ta! Vajus tęsis tol, kol Lietuvių 
Fondas pasieks milijoną dolerių. 
Kad jis-pasieks, ir tai per kele- 

Į tą metelių, dabar ir pusakliams, 
ir pūskurčįams aišku. Į jį Įsi
jungti visiems geriems tautie
čiams reikia nebedelsiant, kad tą 
milioną L. Fondas, turėtų kuo 
greičiau. Bus didelė garbės 
tiems, kurie amžinai liks LF 
šeimos naęiai. Ir-bus didelė gė
da tiems, jtĮirię LF nebus visai 
parėm^r * ■ '

Detroitiėčiai yra pagavę gy
venimo pulsą, bet dar ne visi. Į 
sąrašą patekę D. ir J. Jurgučių, 
D. Majauskaitės, L. ir A. Rugie
nių pavardės ypatingai džiugi
na, nes tat pati jauniausioji kar
ta, kūdikiais Į ši krašta atvežti. 
Tokių šeiniu.mes turime jau de
šimtimis. Reikia manyti, .kad,

kultūrai, kad visi susipratę lie- graži šešių tūkstančių su trupu- 
tuviai jį remia. Jis padėkojo tėliu skaitlinė.
detroitiškiams, kurie tikrai yra j 
supratę LF reikšmę ir Į jo kū
rimą,- artinimą Į milijoną ver
čia konkrečiu dalyku. Maždaug 
šitaip, ar labai panašiai, nes Į 
bloknotą nieko nesižymėjau.

V. Kutkus kalbėjo antrasis ir 
paskutinis. Jis tuoj už skaičių. 
Ir už jausmų. Kad LF, sako, 
dabar turi per 600,000 dolerių 
kapitalo, kad tiek ir tiek išdali
no nuošimčių, kad tokią ir to
kia suma tą ir tą reikalą parė-

Manau, kad šiuo pirmuoju 1 mė, kad taip ir šitaip ir kitaip, 
rečitaliu, kurį išgirsti teturėjo tai, sako, yra jūsų “kaltė”. Jūs, 

r tik j ūs, sako, nusipelnėte. Jūs, 
Detroi- ir tik jūs, sako, pabaigsite iki IĮ

I tą ateities darnesniems koncer
tams. ! siog nustebau, kad V. Kutkus

,. . , . ., j po lygiai dešimties minučių bai-Akompamatonus Alvydas v a- Į .
saitis, kaip ir visada akompa- ge‘

__ Schuberto 1 niatoriai, publikos gal ir nebu- 
Mascagni “Buri- vo taip pastebėtas, bet galėjai 

jausti, kad solistę jis puikiai iš- 
, ’vairavo per visas kliūtis. Po keliolikos mmuciu pertrau- ... TZ . , OT, ,,. , , ’ Vaises ? Koncertas ? Bet ko čia■s (kas pertraukos meru — na- ’ , ... . XT . T .... „ ,. L. ■ mes dar susirinkome? Nagi Lie-įKvsiu vėliau), soliste atliko., . .... . ., . i tuviu Fondas. Du kalbėtojaimos dali. Dabar! • . . , . . . ., ., . . ■ . 1 tam tikslui buvo ir aou labai:ka dama A. Dir-.-, . ............................ T .i trumpi. Apie pirmąjį, apie Lie

tuvių Fondo tarybos pirminin
ką dr. Gediminą Balukę ilgiau 
kalbėjo programos vedėjas, Įdo
miai jį pristatydamas, linksmus 
jo sportinius nuotykius primin
damas, negu dr. Balukas apie 
L. Fondą. Jo žodis buvo Įterp
tas tarp koncerto pirmos ir ant
ros dalies. Jis pasisakė kalbė
siąs septynias minutes ir žodį 

• šalta, — publika ilgainiui i vyriškai tesėjo. Jis išdrožė, kad 
lo. Katutės nesiliovė ir pasi-iLF labai reikalingas, kad jis 
rdo “uis” šauksmai. Tuomet duoda nuošimčius lietuviškai

progą 120 žmonių, Roma Mas 
i tienė prasiskynė kelią

pradėjo lietuv 
v:n-kaitės “Sapnu” (žodžiai Ty
rų Dukters) ir‘P. V. Sarpaliaus 
“Dukružėlė’’ (žodžiai K. Binkio). 
Oreras atstovavo Ch. Gounod 1 
“(iėlių”. arija iš “Fausto”, arija 
iš A. Thomas “Mignon”, G. Rossi 
ni “Sevilijos kirpėjo” Rozinos 
arija.

Tiek buvo iš anksto žadėta. 
Kad ir labai santūri, pasakyčiau I

£
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Or K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II L, 336 psl.
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl................................. ......
M. Zo'č-nko, SATYRINES NOVELĖS. 199 psl................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

154 psl..................... ............................... ........... ....
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA,-du tomai, 207 ir 225 psl...................... $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 410 psl.................................
VI. Mirgėta, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

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

viršeliai $2.00. kietais .....................................
Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS,» 228 psk ................
•-’nr.kas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ..................
M ’ras Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ...........
C R. Jurgeli, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 p'l
Kio-»< Bielinis, TERORO IR‘ VERGIJOS- IMPERIJA.

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

angliškai............................................. ..... ...................
Prirvs 41’ėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ. Ivrika. 152 psl

22. V D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.............

knvga« galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti
•rtš*u. atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

neri erių, šiuo adresu:
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S5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$1.50

$3.00
S5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

SI.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

Qf„ Chi^^o, TIL 6CG08
—— ■FT

įmokėjo 
Bartkus 
dol. So- 
imokėjo

Lietuvių Feodo Detroito 
vajaus rezultatai

Gediminas Balanda 
100 dol. John (Jonas) 
pasižadėjo įmokėti 100 
fija ir Jurgis Baužai
100 dol. A. a. Valentino Bau
žos atminimo Įnašas 616 dol. 
John Brazauskas Įmokėjo 100 
dol. Ona ir Vincas Bražiai pa
sižadėjo įmokėti 100 dol. Jonas 
Butkus pasižadėjo savo Įnašą 
padidinti iki 10C0 dol. 300 dol. 
Gana ir Algis čekauskai pasi
žadėjo Įmokėti 100 dol. Gen. Jo
nas Černius savo Įnašą padidno 
iki 200 - dol. 100 dol. Erna ir 
Stasys Carliauskai pasižadėjo 
Įmokėti 100 dol. A. a. Antano Ja
navičiaus atminimo inaša Įmo
kėjo Ona Janavičienė 100 dol. 
Danguolė ir Jurgis Jurgučiai pa
sižadėjo įmokėti 100 dol. Anta
nina ir Martin Klimkančiai Įmo
kėjo 160 dol. Martha ir Jonas i r.

ii A GERIAUSIAS t

I7Š9 So. Hoisted Street Chicago. Ill. 60608
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Senas spaustuvininkas senoje spaustuvėje spausdina linijas. Tą dar
bą jis dirba jau 62 metai. ’ -

Dabar galiu baigti ir aš savo 
reportažą, nors ta paskutinė va
sario. 22-sios. Įvykių dalis dar tę
sėsi gerą valandą ir pasižymėjo 
daugeliu dramatiškų momentų, 
žilai žmogų, kuris retai Į lie
tuviškus pobūvius tesilanko ir 
mAnai, kad^jam lietuviški rei- 
ld:Jai neapeina. O jis šiandien 
kelias šimtines čia pakloja, ar- 
bi ant Vlado Mingėlos išdalinto 
blanko pasirašo, pasižada. V. 
Kutkus kas kelios minutės lipa 
ant scenos, ir skelbia naujus šim
tininkus. Apie keturi tūkstan
čiai dolerių — grynais, čekiais 
ir pasižadėjimais, buvo pakloti 
čia pat, salėje, Lietuvių namuo
se, per tą paskutinę pobūvio va-j pirmųjų paskatinti, ir jie ateis, 
landą. Kadangi vajaus pradžia; Taigi, vajus nesibaigė vasario 
buvo paskelbtą 1969 m. lapkri- į 22 dieną, o tik baigėsi pirmasis 
čio 2-ji, tai nuo scenos V. Kut-j stipresnis jo-subangavimas. Va- 
kaus buvo perskaityti ir visi tie, | jus tęsiamas. Lietuvių Fondas 
kurie po tos datos LF yra parė- j laukia naujų= detroitiečių šim- 
mę. Suma sumarum susidarė! tininku.

Let’s face it
All is not perfect in this land 

of ours.
America has taken some 

lumps and quite frankly it hurts.
Birt maybe we should step 

back and take a long hard look 
. . . take inventory of how we 
are and how we got here.

Maybe we should inspect our
brighter side as well as some 
of our ills.

And maybe, just maybe, we’ll 
come out thinking this country’s 
good side far overshadows • 
its bad.

Then maybe we’ll start to do 
something to make it better. 
Rather that! knocking it; which 
ends up making it worse.

Now comes the big question.
What can you do? You’re 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you. help?

For one thing, you might 
think about investing in your 
country. Showing your faith in 
its future.

That’s exactly what you do 
when you sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You’re simply 
buying a share in America.

You’re also socking away 
some money for yourself.

Money that grows at a guaran
teed rate, to pay you back $4 
at maturity for every S3 you’ve 
saved.

Of course, Savings Bonds are 
not going to cure all our head
aches. But they’ll help to pro
vide the economic strength we’ll 
need -for the job.

And at the same time, they 
can cure a lot of your financial 
headaches in the years to come.

Any way you look at it, they 
make good sense.

And that’s just 
whatwe need in 
this country 
right how.

destroyed, we replete '«»» *

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares



svetimra
m

kas neieškojęs malonės, ar pa-i fotografijomis
1 n u 1/nn TmcV fi i «-» v. Tz » 4111 •lankomo dėl kontraktų ar kitų 
privilegijų. Jie buvę nusivylę, 
kad gubernatoriui neskiriama

E j
1-

kai, tarnautojai valstijos įstai
gose ir pan. Jis tvirtino, kad nie-

Japonija laukia daug svečiu, kurie atvyksta į Exj>o-70 tarptautinę parodę, kuri atidaroma ŠĮ mė
nesi. Parodoje įrengta daug naujenybių, kaip kairėje matomas laikrodis, kurį varys saulės ener

gija. Dešinėje visų laikrodžių kontrolės centras, kuris reguliuos visus parodos laikrodžius.

svetimtaučiams žurnalis 
rašų

etuvo
nors 
šviesuoliams, ir savo 
Man pačiam teko darna i parū
pinti medžiagos apie Lietuvą ne 
vien 
tams, bet net studentą: 
siems diplominius darbus apie 
mūsų kraštą, arba dizertacijas. 
Bet Lithuania 700 Years neuž
pildys buvusios spragos. Tokią 
išvadą tenka daryti iš šiame lei
diny esančių daugybės visokių 
trūkumų. Pvz., jame nutylėti 
bei apleisti kai kurie labai svar
būs ir Lietuvos istorijos dideli 
įvykiai, turėję reikšmės net ir 
pasauliui, ypač Rytams, gi iš
keltieji nėra pilnai išryškinti; 
yra kontroversijų, nelogiškumų, 
netikslumų, klaidų; trūksta vie- 
nalitiškumo, sistemos; nėra is
torinio žemėlapio, parodančio 
Lietuvos svarbesnius įvykius; 
trūksta dokumentacijos, kurią 
reikėjo neišvengiamai pridėti; 
1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mas, Maskvos ultimatumas Lie
tuvai ir prezidento A. Smetonos 
pabėgimas iš Lietuvos aprašyti 
iškreivintai, bet ne pagal teisin
gus ir tikrus faktus, ir 1.1, ir 1.1. 
Todėl šis leidinys nepadės skai
tytojui sudaryti tikro istorinio 
vaizdo bei supratimą apie Lietu
vą.

Kad Lithuania 700 Year nėra 
tikra Lietuvos istorija, daugiau
sia tenka kaltinti šio leidinio re
daktorių p. Gerutį. Turint gal
voje šitame leidiny esančius trū- Bendrai reikalinga ką nors da- Talkos išstojimą iš Vliko (ten 
kumus, galima drąsiai daryti iš
vadą, jog čia redaktorius nere
dagavo ar nesugebėjo redaguo
ti, o tesudėjo tokius rašinius, ko
kius jis gavo. Jis Įdėjo net p: 
St. Lozoraičio rašinį, kuris gal 
ir tiktų į kokį nors laikraštį, bet 
jokiu būdu ne į šią istoriją. Vie
toje šitoj o rašinio būtų užtekę

ilgiausio rasinio, liečiančio mū- Į 
su tautos ir valstybės naujausio 1 
meto istoriją, šios istorijos ku-1 
rėjų ir vykdytojų dar pasitaiko 
ir mūsų tarpe, kurie atsimena) 
gerai, kaip jos įvykiai klostėsi, j 
Todėl p. Gerutis turėjo savo tu
rimas kam nors asmeniškas anti
patijas ar simpatijas padėti į 
šalį ir rašomojo meto įvykius 
aprašyti pilnai, teisingai, objek
tyviai. Bet daug kur jis pasi
rinko priešingą kelią, nors dėl to 
nukentės pati Lietuvos istorija, 
bus suklaidinti jos skaitytojai 
ir pan.

Po viso to kaikas gali, klausimą 
kelti, kas darytina toliau? Čia 
mano būtų du atsakymai: 1) Vi
si, kuriems rūpi objektyvi tie
sa, turėtų perskaityti Lithuania 
700 Years ir parašyti savo pa
stabas. Kiek man yra žinoma, 
iki dabar savo pastabas tepa
skelbė tik p. Pranas Pauli ukonis 
(Aidai, 1969 m., nr. 9, psl. 427- 
431). Reikėtų, kad pasisakytų 
ir daugiau. Turėtumėm sulauk
ti vispusiško bei pilno pašisaky- ___  ___ ___ _
mo, kurį reikėtų irgi išleisti at- būnie leista man padaryti dvi 
skiru leidiniu, anglų kalba ir pa- pastabas p. Pauliukoniui: 1) Kas 
skleisti jį visur ten bei visiems, liečia jo minimą Fronto Bičiulių 
į kur bei kam pateko,ši istorija.

ROKIAKSNAI MINI 
SUKAKTI

1 <1. Chicagojr būrelis 
se pose- iniciatorių svarstė galimybes 

aitė ar._ —> pavar-' paminėti Rokiškio Gimnazijos 
zių ir pareiškė, kad buvo su- isteiginiosi pusšimčio metu su- 
inkta 420,698 ir beveik visi pi-ikaktį ir, turėdami galvoje, 

Į nigai yra išleisti; liko tik $1815. (kad tas laikotarpis didele dali- 
Didesnės išlaidos buvo: $147,406 j mi sutampa su viso krašto at- 
kelionėms, maistui, butams; įsikūrimu po Nepriklausomy- 
$140,933 sprausminiams lėktų-jbės paskelbimo, nutarė pam’i- 

Įvams. Dėl klubo pajamų guber-Į nėjjišplėsti į viso Rokiškio 
natorius sutiko, kad apie 40‘< ijr jo apskrities bendrą kultūri- 
klubo narių vienu ar kitu būdu n/s veiklos apžvalgą, 
turėjo reikalų su valstija. Jie!tain reikaIui medžiagą, 
buvo plentų statymo kontrakto- tvtj ■ ■ ■
riai, prekybininkai, pramoninių- lėidinėli apie Rokiškį,

rinkti

išleisti 
skatin

ti rokiškėnus skelbti spaudoje 
atsiminimus

ir tirti galimybes

leidiniu, reikėtų jo tolimesnį 
platinimą tuojau- sustabdyti ir 
galvoti apie visiškai naujo pa
rašymą. Tam tikslui reikėtų su
daryti redakcinį kolektyvą iš 
kiek galima objektyvesnių istori
kų ir pavesti jam parašyti ir su
redaguoti. šis leidinys ir pa
skelbtos pastabos apie jį tegalė
tų tokiam kolektyvui tarnauti 
medžiaga.

Baigsiu, nors ir būtų dar la
bai daug ko asakyti. Bet gal 
kada nors vėliau. Baigiant te-

ir Lietuvos Nepriklausomybės

ryti, kad šia knyga sukreivinta 
lietuvių tautos 700 m. garbingo- turiu pasakyti, jog frontininkai 
ji istorija būtų atitiesta. 2) Su-i tesugrįžo į šį komitetą bene po 
stabdyti šio leidinio platinimą 
ir leisti naują. Yra absurdas 
kalbėti apie Lithuania 700 Years 
antrą ar jos naują laidą. Prie
šingai. Kad būtų sulaikytas klai
dinimas skaitytojų dabartiniu

pat, 431 psl. 1-mos skilt. pab.)

mos Lietuvos diplomatų vardi
niai (ten pat 2-ra skilt.). Man 
atrodo, kad tokios rūšies leidi
niuose užtenka paminėti vien pa
čią diplomatų instituciją, kaip 
tokią ir jos rolę esant Lietuvai 
Maskvos okupacijoje. Pagaliau, Į vimą p. . Lozoraičiui, siekusiam 
istorijos, skirtos pirmoje eilėje sulikviduoti mūsų pasiuntinybės 
svetimtaučiams, neturėtų būti likutį Paryžiuje. J. Kairys

apkraunamos vardais ir ypač dar 
nieko lemiančio nenusakančiais. 
Be to, neįtikėtina, kad turėtu
mėm laikyti taip pat aktyvia bei 
mums naudinga veikla p. Bač- 
kio su Kajeckiu, pvz., jų talka-

(pailiustruotus 
ir bet kuriuos 

pasiūlymus tuo reikalu, arba 
’ siųsti juos šiuo adresu: Mr. B. 
^jMerkvs, 6650 S. Fairfield Ave., 

papankamai pinigų, kurie jam ĮChicago> ininois 
taip esą reikalingi einant parei
gas.

Nuo šiol, pasakė gubernato
rius, tas klubas vadinsis 'iiau- 
dies klubu” ir nario mokestis bus 
nebe §500 ir daugiau, bet tik SI 
ir klubas bus viešas ir prieina
mas visiems.

l 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §2.00. 
| Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą 

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.

dvylikos metų nuo savo išstoji
mo, o Talka — bene po kokių 
devynių metų. Todėl negalima 
jų išstojimą laikyti vien “ku
riam laikui”, kaip p. Paūliukonis 
daro. Be to, turint/galvoj e jų 
visų nerimtus motetais, dėl ku
rių jie buvo išstoję, aną žala, 
kurią jie padarė savo vesta akci
ja prieš Vliką išstojus ir visus 
sunkumus, pakeltus kalbinusių 
juos sugrįžti atgal, tenka pa
sakyti, jog p. Budreckio prikerg
tas jiems atskilėlių terminas yra 
dar perdaug švelnus. Esu tik
ras, kad dėl jų anoj meto laiky
senos šiame komitete Vliko is
torijos objektyvus rašytojas pa
vadins juos daug kietesnių var
du, nei dabar p. Budreckis pada
rė.

2) Keistai atrodo p. Pauliuko- 
nio pastaba apie nepaminėjimą 
leidinyje buvusių nepriklauso-

MINĖJIMU REIKALU
- * , . y *-

Patriotiškai nusiteikę lietu-Įgal ir garbė, kad jų vaikai va- 
viai visur iškilmingai minėjo 'dovauja, bet kokia nuotaika 
Vasario 16 d. Nepriklausomy- j kitiems tėvams.

bės paskelbimo — sukaktį.) Mes matome pasekmes blo- 
Kiekvienas ėjo į minėjimą su go mokyklų auklėjimo, kur 
tikslu gauti naujų vilčių ir en- proteguojami vaikai. Jie jau 

Nepriklausomybės galvoja, kad yra pranašesni 
jatiduoti už tėvus ir kitus vyresniuosius. 

Pedagogiškai žiūrint, tie iš
stumti į pernelyg aukštą vietą 
mokiniai yra demoralizuojami. 
Mokyklose mokinių tarpe, kur 
visi yra maždaug lygūs am
žiumi, gabūs mokiniai tinka 
išstumti priešakio, bet Cicero 
iškilmingame minėjime pra
šauta pro šalį. Pov. Slankus

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

f

fnininkas Graham Hill pernai Amerikoje smarkiai susižeidė. Dabar jis 
jėgas Įvairių mankšty pagalba Ir tikisi neužilgo sugrįžti į automobilių 

lenktynių sportą.

Anglas automobiliu I 
ligoninėje stiprina $4

•2- ■

tuziazmo 
atgavimo kovai ir 
duoklę vadavimo veiksniams, i 
Bet nuėjus į minėjimus teko 
apsivilti. Vietoj gavus naujų 
vilčių ir entuziazmo teko pa
justi nemalonaus kartėlio. Tas 
atsitiko dėl rengėjų neapdai
rumo ar.nesugebėjimo praves-' 
ti minėjimus .

Čikagos iškilmingas minėji
mas, kuris įvyko Maria High 
School įšalėję, pradėta gan 
sklandžiai ir atrodė, kad toks 
bus. Bet Dr. Br. Nemicko neįdo
mi ir perilga kalba blogai nutei
kė daugelį dalyvių. Netiesiogi
niai buvo išreikštas noras kal
bą trumpinti, bet prelegentas 
į tai nereagavo. Kalboj nebu
vo iškelta naujų minčių, o tik 
pakartota tai, kas daugeliui 
dalvvių buvo žinoma.

Apie R. Sakadolskio kalbą 
Naujienose jau buvo rašyta.

Nekaip nuteikė ir Cicero 
minėjimas. Bendruomenės pir
mininkas atidarė minėjimą ir 
pavedė jį pravesti Lituanisti
kos mokyklos mokiniams. Nuo 
to momento daugeliui dalyvių 
nuotaika krito. Minėjimo pir
mininkas [tuoj netaisyklingu 
lietuvišku sakiniu komandavo 
pagerbti vėliavas, o vėliau ki
ta mokinė pati suklydo ar bu
vo suklaidinta ir Bendruome
nės pirmininkas turėjo įvesti 
pataisą.

Mūsų tarpe yra pageidavi
mas duoti lietuviškoj veikloj 
pasireikšti jaunimui, bet šiuo 
kartu Cicero j išstūmimas vai
kų vadovauti iškilmingam mi
nėjimui atrodo taip, kaip ūki
ninkas gerus arklius valdyti 
pavestų piemeniui. Lietuvių 
papročiai ir tradicija reikalau
ja, kad didesnei ar mažesnei 
žmonių grupei vadovautų au
toritetingas žmogus, aukštes
nis mokslu, išsilavinimu ar 
pagaliau amžiumi. Kaip Lietu
voj, taip ir čia kiekvienas žmo
gus jaučia savo vietą. Žmogus 
jaučiasi įžeistu, jeigu kas už jį 
žemesnis jam diktuoja. Kaip 
galėjo jaustis kūrėjai - sava
noriai, garbingi prelatai, žili 
pulkininkai ir kiti, kai vaikai 
komanduoja: “stot dėl pager
bimo vėliavos”, stot dėl mal
dos” ir t. t.

Aš nesu nusistatęs prieš tuos 
jaunus imokinius, kurie mo
kykloje yra, gal būt, geri mo
kiniai, bet esu priešingas prieš 
nepedagogišką jų išstūmimą 
vadovauti ne vietoje — iškil
mingame minėjime. Jų tėvams

Išvardintų klubo narių skai
čiuje buvo stambių kontrakto- 
rių, žemvaldžių, turėjusių rei
kalų dėl mokesčių, prekybininkų, Į 
pramonininkų, valstijos parei
gūnų ir pan.

Ateityje numatytas guberna-Į 
toriaus klubo vadovybės apklau
sinėjimas bei pajamų ir išlaidų 
patikrinimas. Bankai bus pri-i 
versti atidaryti slaptoje klubo! 
sąskaitas. Manoma, kad klu
bas per visą laiką yra surinkęs 
nuo 1 iki 3 milijonų dolerių.

Gubernatorius yra respubliko
nas, o daugumas valstijos pa
reigūnų yra demokratai. Uub. 
Kirk rinkimus laimėjo daugiau
sia dėl to, kad buvęs gubernato
rius kandidatuodamas smarkiai

ieago. Illinois 60629.

Rok išk ė n ų j ūbi 1 i e j i n io 
tikimo pobūvį, vietą ir 1 
nulems daugumos balsas.

Seniausias gini, mokytojas 
P. Kesiūnas kviečiamas 
torių Komiteto garbės 
ninku.

Alfonsas Nakas — 
pajudinęs tą reikalą Naujie
nose — laikomas ir pirmuoju 
iniciatorium, nors ir nebuvo 
šiame pasitarime.

Kazys Tolumas

SUS1-

Inicia- 
pirmi-

pirnias

susikirto su kitu kandidatu — 
Miami to laiko burmistru. Spau
doje jiedu prirašė vienas prieš 
kitą daug nemalonių dalykų, at- 
baidydami rinkikus ir duodami 
gub. Kirk surinkti daugiau bal
sų. M. T-nas

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
DAR3C ZVOGAHS

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS

K SAULĖTOS FLORIDOS
Kaip gubernatoriaus kubas 

virto liaudies klubu
Floridos gubernatorius']Kirk, 

1967 metais jį išrinkus, buvo su
organizavęs labai slaptą guber
natoriaus klubą, apie kurio vei
klą niekas, kam nereikia, nieko 
negalėjo žinoti. Buvo tik žino
ma, kad nario mokestis nusta
tytas $500 ir daugiau.

Tačiau apie tą gubernatoriaus 
klubą žinios pradėjo sklisti ir I 
laikraščiai rašyti. Atstovų Rū- i 
mų Rinkimų Komitetas valsti- 
ios aukščiausiame teisme iškė- j 
lė bylą, prašydamas teismą pri-1 
versti gubernatorių panaikinti1 į

\

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

dainelių ir šokių, 16 psl. RinkinyjeRinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

S.
9.

' 10.
11.
12.
13.
14.
15.

tik $1.00.

Aguonėlės 
Vakar vakarei} 
Augin tėvas 
Meilės valsas 
Siuntė mane motinėlė 
Čigonai 
Pelėda 
Noriu miego |

dainos ir gaides:

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 

Suktinis i 
Suktinis II 
Kokietka 
Padispanas 
Vengerka 
Klumpakojis

šis gaidų rinkinys kainuoja

šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsil
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiuntė 
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

N A U J
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILLINOIS

JOM?*, IMG

Sr., Chairman of the Board

H O U R S t Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat, 9 to 13:30 ....

J _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, MARCH 6, 1970

Chicago Savings
and Loan Association

j

UP to 
S20.000.

PER ANNUM /O PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
$1000

ONE YEAR MATURITY2 YEAR MATURITY

£ PER ANNUM 1

,
ON CERTIFICATES 

OF $1000 OR MORE
6 MONTH MATURITY

’ K ^4 % PER annum

į ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts

$100.00 MINIMUM

K % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.
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į trims mėnesiams
I mėnesiui

Dienraščio kainosį
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams    .. c j o /v*
pusei metų ____ ~ Z. sioofi
trims mėnesiams . . £5 50
vienam menesiui Z_______ ^'oo

Kitose JAV vietose;
metams 
pusei metų

1 .MIKASĖS ATSDIINIMAI
4. NEKREIPIA DĖMESIO | Poeto 

f SMULKMENAS
Patikslinus vieną mane lie-l 

čiančią išnašą, norėtųsi pla- 
&au Pasisakyti ir dėl kitų vie- f’^dėjo 
tą- Bet gal švelniau atrodys,!

-------- $U0 jei asmeniškus reikalus atidė
siu į šalį. Meškauskienė neri

--------$18.00 kreipė jaunatvėje, nekreipia ir
-šiandien reikalingo dėmesio į

- $21.00
- $11.00
- $2.50

$16.00
$850

Kanadoje:
metams______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ..
pusei metų „ ,
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

smulkmenas, užtat tų patiks
linimų yra nepaprastai daug. 
Vargu rastum puslapį, nerei
kalingą patikslinimo, dviejų 
arba daugiau.

Pradėsiu nuo paprasčiausio 
ir labiausiai ausį rėžiančio da
lyko. Štai jis:

jvo žinomas visiems abiejų 
jnuolių draugams. Kaip 

r kuo pasibaigė, 
;tai keli težino, bet kad jis bu- 
vo — tai daugeliui 
Didoką savo knygos 
kauskienu skiria to 
nuotaikoms x 
ka nuotaikų dalis \ 
minėta. Reikia manvti, •/T
jos bus paliestos kituose to
muose.

Daugelis, pasakyčiau — vi
sa Lietuva, žino, 
Kazys Boruta gimė _ 
valsčiuje, Kūlokų kaime.

roman

sekmadienius, nuo9 vdlj-yto iki 5 vai, vakaro. Šeštadieniais - iki 12 vai tas rengiasi padaryti tyrinėjimą, kaip buvo pravesti 
balsavimai unijos lokaluose. Tai iš dalies spiria dary'* 
nužudyto 1 ablonskio sūnaus, advokato Joseph A. Y< 
blonskio, liudijimas bei jo surinkti duomenys apie ba

- len.a.bėda dar nebėda, bet kai dvi ar trys apsėda _ p™11! klastavimą.
i tikrai žmogų suėda. Angliakasių uniją tikrai pradėjo L, Kandidatavo angliakasių unijos prezidento posti

Ob esti viena po kitos. Ir kas blogiausia, kad toms!^oy^.e *r Jablonskį. Kadangi Boyle jau ėjo prezident 
oeaoms gaĮo nesimato. Sakysime, kol kas dar nežinia |pa5eigas turėjo sudaręs savo štabą, tai jį “nuversti 
aip aigsis n kuo baigsis tyrinėjimas kandidatavusio! UV? ^e.nF.va’. ^.uo ^biau, kad rinkiminei kampanija 

unijos pi ezidento postui Yablonskio, jo žmonos ir dūk-u13 nes^^®J° Pinigų. 0 tie pinigai, kaip teigiama, buv 
terš nužudymas. Ryšium su tuo yra "suimti penki asme- ’’ - -------- -
nys. jem jų yra Įtariami nužudymu, o kiti to nužudymo 
p anavimu bei tarpininkavimu, kuris susivedė pri: i.l ... v
?kuriais buvo apmokėta žudikams už jų “dar-(SiaS umJoje neSeroves. Bet, kaip matyti, kažkam taip 
bą • Budinga ir tai, kad tarp suimtųjų yra ir vieno uni-patrup!J0’ kad to nebūtų padaryta: rūpėjo Yablonsk 
jos lokalo pareigūnas. Iš to daroma išvada, kad gal kai _ ų
nam ^ unijos didesnių ar mažesnių pareigūnų rūpėjo • Kam ^P^’0 Jablonskį pašalinti ir kokiais~sumeti- 
kad Yablonskis būtų “pašalintas”. ’ mais tai buvo padaryta, gal netolimoje ateityje paaiškės.

pnij°s rinkiminė kampanija pasižymėjo skandalin-p.at Paai^ės’ kiek teisingi yraYablonskio sūnaus 
gaiš incidentais. Dabar iškeliama aikštėn, kad daugely-i un^os vadovybei (labiausiai jos prezidentui
je lokalų (unijos padalinių) prieš Yablonskio šalininkus ---------
uvo vartojamas tiesiog teroras. Jie buvo įspėjami, kad 

liautųsi vedę agitaciją už Yablonskio išrinkimą, jei ne
nori susilaukti didelių nemalonumų. Grūmojama jiems 
buvę ir smurtu. Nežiūrint to, tūkstančiai ir tūkstančiai 
angliakasių nepabojo grasinimų ir balsavo už Yablonskį. 
. Kai pernai pavasari prasidėjo rinkiminė kampanija 
ir Yablonskis pasiskelbė kandidatu, - ‘ 
buvo įspėtas telefonu ir anoniminiais laiškais nekandi- 
datuoti. Jis dažnai nusiskųsdavęs, kad jo gyvybei gre
siąs pavojus.

Yablonskis buvo centrinės angliakasių unijos parei
gūnas ir vienu laiku artimai bendradarbiavo su dabarti
niu unijos prezidentu Boyle. Įsitikinęs, kad Boyle va
dovaujamoje unijoje yra įsigalėjusi korupcija ir kad 
tūkstančiai ir tūkstančiai dolerių yra išeikvojami Ya- 
blonskis pasiryžo “atnaujinti” uniją ir pašalinti’iš jos 
’orupciją. Kampaniją pradėdamas, jis kreipėsi ir i tei

singumo departamentą, reikalaudamas, kad unijos vei
kla butų nuodugniai ištirta. Vėliau, kai rudeni prasidėjo 
badavimai, jis darbo departamentui įteikė skundą, nu- 
7 1 j • • - visą eilę nereguliarumų/ kaip balsai’buvoI 
Klastojami bei_ balsuojama tokiuose lokaluose, kurie fak
tiškai nebeegzistuoja. Tačiau į tai nebuvo atkreipta jo
kio dėmesio. Susigriebta tik dabar, kai Yablonskio nu- 
zudymas sukrėtę visą kraštą. Jau ir darbo departamen-

Kandidatavo angliakasių unijos prezidento

imami is unijos iždo.
i .. rinkimų Yablonskis buvo pasiryžęs vesti kovą u; 

prie gavi-U^'0S„a?valyin^ Jam ^?p^’° iškelti aikštėn įsigalėju-

ra ir "vieno ^i- paL^J'°’ kad to nebūtų padaryta: rūpėjo 
J nutildyti.

kasė turėjo tai geriau žinoti, kad išvengtu 
negu kas kitas, nes ’ - ' 
nuo Uosinės yra visai i 
Tuo tarpu Mikasė iš Kūlokų 
padarė Kolokus. Nei apie Ma- 

|Tijampolę, nei apie Liudvina
vą Kūlokų niekas nevadina 
Kolokais. Negali būti ir korek
tūros klaida, nes knygą kore
gavo dvi gerai apmokamos 
korektorės.

Nepriklausomos Lietuvos

_ „ nemalonumo. * te 
Kūlokai j Laisvame pasaulyje gy venan- 
i netoli. Į tieji žmonės i tokį dalyką ne

kreiptų jokio dėmesio, bet ko
munistams toks dalykas gali 
sukelti bereikalingo nemalo
numo.

^Greičiausiai čia ne korektū- 
ros klaida ir joks bandymas iš
vengti santykių. su “kūlokų” 
vaikais, bet paprasčiausias

APIh. ENCIKLOPEDINIUS LEIDINIUS 
IPt LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ

pirmą žvilgsnį į Bartlingc 
iškabą. Jai pasirodė, / jog ten 
buvo išdažytas Baltringis, o ne 
Bartlingas, tai jai ir pasiliko 
Baltringis.

daiktas, kad ji 
pati ne vieną kartą ir buvo už-Į 
ėj’usi į Bartlingo vaistinę, ne 
vien sau, bet ir tėvams ar se
serims vaistų pirkti, bet ji vra 
įsitikinusi, kad ji buvo užėju
si į Baltringio vaistinę. ’ Tokia. 
11 vro CS, 4,,^ _ t •. .. $

- Kūl°kai yra Kolokai. Jai ne vien Kūlokai *išvirto f 
loki jie pasiliks iki gyvenimo Kolokus, Bartlingas į Baltrinri 
P ai§Os' bet panašiai pasitaikė, ir s J

Taip ji darė ne vien su Kū- kltais dab'kais. Knygoje ji kej 
okais, bet ir su kitais vardais. karius mini Baltringo vais-| 

t t apie Vytąl 
Montvilą pasako, kad ten bu
vo susitikusi ir sustojusi, bet| 
rašo apie Baltringi (243 psl.) J 
Kiek vėliau, kai ji aprašinėjaf 
savo ligą, tai rašo' kad huvoį 
užėjusi į Baltringia vaistinę 
piramidono pirkti.

Jęi^i ji būtų rankraštį paro
džiusi bent vienam senam sa
vo pažįstamam, arba būtų jį 
pavartęs, bet kuris marijam
polietis, tai tokias klaidas bū
tą jai pataisęs. Josios vyras, 
gal ir skaitė rankraštį, bet to
kio dalyko jis negalėjo žinoti, 
jei žmona Marijampolėn jot 
niekad nebuvo parvežusi. Bar- 
tlingas ar Baltringis, jam vis-| 
tiek, bet marijampoliečiui —I 
ne visfiek.

(b. d.)
M, Gudelis

—

| — kūrėjas — Juozas Vaičkus, o ir kituose junga ir Jaunoji Lietuva pradėio kelti4 
Lietuvos apskričių miestuose turėjo būti, provincijos chorus kuklia ri
ir buvo: menkesnio ar ir labai iškilaus i chorvedžius apmokedamost
pajė^o scenos mėgeių vienetai NeS | “‘“inZ’ 

XssriZv“: i::1 pt- - v . pe lsa tai i>aQt- nacijų chorų varžybos. (Pabraukta antnJ varas visai neužsimena \ .... . U'mirauKta auto-į

kalėjime ir karo meto Rusijo- 
e Mikasė pramoko rusiškai, 
tušai, ypač bolševikai, labai 
lažnai vartoja žodį “kulak”. 
Kulakais” jie vadino Stana
itis ūkininkus, mokėjusius 
eriau ūkininkauti, gavusius 
idesnį derlių, išauginusius ge
ismus gyvulius. Visus geres
nis ūkininkus komunistai pa
arė savo priešais, gerą ūki- 
inkavimą pavertė — nusikal-

ucapuairumas. .Mokykloje ją 
pažinojusieji žinojome, kad ji, 
jei kokį dalyką įsikąsdavo, tai 
Ja,u .^kydavosi. Pačioje pra
džioje ji įsikando, kad "Kazys 
Boruta buvo iš Kolokų, taip ir 
įasiliko. Jos lūpose, ar kitu 
ūpose .

Unija pęrgyvena, savo rūšies krizę ne tik'dėfYaE 
onskio nužudymo,— j‘ą ištiko ir kitas labai skaudus smū

gis. prieš porą dienų Aukščiausias teismas atsisakė 
keisti žemesnių teismų nuosprendį, kuris yra susijęs su 
unijos vadovybės ir. stambesnių anglies kasyklų bendro- 

______^mokslu sunaikinti mažesnes kasyklas. To sąmokslo 
tai jis daug kartų pasekmeJe tos mažesnės kasyklos labai skaudžiai nuken-Y1 A J ------  „ .. - ------ -

tėjo, o kai kurios jų buvo priverstos net užsidaryti b™-* Didoką dalj tų ūkinin- Kas Marijampolėje yra buvęs _ ed®ma 

Tos nukentėjusios kasyklos užvedė bylą, kaltinda- lr išsMtė i tundras. Tie patys *kais,
.mos uniją, kad ji susitarė su stambiosiomis anglies ka
syklų bendrovėmis, taip sakant, pašalinti iš kelio kon
kurentus. Ir iš tiesų tie konkurentai buvo pašalinti, bet 
jie laimėjo bylą, pagal kurią unija turės sumokėti nuken
tėjusioms kasykloms $1,500,000 už padarytus nuostolius!
- įr\tai t? pradžia- Yra užvestos dar keturios pana- u j^ 

y 0S‘ ai§T jeigu jos bus. išspręstos teigiamai, tai ka<^

ji yra. Su tuo reikia skaitytis  J

©

išžųdė, kitiems atėmė ūkius nepriklausomos Lietuvos, lai- 
tai žino, kad ten buvo 

‘uda^ vėliau buvo taikomi ir vaistininkas Bartlingas. Vais
tinė stovi prie Vilkaviškio ir 
Kauno plentų sankiyžos, rin-

Lietuvos ūkininkams.
Gal jįi buvo nepatogu rašy

ti apie Ąn< 
primeni 
kias “ 
O jeigu! dar

-Lčr&y- , _ “ ------ ’
mogų, kilusį iš kaimo, °!. ampe‘ Kiekvienas, prį- 
nčio bolševikams to- važiyoJanBs pro Marijampole, 
egražias asociacijas”. progos pamatyti iškabį

unija ir vėl susilauks skaudaus smūgio.
Prezidentas Boyle visą laiką tvirtino, _ _

jos ir stambiųjų anglies kasyklų bendrovių jokių slaptų 
susitarimų sunaikinti mažesnes kasyklas nebuvo. Po 
paskelbimo Aukščiausiojo teismo sprendimo nebegali 
būti abejones, jog Boyle tik bandė nuslėpti tas negero
ves, kurios yra įsigalėjusios unijoje. Kaip atrodo, tos 
visos negerovės, tos apsėdusios bėdos gali dar uniją pu
sėtinai pakamuoti. F

sakančia, jog tai yra Barflingo 
vaistinė.

Esu tikras, kad Mikasė Na
vikaitė kiekvieną metą ne de
šimtis, bet šimtus kartų praė
jo pro Bartlingo vaistine ir 

įmatė iškabą. Esu beveik tik
ras, kad buvo dienų, kad ji 

.v._ .. - vieną dieną bent po dešimti
jis gerai prižiūrėjo, bet ir visą kartų pro tą vaistine vra praė- 
seimą vertė sunhiai dirbti. jusi ir turėjusi progos pasižiū- 

Gaje.}0 įkasei ateiti noras rėti į minėtą iškabą. Bet Mi-
- kasei tai nieko nereiškė. Ji me-

turėsime galvoje, 
ne vien gyveno 

bet jie, taikant 
buvo 

kūlokai”, tai bus dar aršiau. 
Kazio tėvas buvo stambus 
Lių'dvinavo ūkininkas. Jis ne 
tik sūnų Kaži išleido į mokslus, ■ 
bet išmokslino ir dukras. Ūki

'U tai 
se,Kūlok 

bolševikišką terminą, 
kūlokai”,

seimą vertė sunkiai dirbti.

pakeisti Kūlokus i Kolokus?

Sovietinė lietuvių literatūra skirstyti- 
na, ne į tris, kaip A. Baltaragis įtaigoja, 
bet į keturis pagrindinius, nevienodos 
apimties ir reikšmės laikotarpius, nes pats 
phinasis sovietines — komunistinės — 
bolševikinės” lietuvių literatūros laikotar
pis prasidėjo (paskiri — partizaniški bol
ševikinės literatūros reiškinėliai prasidėjo į 
žymiai anksčiau, bet tokių partizaniškų ' 
pasireiškimų negalima laikyti “laikotar
piu ) ir augo dar priešrevoliuciniais 
(1911-1/ m.) metais ir vėliau, po 1917 m. 
spalių mėn. revoliucijos augo ir plėtojosi 
bolševikinėje Rusijoje, ypatingai, Minske, 
(literatūriniai žurnalai: Kibirkštis, Prieka
las, almanachas — “Po Raudonąja Vėlia
va". Komunistas ir kt.), rusų bolševiku 
valdžios lėšomis subsidijuojami, slaptais 
keliais brovėsi į nepriklausomą Lietuvą, 
“šviesdami” Lietuvos liaudį ir į savo pink
les traukdami naivius lietuvius jaunus lite
ratus. Lygia greta tame laikotarpyje sovie
tinė, daugiausia propagandinė “literatūra” 
buvo gaminama Rytprūsiuose - Tilžėje, ir 
taip pat kontrabandiniais keliais gabenama 
į laisvą Lietuvą. Ta “sovietinę lietuvišką” 
to laikotarpio literatūrą gamino lietuviai ir 
nelietuviai rašytojai, poetai, kritikai, vieni 
gabesni, kiti — paprastos komunistinių 
idėjų persunktos agitacinės varnos, šiaip ar

JURGIS JAŠINSKAS taip tai buvo atskiras, pats pirmasis “sovie- 
i tinės bolševikinės lietuvių literatūros” 
j laikotarpis, ir jį Lietuviškoje Enciklopedi- 
; joje nepaminėti, yra neobjektyvu ir istori- 
: niai nepateisinama.

Toliau versdami LE XV tomo puslapius 
sutinkame skyrius;

D. TEATRAS IR 
E. MUZIKA

leatrą dviem išsamiais ir labai kruopš
čiai paruoštais straipsniais (Dramos teatras 
ir Operos teatras) atstovauja kelių meno 
sakų (poetas, dramaturgas, solistas — dai- 

i nminkas) specialistas Stasys Santvaras, o 
skyrių E. Muzika — tos srities iškiliausias 
žinovas — profesorius Vladas Jakubėnas. 
Jo straipsnis pavadintas: “Istorinė lietuvių 
muzikos apžvalga”.

Net nedrąsu prie tokių specialistų rasi- 
mų ką nors pridėti ar iškelti vieną kitą pa
geidavimą, reikalingą tų rašinių pilnumui 
ir net objektyvumui.

Sakysime, tų abiejų autoritetų rašiniuo
se labai vazdžiai ir išsamiai pavaizduotas 
teatrinis (draminis ir operinis), o taipgi 
muzikinis — kompozicinis gyvenimas ir 
veikla nepriklausomos Lietuvos laikinojoje 
sostinėje Kaune; taip pat tarta vaizdžiai 
apie tų meno šakų profesionalų darbus ir 
tų darbų rezultatus kituose Lietuvos to me
to “didmiesčiuose” — Klaipėdoje, Šiauliuo
se, o vėliau — Vilniuje. Tuo tarpu “tam
sioji” provincija palikta kažkokiu nežino
mų dievų valiai. Tarytum visą meninį sce
nos ir muzikos judėjimą tada Lietuvoje su-

darė vien centruose susispietę profesionalai 
savų specialybių žinovai.
St. Santvaras taria:
Liet, teatrinė veikla Petrapilyje, Vil

niuje, Kaune ir- Šiauliuose savo idėja tuoj 
užkrėtė visą Lietuvą. Susiorganizavo ir 
sėkmingai dirbo Panevėžio Aidas, Mari
jampolės Sietynas, Rygos Kanklės (kur te
atrinėje veikloje ypač uoliai reiškėsi L. Ja- 
kavičius, J. Linartas, P. Pundzevičius, M. 
šiaulėniškis ir kt.) Biržų Lyra, Odesos Rū
ta,, Tilžės Aida ir'tt Tuo pat metu beveik 
kiekviename Lietuvos miestelyje suklestė
jo ir vadinamasis klojimu (kluonu) teat
ras”. (LE XV t. 660 psl.)

Aišku, kad ką tik pateiktoje ištrauko
je kalbama apie priešnepriklausomybinį 
laikotarpį, t. y. apie tuos teatrinius žiburė
lius Lietuvoje ir už jos ribų spindėjusius 
prieš 1918 metusi arba prieš Lietuvai nepri
klausomybę atsikovojant. O kaip tie sce
niniai žiburėliai tvarkėsi, kokią teatrinę 
šviesą skleidė jau nepriklausomos Lietu
vos provincijos gyventojų masėms, ir, pa
galiau. kokia lemtis tuos židinėlius ištiko 
(ar jie išsilaikė, išsiplėtė, ar nežinomai 
užgeso, nieko nepasakyta.

O juk yra žinoma tiesa, kad Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje teatrinė, 
tegu ir mėgėjiška, veikla Lietuvos provin
cijoje buvo plati ir labai gyva. Jai ne vie
noje vietoje talkino ir specialistai teatra- | 
lai: Biržuose 1919 m. įsteigtai teatrinei 
grupei Mūza talkininkavo ilgametis vlas- 
tybės dramos režisorius Borisas Daugu
vietis, kilimo nuo Biržų; Tauragėje vienu 
laiku darbavosi “Lietuvos teatro” “tėvas”

ir buvo:

ba^ ja“ apie ntažesnins .niesteiins ir net Yplė ^^1*' 

vara . amiUvs’. pie visa tai Sant- nazijų chorų varžybos. " (Pabraukta 
varas visai neužsimena sakydamas: riaus). Iškilo atskiri chorai J
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Teatro kultūros $kleidimas visame 
krašte buvo labai aktualus klausimas, bet 
pradžioje trūko lėšų, o svarbiausia __
trūko liet, aktorių Ir dramos teatro vado
vų. Todėl apie 12 metų didesnius Lie
tuvos centrus vaidinimais aprūpindavo 

1st. Dramos teatras, o vasaros metu at
skiros to teatro aktorių trupės kartais pa
siekdavo ir mažesniuosius miestelius”. 
(LE XV t. 667 - 8 psl.) Todėl provincijai 
reikėdavo verstis vietinėmis scenos meno 
mėgėjų pajėgomis, kurioms, tačiau, LE 
“nė dėkui, nė išlupk!” Tary tum tokių nė 
bute nebuvo.

Prof. XI. Jakubėno “Istorinė Lietuvių 
Muzikos Apžvalga” parašyta trumpai, aiš
kiai, pagal enciklopedijai rašantiems pri- 
deraniumą. Tik vienoje, kitoje vietoje no
rėtųsi matyti pilnesnių davinių:

“Latvijos ir Estjos pavyzdžiu, kur vi
suotinės dainų šventės turėjo XIX a. vidu
rį siekiančią tradiciją, ir Lietuvoje 1924 
buvo įvykdyta Dainų diena, o 1928 ir 1930 
Dainų šventės. Kuklia programa apsiri
bojusios pirmosios dvi šventės praėjo pa
tenkinamai: trečioji parodė rimtus liet, 
chorų organizacinius ir muzikinius trūku
mus. Tuo buvo susirūpinta. Vyriausybės 
šelpiamos organizacijos, kaip šaulių Są-

Br. Budriūnas, J. Strolia, J. švedas ir kt ”f 
(LE XV t 689 psl.)

šią ištrauką paskaičius taip ir norisi į 
pasiteirauti:

I
a) Kiek chorų ir dainininkų dalyvavo 

toje Dainų dienoje ir šventėse?

b) Kas buvo tų švenčių sumanytojai,
organizatoriai ir dirigentai? "

c) Kur tos šventės įvyko: Kaune ar 
j kur kitur?

d) Ar buvo Lietuvoje organizuojamos 
rajoninės Dainų šventės ar chorų varžy
bos?

e) Ar nevertėjo pratęsti sąrašą “iški
lusių atskirų chorų ir jų vaciovų, dalyva-| 
vusių mokyklinėse varžybose? Mokykli-? 
nes — gimnazijų varžybos buvo pradėtos; 
vykdyti, berods. 1935 m. Ir jos tęsėsi kiek-į 
vienais metais, mokslo metams baigiantis 1 
— pavasariais, vis kitose vietose. Tokių į 
aukštesniųjų mokyklų varžybų, būta pen
kių ar šešių. Todėl visai nesunku būtų 
Įvardyti jose pirmąsias vietas laimėjusius 
chorus ir jų mokytojus — dirigentus. 
Išvengiant enciklopedijai netinkamo in
tarpo- “. ir kt.” Sakykime, tą rašinio 
dalelę galima buvo pateikti šitaip:

(Bus daugiau)



I

Rezid. telef.: W

K.DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5 6418 
Priimaligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia skambinti

DR. S. BIEŽ1S
T»lef.: PRospect 6-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
314* WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

įsario 241 
2 dieną*.

Susirinkimų n parengun,

— Pranešimos dėl kovo 6 ir 7 d., 
Bridgeport© Lietuvių Namų Savinin
kų Draugijos metinis smagus popietis 
įvyks sekmadienį, kovo 8 d., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., pradžia 3:00 vai. p. p. Bus 
gražių dovanų ir gardžių užkandų, ku
rie atsilankys, Kviečiama visuomenė 
atsilankyti ir paremti Bridgeport Lie
tuvių Namų Savininkų Draugiją nes 
ji visuomet prisideda su įvairiomis 
aukomis labdarybei. Kas norės, ga- 

I lės ir prisirašyti į Namų Savininkų 
•Draugiją. Komisija ir 
| visas pastangas, kad 
turėtų smagią popietę.

Valdyba

valdyba deda 
atsilankiusieji 
Kviečia 
ir Komi$i|«

' dlrto^s J7 darbininkas Ernie Holbeach visą gyvenimą praleido spaustuvėje. Jo profe-
si|a Amankoie įsu išsibaigia. Tie patys darbai jau atliekami moderniomis mašinomis daug greičiau.

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

j Jei norite nuotr^iJkomis savo
'vestuves ar kitas šeimai šventes, ud
i kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo- 

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

(PVHi AMENT AS)

gražiausias gėlės ir vainikai, anika-

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. H«rUm Aw. — 586-1228

BEVERLY HILLS GRLINYČ1A

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

imw mini .n m n mi i l ........ ....—

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9 
antrad., penktadienį nuo 1_ 5, tree*

ir šeštad. tiktai susitarus.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

tės sistemai, rašo Daily News. 
Girtuokliais užpildomos nuo
vadų patalpos, teismai ir ka
lėjimai.

— Lietuvi y Motery Draugijos Ap
švietus mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 8 dieną, 1.00 vai. 
popiet Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsi
lankyti, aptarsime bėgančius reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

TĖVAS IR SONUS

Telef.:
W. 71st Street
GRoovehill 6-2345-6

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė į 
optometristas . “

DR. EDMUND E. CIARA f 
2709 W. 5ist STREET 

Tel.: GR 6-2400 
vxl. pagal susitarimą: Pirm., ketv ‘ 

4. 7—9. antrad., penkt. 1U-4, 
šeštad. 10—2 vai. j

Rez. GI 8-0873 Į L
DR. W. M. EISIN, EISINAS L- 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET * 

OFISO VALANDOS:

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago. HL 60629 

Teief.: P Respect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
«i įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tek FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. teief.: GArden 3-7278 AM-FM RADIJŲ i

KAINOS PRASIDEDA NUO

antrad., penktad. 1—4 jfcpiet.

DR. ED. 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 71 st 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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 W. 63rd STREET

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

SKAITYKPATS Ih PARAGIN
KI TUS SKAJTY'**'.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: 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 71 st St 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71sf STREET 
Ofiso teief.: 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

Chicagos transportacijai 
t reikia dviejų bilijonų 
( Nuvykęs į Washingtoną liu

dyti Atstovų Rūmų pakomisi
jai Chicagos meras Daley pa
reiškė, kad trafiko susikimši
mui miestuose atpalaiduoti 

j reikia motoristus atitraukti 
nuo automobilių vairo ir pa
daryti viešąją transport aci ją 
tiek patrauklią, kad žmonės 
mieste mieliau važinėtų auto
busais ir traukiniais negu au
tomobiliais.

Senatas jau yra priėmęs 10 
bilijonų dolerių subsidiją ma- sakysiąs 
sinei transportacijai planą aP*e Rytinių žemių 
Amerikos miestams per 10 Lenkijai”... 
metų.

Chicagos meras pasakė, kad 
per 22 metus Chicagos tranzi-i 
to administracija (CTA) yra 
išleidusi virš 220 Anilijonų do
lerių miesto transportacijai 
pagerinti. Vi^s tos sumos iš 
CTA važmos mokesčio. Nega

te, pats Chicagos miestas 
227 milijonus dolerių 

viešajai transportacijos siste
mai gerinti.

Per ateinančius 10 metų 
CTA bus reikalinga 2 bilijonų 
dolerių, ši sąskaita yra mini- 
mumas to, 
ga, pasakė Dįlev.

Vilniaus “milasninkai” 
ruošia Kaziuko kermošių 
Chicagos lenkų laikraščiai 

praneša, kad ši šeštadienį, ko
vo 7 dieną Vilniaus “milasnin- 
kų” (mylėtojų) sąjungos val
dyba lenkų veteranų name, 
1239 N. Wood Street, rengia 
tradicinį Kaziuko kermošių 
(mugę). Užprašomi esą į Vil
niaus koldūnų, Vilniaus pier-, 
nikų (medauninkų), krupni
ko ir smorgoniškių virtų ba- 
rankų vaišes. Be to esą koks 
ten Anthony Leszczynski pa- 

i “trumpą prakalbą 
reikšmę

— SLA 134 Motery kuopa rengia 
kauliukų ir kortų/pobūvį sekmadienį, 
kovo 8 dieną 2:30 vai. vak., Hollywood 
svetainėje, 2419 W. 43rd St. Kaip vi
sada, kuopa skiria aukas iš pobūvių 
Amerikos Lietuvių Tarybai, Ralfui, 
vėžio, širdies ir akių ligoms tirti. Kuo
pos narės pasiruošusios priimti su 
vertingom dovanom, pavaišinti ka
vute ir pyragais. Kviečiame visus į 
SLA 134 Moterų kuopos metinį po
būvi.

O. Biežienė, koresp.

— Upytės Draugiško kiubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
6 dieną, 8:00 vai. vak. Vengeliauskie- 
nės salėje, 4500 So. Talman Avė. Na
riai kviečiami atsilankyti. Aptarsime 
klubo bėgančius reikalus, kuriu yra 
daug.

Antoinette Kalys, nut. rast.

1410 So.
Telef.:

50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

6845 SO, WESTERN AYR

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublie 7-8600
maSinoms vieta

REpubEe 7-Sfc.Ol

mėnuo
šį kovo

Amerikos

MARCIJONA RAIKAUSKAS 
VILIUŠAITĖ

Gyv. 4238 So. Talman Avė.

Mirė 1970 m. kovo 5 d. 
ryto, sulaukusi senatvės, 
si Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 60
Paliko nuliūdę: sūnus 

duktė Cazimiera. anūkai
mes, jo žmona Sharon; John, jo 
žmona Linda, du proanūkai — 
David ir Jerome bei kiti gimi-

5 vai. 
Girnų-

metų.
Paul,

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Raudonojo Kryžiaus
Prezidentas Nixonas 

mėnesį paskelbė 
Jungtinių Valstybių Raudonojo
Kryžiaus mėnesiu. Prezidento 
proklamacijoje amerikiečiai, 
kviečiami paremti Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, “kiek įma
noma patarnaujant savanoriš
kai ir kiek galint prisidedant 
pinigine, panama”,

“Demokratijoje, kaip Jung
tinės Amerikos Valstybės mes 

kiek yra reikalin- anksti išmokstame, kad kiek
vienas iš mūsų yra atsakingas 

įne vien už save, bet ir už savo \
artimą — pilietį, ir už tautą, j

- # ' -- 45----------------------- ACA •
Vienas iš trijų areštų yra už mažėjant, mūsų atsako- 

girtuoklystę Amerikoje, kur mybės jausmas-žmonijai plinta 
kasmet suimama po 2 milijo- tol 
nūs girtuoklių. Išlaidos už su-įsoje žemėje 
ėmimą, įskaitant policiją,* teis
mus ir “pataisai” reikalingą 
praleisti laiką kaštuoja apie 
$50 už kiekvieną girtuoklį, kas 
metų bėgyje sudaro šimto mi
lijonų dolerių sumą.

Tie areštai sudaro <** ’ 
naštą kriminalinės - teisdarys- į tosios Gimnazijoje

SlOOįOOOjOOO girtuokliams Pasauliui aplink mus vis la-

macijoje.

kol jis apima žmones vi- 
rašoma prokla-

PATAISYMAS
Naujienų kovo 5 d. nr. strai

psnyje “Lietuvos Nepriklauso- 
didele mybės šventė Vasario šešiolik- 

i turi būti

Please! Only you cae

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Smokey*i ABCs: Always 
bold matches till cold. Be sure 

» drown all campfires, 
stir the ashes, aod drown 

them again. Crush all

f"*00* muitininkai patikrino dėžes, kuriose buvo sukrauti muzikos 
instrumentai ir surado ten dvigubuose dėžięi dugnuose 300,000 do

leriu vertės hašišo.

Kūnas pašarvotas P. Bieliū
no koplyčioje, 4348 So. Califor
nia Avenue. t

šeštadienį, kovo 7 dieną 8:30 
vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, o 
po gedulingu pamaleų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse.

Visi a. a. Marei jonas Raikaus- 
’ kas giminės, draugai? ir pažįsta

mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vaikai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Laidotuvių direktoriai:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių4-

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

PETRONĖLĖ RUSTEIKAITĖ 
f Gyv. 10743 So. Michigan Ave. 

j Mirė 1970 m. kovo mėn. 4 d., Į 10:55 . vai. ryto, sulaukusi 81 
I metų amžiaus. Gimusi Lietuvo- 
! je, Tauragės aps., Naujamiesčio 
I par., Laukėnų km.

Amerikoj išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: artimieji — 

I vienuolė seselė kazimierietė Lo
retta (Javra), ir Leonard Javra, i 
jų motina Petronėlė Chinas, | 
sesuo Liudvika Paliulis, jos sū- j 
nūs Dr. Petras Paulius, jo žmo- I 

| na Geno vie ve, sūnėnas pre L Ca- 
[ simir Toliušis, giminaičiai kun. 
' Jonas Rusteika ir Stasys Jurjo- I 
j nas, bei jo šeima ir kiti gimi- 
| nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė TT Pranciškonu am- j 
žiniems rėmėjams, Nekalto Pra- | 
sidėjimo Marijos seselių. §v. Ka- | 
zimiero seselių, TT Marijonų ir I 

'Saleziečių rėmėjams, taip pat I 
Balfo ir Idealių Moterų klubui. I

Kūnas pašarvotas Leonard ko- į 
plyčioje. 10821 Se. Michigan | 
Avenue.

šeštadienį, kovo 7 diena 8:30 I 
vai. ryto bus lydima iš koply- f 
čios į Visų šventųjų parapijos I 
bažnyčią, o po gedulingu pa- I 
maldų bus laidojama Lietuvių I 
Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Rustei- I 
kaitės giminės, draugai ir pa- | 
žįstami nūoširdžiai kviečiami I 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti g 
jai paskutinį patamavima ir at- I 
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės įr artimieji.

Laidotuvių Direktoriai L. Bu- 1 
kauskas ir Sūnus. Telefonas I 
CO 4-2228.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublie 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

GARSINKITE NAUJIENOSE

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI----- FRIDAY, MARCH 6, 1970



Balzeko muziejaus metinis banketas
Praėjusi sekmadienį Baize- Susirinkusius trumpai pa-Į 

ko Lietuviu Kultūros niuzie- sveikino Stanley Balzekas J r. J 
jus surengė pirmąjį metini ĮiakvicMlamas solistą Algirdą I 
banketą, kuriame buvo pa<*er--Brazį sugiedoti himnus. Invo- 
btas žinomas Illinois ir Ameri- kaciją sukalbėjo kun. Miciii- 
kos istorikas, daug prisidėjęs nas.
prie Amerikos etninių grupių* Po pietų J. Jerome pristatė 
istorijos plėtojimo, dr. Clement žymesnius svečius. Be minė- 
M. Silvestro. Jam buvo įteikta ; tų garbės stalo dalyvių, salėje! 
graviruota sidabrinė lėkštė. buvo politikai: Joseph Meegan.;

Blackstone Hold, Mayfair j Joseph Rachunas» Leonard Mis-į 
Room salė sutalpino apie 300 Ik a, Lanigan.
gražiai pasipuošusių viešnių ir j Prieš pietus buvo atsilank sĮ 
svečių. Matėsi, gal keturių’Adlai Stevenson III, telegra-- 
karty lietuvių atstovai, Balze- nias atsiuntė gubernatorius 
ko muziejaus draugai ir rėmė- Richard B. Ogilvie, meras Ri-

4ELP WANTSD MAL6-FEMALC i HELP WANTED — MALE-FEMALE 
R*ik n Oartuniitkv ir Darbininkių įtaikia Darbininkų ir Darbininkių

FOUR SEASONS NURSING
CENTER OF WHEATON

Openings All Shifts, Full or Part Time.

R.N.’s, L.P.N.’s and AIDES
ALSO

Housekeeper, Laundress and
Kitchen Personnel

Your opportunity for a rewarding and secure future.

TELEPHONE 665-4330
County Farm and Manchester Road, Wheaton

u Railua

jai, įvairiu profesijų žmonės. 
Už garbės stalo sėdėjo Gene-

chard Daley.
Po piety Algirdas Brazis pa- HELP WANTED — MALE

valinis Lietuvos konsulas dr. 
P. Daužvardis su ponia, dr. 
Clement Silvestro su ponia.

dainavo keletą dainų, pagrin
dini kalbėtoja ir garbės svečių 
pristatė Al Madsen, pasisakęs)

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reiki*Darbininko Reikia

PLANT MAINTENANCE
Stanley Balzekas, Jr., progra
mos vedėjas ir banketo komi
teto pirm. dr. Joseph Jerome, 
dvi jo padėjėjos: Marija Krau
damas ir Vito Zunas, kun. An
tanas Miciūnas, MIC, AL R. 
Madsen, 12-to Wardo alder
thanas Donald Swinarski su 
žmona ir Illinois seimelio at
stovas Frank Savickas.

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

I LIETUVA
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

‘esąs danų tautybės, tačiau lie-! 
{tuviai jį imą vadinti “Madse- 
įnaitis”.

Dr. Silvestro ilgokoje kalbo-, 
jje nušvietė Amerikos istoriniu, 
draugijų kelią, muziejų istori
ją. pabrėždamas, kad pasku-į 
Ainiu metu federalinė vyriau-? 
įsybė ėmė kreipti užtarnautą, 
dėmesį i atskiru Amerikos tau
tinių grupių istorijas.

-Klausantis dr. Silvestro kal
bos, susidarė įspūdis, kad 
Amerikos lietuvių istorijos 
tyrinėjimai Amerikoje pradėti 
1964 metais, kai Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muziejus
žengti pirmuosius žingsnius. 
Dėl to, tur būt, kalti ir mūsų 
istorikai Čikagoje bei kitur. 
Vieni eina per daug “dypukiš- 
ku” keliu, apsiribodami laiko
tarpiu, prasidėjusių “nuo Ha
nau”, o kiti žengia per daug 
amerikietiškais takais, apeida-

ėmė

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-S

SKAITYK ?ATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

mi gan Įdomius naujųjų atei
vių šaltinius, kaip Pasaulio 
Lietuviu Arch v va ir kt. Atro
do, kad tarp įvairių grupių 
trūksta ryšio. A. P.

Tuščios bonkos
kelių statybai

Toledo mieste šiomis dieno
mis pirmą kartą išbandys nu
metamu tuščių bonkų ir stiklų 
sunaudojimą kelių bei gatvių 
statybai. Ten jau surinkta 125 
tonos tokio stiklo, iš kurio 50 
tonų jau susmulkinta, sumal- 

i ta ir išpilta miesto gatvės tar-

MECHANIC 
EXPERIENCED IN REFRIGERATION, WELDING 

AND STEAM BOILERS. OVERALL GOOD 
MECHANICAL ABILITY.

FILL FRINGE BENEFITS.
APPLY IN PERSON 

INTERSTATE BRANDS, CORP. 
1471 West Webster 
An equal opportunity employer

I Northwest distributor of fesXeuers 
needs a bright joung girl to assist 

purchasing agent.
Unending variety of interesting chal
lenging duties and congenial sor- 
roundings along with excellent com
pany benefits and compensation make 

this an unusual opportunity.
Applicant must be good with figures. 
Some light typing and telephone work. 
You will be working in a modern 
office for a growing national com

pany.

CHICAGO THREADED 
FASTENERS

DIV. OF U. S. INDUSTRIES 
3701 W. LUNT AVE. 
CHICAGO, ILL. 60645 

761-8300
'■Mr. HAMMER for appt.

STENO —
SWITCHBOARD 

OPER.
Must Know Shorthand.

Par time — 3 Days Week.
Will teach Switchboard.

BR 8-7440
EXPERIENCE

■ Smulkintas
puikiausiai
kurs iki šiol
mas kelių ir 
Apskaičiuota,

pui biznio distrikte perstatyti, 
stiklas pasirodo 
pakeičia žvyrą, 
tebuvo naudoja- 
gatvių statybai, 

kad 1.06 mylios
ilgumo vieškelio tarpui išgrįsti 
reiks 600 milijonų bonkų ir 
stiklinių. Kelio statybos kom
panijos atstovas pareiškė vil
tį, kad stiklų ir bonkų panau
dojimas statybai labai prisidės 
prie kelių ir pašalių apvalymo.

TRUCK SEMI-TRAILER

MECHANICS

Steady work. Over union scale 
for journeymen. Paid holidays 

and usual fringe benefits.

Call Mike for appointment

8 A. M. — 4 P. M.

CL 4-9892

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir Įrengimai

KEY PUNCH 
OPERATORS 

FULL TIME. 
1st, 2nd and 3rd shifts. 
Near 51st & Western.

Call Mrs. KOLAR ’

436-6060
TYPIST CLERK

Excellent working conditions. * 
’$2-00 per hour, Congenial co
worker. Good transportation.

HU 3-3800

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKU 1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ^ KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
* * PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia l-llALl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

j ............................................. . ......... į
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namų, automobi- 
/ \lių. gyvybės, svei-
Į youfi/fOtpeiisiX katos ir biznio. 
vSS-fčŽFy Patogios išsimokė 

jjmo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 
......  -i1...  "i ii 1 ................    n#

5%
Passbooks

5 V2% 
Investment 
bonus plan 

SI,000 minimum

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum

1 year certificate
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

Studentų “revoliucija” 
baigianti išgaruoti

Kalifornijos universiteto 
prof. Dr. Robert Nisbet straip
snyje britų laikraščiui Encoun 
ter rašo, kad Amerikos kole
gijų studentų revoliucija išga
ruojanti ir iki kitų metų betik
siąs tik atsiminimas. Studen
tų revoliucija subirėjus!, ka
dangi daugumas Amerikos ko
legijų studentų yra vidurinės 
klasės Vaikai.

Amerikos vidurinė klasė tu
rinti daug dorybių, tačiau ne
tinkanti revoliucionieriams pe
rėti. .. tose šeimose nesą to, 
kas reikalinga pasišventusiems, 
drausmingiems ir sunkiam gy
venimui pasiryžusiems kie
tiems revoliucionieriams pasi
daryti.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

TRUMPAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

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

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporože:. 
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

— Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
VI. Putvio minėjimas, kurį 
rengia visos trys šaulių kuo
pos, pasižymės tuo, kad nebus 
jokių ilgų kalbų. Tik įdomi 
meninė programa. Minėjimas 
įvyks Vyčių salėje kovo 8 d., 2 
v. p. p. punktualiai, šauliai, 
dalyvauja uniformuoti, jei tu
ri uniformas, o šaulės — tauti-

— Chicagos Senasis Britani
jos Lietuvių klubas užprenu
meravo lietuvių enciklopediją 
anglų kalba Londono univer
sitetui. (University of London, 
School of Slovanic and East 
European Studies,)

— Pedagogas Petras Maldei- 
kis kovo 14 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Jaunimo Centre skai
tys įdomią ir naudingą paskai
tą — “Vaiko mokymas šeimo
je lietuviškai skaityti”. Kvie
čiami tėvai, turį priešmokyk
linio amžiaus vaikus, mokyto
jai, jaunimo auklėtojai ir vi
suomenė. Paskaitą ruošia 
Amer. Lietuvių ■ Mokytojų Są
junga.

— Kun. J. Borevičius, SJ, p. 
Gradinskienė, Z. A. Juškevi- 
čiai, V. Kasniūnas, A. Kirvaity- 
tė, P. J. Masilionis, M. Rimie
nė, p. p. Serapinai, G. Plačas, 
S. Petersonienė, A. Siutas ir A. 
Viktorą sudaro komitetą, ku
ris dės pastangas, kad pianis
to Mindaugo Mačiulio koncer
tas gegužės 31 d. Jaunimo Cen
tre būtų sėkmingas.

EXPERIENCED
DICTAPHONE TYPIST

Permanent position in modern office

benefits, 
hospitalise^

OFFICE 13
WESTER

4115 W. ;
(An equal oppj

of progressive local manufacturer, 
salary, excellent fringe 
ding profit sharing and 

For Appt. Call 
ONAGER 277-8000 

LT WORKS 
gEN AVE. 
|nity employer;

CC USiaWLPER
Full or pan Call or apply 

CENTRAL ;^puPTiST HOME 

LORENZ
(4800 ^orth — Norridge)

SECRETARY 
Required for sr® 
area, exper. 
ledge of genl bfi 
able to control pg 
office. 
shorthand

not esse::ial?3|

rffice in N. W. 
tst have know-, 
^epeng and be’ 

flow iin the 
f required, with 
advantage, but 
11 421-0179.

BOOKKEEPER
Capable of preparing financial state
ments, reconcile file bank accounts, 
prepare accounts receivable, aging 
other projects assigned.

AMERICAN HOME PLATE CO.
4254 W. Arthington St.

Mr. Spalavic 722-2100.
An equal opportunity employer 1

EXPERIENCED
HOUSEKEEPER - COOK

References, elderly couple, live in. 
S85.00 per week, use .of car, must 
speak English. Good home for right 

person.
FO 9-8002

<““=----- -------------------———-------—------------ ■------—-------------- 1
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgu metę patyrimas.

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

k ..... ....................................    - -

niais rūbais. Kviečiama visuo
menė. Įėjimas nemokamas. Po 
minėjimo kavutė. P. T.

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

Į BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

I
 Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čeki arba Money Orderj tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. Šis jaunas radikalas reikalauja iš šei
mininkų minkštesnės pagalvės, ilges
nių poilsio valandų ir daugiau valeri

jono lašų savo piene.

— Naujienose galima pama
tyti pirmąjį Encyclopedia Li- 
tuanica tomą ir galima gauti 
kortelę tam tomui arba vi
siems -šios enciklopedijos to
mams užsisakyti. Iš viso ruo
šiama išleisti 6 angliškos lietu
vių enciklopedijos tomus.

— Praeitą sekmadienį Ro
chester, N. Y., mirė Silvestras 
Butrimas, įvairių lietuviškų 
organizacijų narys ir ilgametis 
Amerikos Lietuvių Tarybos rė
mėjas. Jis buvo kilęs iš Kaišia
dorių apylinkės. Kiemelių kai
mo. Palaidotas kovo 4 d. rytą.

— Muziko Juozo Strolios 
ruošiamame koncerte sekma
dienį bus galima įsigyti nese
niai iš spaudos išėjusią jo kny
gą “Lietuvos Vyčio pėdsakais”. 
Kaina $2.00.

♦ Rūpestingai paruošiu IN
COME TAX. 1934 So. 48 Ct, 
Cicero. Darbo dienomis nuo 2 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Kitu lai
ku — tik susitarus OL 2-7066.
Mokyt. P. Zailskas, ką tik baigęs 
4 mėn. mokesčių paruošimo mo
kyklą. (Pr).
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♦ Prudencija Bičkienė, Roma 
Mastienė, Jonas Vaznelis ir Po
vilas Matiukas išpildys dalį pro
gramos L. M. Ansamblio “Dai
nava" religiniam koncerte š. m. 
kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Prie var
gonų Marija Mondeikaitė - Kutz.

(Pr).

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį, Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave.,' 
rengia linksmavakarį. šokiams' 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market, 3210 So. Halsted St 
' Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

Federaliniv ir valstijos pajamų 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudime informacijos 

1 N S U RANC E
ŠIMAITIS REALTY 

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390

--------- t..............

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

IR NAMAI NELYGŪS
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20 400

2 AUKŠTŲ MŪRAS, didėti — po 7 
kamb. butai, beto, įrengtas sausas 
beismontas, gazu šildymas, 2 auto mū
ro garažas, apie 66-ta ir Talman. — 
$29,200

2 AUKŠTŲ MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 31 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. $20,000.

PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. m auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu
mi nijaus langai, mūro garažas, platus 
skJvnas $45 000.

< PIGUS TOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

PERKAME. PARDUODAME, MAI- 
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūoiname paskolą, visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

£658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
sawbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietvbes prašy
mai, income tax ir įvairūs kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

.....   1 ■ 1 ■1-WIW ->-.■■■'-<.■■■1' .1111! ■■ j

TERRA
Brangenybių Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms
3237 WEST 43rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 ’
L------------- -------------—---- ^,7

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR • 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi- 
m rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas ereit 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 J-3447

A. ABALL ROOFING

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFMYRtS 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST «9Ht STREET 

Tol.: REpublIc 7-1941

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI

I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas [vairip pre* 
kiv. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
-------- ---.. - - .-rf

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit
I-A 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




