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Seimas, išklausęs Vliko Tarybos, Valdybos ir Tautos Fondo 
pranešimus bei Seimo atstovų pareiškimus, nutarė:

1. Seimas paveda Vliko Val
dybai padėkoti JAV prezidentui 
Nixonui už jo skubią reakciją, 
kuria buvo siekiama ištirti lietu
vio jūrininko Simo Kudirkos, 
siekusio azilio teisės, gėdingą iš
davimą sovietams ir už Prezi
dento įsakymą JAV įstaigoms 
bei asmenims, kad panašūs įvy
kiai ateityje nepasikartotų.

2. Seimas ragina visus lietu
vius kiekviena proga kelti aikš
tėn Sovietų Sąjungos vykdytą 
ir tebevykdomą lietuvių tautos

. genocidą.
3. Seimas kaltina Sovietų Są

jungą ir jos jūrininkų nežmo
nišką elgesį su Simu Kudirka, 
norėjusiu išsiveržti iš bolševiki
nio tautų kalėjimo. Seimas įs
pėja Lietuvos okupantą, kad ker
što priemonių ėmimasis prieš jū
rininką Simą Kudirką, jo šeimą 
ir artimuosius bus visuotinai pa
smerktas ne tik visų lietuvių,

: bet ir kitų laisvės principus ger
biančių žmonių. Seimas kaltina 
ir JAV pareigūnus, išdavus Si
mą Kudirką sovietams.

4. Okupuotų Baltjos valstybių 
sėkmingai laisvės kovai vesti 
būtina koordinuoti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos organizacijų 
veiklą, keliant tų valstybių ne- 
priklausomybės atstatymo ktau-r 
simą tarptautinėje plotmėje. Sei
mas siūlo Vliko Valdybai imtis 
iniciatyvos, kad būtų sukvies
tas lietuvių, latvių ir estų vy
riausių laisvinimo organizacijų 
pasitarimas bendros akcijos 
klausimais.

5. Seimas pripažįsta, kad sėk
mingas Vliko darbas yra varžo
mas sąmatos ribotumo. Lėšų trū
kumas ypačiai jaučiamas palai
kant, plečiant ir tobulinant Vli
ko informacijos organizaciją. 
Dėkodamas Tautos Fondui už 
suaktyvintą lėšų telkimą, Sei
mas pritaria fondo planams iš
plėsti savo atstovybių ir įgalio
tinių tinklą, derinant savo darbą 
su Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Bendruomene. Seimas, 
žadėdamas savo ir jo atstovauja
mų organizacijų talką Tautos 
Fondo pastangoms, kviečia lie
tuvių visuomenę dosniai aukoti 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
skiriant tam reikalui bent vie
nos dienos uždarbį per metus.

6. Seimas prašo Vliko Valdybą 
siekti, kad būtų išleista studija 
apie lietuvių etnografines sienas.

7. Seimas liūdi netekęs ilga
mečio Vliko pirmininko prel. My
kolo Krupavičiaus. Su jo mir
timi lietuvių tauta neteko vieno 
iš didžiausių Lietuvos valstybi
ninkų ir laivės kovotojų.

8. Seimas dideliu pasitenkini
mu išklausė pranešimuose pa
brėžtą nuoširdų bendradarbiavi
mą tarp Vliko ir kitų lietuvių 
veiksnių. Sėkmingesniam tar
pusavio bendradarbiavimui pa
siekti, Vliko Valdyba prašoma 
artimoję ateityje sukviesti lais
vinimo organizacijų atstovų pa
sitarimą.

9. Seimas džiaugiasi lietuvių 
jaunimu, išreiškusiu savo gilų 
patriotizmą bei išvysčius! ak
tyvią veiklą ryšium su Simo Ku
dirkos išdavimu.

10. Seimas dėkoja Vliko Val
dybai, Amerikos Lietuvių Tary
bai, Lietuvių Bendruomenei ir 
kitoms lietuvių organizacijoms 
už atliekamą darbą Lietuvos

IŠ VISO PASAULIO i^MOSCOW ‘T.oxm Washington 'AKIS
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DETROITAS. — šeštadienio 
“Detroit News” įdėjo buvusio 
JAV valstybės departamento 
valdininko, buvusio gen. konsulo 
W. H. Christenseno laišką, ku
riame jis prisimena, kad ir jam 
kartą teko spręsti dviejų lietu
vių jūreivių prašymą politinės 
globos, kuri jiems buvo duota.

Charakteringa, kad sovietų 
diplomatai ir tada kaltino pabė- TarP Tokijo ir Washingtono jau veikia komputerių padedamas telekomunikaciją ryšys, 
gusius jūreivius vagystėmis, pi 
nigų pasisavinimu. Diplomatas 
Christensenas sako, kad Simo 
Kudirkos atvejuje valstybės de
partamentas nebuvo be priekaiš
tų ir pareiškė nuomonę, kad pre
zidentas Nixonas reikalus su
tvarkys.

Detroito Lietuvių Organizaci- apie kelionę į Turkiją. Vakar “Chicago Tribune” paskelbė ilgą 
jų Centras pakvietė Christense- , straipsni apie Bražinskus ir jų galimą įsileidimą į Ameriką. Laik- 
ną dalyvauti ruošiamame Vasa-. raščio korespondentas pasikalbėjo su M. Rudiene ir paskelbė įdo- 
rio 16 dienos minėjime, kuriame'mių dalykų apie Amerikos generolų lėktuvo nukreipimą į Tur- 
pakviesti dalyvauti kongreso na- ‘ kiją. Sovietai patys suorganizavę su tam tikršis 
rys Gerald Ford, respublikonų signalais Amerikos lėktuvo nusileidimą Sovietų Są, 
mažumos kongrese vadas, ir Al
tos pirm. dr. Kazys Bobelis. Mi
nėjimas įvyks vasario 14 d.

BONA. — V. Vokietijos vy- “Turkijoje yra kalbama, kad 
riausybė paskelbė, kad atsirado 
daugiau vilčių susitarti dėl Ber- 
lyno. Bonos • atstovas ateinantį 
trečiadienį vyksta į Berlyną pa
simatyti su Ulbrichto režimo at
stovais. Svarbiausias nesutari
mų pagrindas esąs Bonos politi
nės įstaigos V. Berlyne: Vyriau
sio Prokuroro įstaiga, Federali
nis Administracinis Teismas, So
cialinio Draudimo įstaiga ir kt.

TOKIJO. — Japonijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Ameri
ka išveš 10,000 kareivių iš 
ponijos iki birželio 30 d.

MELS

BRASILIA® NAIROBI

Ja-

Prof. J. Kazlausko, kalbinin
ko, neaiški mirtis tebejaudina 
okup. Lietuvos gyventojus. Vil
niaus spauda gruodžio 4 d. pa
skelbė teismo medicininės komi
sijos 8 žinovų — ekspertų pra
nešimą, iš kurio seka, kad J. 
Kazlauskas, š. m. spalio 8 d. din
gęs ir kad lapkričio 17 d. jo la
vonas buvo rastas Neries upėje, 
Vingio rajone. Kūne nebuvę 
rasta sužalojimų.

Pranešimas būdingas, nes jis 
turėjo atsirasti dėl visos eilės 
neaiškumų, gandų. Eltos žinio
mis, prof. Kazlauskas paskuti
nį kartą buvo matomas Vilniaus 
pašte spalio 8 d. Po to jis... din
go. Lietuvoje niekas nemano, 
kad Kazlauskas būtų nusiskan
dinęs ir visiems aišku, kodėl Vil
niaus įstaigos susirūpino pa
teikti žinią apie Kazlausko la
voną, terastą upėje po šešių sa
vaičių. • (E)

laisvinimo bei lietuvybės išlai
kymo baruose.

11. Seimas dėkoja nepriklau
somos Lietuvos valstybės tęsti
numo reiškėjams — mūsų diplo
matams — už jų pastangas Lie
tuvos laisvei ir nepriklausomy
bei atstatyti.

12. Didelė padėka pareiškia
ma lietuvių spaudai ir radijo 
programų vedėjams už didelę 
paramą ir akciją Lietuvos lais
vės kovoje. (E)
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KAIP DABAR YRA SU BRAŽINSKAIS?
Marija Rudienė pasakoja apie saxo kelionę

CIKAGO. — šiądien baigiame Marijos Rudienės pasakojimą

kėjosi už sulaikytus Amerikos ir Turkijos karir 
bėgusius Bražinskus.

Marija Rudienė pasakoja:.7"7"""" '

lėtkuvo pliotas, kuris atskrido j 
Turkiją su dviem studentais pa- 
bėgėliaisr-buvo tas pats, kuris- 
vairavo lėktuvą ir Bražinskų pa
bėgimo metu. Studentų pabėgi
mas buvo plačiai rodomas tur
kų televizijoje ir visi pamatė, 
kad tai tas pats pilotas, nors jis 
mėgino nusikreipti nuo fotogra
fų, visaip sukinėjo galvą ir už
sidengė veidą rankomis.

Turkijoje galvojama, kad tie 
du studentai nebuvo tikri pabė
gėliai. Nors jie prašė Turkijoje 
politinės globos, kuri jiems buvo 
duota, manoma, kad .jie buvo at
siųsti j Turkiją nužudyti Bra
žinskų. Jie, matyt, tikėjosi, kad 
juos turkai patalpins j tą pačią 
stovyklą su Bražinskais, tačiau 
turkų valdžia jų ten nedėjo, bet 
patalpino atskirai. Vienas tų 
studentų po trumpo laiko pabė
go iš pabėgėlių stovyklos ir su
sirišo su vietiniais komunistais.

M. Rudienei dar tebesant Tur
kijoje, vienas aukštas politikas 
jai pranešęs, kad Bražinskų teis
mas jau pradėtas, ši žinia vie
šai neskelbiama, kaip neskelbia
mi įvykiai- su dviem rusų stu
dentais. Turkija nenorinti pa
bloginti ir taip jau įtemptų san
tykių su sovietais.

Jei apeliacijos teisme Bražin
skai bus pripažinti politiniais pa
bėgėliais, tai jų nieku būdu ne
sugrąžins Rusijai, bet gali įvyk
ti dar teismas Turkijoje dėl lėk
tuve įvykusio nužudymo. Būtų 
nuostabu, jei turkų valdžia Bra
žinskus paleistų be bausmės, nes 
taisyklės reikalauja kokios nors 
bausmės, kad ir simbolinės. Tur
kai nori laikytis teisinių prin
cipų iki galo. *

Jeigu teismas nuspręstų, kad 
jie yra kriminaliniai pabėgėliai, 
tai jau būtų rimtas reikalas. Po 
tokio sprendimo sovietai turėtų 
teisępareikalauti, kad jie būtų 
sugrąžinti Rusijai. Visai gali
mas daiktas, kad dar daug lai
ko gali prabėgti, kol vargšai Bra
žinskai bus laisvi, sako Marija 
Rudienė. Turkijos valdžia laiko 
Bražinskų reikalą savo vidaus

; savo paleistais 
ijungoje. Jie ti
ekus išgauti pa

Britanija bijo 
eksportų iuvaržymo

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas . ir Britanijos 
premjeras Heath Baltuose Rū
muose apsvarstė daug tarptau
tinių klausimų. Ilgiau buvo su
stota . prie-Izraelio-arabų kon
flikto, prie britų įstojimo į Eu
ropos Rinką. Buvo paliesti Na- 
to, santykių su sovietais klau
simai ir Persijos įlankos atei
ties reikalai.

Abu valstybės vyrai kalbėjo 
ir apie prekybą. Britanija bijo, 
kad. Amerikos kongresas nesu
varžytų importų. Britanija per, 
metus siunčia Amerikon prekių 
už 2.2 bilijonus dolerių: maši
nų, deimantų ir škotiško viskio. 
Britanija pernai pirko Ameri
koje ui 2.7 bil. dol.:. mašinų, 
lėktuvų, chemikalų, tabako ir 
kai kurių metalų. Suvaržius im
portus Britanijai atsirastų sun
kumų užmokėti už įvežamas iš 
Amerikos prekes.

Rašyti prezidentui
Ryšium su Simo Kudirkos iš

davimu rusams, Vlikas š. m. 
gruodžio 11 d. išsiuntė aplink
raštį laisvojo pasaulio bendri
nėms lietuvių organizacijoms, 
paakindamas jas tuoj rašyti JAV 
prezidentui R. M. Nixonui me
morandumus ir prašyti, kad jis 
viešai pasisakytų Lietuvą, Lat
viją ir Estiją esant nepriklau
somomis, tik sovietų okupuoto
mis valstybėmis ir kad jis per 
Jungt. Tautas bei kitu būdu rei
kalautų panaikinti tų valstybių 
okupaciją ir atstatyti jų laisvę.

(E)

reikalu. Ji nori parodyti vi
sam pasauliui, kad Turkijos ne
veikia didžiosios galybės ir ji 
sprendžia savo problemas gar
bingai ir humanistiškai. Mums 
lietuviams negalima daryti žy
gių, kurie nesutampa su Turki
jos pareiškimais, — baigė savo 
pasakojimą Marija Rudienė.

DARBININKAI PIRMIEJI IŠEINA 
PRIEŠ KOMPARTIJOS DIKTATŪRĄ
VARŠUVA. — Vakarų Europos žvalgyba pastebėjo didelį 

kariuomenės judėjimą Lenkijoje, Rytų Vokietijoje ir Čekoslova
kijoje. Manoma, kad siekiama atkirsti Lenkijos sritis, apimtas 
darbininkų riaušių. Lenkų radijas pranešė, kad Gdanske, Gdynėje 
ir Sopote jau ramu, tačiau buvusiame Stetine, dabartiniame šče- 
cine, dar tevevyksta darbininkų streikai, prasidėję Warski laivų 
dirbtuvėje. Radijas pabrėžia, kad darbininkų plakatai saką, kad 
jų streikas yra ekonominis, bet ne politinis.

Sovietų žydas 
gavo pilietybę

Lietuvių demonstracija prie 
valstybės departamento

WASHINGTONAS. — Valsty
bės departamentas paskelbė, kad 
Sovietų Sąjungos gyventojui Le
onidui Rigermanui ir jo motinai 
yra pripažįstama Amerikos pi
lietybė. Rigermanas pagarsėjo, 
kai sovietų milicija kelis kart jį 
sustabdė prie Amerikos amba
sados vartų. Dėl bandymų Įeiti 
į ambasadą Rigermanas turėjo 
praleisti 6 dienas kalėjime. Ame
rika įteikė po paskutinio Riger
mano sulaikymo oficialų protestą 
sovietų valdžiai, prikišdama kon- 
sularinės sutarties laužymą. 
Rigermano tėvas buvo Rusijos 
žydas, kuris atvyko Į Ameriką 
ir čia gavo pilietybę. Jis vedė 
amerikietę, gimusią Brooklyne 
ir su ja grįžo į Sovietų Sąjungą 
1930 metais, čia gimė Leoni
das Rigermanas, Maskvos fizi
kas, kompiuterių specialistas, 
jo tėvas, yra miręs, tačiau . 'jis 

i kreipėsi į Amerikos įstaigas pra
šydamas pripažinti jam Ameri
kos pilietybę pagal motinos gi
mimo teisę ir tėvo natūralizaci
jos teisę. Valstybės departamen
tas pripažino, kad priėmimas so
vietų pilietybės neatėmė Riger- 
manams Amerikos pilietybės.

Pavergtų tautų 
laisvės problemos 
Antanas J. Rudis, Lithuanian

Forum vedėjas, padėjo suorga
nizuoti pavergtų tautų laisvės 
problemų svarstymą WGN ra
diją. Antradienį gruodžio 22 d., 
nuo 8 valandos vakaro iki 10 
vai. vak. .WGN, Dan Price Line 
720, svarstys laisvės problemas.

Antanas J. Rudis kalbės Lie
tuvos;. Latvijos ir Estijos paver
gimo klausimu; Dr. Fr. Schwart- 
zenberg, Loyola Universiteto 
profesorius, kalbės čekų laisvės 
klausimu, o adv. Spray Regen, 
šiomis, dienomis-pravažiavęs iš 
Rusijos, kalbės apie žydų ne
laisvę komunistų valdomoje So-1 
vietų.Sąjungoje.

Klausytoj ai. galės-klausti ir 
gaus/rimtus : atsakymus.

----------r-—'■

Padėka komisarui
Pavergtųjų Europos Tautų Dabar lieka klausimas ar su šiuo 

Seimas; s-.m. gruodžio mėn. 10 Sprendimu sutiks Sovietu vai
ri., New Yorke minėjęs Žmogaus1 j^ja

Lenkijos pranešimais, Gdans
ke darbininkų ir jaunimo riau
šės padariusios 3.3 milijonų do
leriu nuostoliu.

“Christian Science Monitor” 
iš Vienos pabrėžia, kad Lenkijos 
neramumai prasidėjo darbininkų 
tarpe, Gdansko uoste. Panašiai 
Vengrijos 1956 metų sukilimas 
prasidėjo didžiausioje vengrų 
plieno liejykloje. Čekoslovakijo
je darbininkai irgi buvo prie
kinėse linijose, kai Dubčekas 
pradėjo savo reformas. Darbo 
unijos ilgiausiai ir atkakliausiai 
gynė Dubčeko reformas, nors 
Čekoslovakija jau buvo okupuo
ta sovietų kariuomenės.

Paskutinis Lenkijos sukilimas 
1956 metais irgi prasidėjo Poz
nanės vietiniame mašinų fabri
ke, o dabartiniai neramumai 
prasidėjo uosto krantinių darbi
ninkų ir laivų statybos dirbtu
vių darbininkų tarpe.

Po Poznanės įvykių Gemulka 
pripažino, kad darbininku skun
dai buvo teisėti ir kaltino “be
dvasę biurokratiją” dėl darbo 
žmonių gyvenimo lygio kritimo. 
Tačiau tvarka liko ta pati ir dar
bininkų būvis nepagerėjo.

Komunistų režimai satelitų 
kraštuose turėtų pasimokyti iš 
įvykių Lenkijoje. Jie nuolat pa
sauliui kartoja, kad komunistų 
diktatūra yra darbininkų remia
ma, kad “socialistiniai kraštai” 
yra darbininkų rojus, tačiau gy
venimas rodo, kad taip nėra ir 
patys darbininkai pirmieji išei
na prieš partijos diktatūrą.

Teisių' Dieną, priėmė nutarimą, 
kuriuo! išreiškiama padėka J. 
Tautų-Pabėgėlių reikalų aukšta
jam komisarui, pasisakiusiam 
Simo -Kudirkos išdavimo reika
lu. PET Seimas pareiškė viltį, 
kad Komisaras toliau seks Ku
dirkos klausimą, pradės tyrinė
jimus pagrobto lietuvio jūrinin
ko likimo klausimu ir reikalaus 
Kudirkos išlaisvinimo. (E)

“Chicago Tribune” pranešda
ma apie Rigermano reikalą, ta
me pačiame straipsnyje prime
na Simo Kudirkos klausimą, pa
brėždamas, kad Rigermano pi
lietybės palankiam išsprendi
mui galėjo turėti reikšmės Simo 
Kudirkos, incidentas, po kurio 
iškilo Rigermano klausimas.

Kartu laikraštis praneša, kad 
Washingtone prie valstybės de
partamento demonstravo apieSAO PAULO. — Brazilijoje 

užsidegė Volkswagen© automo- j lietuvių, kurie nešiojo plaka- 
bilių fabrikas, žuvo 15 darbinin-1 Prieš komunizmąjr prieš Pa
kų ir 200 buvo sužeisti.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija kreipėsi į Boną siūlydama 
gruodžio 23 d. pradėti naują pa
sitarimų dėl Berlyno sesiją.

krančių Sargybą. Tyliai pasi
meldę lietuviai po 5 minučių iš
siskirstė. Valstybės departa
mentą saugojo apie 20 policinin
kų, tačiau jokių incidentų nebu
vę.

Prezidentas Nixonas paskyrė demo- 
krat<, buvus} Texas gubernatorių, 
John Connally nauju iždo sekretoriu

mi vietoj David Kennedy.

Riaušės JAV bazėje 
Okinawos saloje

NAHA. — Okinawos salos gy
ventojai sukėlė prieš amerikie
čius protesto demonstraciją, ku
ri baigėsi riaušėmis. Priežastis 
buvo vieno japono sužeidimas 
Koza Maromi gatvėje, netoli 
amerikiečių bazės. Amerikiečio 
vairuojamas automobilis sužeidė 
gatve einantį japoną. Netrukus 
du tūkstančiai japonų atvyko j 
Kadenos bazę, įsibrovė į vidų 
ir ėmė deginti bazės pastatus 
ir automobilius.

Riaušėse sudegė bazės mokyk
la ir sargybos būstinė. Sunaikin
ta ar sužalota 82 automobiliai, 

’iš jų šeši karinės policijos džy-

Laiškai kongresui
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas 

š. m. gruodžio 11d. išsiuntė te
legramas JAV Kongreso Atst. 
Rūmų užsienio klausimų pako
misei, svarstančiai S. Kudirkos 
išdavimo klausima. Pareikšta 
padėka už išsamius apklausinė
jimus, prašyta, kad jie būtų tę
siami, iškeliant ir aplinkybes,, 
kurios lietuvį Kudirką privertė 
vykdyti jo desperastišką šuolį į 
laisvę (sovietų teroras okup. 
Lietuvoje, okupacijos padari
niai, gyventojų laisvės troški
mas ir pan.).

Telegramos pasiųstos pakomi
sės pirmininkui Wayne L. Hays, 
Ohio valst. atstovui Rūmuose ir 
penkiems pakomisės nariams: 
James G. Fulton, Pa., Brad
ford F. Morse, Mass., Edward 
J. Derwinski, Hl., John C. Zab- 
locki, Wis., ir Roman C. Pucins- 
ki, Ill. Lietuviai skatinami mi
nėtiems Atst. Rūmų nariams ra
šyti, ypač jų atstovaujamose 
valstijose, be to, atskirai ir pa
komisės pirmininkui. Adresas: 
US Congress, Washington, DC., 
2515. (E)

♦ Italijoje įsigaliojo skyry
bų įstatymas.

pai. Sužeistų buvo 35 asmenys. 
Okinavos policija paliko riau
šes raminti patiems amerikie
čiams.



3. ULEVIČIUS

L V. OPEROS IR BALETO 
AUKSINĖ SUKAKTIS

šių metų gruodžio mėn. 31 d. 
k^nk^ rinkit*imt metu flUCt

fetuvos Operos įsikūrimo; tą

tų, buvo pastatyta pirma lietu
vių kalba opera. Ta proga norė
tųsi kiek smulkiau, kad ir trum
pai, supažindinti skaitytojus su 
operos organizavimosi darbaisir 
bendrai su jos svarbumu Lietu
os gyvenime.

Kaip pačios Lietuvos nepri
klausomybės kūrimasis, taip ir 
visos kitos Lietuvos kūno dalys 
panašius vargus, didesnėje bei 
mažesnėje formoje, yra kentė
jusius. Taip pat vargingą savo 
gyvenimą pradėjo ir mūsų ope
ra. šia proga reikia pažymėti, 
kad opera yra vienas sudėtin- 
giausių sceninio meno kūrinys.

mą, choro dalyvavimą ir t. t. 
Turint tą visą sunkumą ir sūdė- į 
tingumą galvoje, paprastai sta- 

. tonai tokie dalykai tik ten* kur 
didelis išteklius lėšų, daininin
kų, orkestrantų, dirigentų, pie-i 
sėjų, atitinkamos patalpos ir t. 
p. Tuo tarpu pas mus nieke to 
nebuvo, ir kuomet šiandien pri- 
siineoarna pirmuosius darbus, 
net juokas ima.

Lietuva gyveno vos antruosius! 
metus nepriklausomybės, netu
rėdama nei savo valiutos, nei 
reikalingų ginklų, nei kariuome- j 
nės tinkamai kuo aprengti ir 
dabojant nuo priešo rubežius, Į 
dar ginklams tebeskambant, me- j 
nininkai pradeda rūpintis menu. ] 
1920 m. pradžioje lyg gandrai! 
pradeda iš įvairių kraštų grįžti~ vrvtvv*** V*k7 W M. A va

Joje dalyvauja šios meno šakos :• ‘ visokie menininkai: tapytoj ai, i
statyba (dekoracijų statymas)-, skulptoriai, muzikai, daininin

kai, dramininkai, poetai. Susi
rinkę keliolika asmenų susibūrė

paišyba (dekoracijų piešimas, 
grimas), vaidyba (dramatinis
scenos menasV choreografija-j vieną organizaciją — “Lietu-

Rlįeno vamzdžiai ir vamzdeliai yra įvairaus dydžio. Šis įvairiu for
mų piešinys sudarytas iš skersinio piūvio įvairiu metaliniu vamzdžiu.

Kartu sudėti jie- sudaro dekoratyvinį efektą.

gelbėjo: visuomet prisiųeaavo ii 
kariuomenės orkestrų pavienius 
reikalingus asmenis, k. t.: iš Uk
mergės, Kėdainių, Alytaus ir ki
tų kariuomenės dalių. Kai trūko 
kokiai nors rolei solisto, buvo 
ieškoma Ministerijų raštinėse, 
ten jų daug buvo surasta. Su di
deliais vargais visas dalis ap-

(šokiai,, baletas), muzika (orkes
tras), vokalinis menas (solistai, 
etc.), šviesa (scenos, ir dekora
cijų išvaizdos sujungimo prie
monė) ir daug kitų čia neišvar
dintų- dalykų. Nereikia pamirš
ti,- kad- išvardytos visos meno ša
kos pačios per save yra savisto- 
AUjfe ur\gerai veikia vienos.

Tat opera yra tokia milžiniš
ka paminėtų, vienon čielybėn 
sujungtų, įvairių menų šakų jun-. 
ginys/ kur paprastam žmogui, 
pirmą kartą jon patekus, sunku 
yra Viską iš karto pamatyti ir 
pastebėti, nes paprastai pradžio
je, iki įprantama, pajėgiama vie
ną dalyką sekti;' būtent : jei se
kamą. Vaidinimą,7tai -negirdima 
m uzšpšj . arba : neatkreipiama

vių Meno Kūrėjų Draugiją”, i 
Draugijos nariai pagal savo spe-
cialybę pasidalino į sekcijas;;aBU pritariant. Kadangi šalia 
susikūrė 1920 m., gegužės mėn. į veikė ir dramos sekcija, tat Me- 
muzikos sekcija, kurion įėjo šie;no Kūrėjų Draugija pasistengė 
muzikai: Galaunienė, Grigaitie-'i& >liesto Valdybos išnuomoti te- 
nė, J. TaHat-Kelpša, Naujalis, a^^ galėtų savo pastaty- 
štarka* V. Žadeika, J. žilevi- ihus pradėti, jei jte įvyktų (visa 
čius. Tai buvo pirmasis muzi-i atefeūaa tuolaikiniam lietu
kų būrys, o vėliau prisidėjo gĄ- į cer}tre Kaune)-; to teatre 
žę iš užsienio: Kačanauskas, Bie-' administratorium heka pakvies- 
liūnas* Byra. Iš šio būrio nei vie-1 ^as J- Žilevičius.
no nebuvo, kuris būtų kur nors! Teatras buvo labai geistas, 
operoje 
(Išskyrus Grigaitienę ir 
būną, kuriuodu Rusijoje porą 
menkučių rolių, pripuolamai ope
roje buvo porą, kartų vaidinę).
Neatsižiūrint į tai, buvo pradėta 
svarstyti apie pastatymą: ope- 

visai atidos į dekoracijų būvi- rų. lengvesnių atskirų scenų, pi-

P

Lietuvoje galime atidaryti pir
mąją lietuvių operą.”

kyti K. Petrauskai pasiėrnū pa- 
gelbon dramaturgą K. Glinskį.

Dekoratoriaus nebuvo, tik vė
liau atsirado VL Didžiokas, kuris 
šiek tiek senas dekoracijas api
plovė, vieną kitą dalį padirbo ir 
viskas buvo premjerai paruosta.

Rūbų teatre nebuvo, pirkti lė
šų irgi nebuvo, tat Taryba nu
tarė, kad artistai vaidintų pa
prastuose išeiginiuose rūbuose. 
VieninteMs tuomet štarka turė
jo būrelį mėgėjų chorą; jis pa
sižadėjo paruošti diorą, bet cho
ro praktikom nebuvo- tinkamo 
kambario, reikėjo ieškoti kitur. 
Su dideliais vargais tą sutvar
kius, reikia galvoti apie orkest
rą, kuria operoje- ftuidamentas: 
nebus orkestro, nebus operos, 
čia reikėjo šauktis pagelbon “vi
sų šventųjų”.

Muzikantų yra, bet tinkamų 
maža, o antra, nėra iš ko apmo
kėti; vieną kartą gali dykai pa
griežti, bet kitą — reik vis vien 
apmokėti, žydelių 99%, lietuvis 
vienų-vienas smuikininkas, ku
ris tinka operoje griežti — Leš- 
kevičius. Trūko Kaune kai ku
rių instrumentų — apsieinama 
be jų, nes jų Lietuvoje tuomet 
nebuvo (fagotas, anglų ragelis). 
Styginius sudarė šiaip taip, bet 
jie visi tarnauja restoranuose 
ar kavinėse. Tą įstaigų savinin
kams menas ir tautos garbė tuo
met rūpėjo vienaip, kaip ir pa-

- tiems muzikantams — kaip- šu- kasoje gauti bilietų^' ..stengėsi 
niui penkta koja. Todėl, kur sa
vininkas leidžia vakaro operoje- 
griežti, ten muzikantas politi
kuoja, kad daugiau markių ga u-j-kartus pabrangintomis kaino- 
tų (tuomet dar vokiečių mar
kės ėjo),, o kur savininkas ne
leidžia — ten muzikantas neva 
nori eiti; jų tarpe beveik visi 
svetimšaliai, todėl teko kreiptis 
į Vidaus Reikalų Ministerį R..
Skipitį ir į karo komendantą pa-

jis sakė. Daugeliui ašaros aky
se žibėjo, tai džiaugsmo ašaros, 
pan aJluu kaip žibėjo susilaukus 
pirmos lietuvių kalba spausdin
tos, laisvę spaudai atgavus, kny
gos. Tai buvo momentas, kurio

tvarkę, per du mėnesius darbo, niekas neužmirš iš tų, kurie tu- 
operą buvo galima pastatyti dir- tėjo laimės ten būti. Ir štai, šią 
bant ištisas dienas — net kai ku
rias sektis — ypač paskutinės 
savaitės.

Kuomet spaudoje buvo praneš
ta apie operos būsiantį vaidini
mą,. mieste ir provincijoje, inte
ligentų tarpe buvo dvi nuomo
nės griežtos viena kitai, kurios 
turėjo gerą skaičių šalininkų. 
Vieni kalbėję, kad tai tik sva-- 
jonės ir vaikų darbas, kiti — 
kad viskas pasiseks. Visi tomis 
mintimis ir gyveno. Pradėjus 
bilietus ruošti parduoti; neužsi
darė administratoriaus, tuomet 
gyvenusio teatro, rūmuose, du
rys ištisas dienas. Vieni sten
gėsi patekti vaidiniman, jausda
mi didelį istorinį įvykį, kiti 

: įdomumo dėlei. Kadangi teat-' 
ras buvo vos 506—600 sėdynių* 

; atskyrus valdžios miesto valdy
bos, diplomatinio, korpuso, sei
mo prezidiumo vietas* pardavi
mui liko, labai mažas skaičius bi
lietų. Seimo- nariai ah'kiti ^y- 

;mūs asmenys, kurie .nesitikėjo

graudingai džiaugsmingą valan
dą, staiga pasikelia uždanga ir, 
kaip perkūno griausmas, su
skamba visų solistų lūpų, choro 
orkestrui pritariant “Lietuva 
Tėvynė mūsų”. Po to prasidėjo 
overtiūra, ir opera jau pradėjo 
pirmuosius žingsnius savo gy
venimo. Vieni solistai drebėjo 
.iš baimės, kiti iš nuovargio. Nie
ko stebėtino, nes nemažas skai
čius tuomet “solistų” buvo vos ke 
lias valandas prieš- vaidinimą iš 
raštinių nuo darbo atėję. Nesant 
užtektino skaičiaus profesionalų, 
reikėjo imti bile ką į mažesnes 
partijas* bije sugebėtų atlikti. 
Todėl pirmieji operos žingsniai 
buvo labai svyruojantys: nebuvo 
repertuaro, nebuvo tiek balsų, 
kad būtų galima statyti bile ko
kią operą, o kur gaidos, vertimai 
ir t. t.. Buvo momentų, kad ro
dėsi* jog visas darbas žus, nes 
nėra kas. statyti, o praleidus ke
letą “Traviatos” vaidinimų, to
kiam mažam mieste kaip. Kaune, 
reikėjo tuoj kitą veikalą duo
ti, jei norima operos garbę pa
laikyti. Buvo greitomis pasta
tyta vasario 16’ dienai M*. Pet
rausko “Birutė”,, bet pasirodė 

jper menkas veikalas. Nors stip
riai pertaisytas visgi’ tegalėta 3 
kartus praleisti. Publikos pra
dėjo trūkti, nors pastatymas 
“Birutės” atsiėjo keliolika kar
tų brangiau, negu “Traviatos”. 
Tą laiką užpildyti, iki naują ope
rą bus galima pastatyti, o K. 
Petrauskas su A. Sodeika buvo 
išvykę Italijon, operą lyg liki
mui' palikę, buvo ruošiami kon
certai laikas nuo laiko “Travia
tos”' pastatymams- paįvairinti.

(Nukelta į. 5. psl.)

nė, tat savaime aišku, jis di
džiausias autoritetas buvo visa
me darbe, nes visi kiti šiame 
darbe buvo lyg viščiukai iš 
kiaušinio tik išsiritę. Kvartetas 
pasidalijo pareigas .sekančiai • 
St. šilingas, palaikydavo ryšius 
su reikalingais asmenimis; Tal- 
lat-Kelpša — dirigento, nors ne
buvo to studijavęs, bet kaipo 
rimtas teoretikas-kompozitorius 
galėjo tą darbą nugalėti, J. Žile
vičius — Tarybos sekretoriaus 
ir Operos administratoriaus pa
reigas. K. Petrauskas — ant vi
sų vyriausias. Viši be mažiau
sio pasipriešinimo, visus jo ope
ros mene nurodymus aklai sekė, galbos. Kai su jais buvo pasi
jo žodis buvoMsiems šventu lai- kalbėtą, tuomet iš karto, visi nu- 
komas. Susitvarkius tokiam apa- matyti asmens pribūvi į prakti- 
ratui, darbas tuoj prasidėjo vi
su smarkumu.

Nutarta statyti operą “Tra
viata” muz. Verdi. Reikia visų kas ir jo padėjėjas J. Byla pa- 
pirma knygų, o jų nėra Lietu-i 
voje. Telegramomis išrašytos 
greit pribuvo iš Italijos, bet ne
ilgai trukus pranešė leidėjai, kad 
dainininkams.jie knygas siunčia, 
bet jei norėsite orkestrui gai
das gauti (jos yra visai kitokios 
negu dainininkam), tat turite už
simokėti už vaidinimo teisę tam 
tikrus nuošimčius, nuo kiekvieno 
vaidinimo pajamų, — orkestro 
gaidos yra leidėjų monopoly 
(Traviatos — beveik ir visų ki
tų su maža išimtim Italijoje).

Gavę gaidas, tuoj pradėjo vi
si darbuotis visu smarkumu. Tik 
buvo didžiausias vargas, su lie
tuviškais žodžiais, nes opera 
spausdinta jtalų. ir . vokiečių 
tekstais, o išversti visą veikalą* 
kuris apie 3. vai. tęsiasi — tai 
ne valandos darbas. Vertimą pa
skubomis pagamino poetas 
Faust. Kirša; o koks darbas 
teksto į knygas įtraukimas po 
gaidomis, kad tiktų. Vienur žo
džių daug, kitur per maža, kitur 
reikia visai tekstą keisti, nes jis 
dainuojant neskamba ir 1.1. Tai 
buvo baisus darbas, kur dirigen
tas ištisas dienas ir naktis sė
dėjo iki-visus tekstus sutaikė.

Praktikos prasidėjo teatro ad
ministracijos raštinėje — ma
žam kambarėlyje; ten buvo po
ra senų kėdžių, aplūžęs stalas ir 
pianas iš žemės Ūkio Ministeri
jos gautas, kurs buvo bėgant 
nuo vokiečių* kieno tai paliktas, 
be savininkų? Artistai sėdėda
vo ant palangių ir atsirėmę dai
nuodavo. Kuomet reikėjo solis
tams ruošti' partijas, nebuvo 
kam pianu palydėti, reikia pia
nistų, o savo dar nebuvo, reikėjo 
vaikštinėti po kavines ir muzi
kantų tarpe ieškoti “pianistų”. 
Atsiranda keletą žydelių iš Vii-į 
niaus, bet geriausias pasirodė i 
visai jaunutis* tuomet dar pus
berniukas L. Hofmekleris. Su
tvarkius šį dalyką, tuoj reikėjo! 
ieškoti suflerio, žmonių visur 
trūksta, paieškojus nesirado, tat1 
reikėjo pasiimti administrate- j 
riui tuo tarpu šį darbą, iki galų' 
gale pasipainiojo A. Vanagaitis, 
“Margučio” redaktorius. Bet 
tai jau buvo po pirmo pastaty-j 
mo. Režisuoti ir scena sutvar-t

-įvairiais būdais juos, gauti. Atsi
rado ir perkupčių* kurie norėjo 
savo/ patarnavimus siūlyti kelis

-mis. Vienu žodžiu,, tuomet višų 
akys buvo- nukreiptos į operą.

štai lauktoji valanda, gruodžio 
mėn. 31 d. 7 vai. 15 min vak.. 
Pasirodė scenoje St., šilingas, 
Operos Tarybos Narys* prakal
bėdamas į pilnutėlę salę kimšte 
prikimštos publikos* “Daug yra 
tautos gyvenime svarbių, etapų, 
prie kurių tauta prieina tik per 
šimtus metų* Vienas tų istori

zmų etapų, lietuvių tautai bus šį 
.diena* šiandien susilaukėm tos 
dienos, kada nepriklausomoje

vaidines ar' dirigavęs Lan^ ^a-u^ buv0 išdaužytų, du- 
Bie- r-’s nevisos tvarkoje, šviesa men

ka, dekoracijos senos, nudėvė
tos. Nei rūbų, nei scenai baldų; 
publikai kėdės suklerusios, čirš
kėdavo, jei kiek pasijudindavo. 
Sienų tinkas kur nekur buvo pa
kenčiamas, per stogą vanduo bė
ga; artistų kambariuose nebuvo 
kėdžių nei- langų, jie buvo popie
riais užlipyti ir skurliais užkai
šioti. Taip atrodė tuomet vie
nintelis Kauno miesto teatras. 
Kadangi ir už tą daržinę rei
kėjo miestui mokėti nuomą, o 
draugija neturėjo tam lėšų, te
atras buvo išnuomojamas šo
kiams, baliamšj-žydų ir rusų vai
dinimam, retkarčiais vokiečių ir 
lietuvių ruošiamiems koncer
tams.. Iš gaunamos nuomos bu
vo apmokama alga tarnauto
jams, miestui nuoma, o pelnas 
ėjo būtiniems dalykams taisy
ti- bei naujiems įsigyti.

1920-m. vasarą grįžta iš Rusi
jos Kipras Petrauskas, iš Ame
rikos M. Petrauskas ir A. Sodei
ka. Jie, suruošę po koncertą, iš
važiavo į Vilnių (tuomet lie
tuviai buvo Vilniuje) operetės 
organizuoti su M. Petrausku 
priešakyje. Kauniškis muzikos 
būrelis savo darbą tęsė toliau 
ir praktikos pavienių operos sce
nų prasidėjo dainininkės Grigai
tienės bute. Buvo manoma sta
tyti senas iš op. “Eugenijus 
Onieginas” Čaikauskio. Pirmuo
sius operos statymus pasižadė
jo finansiniai paremti D-jos 
Valdyba. Tuo tarpu užima len
kai Vilnių ir broliai Petraus
kai su Sodeika atsiranda Kaune. 
Dar besant Petrauskams Vilniu
je, kauniškis būrelis buvo pa
siuntęs du kartus pas juos sa
vo pasiuntinį Kačanauską kvies
ti juos prisidėti prie operos kū
rimo darbo, nes būrelis buvo įsi
tikinęs, kad jiems atvykus, dar
bas eis greičiau ir bus galima vi
są kokią nors operą pastatyti, 
bet jie griežtai atsisakė. Kuo
met jie atsidūrė Kaune, tai K. 
Petrauskas vėl buvo kviečiamas 
ir sutiko, ir tuomet gavęs iš Me
no Kūrėjų Draugijos savo veiki
mui visą laisvę, ėmėsi darbo. 
Pasikvietė atitinkamus‘jo nuo
mone operai bendradarbius se
kančius asmenis: St šilingą, J. 
TaUat-Ketpša, J. Žilevičių ir pats 
K. Petrauską. Meno Kūrėjų 
Draugija šių vyrų kvartetą pa- 

i vadino Operos Taryba, šis kvar- 
* tetas ir yra faktiškai Lietuvos 
Operos įkūrėjas, šio kvarteto 
dėka opera švenčia savo jubilie
jų. Kadangi K. Petrauskas bu
vo vienintelis autoritetas ope-

i ros darbuotėje, nes jau Karališ
koje rusų- operoje laurus sky-
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Q T Ą SUSIVIENIJIMAS 

KZ J-/XX AMERIKOJEIM

— jau 80. mėty tarnauja* lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
,£iau kaip 4 SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo- apdraus-

* tiems nariams: ' *— r ' i-
— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy 

hės apdraudą ir iisoje pašaipu, kuri yra pigi, nes SUS1V4£-
. NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
. pagalbos pagrindu.

, SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir sausi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti žvairių klasių reikelinsiausias apdraudas nuo £100.00 
iki $10lQOO.QO, -

SLA — jaunimui duoda gerą. Taupomąją Apdraudą • Endowment ln» 
“ sufance; kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslą studi

joms ir gyvenimo pradžiat
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrattdą.

. už Sl.OOO.OO apdraudos fik S3.60. mokesčio metama
SLAAKCIDENTALi: APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 

' nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ, ir draugijų na*
— riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 

.' j metus.
SLA? — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 

. veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

SLA

ar

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
’ i i — Sek pasaką, mamyte,

Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Peftrsomeni

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU KĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio.
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl, S1.80.

4. Stasė Vanagaitė. - Petersonienė, LAUMt OAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. 3. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl.; 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių Ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodtikienės ' 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jenas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai.; 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai-1 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO; ILL. 60£fl,<< '

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

KtsKfcLtS, pasaka

kas ir vaidinimą,. Kur- reikėjo, 
pučiamųjų., instrumentų,, tai 
Krašto Apsaugos. Ministers žu-

It’s nestled, at the bottom of the Christ
mas stocking. It’s a U.S. Savings Bond.

ėst rate oa iH ILS. Savings Bonds—for E 
Bands, 5į£% when held to maturity of 5 
yean 10 month* fine year). That 
ertra.34%, payable as a bonus at matur-

was

O

3 .>

Chicago, Ill 60608
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ANTANAS PILIONIS

LIETUVIŠKA PARAPIJA K LIETUVYBE
(Tęsinys)

Kokios gi menkos aukos nau
jųjų ateivių lietuvių parapijų iš
laikymui. Kaip jų mažai įsijun
gia į jos veiklos barus. Antai, 
vartau vienos, kitos savaitės 
Marquette Parko, Chicagoje lie
tuvių parapijos laikraštėlį. Skai
tau pavardes aukotojų, kurie net 
šimtines yra įteikę bažnytinių 
rūbų įtaisymui. Deja, ten nefi- 
guruoja nė viena pavardė nau
jai atvykusių lietuvių. Nors šių 
ne vienas čia gan gerai stovi ir 
jo paaukota dešimkė ar šimti
nė tikrai nesumažintų jo kiše
nės. Taigi, kas remia lietuviš
kas parapijas, kas sielojasi jų 
išlaikymu, ar ne senesnioji kar
ta?

Tiesa, naujesnieji daugiau re
mia vienuolynus, turi tam tiks
lui net rėmėjų būrelius suorga
nizavę. Bet turint prieš akis 
gyvus faktus, kurie liudija kaip 
greitai tokie lietuviškieji vie
nuolynai nutautę ja, kaip šian
dien jų nariai ne tik lietuviams

ba? Sakysim, Marquette Parke, 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
kiekvieną dieną, rytais vaikai 
meldžiasi grynai angliškose Mi
šiose. Kuriose nė vieno lietuviš
ko žodelio, nė vienos lietuviškos 
giesmelės. Deja, dėl to tėvai ir 
lituanistikos mokyklos mokyto
jai nesisieloja. Ar lietuviškoji 
liturgija bažnyčioje nėra litua
nistikos tąsa ir lietuvybės puo
selėjimas?
Ar nebūtų naudinga, kad moky- 

kytojai ir tėvai, kurie rytais yra 
laisvi nuo darbo, kartu su vaikais 
dalyvautų lietuviškose pamal
dose, kuriose vaikai giedotų tra
dicines lietuviškas giesmes, ir 
tie patys vaikai būtų lietuviš
kų Mišių komentatoriais. Kodėl 
iki šiol tėvai ir lit. mokytojai 
tyli ir neprašo kunigų leisti vai
kučiams bent vieną kartą savai
tėje bažnyčioje lietuviškai pa
simelsti? Jei tėvai ir lituanis
tikos mokytojai tokiose vaiku- 
dalyvavimo angliškose Mišiose, 
nors vieną kartą būtų dalyvavę

Lošti paprastą krepšini yra vieni niekai, palyginus su Newbury, Ohio 
mokyklos krepšiniu, kuris lošiamas važinėjant vienračiais. Visi tos 

mokyklos 12.8 vaikai gerai ištreniruoti vienragiu meno.

svetimi, bet tiesiog lietuviškumo 
nepakenčia. Tik prisiminkime 
seserų kazimieriečių, prančiškie- 
čių, tėvų marijonų vienuolynus, 
kiek ten šiandien beliko lietu
viškumo? Toks likimas laukia 
ir visų kitų, anksčiau ar vėliau 
įsteigtų. 0 ar seniai lietuviai 
vienuoliai saleziečiai rinko au
kas ir jau buvo surinkę kelias
dešimt tūkstančių dolerių įsteig
ti lietuvišką centrą, o kur jis, ar 
ne svetimi užvaldė?

Spaudoje buvo daug rašyta 
apie Pirmąją šv. Komuniją lie
tuviškai. Buvo net demonstra
cijos surengtos su juodomis vė
liavomis prie vienos klebonijos 
durų. Už tai tėvų negalima 
smerkti, nes tai tėvų teisė ap
spręsti kuria kalba jų vaikai pri
valo melstis. Bet ar Pirmosios 
šv. Komunijos maldos yra lemia
mas veiksnys vaikuose ugdyti 
lietuvybę ? Ar gi, nesvarbiau bū
tų ir daugiau būtų laimėta lie
tuviškumui, jei vaikai, kurie lan
ko lituanistinę mokyklą, -galė
tų turėti savaitės bėgyje bent 
vienas šv. Mišias lietiisiųkaT-

tada būt supratę, kad jų visos 
savaitės lituanistikos pamokos 
yra nustelbtos vieno ryto vaikų 
dalyvavimo a ngliškose Mišiose. 
Tada būtų nuosekli kova ir dėl 
šv. Komunijos lietuvių kalboje.

Garsiai šaukiama suvažiavi
muose, spaudoje nepamirškime 
tautinių, religinių tradicijų. 
Gegužės mėnesį vakarais bažny
čioje giedamos lietuviškai gegu
žinės pamaldos. Bet kas gi jose 
dalyvauja? Gi senosios kartos 
moterėlės, dar viena kita nau
josios tai ir viskas. Tuo pačiu 
metu lietuvių vaikai laksto gat
vėse, krykštauja, čia pat prie 
bažnyčios durų, bet jų niekas ne
nuveda bažnyčion. Tėvai sėdi 
sau ramiai ant moderniškų bal
konų, klausosi lakstančių vaikų 
spygavimų, bet nemato reikalo 
vaikus nusivesti bažnyčion ir 
ten lietuviškai pagiedoti. Tas 
pats pasakytina ir apie Vėlinių 
vakaro pamaldas bažnyčioje. O 
vis tik koks mažas skaičius jo
se dalyvauja.

Turime ir Jaunimo centrą. 
Tai labai naudinga jaunimūrug^

Muz. K. Steponavičius su “Pirmyn” 
choru grįžta į sceną

Jau persirito ištisas dešimt- tinki atgimimo metais. Tada 
kai nepalankių aplin- šio choro priešakyje atsistojo 

buvo nutilęs jaunas, gabus, vos prieš metus 
baigęs Čikagoje muzikos kon
servatoriją, nepaprastos ener
gijos vyras, Atlanto pakrantė
se gimęs sąmoningas lietuvis 
— muz. Kazys Steponavičius. 
Šis dvidešimt penkerių metų 
vyras jau tada turėjo devyne- 
rių metų chorvedybos patirtį. 
Jis tuo metu vadovavo net ke
turiems chorams. Taigi keturi 
savaitės dienų . vakarai buvo 
skiriami skirtingų chorų repe
ticijoms. — Kazys Steponavi
čius, su chorvedžio talentu gi
męs ir įgijęs tvirtą teoretinį bei 
praktinį .pasiruošimą, “Pir
myn” chorą padarė ne tik dar
niai skambantį, bet ir savo tė
vu krašto — Lietuvos — meile 
pulsuojantį sambūrį.

Jo vadovautas “Pirmyn”

metis,
kybių paveiktas, 
ietuvių tarpe plačiai išgarsėjęs 
“Pirmyn” choras. Jis, kaip bu
vęs pajėgiausias Čikagoje lietu
vių choras, ne tik skambiomis 
dainomis, bet ir operečių — 
net kelių operų šiame mieste 
pastatymų pradininkas, per 
kelis dešimtmečius džiugino 
lietuviškąją išeiviją. Jei ne tas 
tylos dešimtmetis, kiek daug 
vertingų koncertų, pirmaeilių 
operečių per tą laiką būtų bu
vę pateikta lietuvių visuome
nei.

Nuo savo įsikūrimo — 1909 
m. — per 21-rius metus “Pir
myn” choras pergyveno tam 
tikras idėjinio nusiteikimo ir 
veiklos stadijas. 1930-tuosius 
metus “Pirmyn” choro veiklos 
istorijoje reikia laikyti jo tau-

šiomis dienomis išėjo iš spaudos kun. M. VALATKOS 
parašyta knyga

Už LAISVA LIETUVĄ
I kurioje autorius nagrinėja gyvus mūsų išeivijos ir pavergtos

Lietuvos klausimus, 408 puslapiai, kaina $5.00.
Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adresu: 

.......... ” ....... ...... * ..........
J...................... ...... . ’.1. Kum.M. VALATKA

1743 N. Sumer Ave., Scranton, Pa. 18508

dyti religinėje ir tautinėje dva
sioje įstaiga. Ten tikrai, turė
tų mūsų jaunieji pasisemti lie
tuviškai dvasiai atgaivos. Deja, 
kas iš tų namų, jei tų namų va
dovams daugiau rūpi muzika, 
fotografijos, golfas, o apie jau
nimą nesigirdi ne žodžio? Vai
kų tėvai yra ramūs, nes jų vai
kai jaunimo centre saugūs nuo 
visa ko. Gaila, bet taip yra.

Kovojama dėl lietuviškų kazi- 
mierinių kapinių, dėl mūsų lie
tuviško tradicinio laidojimo bū
do. Tai gražu, bet tai kova dėl

JOHN PAKEL, Sr. Chiirman of Hm Board

Chicago Savings 
and Loan Association ^Iafetyof^

YOUR SAVINGS

Mrs. PHIL

TEL.

UP TO 
$20,000. 
rTcoi’S

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

%% pER ANNUJ!

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

•

!4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

5 PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

£ % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

negyvų lavonų 11 Tiesa, pagarba 
tiems, kurie dėl to kovoja, kad 
būtų pašalintas sukomercintas 
laidojimo būdas, kas lietuvio 
širdžiai yra svetimas. Bet mes 
pasigendame kietesnio žodžio, 
kuris gelbėtų gyvuosius tautos 
lavonus ar tautiniai ištautėjan- 
čius, kurie taip skubiai grims- 
ta į svetimų nutautėjimo van
denynų gelmes...

Mūsų iškilieji korespondentai 
prirašo sieksninius straipsnius 
apie tokių šeimų gyvenime įvy
kusias vestuves, puotas, kurios 
yra nutolusios nuo lietuviškų 
parapijų, prisirašę prie grynai 
angliškų parapijų, nors už kelių 
blokų randasi lietuviška para
pija. Ir tai tokių šeimų vaikų 
vestuvinės nuotraukos, ilgiau
sios jiems panegyrikos randa lie
tuviškoje spaudoje vietos. Nors 
jie niekad nepriklausė jokiai lie
tuviškai organizacijai, nepirko 
jokios lietuviškos knygos ir ne
skaito jokio lietuviško laikraščio 
ir pagaliau vedasi su ne lietuviu. 
Aš čia neturiu omenyje senosios 
kartos lietuvių, nei jų nutautė- 
jusių vaikų, bet tas šeimas, ku
rios atvyko į šį kraštą gelbėti 
savo kailį, kovoti dėl Tautos iš
laisvinimo iš vergijos ir dėl lie
tuvybės išlaikymo.

Mes turime apgailestauti, kad 
mūsų lietuviškoji spauda retai 
kada prasitaria apie lietuviškų 
parapijų reikšmę ir lietuvių pa
reigą rūpintis lietuvybės išlai
kymu. Ji dejuoja, kad skaityto
jų skaičius mažėja. Ir kur tau 
nemažės, jei tokios aktualios 
problemos nekeliamos ir nera
šoma vedamųjų, kurie žadintų 
apsnūdusią lietuvio sąžinę. Kiek 
gi, mažai mūsų katalikiška lie
tuviška spauda pasisako apie 
svarbą lietuviams dalyvauti pa
maldose — lietuviškųjų parapi
jų bažnyčiose, apie jų didelę 
reikšmę lietuvybės palaikymui.

(Pabaiga)

| choras buvo vienintelis iš lie- 
j Itivių chorų Amerikoje, kuris 

savo didžiausiomis paslaugo
mis ir ryžtu sutelkęs kelionei 

Į lėšas, Lietuvos nepriklauso- 
jmybės dvidešimtmečio sukak
ties — 1938 — metais nuvvko 

Į Lietuvon ir ten su savo koneer- 
I tais aplankė visus didesniuo- 
Įsius miestus, pateikdamas jų 
net 21.

Be grynai chorinio repertua
ro, “Pirmyn” choras, vado
vaujamas muz. K. Steponavi- 
ičaus, savo veiklos žydėjimo 
metu Yra paruošęs ir pateikęs 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
visuomenei apie 40 operečių 
pastatymų. Jų tarpe yra: SI. 
Šimkaus “čigonai”, Glucko 
“Gegužės Karalaitė”, Leharo 
“Linksmoji Našlė”, . J. Strauso 

i “šikšnosparnis’’ ir kl. Daugu
ma jų su dideliu pasisekimu 
buvo kartojamos po kelis kar
tus.

K. Steponavičius yra ir lietu
vių kalba operos Čikagoje pra 
dininkas. Jis su “Pirmyn” cho
ru yra pastatęs G. Bizet “Car
men”, Muscagni “Cavaleria 
Rusticana”, Donizetti “Meilės 
Eleksyrą”, Smetanos “Parduo
tąją nuntaką”.

Muz. Kazys Steponavičius, 
kaip niekad nepavargstantis 
lietuviškosios dainos garbinto
jas, 1938 m. liepos mėn. 30 d. 
aktu yra apdovanotas Jauno
sios Lietuvos Trijų liepsnų žy
meniu, o už nuopelnus Lietu
vai 1939 m. vasario 16 d. Lietu
vos Respublikos Prezidento ak 
tu apdovanotas Gedimino or
dinu.

Dirigento K. Steponavičiaus 
darbštumą, ištvermę ir meilę 
muzikos bei dainos menui lydi 
jo nuoširdus bendradarbiavi
mas su chorais ir solistais. Re
peticijų eiga intensyvi, bet ne
nuobodi, padirbėjęs su juo. 
pamėgsta savo bičiuliškąjį di
rigentą.

šia proga primintina dar vie 
na gera muz. K. Steponavičiaus 
pedagoginė ypatybė, kad jam 
rūpi naujų balsinių jėgų ir vai
dybinių sugebėjimų prieaug
lis. Dėl to jis neapsibrėžia ne- 
peržiangiamu ratu su jau se
niai išbandytomis meninėmis 
jėgomis, o, turėdamas prieš 
akis vadovaujamo vieneto dar 
bo tęstinumą, kiekvieną pa
stebėtą sugebėjimą, talentą ar 
deimančiuką tuoj stengiasi iš

(šešėlio išvesti i šviesa, i asmens * •> 
sugebėjimui deramą vietą.

Gal šios gerosios dirigento 
ypatybės, gal jo įkvėpta cho- 
lislams dainos meilė buvo tik
roji priešastis nedideliam se

giojo choro likučiui paskatinti 
po ilgos pertraukos atgaivinti 
“Pirmyn” chorą ir pasikviesti 
jam vadovauti ilgametį jo diri
gentą muz. K. Steponavičių. 
Be svyravimų jis kvietimą pri
ima ir savo įprastu būdu tuoj 
griebiasi darbo, šį kartą imasi 
Čikagos lietuvių visuomenei į 
sceną atskraidinti garsaus Vie
nos “Valsų karaliaus” ir ope
rečių kūrėjo nepamainomo ta
lento —- Johann Strausso ope
retę — “šikšnosparnį” (“Die 
Fledermaus”).

Repeticijos pradėtos spalio 4 
d. ir vyksta kiekvieną sekma
dienį 4 vai. p. p. Hollywood sa
lėje, 2117 West 43rd St. — Dai
nos ir scenos bičiuliai operetės 
choro sąstatui papildyti dar 
mielai laukiami, “šikšnospar
nį” Čikagos lietuvių visuome
nė turės malonią progą išvysti 
1971 m. kovo 27-28 dienomis 
Marijos mokyklos salėje.

Operetėje solo partijas at
liks: Algirdas Brazis, Kristina 
Bartulienė, Praurimė Ragienė, 
Juozas Aleksiūnas, Albertas 
Snarskis, Al vyną Giedraitienė,

Juozas Laumšonis ir Ričardas 
Sabonis.

Dirigento talkininkai 
akomponiatoriai yra: choro 
repeticijose — pianistas R. Sa
bonis ir solistų — pianistas A. 
Vasaitis.

Operetės pastatymo adminis 
tracinio darbo aparatą jau su
ka neseniai išrinktoji valdyba: 
sol. Aig. Brazis — pirminin
kas, Petrikonis ir V. Aukšti- 
naitis — vicepirmininkai, Pet- 
raitienė — iždininkė, Aukšti
nai tienė, E. Zapolienė ir A. 
Snarskienė — valdybos ir šios 
operetės pastatymo sekretoria
tas.

Stebisi akys — baisininkės: 
kokie kalnai darbų, 

bet kruopščios rankos — 
darbininkės įveikti žada 

pamažu.
Jg. Serapinas

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

NOW AT GLASER’S

MAKES EVERYTHING 

WONDERFULLY 
AUTOMATIC! DeLuxe Mode< E-911 

187S watts, 15 amps. 
125 volts.

Standard Model E-9SI 
«?6 watts,? amps._ • - 
125 volts.7

btaultful gift 
in the world!

TIME-ALL
turns lights on and off automatically!

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel.: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

war ti'Ti’i 1111 ■ h i i ■ m b * j h rn'M TH ■ i ■■ ■ n ■ ■ ■ t

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED

UNIVERSA
* - *. ...... ...

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus manams Įsigyti.

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

Apdrausti lid $20,000,

1800 So, Halsted St Chicago, I1L 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metalu TeL 421-3070
Įstaigofl pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Chruščiovo atsiminimai
Plačiai skaitomas iliustruotas žurnalas “Life” jau 

ketvirtame numeryje spausdina Nikitos Chruščiovo atsi
minimų ištraukas. Didesni Amerikos ir užsienio dienraš
čiai atpasakoja jau atspausdintas ištraukos ir gana pla
čiai jas komentuoja. Viena amerikiečių knygos leidykla 
pranešė, kad ji jau baigė spausdinti visus ' Nikitos Chruš
čiovo atsiminimus. Jis negalėjęs jų spausdinti Sovietų 
Sąjungoje, užtat jie bus išleisti Amerikoje.

Amerikoje gyvenanti Stalino duktė Svetlana, ište
kėjusi už amerikiečio, pareiškė, kad Chruščiovas tokių 
atsiminimų negalėjęs rašyti. Chruščiovui Kremliaus gy- 

- vertimas buvo daug geriau pažįstamas, negu paskelbtų 
ištraukų autorius aprašinėja. Pirmose ištraukose ji ra
dusi kelis netikslumus. Tuo tarpu patyrę laikraštininkai 
tvirtina, kad atsiminimai gali būti tiktai Chruščiovo, nes 
jie gana tikslūs, o smulkmenos tik jam .vienam galėjo bū
ti žinomos. Pats Chruščiovas, patyręs apie pasiruošimus 
Amerikoje išleisti jo atsiminimus, pačioje Maskvoje pa
neigė žinias apie tokių atsiminimų rašymą. Jis rašąs at
siminimus, bet amerikiečiams jokių atsiminimų jis neda
vęs. Tai esąs tiktai pasipinigauti norinčios kapitalistinės 
amerikiečių spaudos darbas.

Britai yra įsitikinę, kad Nikitos Chruščiovo atsimi
nimai amerikiečiams yra pakišti su politinės sovietų po
licijos žinia ir pritarimu. Britai net mano, kad sovietų 
policija, dirbdama kartu su užsienio reikalų ministerija, 
tuos atsiminimus paruošė ir pakišo amerikiečiams. Ben
drai paėmus, Chruščiovo atsiminimai yra naudingi so
vietų imperializmui. Chruščiovas paleidžia labai daug ne
švankių gandų prieš kelis Amerikos politikus, labai jau 
chamiškai apšmeižia dabartinį ir buvusius Amerikos pre
zidentus, gudriai kiršina vieną amerikiečių dalį prieš 
antrą, kelia nepasitikėjimą Amerikos kariais ir visu po
litiniu, ekonominiu ir kultūriniu Amerikos gyvenimu. 
Svarbiausia, kadetai daro pati Amerikos spauda. Rusams 
nereikia išleisti nei vienos kapeikos.

’Reikia manyti, kad netolimoje ateityje paaiškėstik- 
Tovė. 'Tuojau po karo vakarų Europoje ir Amerikoje pa
sirodė keli sovietų gyvenimą labai aiškiai vaizduojantieji 
veikalai. Tada taip pat ėjo įvairiausi gandai apie jų 
autorius ir tų rankraščių patekimą į laisvąjį pasaulį. Ir 
tada buvo pasakojama, jog tai galėtų būti pačios sovietų 
policijos fabrikatas. Šiandien jau žinoma, kad tų veika

trims mėnesiams ________  $5.00
vienam mėnesiui$1.75.vos

Kanadoje:
metams $20.00 
pusei metų  $11.00
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $250

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Los Angeles Mažosios Lietu- 
Bičiulių Draugijos valdy

ba savo 1970 m. gruodžio mėn. 
6 d. posėdyje peržvelgusi kelių 
pastarųjų metų* .gyveninio 
vyksmą Mažojoje Lietuvoje ir 
laisvojo pasaulio lietuvių dė
mesį surusintai Mažajai Lietu
vai, priėjo išvados, kad laiko 
tėkmė užuomaršon neša istori
nius įvykius, kurie, gal ir ne 
mūsų amžiuje, turės lemiamos 
reikšmės Mažosios ir visos Lie
tuvos ateičiai. Konstatuojame 
faktą, kad istorinių Mažosios 
Lietuvos įvykių minėjimai re
tėja, vieši pasisakymai dėl Ma 
žosios Lietuvos žemių ir jos 
ateities silpnėja ir organizuotų 
sambūrių, besidominčių Mažo
sios Lietuvos likimu skaičius 
nyksta.

Imdami dėmesin, kad Mažo 
ji Lietuva rusinama pačiu spar 
čiausiu tempu, negu bet kuri 
kita rusų okupuota teritorija 
(pvz. Klaipėdos mieste iš 140. 
000 gyventojų — 110.000 yra 

lų autoriai kasa kanalus ir atlikinėja kelių metų bausmę 
įvairiose sovietų imperijos vietose. Dar nežinia, koks 
bus Nikitos Chruščiovo likimas. Tuo tarpu jis laikomas 
dačoje, geroje policijos apsaugoje, ir leidžiama jam va
saros metu agurkus auginti ir tikrinti kartais sulėtėjau
čią širdį, bet jis dar gali ir kitokio likimo susilaukti.

Kas bebūtų skelbiamų Chruščiovo atsiminimų auto
rius, juose yra keli labai svarbūs įspėjimai amerikie
čiams. Juose aiškiai pasakoma, kad sovietų valdžia labai 
lengvai būtų galėjusi sunaikinti ne tiktai New Yorko, bet 
ir Chicagos miestus su visais pramonės įrengimais. Ato
minės rusų bombos būtų sunaikinusios ir Amerikos 
lietuvių centrus. Chruščiovas savotiškai ir Klibos reika
lą vaizduoja. Jis pripažįsta, kad rusai buvo priversti iš
vežti atomines raketas iš Kubos, bet jis tai skaito dideliu 
laimėjimu. Fidel Castro buvo nepatenkintas. Chruščiovas 
turėjęs jam rašyti asmenišką laišką ir iškviesti į Rusiją, 
kad galėtų išsikalbėti. Tuo reikalu Chruščiovas atsimini
muose šitaip rašo:

“Mano laiškas Rastrui baigė pasaulio istorijos 
epizodą, kuriame, privedę pasaulį prie atominio ka
ro briaunos, laimėjome socialistinę Kubą. Karibų 
krizė buvo sovietų užsienio triumfas ir mano, kaip 
valstybininko ir kolektyvios vadovybės nario, asme
niškas triumfas. Mes pasiekėm, aš pasakyčiau, pa
sakišką laimėjimą, neiššovę nei vieno šūvio”. (Life, 
1970 metų gr. 18 d,, 52 pšl.
Chruščiovas buvo didelis bloferis. Tai pats didžiau

sias bloferis, kurį ukrainiečiai išaugino rusams. Šiuo at
veju jis buvo didesnis už Staliną ir kitus sovietų politikus. 
Stalinas bandė apstatyti Trumaną, Irane, Turkijoje ir 
Artimuose rytuose. Trumano rusai neapgavo, bet Ku
boje jie įsitvirtino. Karibų juroje jie įsitvirtino, kaip 
Chruščiovas sako, neiššovę nei .vieno šūvio.

rusai) — nutarėme padaryti 
viešą pareiškimą, tikslu paska
tinti ar atkreipti didesnį mūsų 
veiksnių dėmesį Mažajai Lietu 
vai jos didžiausio tautinio ge
nocido laikotarpyje.

1. Veikėjus, reprezentuojan 
čius Lietuvos Laisvinimo veiks 
niuose Mažąją Lietuvą — ragi
name neatidėliotinai sudaryti 
Mažosios Lietuvos Tarybą Ame 
rikoje , paliekant Europoje jos 
įgaliotinį — atstovą. Pastarojo 
dešimtmečio laikotarpis paro
dė, kad Mažosios Lietuvos Ta
ryba Europoje, su buveine Vo
kietijoje, nėra padariusi jo
kios pazityvios veiklos progra
mos kovai su Mažosios Lietu
vos rusinimu. Į čia (Ameriko
je) sudarytiną Mažosios Lietu
vos Tarybą rekomenduojame 
Įjungti jaunesnės kartos lietu
vių, lygiai taip pat — ir ne to 
krašto kilmės asmenų, kurie 
yra pasireiškę Mažosios Lietu
vos gy ventojų supratimu ir as
piracijomis.

LITUANISTINĖS STUDIJOS 
CHICAGOS UNIVERSITETE

Jau spaudoje buvo plačiai ra
šyta, kad Chicagos universitete 
nuo pereito rudens semestro pra
džios yra įvesti lituanistikos da
lykai. Prof. Dr. P. Jonikas dės
to sisteminį kursą, lietuvių kal
bos sandarą, o E. Bradūnaitė — 
pradinį lietuvių kalbos kursą. 
Paskaitos vyksta anglų kalba. 
Jas lanko būrys kitataučių kal
bininkų doktorantų ir lietuvių

2. Esame dėkingi istorikams 
ir. kitiems mokslo žmonėms, 
kurie savo pasisakymais spau
doje ar ištisais veikalais kėlė ir 
tebekelia Mažosios Lietuvos ne 
priklausomybės klausimą, jos 
istorinę praeitį bei būtiną atei
tį.

3. Taip pat esame dėkingi 
mūsų spaudai, kurie niekad 
neatsisakė ir neatsisako skirti 
reikiamos vietos savo pusla
piuose Mažosios Lietuvos reika
lams, nežiūrint kas ir kokio
mis temomis, tuo reikalu bera
šytų.

4. Raginame jau ne tik be-
nykstančius Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos paskirus 
sambūrius bet ir kitus atbusti 
ir pagyvinti savo veiklą bent 
tuo, kad surengti svarbesnių 
Mažosios Lietuvos istorinių įvy 
kių minėjimą. Tokių vienu re
komenduojame 1923 m. sausio 
mėn. 15 d. sukaktį — Klaipė
dos krašto atvadavimą. Būtų 
naudinga paminėti ir Klaipė
dos krašto okupavimą 1939 m., 
nekalbant jau apie būtinumą 
nepripažinti 1945 m. rusiško
sios okupacijos. ?

Mažoji Lietuva, kiek tai lie
čia jos prigimti ir priklauso
mybę tautinio sprendimo at
veju, kurio linkme mes veikia
me — yra dvejose (buvusio ir 
esamo) okupanto replėse, ku
rios — vieno dabar (rusiškos), 
kitos tolesnei ateičiai (vokiš
kos) — to krašto apsisprendi
mą stengiasi nugnybti visiems 
laikams. Skaitome, kad . ne tik 
mūsų, bet visų lietuvių .parei
ga tokioms lietuvių, tautos prie 
šų užmačioms priešintis visomis 
galimomis priemonėmis — kiek 
jos mums yra įmanomos.

Dėkojame visiems ir sveiki
name visus, kurie šioms mūsų 
mintims pritars.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Valdyba:

Pirmininkas Algirdas Glažė
Sekretorius Vladas Bakūnas
Iždininkas Vytautas Glažė

Los Angeles, Calif.
1970 m. gruodžio 6 d. 

studentų. Tikimasi ateity tu
rėti iš jų rimtų lituanistų moks
lininkų.

Tačiau tų mokslininkų litua
nistų mums reikia daugiau. Bū
tų natūralu, kad jie būtų pa
ruošiami Lietuvoje, bet okupan
tui lietuvių kultūra nerūpi, jis 
ją net sąmoningai stelbia. Dide
lį nerimą kelia penkių lituanistų 
mirtis pastarųjų mėnesių bėgy
je. Profesoriaus Kazlausko mir
tis yra siaubingą įtarimą ke
lianti paslaptis.

Šioje šalyje mūsų jaunimui 
pasirinkti lituanistiką kaip spe
cialybę yra tikrai sunku, nes tai 
yra labai ribota darbo dirva. Rei
kia, kad žmogus turėtų kalboty
rai ypatingų gabumų ir gilų su
sidomėjimą. Dažnai pamiršta
ma, kad lituanistikos dalykus, 
lietuvių kalbą, kaip mokslo sri
tį, galima jungti su slavistikos, 
germanistikos ar net kitų kalbų 
studijomis. Tuo atveju jaunas 
žmogus, linkęs į pedagogiką, ne
turėtų bijoti liksiąs be darbo. 
Baigiant išmirti senajai Vidurio 
Europos emigrantų kartai, asme
nų, mokančių svetimas, ypač tu
su, lenkų kalbas, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse tikrai 
trūksta.

Lietuviai kultūrininkai turė
tų labai susirūpinti lituanistų 
paruošimu. Reikia ieškoti litu
anistinėms studijoms tinkamų 
kandidatų, juos informuoti apie 
studijų galimybes JAV, padrą
sinti, o, svarbiausia, sudaryti 
stipendijas, kad jaunuolis ar 

APLANKYS KASDIENA
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada —
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metu $11.00).

VARDAS, PAVARDĖ ........................... .........................................

NR. IR GATVĖ __ ______ ............................................. ......... ........

MIESTAS  ......... ............ -—VALST.................................

ZIP CODE..........................

Siuntėjo Pavardė, vardas ------------ --------—..... .........................

Adresas: ------------- i--------------------------------------------------------

jaunuolė, pasirinkę tą retą spe
cialybę, galėtų atsidėjęs skirti 
jai visą savo laiką nevarydamas 
atsitiktiniu uždarbiavimu ir pra
gyvenimo rūpesčiais. Tuo tar
pu tam tikslui stipendijų fon
das yra labai menkas. Net SLA 
paskirta 500 dolerių suma nė
ra pakankama. Bet SLA yra 
pirmoji organizacija, kuri pa
skyrė lituanistinėms studijoms 
stipendiją, padarydama didelį pa
skatinimą studentams.

1970.XL15 Jaunimo Centre 
šiuo reikalu buvo sukviestas 
universitetinių dėstytojų susi
rinkimas. Prof. Dr. P. Jonikui 
pirmininkaujant ir UI švietimo 
Tarybos pirmininkui J. Kava
liūnui dalyvaujant, sudaryta 
Chicagos Universiteto lituanisti
nėms studijoms remti komisija, 
susidedanti iš šių asmenų: pir
mininkas — K. Girvilas, nariai 
— E. Bradūnaitė, R. Kinka, Dr. 
T. Remeikis, Dr. V. Sruogienė 
ir D. Velička. Komisijos tikslas 
trejopas: informuoti visuome
nę apie lituanistinių studijų rei
kalus, palaikyti ryšius su lietu
višku akademiniu jaunimu ir pa
dėti telkti lėšas stipendijoms.

Komisija dirba kontakte su 
LB švietimo Tarybos pirminin
ku J. Kavaliūnu.

Visuomenė prašoma aktyviai 
ir nedelsiant .remti lituanistines 
studijas. Aukas galima siųsti p. 
K. Girvilo adresu: 2422 Mar
quette Rd., Chicago, Ill., Lietu
vių Fondo Įstaiga, nurodant 
Chicago Savings and Loan Ass. 
Banko sąskaitos numeri 59760-9 
arba tiesiai į Banką 6245 South 
Western Ave. Chicago, Ill. 60636.

Dr. V. Sruogienė

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

32 J
PASTABOS: , I

1. Moto eilutėse vartojamas V. Mačiuikos termi
nas bakena, bakenų (Skirvytė mirkčioja bakenų aki
mis) yra jūreiviškoje terminologijoje vartojamas ir 
prigijęs tarptautinis terminas, randamas tarptautinių 
žodžių žodyne, savo kilme vokiškas žodis “Bake”, “Ba- 
kentonne” — beacon, sea mark, buoy — upės dugne 
pritvirtintas, vandeny plūduriuojanti metalinė statinė 
(bačka) su tamsoje mirkčiojančiu signalu arba pana
šus signalų Įrengimas upės krante, ar mariui, ežero ir 
jūrų pakrantėse. Lietuviams gal labiau suprantamas 
“buojaus” pavadinimas, taipgi tarptautinės kilmės ir 
čia jau yra poeto laisvė pasirinkti dėl ritmo ar rimo ar 
tai bakenų, ar tai buojaus terminą, vis vien abu yra 
tarptautinės kilmės (H. T.).

2. Pakalnės apskrities smulkus prieškarinių laikų 
žemėlapis ir Nemuno deltos žemėlapis iš 1796 metų, 
taip pat ir — Pakalnės apskrities apgy ventų vietų ir 
vietovardžių vardynas (toponimika) — viso 582 atski
ri pavadinimai lietuvių ir senoje vokiečių (ir Hitlerio 
laikų) transkripcijoje ir visi kiti priedai bus įdėti ruo
šiamam leidinyje — knygoje.

3. Skaitytojų dėmesiui! Toliau. 10-tas skyrius Mo
kyklos Pakalnės apskrityje — (87 mokyklų aprašy
mas) savo įdomaus turinio apimtimi viršija net drau
ge paėmus ankstesnius devynis skyrius, “N'’ atkarpo
je bus atspausdintas ištisai, bet knygoje, be keletas 
itin būdingesnių tų mokyklų aprašymų, bus Įdėtos tik 
tų mokyklų aprašymų santraukos su keletos mokyklų 
nuotraukomis.

4.II-oje dalyje eis panašus autoriaus ruošiamas 
Labguvos apskrities aprašymas. “N” adm. ieško talki
ninkų, rėmėjų, mecenatų, šią taip svarbią ’Lietuvos 
ateičiai, mūsų lietuviškos praeities dokumentuotą 
taip kruopščiai autoriaus H. T. paruoštą medžiagą, 
padėti lai atskiru leidiniu išleisti.

Mokyklos Pakalnes apskrityje

1. ĮVADINĖS PASTABOS į

Apie Mažosios Lietuvos lietuviškų mokyklų padėtį 
XVI — XVIII amžių laikotarpyje turime tik VI. Nau- 
sėdo straipsnį, išspausdintą straipsnių rinkinių “Iš 
lietuvių kultūros istorijos” antrosios knygos 320 332 
pusi. Nors ten daugiausia diskutuojama Klaipėdos 
krašto mokyklų būklė, bet kai kurios bendros pa
stabos tinka ir mūsų temai ir jomis mes čia pasinaudo
sime.

švietimo darbui reguliuoti, jau 1568 metais kuni
gaikštis Albrechtas buvo išleidęs ediktą mokyklų stei
gimo reikalu. Parapijų kunigams juo buvo pavesta iš 
valstiečių išrinkti tam tikras rinkliavas parapijinių 
mokyklų išlaikymo reikalams ; t

Tuo pačiu reikalu, naujas ediktas mo’kyklų darbo 
priežiūrai ir kontrolei buvo išduotas 1618 m., bet tais 
metais prasidėjus 30-ties metų (1618 - 1648) karui, ne
buvo kada rūpintis švietimu. Tas ilgas karas gyventojus 
labai išvargino ir nuskurdino. Valstiečiai nebuvo pa
jėgūs nei mokyklas išlaikyti, nei iš viso rūpintis savo 
vaikų išmokslinimu, švietimu nieks nebesirūpino, gy
ventojų kultūrinis lygis labai nusmuko ir žmonės sken
do prietaruose. Todėl nauju 1638 metų ediktu buvo 
Įsakyta iš kiekvieno kaimo siųsti po vieną vaiką Į baž
nytinę mokyklą, kad jis ten išmoktų skaityti, rašyti ir 
skaičiuoti.

Buvo susirūpinta ir prasilavinusių mokytojų sto
ka, nes tuo metu mokytojais daugiausia buvo įvairūs 
amatininkai, karčiamninkai, kiek pamokiną vaikus 
šalia savo tiesioginės profesijos ir darbo. Dažnai jie 
patys vos Įstengdavo paskaityti lietuvišką postilę, ar 
sugiedoti lietuvišką bei vokišką religinę giesmę.

Kaip ir kitose Mažosios Lietuvos lietuvių apgyven
tose srityse, taip ir Pakalnės apskrityje, pirmosios 
mokyklos buvo steigiamos prie bažnyčių. Čia vaikai 
būdavo pramokomi šiek tiek lietuviškai skaityti, skai
čiuoti ir buvo mokomi religinių tiesų. Mokytojais tais 
laikais būdavo teologijos kandidatai, paruošti Kara
liaučiaus universitete. Jie taip pat būdavo - kunigų pa- 
gelbininkai bažnyčiose. Yra žinoma, kad Karklėje mo
kykla veikė 1606 metų, Kalninkuose — nuo 1677 metų. 
Pirmųjų bažnytinių mokyklų vadovėliai buvo Martyno 
Mažvydo katekizmas ir Baltazaro Basso išleistasis 
“Liuterio katekizmas”, išverstas į lietuvių kalbą.

,To ilgo 1618 — 1648 metų karo pasėkoje, švietimo 
reikalams atsiradus apverktinoje padėtyje, 1717 metų 
rugsėjo 28 d. “generaliniu ediktu” buvo įvestas vi
suotinis privalomas pradinis mokslas. Kilo vėl suma
nymas parengti mokytojus, kurie mokėtų lietuvių kal
bą ir galėtų dirbti lietuvių gyvenamose srityse. .1718 
metais prie Karaliaučiaus universiteto buvo įsteigta 
seminarija, kurioje buvo dėstoma lietuvių kalba. Lie
tuvių jaunuoliai, tos seminarijos auklėtiniai čia buvo 
mokomi trejus metus ir jiems buvo teikiamas pilnas 
išlaikymas.

1737 metų “Principia regulativa” ediktu mokyklos 
buvo perimtos valdžios žinion, mokslas buvo paskelb
tas privalomas visiems 7 — 14 metų amžiaus vaikams, 
kartu ir mokytojų atlyginimo klausimas buvo šiek tiek 
sureguliuotas. Mokyklinio amžiaus vaikų Įskaita buvo 
pavesta policijos Įstaigoms, kurios privalančių mokyk
lą lankyti vaikų sąrašus mokslo metų pradžioje įteiki 

davo mokykloms. Už mokyklos nelankymą būdavo 
baudžiami mokinių tėvai.

Nors visi tie ediktai iš .karto ir . neįgyvendino pa
vyzdingo mokyklų sistemos tinklo, bet,5laikui bėgant, 
visose lietuvių gyvenamose apylinkėse radosi po mo
kyklą, kurioje galėjo bent pradinį mokslą gauti tose 
apylinkėse gyvenančių lietuvių valstiečių vaikai. Di
desniuose miesteliuose ir miestuose buvo steigiamos 
aukštesniojo tipo miestų mokyklos, kuriose buvo mo
koma ne tik kalbos, bet ir supažindinama su kitomis 
mokslo disciplinomis, šių mokyklų auklėtiniai buvo 
parengiami stoti į universitetą.

Miestų mokyklos Mažojoje-Lietuvoje veikė Gum
binėje, Įsrutyje, Vėluvoje ir Tilžėje. Vėliau tokios mo
kyklos buvo įsteigtos ir kituose mažesniuose periferi
niuose centruose.

Visos tos naujo lipo mokyklos išaugo daugiausia iš 
anksčiau veikusių bažnytinių mokyklų, paveldėdames 
ir šioms mokykloms skirtas žemes. .Kaip jau buvo mi
nėta, pirmosios mokyklinės knygos buvo Martyno Maž
vydo, B. Vilento ir J. Bretkūno raštai, kurie pasirodė 
tuo metu, kai buvo įsteigtos pirmosios bažnytinės mo
kyklos. Tuo būdu šie raštai suvaidino svarbų vaidme
nį Mažosios Lietuvos lietuvių švietimo istorijoje. Mar
tyno Mažvydo “Katekizmo” elementorius buvo tas 
pirmasis vadovėlis, iš-kurio-mokėsi savo gimtąja kalba 
skaityti Mažosios'Lietuvos lietuvninkų vaikai. Su laiku 
atsirado daug lietuviškų giesmynų ir biblijos vertimų, 
šiuos rašius paruošė lietuvių kalbą gerai mokantieji 
Mažosios Lietuvos lietuviškųjų parapijų dvasininkai. 
Kai kurie jų, pavyzdžiui Enčiūnų klebonas Sapūnas iš 
Stalupėnų apskrities, bandė parašyti ir trumpą lietu
vių kalbos vadovėli. 1653 metais buvo išspausdinta ir 
Danieliaus Kleino paruošta pirmoji lietuvių kalbos 
gramatika.

..(Bus daugiau)
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OIL ANNA BALIUNAS I
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso t«l«A: PRospect 8-3229

R«zidL tslef.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 0 vai, vak. Tree, uždaryta.

ORTHOPEDASPROTEZISTAS Į 
Aparatai - Protelį Med. Ban-

kojoms 
L t

tLINYČl
S VISOMS PROGOMS
WEST

2850 West 63rd St., Chicago, III. 606291 
Telef.: PRospect 6-5084

Rez. t*L 239-4683

DR. K. G. BATUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

TeleU PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DE LUXE 
VOKIŠKAS j 
AM - FM RADUAS

$59.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

ATID. SEKM. 11—4
. —... — z=J

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)
Į 5525 So. Harlem Ave. <— 586-1220

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai 
antratL, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir Šestad. tikta į susitarus,

L MOVING _ 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

Nuotrauka parodo, kaip vienas New York© policininkas, atsiųstas prižiūrėti tvarkas futbole 
rungtynėse, įsikarščiavęs pats įsijungia į rungtynių eigą ir reaguoja į naują įvartį.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnscas.

DR. EDMUND E. TIARA
w. oist biKEer

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm , ketv. 
i—L <—d. aniraa., penkt. lu—4. ir 

sesud. 10—2 vai,

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, sKamomcj Ml 3-OuOl.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

IPERKRAUSTYMAI 1
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-80631 h_ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _

L. V. OPEROS 
IR BALETO 
AUKSINĖ

(Atkelta iš 2 psl.)

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pažvelkime ir į savo kiemą

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2—4.

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: Pirmai ir penktai 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 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
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 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Razid. telef.: Gibson 8-6195

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

SKAITYK •NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

..........................- ""—=?x

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO. ILL. 60629
L ,■ —- ■ ■ —-i

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtu 
pigesnė.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ.

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

-------------------------------------------------------
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs avtomobiliy draudimai.

I — ,

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Te!.: REpublic 7-1941 
v

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

f Alių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

x , - Patogios išsimokė-
jimo sąlygos.

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

Pradėjus darbą, pasirodė ši 
daržinė — teatras netinka ope
rai, nes permenkas apšildymo 
įtaisymas, menkai teikė šilimos 
scenoje ir nuo žiemos laiko tei
kiamų skersvėjų pradėjo sirgti 
solistai. O kadangi ir taip mažai 
jų tebuvo, teko keletą kartų vai
dinimus nukelti, šalia to, senos 
pašiurusios scenos grindys turė
jo daug dulkių, kurių nebuvo ga
lima jokiu būdu išvalyti. Kuomet 
tekdavo tik permainyti dekora
cijas ar baletui šokti laike vai
dinimo, nuo štumulo dulkių so
listai springdavo.

Pradėjus statyti op. “Demo
ną”, buvo paruoštos naujos de
koracijos ir joms piešti buvo su
vartota keli pūdai kreidos mil
tų; visa tai buvo su klijais į de
koracijas įpiešta, o kuomet jas 
darbininkai bekeisdami pajudin
davo, visur pasilikdavo spalvo
tos krūvos kreidos milteliu, nu- 
trupėjusių nuo lankstymo. Ga
lima įsivaizduoti, kaip turėjo 
dainininkai, ir baletas tokiose 
spalvotose dulkėse jaustis.

Šiandien visa tai lyg pasaka 
atrodo, o tuomet kai kam daug 
nemalonumų sudarė. Ir tai, ne
atsižiūrint į visas tas kliūtis, 
visgi pirmą žiemą iki sezono 
užbaigai buvo suvaidinta: “Tra
viata” 9 kartu, “Birutė” 3 kar
tus, “Demonas” 4 kartus ir 6 
koncertai — iš viso 22 paruoši
mai, o jau antrais metais, turint 
repertuare pereitų metų operas 
ir naujų pridėjus kiek, buvo 49 
paruošimai.

Taip metai po metų augo. Kai 
šventė 5 metų sukaktuves, jau 
turėjo 17 operų repertuare ir 3 
paruoštas pastatymui, operos 
pastatymų buvo jau 300, dau
giausia buvo vaidinama “Tra
viata” — 41 kartą; 46 asmenų 
apmokamą chorą, 44 instrumen
tų orkestrą, 2 dirigentus, vieną 
choro dirigentą, 20 solistų, vie
ną režisieri ir vieną baleto šo
kėjų ir 15 mokinių ir apie 20 
asmenų padedamojo personalo 
rūbus, dekaracijas, piešėjus, 
šiandien neturiu po ranka sta
tistikos davinių, bet jei per 5 
metus ji tiek išsiplėtė, tat per 
24 metus intensyvaus darbo dar 
daugiau išaugo. Tada turėjo 
puikiai pertaisytą teatrą su virš 
700 vietų.

Tada buvo svetimtaučių Kau
ne pramoga opera, gražus tea
tras, o Lietuvai — pasididžiavi
mas.

(Plačiau apie operą ir baletą 
bus vėliau).

Kas atsitiko lapkričio 23 d. 
naktį ant amerikiečių laivo Vi
gilant su Simu Kudirka, visam 
pasaulyje yra žinoma, ši žinia 
sukrėtė ne tik mus lietuvius, 
bet ir viso pasaulio geros va
lios žmones (nors ir ne visus, 
nes čia ir kitur esantieji ir lie
tuviškai kalbantieji Maskvos 
kvislingai džiaugiasi, kad Ku
dirkai nepavyko pabėgti).

Tos žiaurios tragedijos meis
teriai, kaip žinome, yra bestia- 
liški sovietų budeliai, kuriuos 
pasmerkė laisvojo pasaulio žmo
nės, turį žmoniškumo jausmą. 
Beveik panašaus pasmerkimo 
verti ir amerikiečių laivo įgulos 
viršininkai, kurie irgi nei pirš
to nepajudino į šaukiantį Kudir
kos balsą. Kaip jau išryškėjo, 
kad ir jie,; ne tik kad ribotos 
orientacijos, bet tai pat be žmo
niškumo jausmų.

Tie, kurie atliko judo rolę, 
t. y., išdavė Kudirką nukankini
mui, užsitarnavo lygios bausmės, 
kaip ir kankintojai, nes kanki
nimo aktas prasidėjo ten pat, po 
jų kojomis.*

Dabar mes, protestuodami 
prieš žiaurią žmogaus išdavys
tę, reikalaujame išdavimą kal
tininkus nubausti užpelnyto
mis bausmėmis. To reikalauja
me ne tik mes, bet ir amerikie
čiai, pradedant eiliniu piliečiu, 
baigiant pačiu šio krašto Prezi
dentu.

TĖVAS IR SŪNUS
2TTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

The iron Curtein 
isn't scunanroof.

can’t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vuth through.
wrw to rmm me Eime
Box wee. in. voram, nr.

PubCaMd m a pvfcflc tai
■piiIHf Mu with TM Ceu^cl.

PITTSBURGH, PA.
Prisimintinas jūrininkas 

Simas Kudirka
Visus lietuvius, nežiūrint kur 

j e begyventų, sukrėtė šiurpas 
ir liūdesys, sužinojus apie Simo 
Kudirkos, lietuvio jūrininko, iš
davimą Sovietų Rusijai. Pitts- 
burghe gruodžio 5 dieną Povi
las P. Dargis, kuris jau per 37

metus veda Lietuvių Radijo Pro
gramą, suruošė specialią pro
gramą iš Radijo Stoties WPIT, 
skirtą jūrininko Simo Kudirkos 
bylai nušviesti ir protestui pa
reikšti prieš jo išdavimą.

Programa pradėta iškilmių ce
remonijom, kurios buvo atlie
kamos karo invalidų Lietuvoje, 
Kauno Karo muziejaus sodelyje, 
prie Nežinomo Liet. Kareivio 
kapo.

Po to, išgirdome pareiškimus 
minėtu reikalu. Kalbėjo JAV 
senatorius Richard S. Schwei- 
ker, ukrainiečių atstovas inži
nierius Michael Tymiak ir SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis.

Savo kalbose jie pasmerkė 
Amerikos laivo pareigūnus, ku
rie išdavė lietuvį jūrininką Si
mą Kudirką ir griežtai reikala
vo Amerikos vyriausybės, kad 
ji ištirtų minėtą reikalą, ir kad 
ne tik nubaustų išdavėjus, bet 
sykiu reikalavo, kad panašus iš
davimas nepasikartotų ateityje. 
Tie, kurie klausėsis šios Lietuvių 
Radijo programos ne vienas ap
sipylė ašaromis, girdėdami žiau
rų pasielgimą su lietuviu jūri
ninku Simonu Kudirka. Esame 
tikri, kad visi lietuviai subrus 
ir pakels savo balsus dar tvir
tesnei kovai už laisvą lietuvį, 
už laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą.

Šiais programai einant oro 
bangomis, buvo gautas praneši
mas, kad Chicagoje mirė am
žino atminimo prelatas Mykolas 
Krupavičius, Povilas P. Dargis, 
šios programos vedėjas, plačiai 
nušvietė šio garbingo patrioto 
nuopelnus, kaip Lietuvos Seimo 
nario, Lietuvos žemės Ckio Mi- 
nisterio ir kaip Vliko pirmininko 
darbą. Amžino Atminimo prela
to prisiminimui ir atminimui bu
vo sugrotos Avė Maria ir čiurlio- 
niečių ansamblio įrekorduotas 
“Tėve Mūsų”. Lietuvis

Būtų viskas gerai, jeigu šis 
įvykis neprimintų ne taip jau 
senai dar žiauresnių išdavimų 
ir po to sekusių pasibaisėtinų 
pasekmių ir tragedijų. Čia ame
rikietis išdavė lietuvį, o sovietų 
budelis jį nukankino. Tuose ki
tuose atsitikimuose lietuviškai 
kalbantis Maskvos kvislingas iš
davė lietuvį nukankinimui to
kiems pat sovietų budeliams.

Šį kartą kalbu apie Kostą Ku
bilinską, kuris Lietuvos oku
panto buvo infiltruotas į Lie
tuvos partizanų eiles ir, geram 
momentui atėjus, Kubilinskas 
išdavė partizanų buveines.

Už šį judošišką darbą Lietu
vos partizanai, Kubilinską nu
teisė mirties bausme. Ar ma
note, kad tuomet ten nebuvo šau
kiamasi Dievo ir žmonių pagal
bos, lygiai kaip šaukėsi Kudir
ka, kada budeliai juos užklupo?

Dabar pažvelkime, kaip mes 
pasielgėme ? Mes Kubilinsko gar
bei pastatėme paminklą!... Su
dedami jo eilėraščius į pirmuo
sius puslapius vaikams išleis
tame vadovėlyje “Rūtelė”.

Siūlau ši vadovėlį tuojau iš
imti iš apyvartos, nes kitaip abe
joju, ar toji išeivijoje kai ku
rių asmenų padaryta visai išei
vijai gėda kada nors bus pamirš
ta. K. Radvila

VORAI NARKOMANAI

Išgėrus darbas nesiseka ne tik 
žmogui, bet ir vorui. Blaivus 
vidutinio dydžio ir pajėgumo vo
ras nurezga savo voratinklį per 
pusvalandį. Gavęs marichanos 
porciją, tokį pat darbą jis dir
ba jau pusantros valandos, mor
fijus sulėtina darbą dar du kar
tus. Suėdęs trupinėlį LDS nar
kotiko, voras visiškai pamiršta, 
kaip mezgamas tinklas ir raiz- 
go savo voratinklius bet kaip, 
kol visiškai išsenka.

today's FUNNY

lEOvcn^

® ‘197O by N£A, lac.

Them* fo
Meat Hunt
Delias, Tex.

Todoy's FUNNY win pay $1.00 f«r 
Coch anginai "Fanny" Sand gags 
tec Today * FUNNY, 1200 West Thad 
St, Cleveland. Ohio U1B.

EUDEIKi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE !

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 i

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
■

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
— ________ _________
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Utoje yra natūralus akmeninis tiltas, vadinamas Rainbow Bridge. Jis yra 309 pėdu aukščio ir 278 pėdu ilgumo, 
tiltui atsirado pavojus iš netolimo ežero — Powell lake, kuris vis kyla ir gali apsemti ši gamtos kūrinį. Gamtos 
apsaugos organizacijos reikalauja, kad vidaus reikalu departamentas tvarkytu ežerą taip, kad jo vanduo nekiltu.

, siškai aptarus, susirinkimo pa
sisakyta, kad Paštininkų S-ga 
nemato reikalo viešai į tai re

aguoti, nes maža būtų garbė 
'aiškintis su asmeniu, kuris tik 
įžemina kitus, o savęs nemato. 
Be to, bereikalingas būtų įro
dinėjimas ar p. žemelis tikrai 
galėti] savo pranašumu atsver
ti visus paštininkus, kurių tar
pe taip pat yra inžinierių, ad
vokatų, rašytojų ir ne menkes
nių plunksnos darbininkų už jį 
pati. Išsisėmus visiems klau
simams ir pasisakymams, buw 
pasidžiaugta paštininkų soli
darumu ir pasiryžimu dirbti 
naudingą darbą, kuris artintų 
mūsų visų lūkesčių išsipildy
mą. Po to sekė vaišės ir arti
mai šiltas šeimyniškas pasis
večiavimas. , J. Tijūnas

ALI MIN UM AND GLASS
STORE FRONT 

ESTIMATOR
EXPERIENCED

Some drafting necessary to understudy 
manager of department 

MR. DEADY

666-9800

CADILAC GLASS COMPANY

2100 So. PEORIA AVE.

TYPIST — CLERK
Ad, business. 2 brocks from Union 

Salary comm, with experience.
S alary camm. with experience.

KENNEDY & KENNEDY CO.
522 So. CLINTON
341-1122 for appt.

Inž. Antanas Rudis kalbės 
WGN radijo

v Inž. Antanas Rudis, vienas 
iš Alto steigėjų, jo ilgametis 
Valdybos narys ir pirmininkas, 
kalbės WGN radijo programo
je antradieni, gruodžio 22 d. 
Dan Price Line 720 valandos 
metu nuo 8 — 10 po pietų. Jis 
kalbės Lietuvos ir kitų Pabalti 
jo valstybių laisvinimo reika
lais.
1 Inž. Ant. Rudis, aktyviai Įsi
jungęs i lietuvišką visuomeni
nę veiklą, daugiausia laiko sky
rė Altui. Todėl būdamas pir
mininku, jis sumaniai talkino 
Kersteno rezoliucijos darbuo
se, užmezgė artimus ryšius su 
žymiaisiais politikais, senato
riais, kongresmanais bei aukš
taisiais valstybės pareigūnais, 
nuolat keldamas pavergtųjų 
tautu klausima. Jo sumanumo 
ir energijos dėka šiuo reikalu 
buvo daug atsiekta, šiuo melu 
jis, talkinant žmonai Marijai, 
veda Lietuvių forumo radijo

programoje
programą, kuri girdima I'M 
93.1 kiekvieną šeštadieni nuo
8 — 9 v. vakaro.

Be inž. Ant. Rudžio ši antra
dieni, gruodžio 22 d. WGN 
stotyje, Dan Price Line 720 
nuo 8 iki 10 v. vak. radijo pro-

gramoje dar kalbės dr. prof. 
Francis Shwarzenberg, dėstąs 
Loyolos universitete politinius 
mokslus. Jis yra ėekoslovakas 
i JAV atvykęs 1948 m. Taip pat 
programoje kalbės adv. Joe 
Sprayregen, žydų kilmės. Jis 
tiktai grižo iš Rusijos, kur bu
vo nuvykęs susipažinti su žydų 
gyvenimu Maskvoje. K.

Gimė 32-tras kūdikis
Beveik pietiniame Italijos ga

le, Adriatikos jūros pakraštyje, 
Brindisi provincijoje 42 metų 
stipri kaimietė Hari ja Adolora- 
ta Casini pagimdė 32-trą savo 
kūdiki. Gimė 6.6 svarų mergai
tė. Kaip motina, taip ir josios

organizacijų veiklą. Ji yra iš
rinkta Balfo direktorė ir Įeina 
į Amerikos lietuvių gydytojų 
draugijos komitetą, kuris ruo
šiasi lietuvių gydytojų suvažia
vimui sekančiais metais New 
Yorke.

— Danutė Paukštys, Illinois 
universiteto Circle campus stu

5
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Sėkmingas Paštininką susirinkimas
m ai (Nuo Krivūlės iki Rake-Šių metų gruodžio 13 d. Chi- 

cagoje Įvyko Lietuvos Paštinin 
kų S-gos visuotinis narių susi
rinkimas. Kaip kiekvienais 
metais, jis Įvyko metų pabai
goje. Buvo susirinkęs gražus 
skaičius narių, jų šeimų ir sve 
ėių, užpildydami svetingus K. 
K. Repšių namus.

Pati susirinkimą atidarė A. 
Gintneris, pasveikindamas at
silankiusius. Jis raportavo apie 
metų bėgyje valdybos veiklą, 
kuri buvo apvainikuota knygos 
“Lietuvos Paštininkų atsimini-

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
sT

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. 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
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS P0PIERL4I
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Passbooks 

5Vz% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

_ : t....4 ...

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N AU JIEN OS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik ------------ --------- ..—-----_,— $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik — -______ __________________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderi.

_ _______ N _A_U JI E N O S, _ ________
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGOs]ILL.

tos)” išleidimu. Viso atspaus
dinta 800 knygų, kurių beliko 
300.

Pagerbti šiais metais miru
sieji: J. šaikūnas, J. Šatas, J. 
Keblėris ir šeimos nariai M. 
Gintnerienė bei O. Kuliešienė. 
Labai apgailestauta, kad mir
tis taip retina paštininkų eiles, 
kurių netekimas silpnina ir lie 
tuviškos išeivijos aktyviąją 
dali.

Revizijos duomenis prane
šė J. Indriūnas, pažymėda
mas, kad pajamų ir išlaidų do
kumentai atsitiko kasos Įrašus. 
Šiuo metu rasta gryni] pinigų 
$48,98. Išleistos knygos apys
kaita dar nesanti padaryta, to
dėl apie jos stovį tikri] žinių 
negalėjo pateikti. Revizijos 
komisijai pavesta artimiausiu 
laiku padaryti nuodugnų kny
gos išleidimo apyskaitos patik
rinimą ir pateikti susirinkimui 
aprobuoti.

šiais metais Įvyko mažas vai 
dybos pakeitimas: vieton iš
stojusio norio J. Tijūno, pa
kviestas — kooptuotas J. Gu
doms kasininku, o į revizijos 
komisiją pakviestas R. Nemic- 
kas.

Susirinkimas patvirtino 1971 
metams esančią valdybą, bū
tent: J. Bereiša — pirmininkas, 
vicepirmininkas J. Gečiauskas 
ir A. Gintneris, Br. Gudonis — 
kasininkas ir nariai — J. Po
cius ir K. Repšys. Revizijos ko
misija — J. Indriūnas, J. Micei- 
ka ir R. Nemickas.

Buvo aptartas II tomo Lie
tuvos Paštininkų atsiminimų 
knygos išleidimo klausimas. 
Medžiagos jau turima nemažai 
Nutarta, kai bus surinkta pa
kankamai medžiagos, ir išlei
dimo smulkmenas aptarti..

Kreiptasi i visus narius, kad 
prisidėtų savo atsiminimų ra
šymais. Tuo pačiu norima ati
taisyti I tomo esamus trūku
mus.

Paskirta 825.00 auka Lietu
vių Filatelistų D-jai “Lietuva’’ 
ryšium su filatelijos parodos 
rengimu. Už auką šiltai padė
kojo E. Petrauskas, įteikdamas 
reikšmingą padėkos lapą ir pa
žymėdamas, kad paštininkai 
ir filatelistai šioje srityje turi 
daug ką bendro. Palinkėjo jis 
ir ateityje palaikyti glaudžius 
ryšius tarpusavyje.

Toliau susirinkimo buvo iš
keltas p. H. žemelio “L. Liet.** 
8-tam Nr., straipsnyje “Kodėl 
mes nesusikalbame” paštinin
kų vardo pajuokimas. Visapu-

duktė yra sveikos. , ;

ŠĮ kartą Marija A. Casini pa
gimdė vieną mergaitę. Bet ji 
yra gimdžiusi dvynukų; trynukų ?•
ir net ketveriukų. Kitaip ji, bū
dama tokia jauna, būtų negalė
jusi pagimdyti tokio didelio vai
kų skaičiaus.

Gaila, kad iš 32 vaikų, gyve
na ir auga tiktai 15. Visi kiti iš
mirė. Vieni vos užgimę, o kiti 
paaugėję. .* ■

Jaunos motinos vyras yra 41 
metų amžiaus Brindisi laukų 
darbininkas. Jis sveikai, atro
do ir stebisi, kodėl laikraštinin
kai domisi jojo žmona arba, jos 
kūdikiais.

Laikraštininkai paklausė, kaip 
ji jaučiasi, tiek gimdydama. Ji 
labai' itališkai atsakė:

— Matyt, kad aš turiu Tvėrė
jo paskirtį, ir aš noriai ją vyk
dau... . ■ . .'r : • .. .

Ji nieko negalėjo pasakyti, ko
dėl toks didelis jos vaikų skai
čius išmirė. St. P.

f T R U M P A I "H
JJ3 --..K JIIUMJIM—JWW, . ■. j. . j. jujummuLT

— Liudo Dovydėno atsimi
nimai “Mes valdysimu pasauli” 
dviejuose tomuose, kų tik. išėjo 
iš spaudos ir pasirodė knygų 
rinkoje.. Jupse aprašoma įdo
mūs ir jaudiną iiiomentai bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje. 
Pirmas tomas 264 _psl., antras 
—256 pšl., dail. P/Lapės pieš
tais viršeliais. Paskiro tomo 
kaina 4.00 dol. Išleido Romu
va. Knygos gaunamos Naujie
nose.

— Dr. Aldona Skripkutė, gyv. 
New Jersey valstijoje, prieš 
porą melui baigusi medicinos 
studijas, įsijungė į lietuviškų

dentė išvyko ekskursinėn ke
lionėn į Vokietiją. ^Kelionės 
tikslas — aplankyti . istorines 
vietas, taip pat planuoja nu
vykti į Paryžių, kur gyvena jos 
draugė Jenčiūtė.

— Sofija Aleksandravičienė, 
gyv., Bridgeporto apylinkėje, 
buvo išvykusi atostogų į Vo
kietiją ir Prancūziją aplanky
ti ti ten gyvenančios sesers ir 
gausių pažįstamų.

— Bronislava Aluzienė prieš 
Kalėdų, šventes išvyko į Cali- 
fornijos valstiją pas savo gimi
nes ir ten bus iki pavasario.

— Vincas Tamošiūnas, da
bartinis šaulių S-gos pirminin
kas, minėjo 50 mėtų šauliškos 
veiklos sukaktį. Lietuvių Na
muose, Detroite, . gruodžio 12 
d. jam buvp suruoštas pagerbi
mo vakaras. Iš Chicagos daly
vavo: šaulių Sąjungos garbės 
narys Vladas Išganaitis ir Cent 
ro Valdybos nariai — Stasė 
Ceėevičieflė, Serg. Radzvickas 
ir Algirdas Budreckas.

♦ Kas norėtu linksmai ir nuo
taikingai jūrininkų tarpe už
baigti Kalėdų, ilgąjį savaitgalį, 
maloniai kviečiame atvykti į Či
kagos Jūrų Šaulių Gen. Daukan
to Kuopos' ruošiamą Plaukioji
mo ■ Sezono Užbaigimo Balių, 
kuris įvyks Vyčių salėje, š. m. 
XII; 26 '<£ Gausus ir greitas ba
ras, turtingos dovanos ir skanus 
maistas, d taip-pat modernus ir 
pagarsėj ęs vokiečių 5 asmenų 
Mondshein orkestras užtikrins 
gerą nuotaiką. Įėjimas su mais
tu tik 5 dol. Pradžia nuo 6 vai. 
vak. Pelnas skiriamas Jūrų 
Šaulių Jachtos išlaikymui ir 
mūsų Įvairių veiksnių paramai. 
Dėl vietų skamb. tel. CL 4-2665.

Kuopas Valdyba 
(Pr).

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovancs 

visoms progoms.
2237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

State Farm fire and Casualty Company

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

V

J--__ ____________ ■ ..........

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos masi 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.
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ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVU $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam* rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ^ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim. ,

PUIKUS. DIDELIS 2 po 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BOTU. 14 me^u modernus mųras^ 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. *36 000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

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

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

N p RVILA
REAL ESTATE AND BUILDERS

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. S20,500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis... mūrinĮs. 
šilima gazu, aluminijaus langai, 2-au
tomobilių garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili- 
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
oas, graži nuosavybė Gage Parke. 
543,000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

Astronautas Alon Shepard rengiasi kelionei J menulį su •rdvėlaiviu 
Apollo 14. Kelionė prasidės sausio 31 d.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

SIUNTINIAI

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

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

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”.—TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


