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SĄJUNGĄ nubaud
VLIKO IR ALTOS PAREIŠKIMAS
š. m. sausio 9 d. New Yorke įvyko Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto ir Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų pasi
tarimas, kuriame buvo aptarti aktualieji Lietuvos laisvinimo klau
simai, apžvelgta Bražinskų bei Simo Kudirkos bylų eiga ir aptar
tas koordinuoto, suderinto darbo reikalas.

Vlikas, būdamas tarptautinio 
pobūdžio politinės veiklos orga
nizacija, seka tarptautinių įvy
kių raidą, palaiko ryšius su dau
gelio kraštų vyriausybėmis, 
įtraukdamas į Lietuvos laisvini
mo darbą laisvojo pasaulio lie
tuvius. Vlikas planuoja Lietu
vos laisvinimo darbą ir jam va
dovauja. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse lietuvių politinei vei
klai vadovauja Amerikos Lietu
vių Taryba. Veikdami Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, Vlikas 
ir Altą derina savo veiklą, o at
siradus ypatingai svarbiems rei
kalams, veikia drauge. Darbui 
koordinuoti abiejų organizacijų 
pirmininkai palaiko nuolatinį 
kontaktą.

Vlikas ir Altą sutarė, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se Vasario 16-sios proga renka
mos aukos yra skiriamos Lietu
vos laisvinimui ir siunčiamos 
Altai. Iš surinktų pinigų Altą 
skiria Vlikui sutartą sumą. Ki
tos organizacijos vykdo vajus 
savo reikalams kitais mėnesiais.

Vlikas ir Altą labai vertina 
Lietuvių Bendruomenės talką 
bei jos atliekamą darbą.
Vlikas ir Altą didžiuojasi lais
vojo pasaulio lietuvių, ypač mū- 
sų jaunimo vieningu ir nepa- 

zinskų ir Simo Kudirkos bylos 
reikale.

Visų lietuviškųjų organizacijų 
ir atskirų lietuvių vieningas ir 
suderintas darbas — mūsų stip
rybė!

Dr. J. K. Valiūnas,
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto Pirmininkas
Dr. K Bobelis,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas

New Yorkas, 1971 m. sausio 9 d.

Sen. Muskie Maskvoj
MASKVA. — Sen. Edmund 

Muskie šiandien Maskvoje susi
tinka su premjeru Kosyginu. 
Prieš jam atvykstant, Maskvoje 
lankėsi buvęs Amerikos amba
sadorius Maskvoje Averel Harri
man, kuris aptarė visas susiti
kimo smulkmenas su užsienio 
reikalų ministeriu Gromyko.

Sen. Muskie žada bandyti tap
ti demokratų partijos kandidatu 
į prezidentus. Jis lankėsi Izrae
lyje, Egipte ir žada lankytis Vo
kietijoje, norėdamas susipažinti 
su politinėmis užsienio proble
momis.

Ambasadorius Harrimanas 
yra pirmininkas komiteto, ku
ris pataria demokratų partijos 
vadams užsienio politikos klau
simais. Maskvoje jis pabrėžė 
esąs privatus asmuo, atvykęs pa
sitarti su sovietų valdžios atsto
vais. Su Gromyko jis aptarė 
pastaruoju metu pablogėjusius 
santykius, žydų persekiojimą ir 
jų reakciją Amerikoje, Viduri
niųjų Rytų klausimus ir nusi
ginklavimo derybas.

Maskvoje jau dvi dienos ne
buvo išsišokimų prieš amerikie
čius.

LOUISVILLE. — Gaisras ki
lo senelių prieglaudoje, kur gy
veno 94 asmenys. Liepsnose ir 
dūmuose žuvo 9 asmenys, 48 bu
vo sužeisti.

IS VISO PASAULIO

Amerikos

Prie parla- 
policija su-

PHNOM PENHAS. — Sunkios 
kovos vyksta Kambodijoje prie 
kelio nr. 4, kuris jungia sostinę 
su pajūriu. Iš vienos pusės ko
munistus puola P. Vietnamo da
liniai, o iš kitos — Kambodijos 
kareiviai. Pirmą kartą kovose 
dalyvavo ir didieji 
bombonešiai.

LONDONAS. — 
mento rūmu britu 
ėmė keturis asmenis, bandančius 
patekti į vidų. Policija dar ieško 
asmenų, kurie padėjo dvi bom
bas prie darbo ministerio namų.

HARTFORDAS. — Vienas 
našlys su keturiais vaikais lai
mėjo New Yorko loterijoje 100,- 
000 dolerių. Iš Meksikos imigra
vęs Pasqual Martinez sužinojo,: 
kad jam teks 46,000 dol. atiduo
ti pajamų mokesčių įstaigai, dar 
25,000 dol. reikalauja Connecti
cut© valstija, nes Martinez šei
ma gaudavo šalpą, po 100 dol. 
per savaitę. Žmonai mirus, vy
ras negalėjo dirbti, reikėjo pri
žiūrėti vaikus. Dabar jis turės 
visą šalpa sugrąžinti.

NEW ORLEANS. — Gaisras 
sunaikino du namus,-- kuriuose, 
anksčiau būdavo Juodųjų Pan
terų būstinė.

TUSCON. — Jaunas 16 metų 
vaikinas buvo apkaltintas vieš-, 

-ITALAI APIE LIETUVIUS KAIJNILS
Elta patyrė apie italų spaudoje skelbiamas žinias apie pri- 

verčiomose sovietų darbo stovyklose kalinamus lietuvius, apie slap- 
_  tąją pagrindžio spaudą ir kt. čia pateikiamos kai kurios žinios 

į^nėio padegimu, kur gaisre su- lietuvius stovyklose Eltos is dalies jau buvo skelbtos. Tie 
J spaudos balsai liečia medžiagą, skelbtą 1970 m. paskutiniais mė
nesiais.

degė 28 žmonės. Jaunuolis jau 
yra nekartą teismo baustas.

NEW YORKAS. — Nežiūrint 
prezidento įsikišimo, Bethlehem 
plieno bendrovė pareiškė, kad ji 
paskelbto kainų padidinimo ne
atšauks.

MASKVA___Bolšoi teatro di
rektoriaus pavaduotojas Piotr

paskirtas vadovauti Maskvos j 
cirkui. Lapkričio mėn. buvo pa-! 
keistas Leningrado Kirovo tea-! 
tro direktorius Konstantin Ser
gejev. Prieš šešias savaites bu
bu pakeistas Bolšoi direktorius 
Chulaki. Manoma, kad iš tų te
atrų gastrolių metu per daug 
pabėgo žmonių, todėl nukentėjo 
jų vadovai.

“Russia Cristiana”, Milane 
leidžiamas žurnalas, pasinaudo
damas Sovietuose leidžiamo slap
tojo biuletenio, “Kronika” ži
niomis ar vad. Samizdat skelb
tais dokumentais, pateikė žinių 

y j apie Potmoje, Mordovijoje kali- 
Abomilov buvo pažemintas ir ■ namus lietuvius. Paskelbtos dvi 

j pavardės: Juozas Lankauskas, 
J gimęs 1913 m., 1969 m. nuteis
tas darbams stovykloje 19 me
tų (lagerio nr. 17), kita pavar
dė — Jonas Steno-kjavičius (gal, 
Steponavičius), g. 1902 m. mi
ręs stovykloje 1969 m. žinios 
apie šiuos lietuvius Maskvos 
slaptojoje spaudoje buvo pa
skelbtos 1970 m. kovo 28 d.

Romoje leidžiamas “Fert” biu
letenis praėj. metų gruodžio 
mėn. laidoje įdėjo Eltos žinią 
iš Bukarešto apie Potmos sto
vykloje kalinamus lietuvius — 
politinius tremtinius. Paminė
tos kelios pavardės: B. Gajaus
ko, Petro Paltaroko, A. Petruše
vičiaus, Pr. Skeiverio. Italų biu
letenis pridūrė ir apie lietuvių, 
stovyklos kalinių, protestus dėl 
sunkių sąlygų.

Pakartota ir italų Eltos žinia 
apie Vladimiro kalėjime, netoli 
Maskvos, kalinamus tris lietu
vius:: Justą Gimbutą, Varna- 
vičių ir Vaivadą. Italai pateikė 
ir Potmos darbo stovyklos ad
resą: Mordovskaja ASSR, P. O. 
Javos, P. A. 385, SSSR. (E)

Kaltinimai žydų 
gynybos lygai

NEW YORKAS. — Apskrities 
prokuroras New Yorke paskel
bė, kad žydų gynybos lygos va
dai bus apkaltinti prieš Grand 
Jury keturiais kriminaliniais nu
sikaltimais, kurie visi liečia so
vietų įstaigų puolimus New Yor
ke.

Lygos vadovybė paskelbė, kad 
nuo rugpiūčio mėnesio lygos pir
mininku bus advokatas Bertram 
Zweibon, buvęs iki šiol rabino 
Kahanes pavaduotojas. Jie abu 
ir trečias vyras, dabar gyvenąs 
Izraelyje, Morton Delinsky įs
teigė žydų gynybos lygą.

Lygos vadas rabinas Kahane 
rengiasi išvažiuoti į Izraelį ir 
perimti pasaulinės žydų gyny
bos lygos vadovavimą. Organiza
cijos skyriai jau veikia Prancū
zijoje, Anglijoje, Olandijoje, 
Meksikoje. Norima skyrius įs
teigti Venecueloje, Argentinoje, 
Brazilijoje ir Izraelyje.

w

Dažnai kalbame apie didelį skirtumą tarp jaunosios kartos ir senosios, tačiau skirtumas tik for
mose. Šioje nuotraukoje viršuje matome ši y dienu "muzikos festivalį/', o apačioje — į panašu 

koncertą reaguoja senoįi karta — mamos ir tėvai prieš 30 mėty.

LOUISVILLE. — Tardymo 
komisijoje vienas angliakasys 
iš Finley, Kentucky kasyklų, 
kur sprogimas užmušė 38 dar
bininkus, paliudijo, kad kasyk
loje nebuvo laikomasi taisyklių 
ir buvo naudojami nelegalūs 
sprogdinimo užtaisai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

i Pavergtos Tautos

♦ Čikagos meras vakar vėl 
posėdžiavo su streikuojančiais 
mokytojais ir švietimo taryba.

♦ JAV ir Kanada užbaigė 
bendrą studiją apie pasienyje 
esančių ežerų teršimą. Rasta, 
kad ežeruose, abiejose pusėse, 
yra per daug fosforo, muilo mil
telių. Ežerams gresia bloga atei
tis, užakimas.

♦ Aukščiausias Teismas įs
pėjo pietinių valstijų miestus 
nekeisti rinkiminių būstinių ar 
balsavimo rajonų sienų.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
amerikiečiai bandė įteikti Ha
nojaus atstovams dingusių be
laisvių sąrašus, tačiau komunis
tai nepriėmė.

♦ Astronautas Edwin Aldrin 
Jr. jau vaikščiojęs mėnulyje, nu
tarė pasitraukti iš astronautų 
tarpo ir sugrįžti į aviaciją, kur 
jis yra pulkininkas.

♦ Filipinuose demonstracijų 
metu, transporto darbininkams 
sustreikavus, žuvo 4 asmenys.

♦ šiandien Rytų Vokietija 
pasiūlė Bonos vyriausybei at
naujinti derybas. Komunistų 
delegacijos vadovas Michael 
Kohl pirmadienį lankėsi Mask
voje su užsienio reikalų minis
ters Winzer. Matyt, Maskva 
įsakė derėtis.

♦ Lenkijos valdžia susitarė 
su prancūzų Renault bendrove, 
kuri padės lenkams gaminti ma
žus, pigius au omobilius. Len
kijos valdžia nutarė tiesti nau
ją greitkelį iš Varšuvos į Kato- 
vicus.

VALDŽIA NEDAVĖ ROSTROPOVIČIUI 
LEIDIMO VYKTI Į SUOMIŲ KONCERTU

MASKVA. — Visame pasaulyje žinomas sovietų violončelis
tas Mstislav Rostropovičius negavo valdžios leidimo išvykti į Suo
miją, kur koncerto rengėjai gavo žinią, kad “planai pakeisti”. So
vietų kultūros ministerija jau anksčiau nubaudė Rostropovičių 
už jo parašytą sovietų spaudai atvirą laišką, ginantį rašytoją Sol- 
ženiciną, laimėjusi Nobelio premiją 1970 metais. Muzikas pa
siuntė savo laišką sovietų spaudai, kuri jo neatspausdino. Laiš- 

i kas pateko į užsienį, kur jį pakartojo visa laisvoji spauda. Ros
tropovičius gynė Solženiciną ir kritikavo sovietų literatūros ir 
meno vadovus už nereikalingą cenzūrą savo menininkams.

apie lenkų riaušes
NEW YORKAS. — Pavergtų

jų Europos Tautų seimas Len
kijos darbininkų riaušių proga 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
sako: “Riaušės parodo komunis
tų socialinės ir ekonominės sis
temos bankrotą. Nesugebėdami 
parūpinti plačioms gyventojų 
masėms reikalingo maisto ir 
drabužių, komunistai sugalvojo 
dar daugiau suvaržyti vartoto
jus, pakeldami kainas 20%, o 
kai kurias kainas, kaip kavai, 
net 92%. Kaip gruodžio 13 d. 
rašė “Trybuna Ludu”, kainų, pa
kėlimai kainuotų tautai per me
tus 15.7 bilijonų zlotų”.

“Šalia komunistų režimo ne
sugebėjimų, '] 
nuolatinis sovietų išnaudojimas 
per komekon. Lenkija, jau’ ir 
taip trūkdama kapitalo, buvo 
priversta investuoti šimtus mi
lijonų dolerių į Sovietų Sąjun
gos žaliavų išvystymą. Lenki
joje dėl to buvo sustabdytas ži-

padėti apsunkino či
i o n n n H at i YV^ O O

Faraonų kūnuose 
rado brangenybių
ANN ARBOR. — Michigano įjaj0 jr natūralių dujų ieškoji- 

universiteto.mokslininkų grupė mas> jja<j Lenkija ir toliau pri- 
jau aštuonis kart važinėjo į klausytų nuo sovietų žaliavų, už 

kurias Lenkija priversta mokėti 
Maskvos padiktuotas aukštas 
kainas”.

“Giereko režimo ateitis pri
klausys nuo to, kaip jis sugebės 
vykdyti savo pasižadėjimus len
kų tautai. Lenkijos įvykiai tu
rėtų būti įspėjimas visiems pa
vergtų tautų komunistų vadam. 
Kremlius nieko nedarė išgelbėti 
Gomulkai, kuris ilgą laiką iš
tikimai vykdė Kremliaus įsaky
mus. Lenkų darbininkų sukili
mas pavergtoms tautoms duoda 
padrąsinantį pavyzdį, kad ko
munizmas nešioja savyje savęs 
sunaikinimo sėklas.

Mūsų tautos negali būti ir ne
bus amžinai surakintos ir išnau
dojamos. Mes toliau tęsime dar
bus dėl jų pilnos laisvės ir ne
priklausomybės”.

Egiptą, kur valdžia jai leido pa
čiomis naujausiomis mokslo prie
monėmis tirti senų Egipto val
dovų mumijas ir karstus. Pasku
tinėje kelionėje rentgeno spin
duliais buvo peršviesti 29 farao
nų ir jų žmonų lavonai-mumi- 
jos ir buvo rasta jų kūnuose, po 
oda paslėptų daug brangenybių. 
Kai kurios apyrankės, šventi me
dalionai buvo paslėpti prie pat 
kūno, priklijuoti su sakuota ko
še ir apvynioti marškomis.

šie radiniai padės mokslinin
kams tiksliau identifikuoti ras
tus faraonų kūnus. Jų kapuose 
surastus daiktus anksčiau sun
ku buvo sutapatinti su vienu ar 
kitu kūnu, nes kūnų būdavo ke
li ar daugiau viename kape.

Michigano mokslininkai sura
do įvairių amuletų, auksinių sta
tulėlių ir prie tokių mumijų, ku
rių kapai buvo išplėšti praėju
siuose šimtmečiuose įvairių pik
tadarių. Grupė, iš tiesų, neieš
kojo aukso ar brangenybių, bet 
bandė nustatyti su savo apara
tais. kokiomis ligomis sirgo, nuo 
ko mirė buvę Egipto valdovai. 
Nustatyta, kad faraonas Rame- 
ses II-sis, kuris pastatė daug pi
ramidžių, turėjo raupus. Rasti 
artraičio ženklai kitų faraonų, 
sulaukusių ilgesnio amžiaus, kū
nuose. Iki šiol buvo galvojama, 
kad laidojant faraonus, smege
nys iš kaukuolės būdavo pašali
nami. Dabar paaiškėjo, kad sme
genys buvo palikti daugelyje 
mumijų. Faraonas Tutmosis 
IV-tas, miręs 1420 metais prieš 
Kristų, nebuvęs apipiaustytas, • 
kaip visi kiti. Mokslininkai spė
ja. kad jis galėjo būti hemofi- 
liakas ir jam ta operacija nebu
vo daroma.

MASKVA. — Sovietai palei
do į erdves satelitą Cosmos 390.

Lietuvos Išlaisvinimo 
dėkoja visiems, svei- 
jį Kalėdų švenčių ir

Komitetas 
kinusiems
Naujųjų Metų proga ir už ža
dėtą paramą tolimesniam Lietu
vos laisvinimo darbui. (E)

JUANITA CASTRO

Rostropovičius turėjo kartu 
su garsiais sovietų muzikais: 
smuikininku David Oistrachu ir 
pianistu Sviatyslavu Richteriu 
duoti Maskvos konservatorijoje 
“Žiemos festivalio” koncertą. 
Grįžęs iš savo gastrolių užsieny
je, Rostropovičius patyrė, kad 
jam tame koncerte dalyvauti ne
leidžiama. Kitiems koncerto da
lyviams užprotestavus, valdžia 
nusileido, tačiau Rostropovičiaus 
persekiojimas nepasibaigė.

Rostropovičius yra senas ra
šytojo Solženicino draugas ir 
laiko rašytoją savo viloje, netoli 
Maskvos.

Ryšium su nepasitenkinimą 
pareiškiancių kultūrininkų per
sekiojimu Amerikos žurnalistai 
Roscoe ir Geoffrey Drummond 
rašo apie Kremliaus nepaprastą 
baimę dėl būrelio nepritarian
čiųjų. Autoriai klausia, kodėl 
visagalinti partija taip jautriai 
reaguoja į mažiausią nepritari
mo pareiškimą. Juk ta opozici- 

. ja nieko neturi tik savo drąsu
mą ir įsitikinimus, be to, jie yra 
mažuma, gal, tik keli šimtai.

Atsakymas, tų dviejų žurna
listų nuomone, yra tas, kad ko
munizmas ir laisvė negali kar
tu gyventi. Tie, kurie reikalauja 
kalbos laisvės, turi būti sutriuš
kinti, kol jie nepasidarė didele 
grėsme. Įvairūs nesuvaržomi 
rašytojai, aktoriai, mokslininkai 
ir mokytojai auga savo skaičiu
mi ir savo pareiškimų drąsumu. 
Kremlius yra giliai susirūpinęs 
tuo laisvos minties judėjimu ir 
žino, kad, nesutriuškintas, tas 
judėjimas augs ir taps neįvei
kiamu. Laisvės nebegalima su
stabdyti, jei ji nesustabdoma 
pačioje užuomazgoje.

Gabiausi ir žinomiausi sovie
tų rašytojai Pasternakas ir Sol- 
ženicinas buvo ir yra persekio
jami, jų raštai draudžiami. Jau 
apie 55 rašytojai ir menininkai, 
baleto, muzikos, teatro atstovai 
per paskutinius 10 m. pabėgo į 
užsienį. Sovietų Sąjungoje yra 
12 bepročių ligoninių, kur lai
komi valdžiai nepritariantieji 
kultūrininkai. Peticiją dėl Alek
sandro Ginsburgo ir Juri Ga- 
lanskovo kankinimų darbo sto
vyklose pasirašė apie 800 žmo
nių. Nepasitenkinimo balsas vis 
didėja. Valdžia dar nedrįsta 
liesti fiziko Andrejaus Zacharo- 
vo, kuris padėjo pagaminti van
denilio bombą, tačiau aiškiai ma
tosi, kad Kremlius labai ant jo 
supykęs.

Kremlius stovi prieš dilemą, 
prieš dvigubą baimę. Jis bijo 
laisvės ir kartu bijo sugrįžti į 
Stalino laikų terorą. Tuo tarpu 
pasipriešinimo dvasia vis didėja.

— Artinantis Vasario 16 d. 
minėjimams, Vlikas paruošė šių 
metų minėjimo proga atitinka
mo nutarimo projektą, kuriuo 
galėtų pasinaudoti Vasario 16 
minėjimų rengėjai. Suinteresuo
ti prašomi kreiptis adresu: Vli
kas, 29 W. 57 St. 9 Fl. New York, 
N. Y. 10019. (E)



to come here?

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608 Chicago, lit 60608

sustabdė 
vėliau ir

Tokiems žudymams 
budeliai turi iš Sta- 
čekos išmėgintus ir 
tebepraktikuoj amus

nuu 
ras.

tų diskusijų, pripažinta, kad ne
paisant visų trūkumų, Hųsftkas 
tuo tarpu yra patogus įrankis, 
dėlto turi būti paliktas pareigo? 
se, bet su sąlyga kad toliau ir 
griežčiau ves pažangiųjų vąly- 
mus ir duos partijoje pirmeny-

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTĮ DEMOKRATINĮ 

DĮENRĄŠTĮ ’’NAUJIENAS"

grimu 
kaip 

nebu-

yrą vienas iš tų išdavikų grupe
lės, kurio 1968 metų pakvietė pu
šys okupuoti Čekoslovakiją; Jis 
dabar numatytas Husako prižiū
rėtoju ir eveptualiu kandidatu 
jo -vieton, ką j Kremlius pagaliau 
ras Husaką esant jgm neberei
kalingą.

turtuolių būdos 
IB PUODUKĄ!

So what anew 
to do?

VĄkroa
1739 So. HĄLSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Husakas namų arešte
Lenkų DP praneša iš Londo

no, kad Centro Europos žinių 
agentūros FCI pranešimu iš 
Berno, gerai informuoto iš Pra
gos atvykusio asmens pasakoji
mu tuojau po paskutiniojo Var
šuvos pakto narių komunistinių 
valstybių suvažiavimo Čekoslo
vakijos kompartijos pirmasis 
sekretprius Gusta v Husak bu
vo neostalinistų ir ultrakolabo- 
rantų laikinai pasodintas namų 
arešte.

Husako areštavimas praves
tas nepastebimai ir labai slaptai. 
Lėktuvą, kuriuo Husakas grįžo 
iš konferencijos, apsupo unifor
muoti ir civiliai apsirengę če- 
koslovakijos saugumo policijos 
agentai, kurie veikia Maskvos 
parėdymu, vykdydami “konser- 
vatistų” grupės okupacijai naų? 
dingas pareigas.

Husakas buvo nuvežtas i sa
vo privatų butą, kurs buvo ap
suptas sargybos, kad areštuota
sis nepasišalintų. Po to Įvyko 
politbiuro posėdįs, kuriame dar 
lyvavo specialiai pakviesti parti? 
jos ir valdžios dignitoriai, kola? 
borantai. Pagaliau, po ilgų karš-

kad draugas pirmasis sekreto 
rius skaitys ir visas tris kopi-
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Naikina tautines kultūros 
vertybes

Tas pats b. j.-toliau rašo:
“Kita šėtoniška okupanto 

priemonė pavergtoms tautoms 
dusinti yra mokslinių- bibliote
kų paslaptingi gąisrai. Prieš ke
lerius metus sudegė kelios žy
mios ukrainiečių mokslinės bib
liotekos su nepakeičiamais ir ne- 
įkaįnuojamais Ukrainos istori
jai bei kųltprai rinkiniais. P.ąsi- 

- rodo/’kad : nebuvo aplenktus ir 
Vilnius-.Praėjusiais metais, ry
šium su Vilniaus universiteto 
bibliotekos. 400 metų sukakti
mi, Z- Petrauskienė paruošė apie Į 
ją knygą. Knygą recenzuoda
mas, bibliografas Vladas Žukas

rankievičius pasilenkęs klausia 
kalbos teksto rašeivos;

— Kaįba gi turėjo būti tik tri
jų puslapiu,

— Ir yra trys, — atsakė rašei-

Vienas turtuolis, bene prancū
zas, turėjo padaręs savo šuniui 
auksinę būdą. O anglų biznie
rius Džordžas Gudlėjus ėmė 
pardavinėti auksinius... nakti
nius puodukus. Įsikišus Angli
jos bankams ir uždraudus par
davinėti tokias prekes, Gudlėjus 
padavė skundą:

— Demokratinėje santvarko
je kiekvienas turi teisę sėdėti 
ant tokio puoduko, koks jam pa
tinka, — pareiškė jis.

Kazys Toliūnas

lonizątoriąi daro su savo paverg
tomis lietuvių ir kitomis tau
tomis, neduodami joms nei rėkti 
nei bėgti

— Matau, daug jaunimėlio....
— Taip, daug, bet daug ir 

reikia. Veikalas platus ir il
gas. 5 veiksmų, tęsis apie 3 
valandas, Įskaitant pertrau
kas. Jame vaidina su statistais 
apie 40 asmenų, skirtingos de
koracijos kiekvienam veiks- 

kurias daro dail. J. Kibu- 
pastatymas ne eilinis, tie-

Tačiau serija įvykių paverg
toje Lietuvoje paskutiniu metu 
verčia ypatingai susirūpinti. 
Viena po kitos paskiromis žinu
tėmis i Vakarus prasiveržė to
kie dalykai, kad ten pradėjo vie
nas po kitam paslaptingai mir
ti jauni, daug lietuvių kultūrai 
žadėję mokslininkai, visi iš litu
anistinės srities. Pagaliau iš
ryškėjo visas tokių trejeto mė
nesių būvyje mirusiųjų sąra
šas :

* l

Jurgis Lebedys, gimęs 1913 
m., filologijos mokslų daktaras, 
Kauno universiteto filologijos 
profesorius, veikalų apie Dauk
šą, Daukantą, Stanevičių, Poš
ką ir kt. autorius, lietuvių tau
tosakos' rinkėjas, 

į ■ —

Juozas Senkus, gimęs 1910 
m.* kalbininkas lituanistas, Vil
niaus .universiteto prpf., Lietu? 
vos,Mokslų Akademijos narys, 
Lietuvos .Atlaso redaktorius ir 
t. t. ' ’.L- 

. . -4 ■)

Kazimieras “Umbrasas, gimęs 
1918 m.,.pasireiškęs.lituanistas, 
literatūros - istorikas ir kt. ‘'

Stasys. Budrys, gimęs 1932 
metais,-jhabnas daug žadėjęs li
tuanistas,- lietuvių meno istori
kas, išleidęs lietuvių kultūros al
bumą “ir-■parašęs kelių žymiųjų 
lietuvių“'menininkų monografi
jas. s ■ b? • / .. i- ...

Jonas Kazlauskas, 50 metų 
amžiaus, žymus. kalbiiiiriSas —• 

; filologijos mokslų daktaras f ir 
profesorius; /lietuvių?;kalbos is
torikas,. Baltistikas-Studijų or? 
gaųizatoriųs, lietuvių kalbos is
torikas ir t. t.

Sako, kad komunistinėje spau
doje apie jų visų mirtis buvę Į

— LB Kultūros Fondas už 
mano nugaros stovi. Jo pirmi
ninkas rašyt. Anatolijus Kai
rys. Ant jo pečių tad ir gula vi 
sa šio pastatymo organizacinė 
našta ir atsakomybė. Aš tik re 
žisuoju. Statome LB Jaunimo 
Teatro vardu, nors mums, pri
sipažinsiu, talkininkauja ir ki
tų teatrinių grupių nariai. Be
rods, 2 Scenos Darb. Sąjun
gos, 3 iš Antro Kaimo, gal yra 
ir kitų grupių narių, gerai ne
žinau. Paklauskite Kairi.

A better way tofiwa. 
Where an ordinary man can 
> the things he thought were

AŠTŲONIOS UŽ AŠTUONIS
■ Naujienos, yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Gikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yrą ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Or. A. J. Gussen, ĄTQSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psL

Or. agr. Al šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL
' J; Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR

BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.
Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 

politiniai istorinė Suvalkijos .apybraiža. 140 psl.
šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei

dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba pasiun
tus pinigini orderį.

jūrių įiepasiekią ivrem- 
Bnikų kruvina ranką, tu 
Lsiai susirūpinti ir ras- 
| pasaulinius forumus, 

kad njikrtiptų viešosios opinijos 
žibintus ąnapus klaikiosios Ge
ležinės Uždangos ir pamatytų,

— Kas vertė imtis lokio 
milžiniško Baubo? Toks už
mojis mūsų sąlygose nėra eili
nis Įvykis.

— Veikalo apimtis, jo spe
cifinė idėja, taikoma jauni
mui.. Atžalynas parašytas mo 
kyklai, bet savo idėjiniu sub
tilumu, konflikto realybe bei 
jo sprendimu, kūrinys jaudi
na visus, "be amžiaus skirtu
mo. Antra, LB Jaunimo Teat
ras egzistuoja jau 3 su viršum 
metai, taigi laikas parodyti 
rimtesio subrendimo veikalus, 
laikas duoti jam daugiau kū
rybinio pasitikėjimo. Imant 
mažą veikaliuką, kuriame tel
pa gal tik 4 — 6 jauni žmonės, 
nuskriaudžiami kiti, norį vai
dinti. čia gi visi, kas tik no
rėjo, gavo roles. Jei ne akto
rium, tai statistu. Vistiek už
siėmimas, patraukiąs jauną 
sielą, verčiąs ateiti i repetici
jas ir taip dalyvauti kūrinio 
realizavime. — Atleiskite, po
ne korespondente, ši pertrau
ka tikrai per ilga.

Rež. J. Valentinas pasižiūrė
jo Į laikrodi ir davė ženklą re
peticijas pradėti.

— Dėkui, pone režisieriau!
— šūktelėjau nueinančiam.
— Linkiu sėkmės privesti ši už
si mojimą iki laimingos pabai
gos. Korespondentas

nęs. Manau, kad ir 
rimtai ...

Ponu pavadintasis 
savo rankas, o kiek 
repeticijas. Tai ir buvo viso 
šio judėjimo centras: akt. Juo
zas Valentinas, jau daug kam 
pažįstamas iš pernai Jėzuitų 
Tėvams surežisuoto vaidinimo 
Ponia Tarnaitė.

Po minutės kitos įsitraukė
me i pasikalbėjimą. Jis mielai 
atsakė Į mano klausimus, kiek 
leido laikas ir aplinkybės.

— Žinau, kad režisuojate vei 
kalų. Būkite mielas supažin
dinti mane, o per tai ir visą ci
vilizuotą Čikagos visuomenę, 
kokį ir kieno ?

— Veikalas, kaip ir jo auto
rius, iniūsų visuomenei gerai 
pažistaim: Kazio Binkio At- 
žąĮynas. Vejkalas yra įėjęs Į 
mCsfi' dranioš, klasikus, daug 
karty vaidintais Valstybiniame 
Dramos Teatro Kaune, beveik 
vijose Lięiųyos. gimnazijose, 
išeivijoje Vokietijoje, išvers- 
pąžįstąmi. Kazio Binkio At- 
žąlypp kąįp tokio, ir jo auto- 

Įriąųs Kazio Binkio naujai pri- 
■ statyti nebereikia. Tik jaunes- 
į niojj kartą jo nežiną arba ne- 
j girdėjo.
i — Ar Atžalynas buvo kada 
i nors vaidintas Čikagoje ?
| — Ne, -nebuvo. Ištraukos, at 
Ištiri gabąjąi ar fragmentai, 
{esu painformuotas, kažkada, 
į labai ribotai auditorijai, buvo 
‘parodyti. Tačiau visas veika
las ištisai, pilnoje formoje, su 

j tfibąis, dekoracijomis, 
(bei sceniniais efektais, 
jyra rengiama’ dabar — 
ivo.

— O tas ponas... — nurodo 
Elenutė Į jau žilstantį, žemai
tiškos išvaizdos vyrą, abiem 
rankom, lyg malūno sparnais, 
besivaikantį Į visas puses. Pri 
einu prie jo.

— Pone, aš esu koresponden 
tas. Joks rimtas darbas rimto
je Įstaigoje neišsiverčia be ma

Tamsta

šuo "Bullet" gerai 
actais laiptais. Poli

cija gauna dauj vilkiniu šunų, tačiau 
tinkami būna tik apie 

3 i&iošimčiai.

Gomulkos prakalba
Lengva dabar juoktis iš Go

bi ulkos, kada jis apvirto.
Varšuvoje pašnabždomis pa

sakojamas toks anekdotas:
Gomulka turėjp sykį pasakyti 

prakalbą, trumpą, bet drūtą.,Val
diška j am kalbų rašytojui užsa
kytą parašyti kalbos tekstą, kurs 
užimtų tris puslapius. Nedau
giau ir nemažiau.

Gomulka pradėjo savo prakal
bą. Skaito tuos 3 puslapius 5 
minutes, skaito penkiolika minu
čių, pagaliau pusę valandos. Pri-

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

?ekj ar Money orderi tokiu adresu:

Ir tai vis jaunimėlis? Ar
gi buvo lengva surinkti tiek 
daug aktorių?

tesite

Italy gamybol automobilis, skirtas važinėti po smėlio kopas, sukėlė didelį susidomėjimą Paryžiaus automobilių 
parodoje.

When a family leaves behind 
an did faindiar way of life 
to start a new- one, there are 
some reasons.

tuviai, 1 
li^ąopį 
ri skubi.

trumpi pranešimėliai, tik kad 
toks ir toks ten ir ten mirė. Tik 
apie prof. Lebedį minėta, kad per 
atostogas bežuvaudamas gavęs 
plaučių uždegimą ir miręs. Ka
dangi Lietuvoje vaistų pėra, o 
nusiųsti rusai neleidžia, galimą 
patikėti, kad ten nuo plaučių 
uždegimo žmonės mirštą, nors 
kur medicina gera, nuo plaučių 
uždegimo beveik visi visada iš
gyja. Tik apie paskutinį ne sa
vo mirtimi mirusį prof. Kazlaus
ką pasijuto priversti patys žu
dikai aiškintis... Panašiai slap
tai ir labai įtartinai mirė if kiti, 
būtent Umbrasas, Senkus if Bu
drys, kurie, kajp nauji papildo
mi praneširpai rodo, visi buvo 
klastingųjų okupantų agentų 
nužudyti. 
Kremliaus 
lino laikų 
šiandien 
metodus.

“Draugo” bendradarbis b. j. 
straipsnyje “Paslaptingos mir-j 
tys ir gaisrai okupuotoje Lie
tuvoje” be kt. rašo:
“Mat tokios “epidemijos” sovie
tinėje santvarkoje nėra naujie
ną. Atsiminkime, kad po pasi
kėsinimo prie Kremliaus neva 
į astronautus per kelis mėnesius 
mirė net keliolika sovietų gene
rolų...” Panašus mokslininkų 
likvidavimas įvyko dar Stalino 
laikais Minske, kur panašiai bu
vo sulikviduoti gudų mokslo 
akademijos žymiausieji atstovai, 
kaip dabar likviduojami paverg
tos Lietuvos lituanistai moksli
ninkai...

Jųu seniai Jąųniųio Centre 
vyksta masinis judėjimas. Bū 
riai jaunimo ir vyresniųjų ren
kasi beveik kasdien. į vieną 
tokį susibūrimą Įsibrovė ir šių 
žodžių savininkas.

Kas gi čia rikiuoja visą šį 
avangardą?— klausiu prie du 
rų sutiki visai Čikagai gerai 
pažįstamų akt- Eleną Blandy-

GENOCIDAS PAVERGTOJE LIETUVOJE 
ĮGAUNA NAUJAS GRČSMINGAS FORMAS

Vienas kitą sekantys nerami
nantys faktai rodo, kad raudo
noji Maskolija savo genocidinį, 
Sčrovo paruoštą okupuotųjų tau
tų naikinimo planą ne tik nėra 
atleidusi, bet metai iš metų jį 
planingai vy^do tam panaudo
dama nebe tik machiaveliškus, 
bet stačiai mefistofeliškus me
todus; apsupimas, penetracija, 
deportacija, kolonizaciją, rusifi
kacija ir laipsniška ekstermina- 
cija. Kaip tauta nuo šių pavojų 
heroiškąi ginasi, galime iš tolo 
tik susirūpinę stebėti.

Pepkios staigios lituanistų
mirtys

taip parašė žurnale “Kultūros 
Barai”, 1970 m., nr. 9, psl- 67: 
“Atrodo, neteisingai pasielgtą, 
Yįsaį nutylėjus du didelius poka
rio metų gaisrus bibliotekoje ir 
jų padarytus nuostolius. Kad ir 
kaip jie skaudūs, bet neminėti 
jų negalima, nes istoriją sudaro 
ne vien laimėjimai k pasiseki
mai”. Apie tuos gaisrus iki šiol 
nieko nežinojome”.

Vivos voco! Visi gyvieji lie-

tinldren sn educatku. A 
one atthst

Uris » American firing.
And there are waiting fists 

ten feet taUį of immigrant 
families-waiting to come hoi

Most of os know abcxrt the

KAZYS BINKIS ČIKAGOJE
— Daugumoj jaunimas, bet 

ne visas. Mokytojų roles at
lieka vyresnieji, jau daugiau- 
mažiau pasireiškę mūsų sce
noje anksčiau. Kelios rolės 
yra gana sunkios ir joms reikė 
jo gauti patyrusių aktorių.

— Kas gi šį pastatymą orga
nizuoja ir finansuoja? Kokiu 
vardu pastatymas vyksta? Ki
taip sakant—- kas už Jūsų nu
garos?

Čikagos polici 
moka laipioti

policijos darbi



J. PfiTERAlTIS

Klaipėdos krašto atvadavimo proga
(Martynas Lacytis — Pedagogas ir Sukilėlis)

Minėdami mūsų tautos šven
tes ir sukaktis, mes beveik visa
da mėgstame pasižvalgyti sa
lėse, kad pamatytume pirmose 
eilėse sėdinčius mūsų žilagalvius 
veteranus, buvusius Sausio lo
tos ar Vasario 16-tos įvykių da
lyvius ir ryškiųjų šio Amerikos 
krašto lietuvių veikėjus ir ko
votojus. Ir atrodo dar nevisai 
senai jų būdavo nemažai, bet jų 
eilės retėja, ir lietuvybės gyve
nimas atrodo kartais lyg darosi 
mažiau svarus, mažiau prasmin
gas. Bepigu tokiems šio krašto 
anglams, airišiams ir panašiems 
ateiviams, kuriems pasisekus čia 
j gyvenimą įvesti anglų kalbą ir 
dalį savo papročių, jie galėjo ir 
be didesnio pasiruošimo lengviau 
įsitaikyti į šio krašto valdžios 
vietas, ir čia drąsiau lyg savo 
antrąją tėvynę kurti.

Lietuvis beveik visada savo 
istorijos gyvenime turėjo ten
kintis antraeilėmis privilegijo
mis. Jam, kaip kito Europos 
krašto konservatyviam žmogui, 
buvo iš viso sunkiau prie šio 
krašto gyvenimo prisitaikyti. 
Anot rašytojo Landsbergio nuo
monės, net išeiviui lietuviui rašy- 
tojui esanti kitų kraštų aplinka 
savaip komiška: kalbama kita 
kalba, elgiamasi kitaip, ir taip 
tarp dviejų ar daugiau pasaulių 
svyruojantis išeivis esąs dažnai 
apspręstas tapti lyg tragikomiš
ka figūra. (Žymus vokiečių ra
šytojas Zuckmayer, nuo nacių 
į šį kraštą atbėgęs, visai nega
lėjo rašyti ir tapo farmeriu). Tad 
tokiose apystovose mums gyve
nant, tvirti ir savo dvasia turtin
gi lietuvybės charakteriai bei 
kovotojai yra mums labai bran
gūs ir reikalingi. Jie yra lyg 
įkvėpimą duodantys tautos sim
boliai, rišantys laisvosios lietu- 
vos praeitį su keistoka mūsų- iš
eivio dabartimi. ‘

Vienas toks savo dvasia įvai
rus, 1923 m. sausio 15-tos suki
limo aktyvus dalyvis yra ir bu
vęs Klaipėdos apskrities mokyk
lų inspektorius, Martynas‘'Lacy

Klaipėdos uostas

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau^ kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dbl.

2. Vende Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
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, $1,80.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

tis, nesenai atšventęs savo 85- 
tą gimtadienį. Darbštus ir ga
bus būdamas, jis pradėjo moks
linas labai anksti ir 1907 me
tais baigė Klaipėdos mokytojų 
seminariją. Vokiečių kariuome
nę atitarnavo karininko laips
niu. Susipratusiam lietuviui ne
buvo lengva anais laikais ana
me krašte pasiekti aukštesnę so
cialinio gyvenimo ar tarnybos 
vietą. Vokiečiai protegavo dau
giau tik vokiečius. Tiesa, jie kar
tais labai gabius lietuvius jau
nuolius paremdavo ir paragin
davo eiti aukštesnius ar aukštuo
sius mokslus, bet tarnybos pa
reigoms jie buvo perkeliami daž
niausiai į Vokietijos gilumą, o 
dvasiškiai, pasiruošę kunigo pa
reigoms, buvo siunčiami neretai 
misionierių darbams į Indiją ir 
kitus kraštus. M. Lacyčiui pasi
sekė to išvengti ir jis dirbo vi
są gyvenimą savo gimtajame 
Klaipėdos krašte, šalia pedago
ginių dalykų, jis stropiai tobuli
nosi muzikoje ir vargonavime, ir 
taip giesmė bei daina yra likę 
jo gyvenimo palydovais iki pat 
šių dienų. Jis dirbo ir veikė 
Klaipėdos krašte tuose metuose, 
kada lietuvių tautinis, politinis 
gyvenimas pradėjo ten vis labiau 
stiprėti, ir kada, pasibaigus pir
mam pasauliniam karui to kraš
to lietuviai siekė atsiskyrimo 
nuo Vokietijos.

Lietuviškos veiklos dirva bu
vo tada labai plati, tik nebuvo 
užtenkamai susipratusių darbi
ninkų. Viena dalis jų buvo išsi- 
barščiusi kituose kraštuose, ki
tą dalį reikėjo naujai prisiau
ginti ir. lietuviškam gyvenimui 
išjudinti. Tad tokiose sąlygose, 
šalia kitų tautiečių, M. Lacytis 
stojo į lietuviško darbo gretas 
su visomis jėgomis ir entuziaz
mu.

“Aidos” choro dirigentas

1919 metais, dirbdamas mo
kytojo darbą Klaipėdoje, jis pra
dėjo vadovauti Bajoraičio įs
teigtam “Aidos”..chorui. Choras

KLAIPĖDOS SUKILĖLIŲ RAITELIŲ BŪRYS

suruošdavo Į metus du koncer
tus Klaipėdoje ir darydavo išky 
las į Juodkrantę, Rambyną, Pa
langą ir kitur, užmegzdamas tuo 
būdu pirmus artimesnius ryšius 
su visos Lietuvos vietovėmis. 
Kadangi apvokietėjusiame Klai
pėdos mieste lietuvių dainininkų 
užtenkamai nebuvo, tai dalį cho
ro sąstato sudarė lietuviškas jau
nimas ir iš Klaipėdos miesto apy
linkių, ypač iš žardės vietovės 
gražaus jaunimo būrio ir iš ki
tur. (Aktyvi choro dalyvė buvo 
ir prieš kelis metus mirusi M. 
Lacyčio žmona, kuri būdama pui
kaus lietuviško įsitikinimo, su 
savo austais tautiniais drabu
žiais pasirodydavo neretai su sa
vo vyru ir Klaipėdos gatvėse, ka
da Šis aprėdas tebuvo ten dar 
mažai viešiau pažįstamas).

“Aidos” choras turėjo nema
žos auklėjančios reikšmės ano 
krašto jaunimui. Jis atgaivino 
pietizmo prislėgtą lietuvišką dai
ną ir davė jai naują supratimą. Į 
melodiją įvilkti žodžiai “Už
trauksim naują giesmę broliai” 

kėlė. jaunimo psichologijoje 
naujų minčių ir žadino susidomė
jimą auštančiu nauju lietuvybės 
rytu. Romantiški buvo tada, ga
lima sakyti, lietuvybės laikai. 
Atsimenu, kai sykį rodos, prieš 
pat Klaipėdos krašto atvadavi
mą, choro mergaitės pasipuošu
sios tautiniais drabužiais keliuo
se geležinkelio vagono skyriuo
se iš visos širdies lietuviškas dai
nas dainavo, tai ir toliau sėdėju
sios vokietės, mažai lietuviškai 
tesuprasdamos, reiškė joms sim
patijų ir pritarimo. Tik kiek vė
liau, kai pradėjo ryškėti lietu
vių politiniai tikslai Klaipėdos 
krašto atžvilgiu, vokiečiai, pa
lyginus juos su mūsų dienomis, 
nors ir karą tada pralaimėję, 
buvo likę gana ambicingi, ir lie
tuvių santykiai su jais, kaip ži
nome, pradėjo greit blogėti. Vie
no žymaus politiko nuomone, 
1919 metų Versalio sutartis bu
vusi vokiečiams, kaip bausmė — 
per silpna; kaip nuoširdesnio po
litinio sugyvenimo faktorius, gir
di, — per griežta.

M. Lacytis pedagogas ir pradž. 
mokyklų inspektorius

Nuo 1923 metų dėstęs tiky
bą ir muziką Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, jis buvo paskirtas 
1927 metais Klaipėdos apskrities 
pradžios mokyklų inspektoriu- 

riumi, vokičkai vadinamu Schul- 
rat — mokyklų patarėju, šis 
paskutinis pavadinimas, “moky
klų patarėjas”, tiko gal tose pa
reigose esančiam švietimo at
stovui geriau, nes tada, ypač be- 
sikuriant lietuviškoms mokyk
loms aname krašte, vadinamų 
inspektorių ne tiek labai terei
kėjo. Tada reikėjo mokyklas ne 
inspektuoti, bet geros valios lie
tuviams mokytojams patarti ir 
padėti, kaip geriau lietuvišką 
mokyklą ugdyti ir stiprinti. Su
sipratusių vietinių lietuvių mo
kytojų, neskaitant pačių vado
vų, kaip tai mokytojų brolių 
Bajorų, p. šlažas, Martyno Nau- 
būro, Simaičio ir kitų, buvo ta
da jau nemažas būrys, ir prie 
šio būrio didinimo M. Lacyčiui 
teko taip pat nemaža rolė.

Vokiečiai, šveicarai, šalia ki
tų tautų turėjo jau ankstyvais 
laikais žymių pedagogų ir įvai
rių auklėjimo srovių atstovų. 
Jie turėjo, kaip žinome, Pestaloz- 
zi, moralinės pedagogikos teore
tiką Foersterį, vaikų darželių 
pradininką Froebęl., Herbartą, 
eksperimentinės psichologijos tė
vą Wundta ir kitus. Būdami iš 
prigimties mąstytojai, sistemos 
bei tvarkos šalininkai, vokiečiai 
šias savybes perkėlė ir į auklė
jimą, ir šios idėjos buvo emį- 
grantų iš Vakarų Europos uni
versitetų atneštos ir į šį kraštą 
ir išsilaikė čia vietomis, bent teo
retine prasme, šalia kitų siste
mų net iki 19-to šimtmečio pa
baigos. Autoritetu ir drausme 
paremta vokiečių mokykla davė 
laikui bėgant ir savo vaisių. Ji 
paruošė, kaip sakoma, valsty
bei ištikimus piliečius, nepaper
kamus valdininkus ir gerus ka
reivius. Su šiais metodais M. 
Lacytis, kaip mokytojas ir ka
riškis, buvo susipažinęs labai ge
rai, bet jis savo praktikoje ne 
visada jų tesilaikė. Jis mėgo 
labiau liberališkesnį auklėjimą 
ir skatino metodiškai apdirbtą, 
gyvą pamokos dėstymą. Dėl su
stingusio metodo jis kritikuoda
vo kartais ne tik mokytojus, bet 
ir dvasiškius, kurie senais bū
dais mokinius tikybos mokyda
vo.

M. Lacyčio pedagoginė praktika

Jaunas mokytojas Klaipėdos 
krašte, kaip žinome, pagal švieti
mo nuostatus, baigęs mokytojų 
seminariją, dar ne tapo pilnu

LAIMINGASIS DŽIAUGIASI 
NUO KOMUNISTŲ IŠTRŪKĘS 

Karlis Bley buvo už Simą Kudirką laimingesnis
Karl Bley, £7 metų amžaus vo

kietis iš komunistų okupuotos 
Lytų Vokietijos, kurs prieš 6 
savaites pakeliui į Kubą iššoko 
iš komunistinio laivo į jūrą ir, 
pagal iš anksto susitarimą, bu
vo brolio Eriko, 37, iš vandens 
Įkeltas į tuo metu arti pasitai
kiusį sportinį laivelį, džiaugda
mosi pasakoja kaip esąs laimin
gas patekęs į laisvą šalį.

Dabar jis su broliu gyvena 
Chicagos priemiestyje Elk Grove, 
kur Erikas turi savo mašineri
jos firmą. Kaip Erikas suinži- 
nieriavo savo brolio išgavimą iš 
anapus geležinės uždangos, te
bėra jo paslaptis. Gana to, kad 
lapkričio 27 dieną kai Karlis iš 
komunistų turistinio laivo iššo
ko 35 pėdas į vandenį, jo brolis 
su gelbėjimo laiveliu buvo čia 
pat. Lietuvio Simo Kudirkos 
tragedija įvyko lapkr. 23 d., tai- 

mokytojų. Jis tegavo tik apie 
60'/ gana aukštos pagrindinės 
mokytojo algos, turėjo rašyti pa
mokų konspektus, ir trejų me
tų bėgyje išlaikyti praktiškuo
sius pamokų vedimo egzaminus, 
kurie Įvykdavo prie į mokyklą 
atvažiavusios komisijos, suside
dančios iš mokyklų patarėjo (in
spektoriaus) ir dviejų švietimo 
valdybos skirtų atstovų.

Todėl geras mokyklų patarėjo 
pedagoginis ir metodinis patyri
mas buvo labai svarbus ne tik 
jam pačiam, bet ir jo auklėja
miems jauniems mokytojams. 
Šių pedagoginių sugebėjimų M. 
Lacyčiui netrūko, ir tai turėjo 
pripažinti ir jo profesijos kon-

kurentai bei politinės idėjos prie
šai — mokytojai vokiečiai.

Gražiai nuaugęs, beveik visa
da nuosaikiai besišypsantis opti
mistas, jis atrodė lyg toms pa
reigoms ir gimęs. Atsimenu, kai 
į mokyklą atvažiuodavo stambus 
vokietis inspektorius, tai jam 
vos į mokyklą įžengus, ir kar
tais nuo vėjo sutaršytą barzdą 
bešukuojant, sėdėdami suoluo
se jau nusigąsdavome, kas, žino
ma, atsiliepdavo ir į pamokų re
zultatus. M. Lacytį mokiniai pa
sitikdavo mokykloje su malonia 
pagarba, lyg saviškį ir kontak
tas tarp mokinių ir inspekto
riaus užsimegzdavo gana greit.

(Bus daugiau) 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 frmriiM. namams įsigyti, 

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. ?•; •; ’’ L'.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigta 1923 metab TeL 421-3070

Įrtaigof pietnoM kiemas antomobUiami pwUtytl

gi Karliui Bley, kaip politiniam 
pabėgėliui, durys į laisvės šalį 
buvo jau plačiai atidarytos ir 
jo niekas budeliams nebegrąžiho.

Kalbėdamas vokiškai, Karlis 
pakartodamas sakėsi esąs lai
mingas ir dėkingas patekęs į ša
lį, kur “galima sakyti ką ma
nai, nesibijant represijų”. Ry
tų Vokietijoje esą pasakymas 
nuomonės, kuri neatitinka val
diškai linijai, turi įvairias pa
sekmes — nuo nedavimo atosto
gų iki įkalinimo.

“Iki šiol aš turėdavau dvi nuo
mones”, sako jis; —- vieną ofi
cialią, kuri man davė galimybę 
turėti darbą, ir savo privačią as
meninę nuomonę, kurios aš ųie- 
kada nebūčiau drįsęs sakyti vie
šai. Dabar aš galiu sakyti ;ką 
jaučiu”! ' t

Karlis tačiau sakosi pasibai-
sėjęs matydamas kaip šioje ša
lyje nevertinama ir pažeidžiama 
laisvė. “Visi tie, kurie nėšių  ja 
Viet Kongo vėliavas — argi jie 
neturi supratimo, kad jie tuomi 
smeigia peilį savo kariams į nu
garą? Visi tokie demonstruoto
jai turėtų eiti į šiaurės Vietna
mą arba į Sovietų Rusiją ir pa
tys pamatyti, kaip tenai gyve
nama...”, sako Karlis.'
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4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. 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, iAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
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.
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Ne tokia buvo Lietuva ir ne 
tokią Klaipėdą įsivaizdavo Klai
pėdos Krašto ir Didžiosios Lie
tuvos jaunimas entuziastingai 
1923 metų sausio mėnesio pra
džioje išeidamas į istorinį žygį 
padėti šimtus metų svetimųjų 
atskirtai Lietuvos Pajūrio dale
lei sugrįžti prie savo tautos ka
mieno.

Vergų galera — žvejų bau
džiauninkų laivas “Sovietskaja 
Litva” ir lietuvio žvejo jūrinin
ko Simo Kudirkos pasija prie 
Amerikos krantų buvo vaizdi pa
roda Vakarų Pasauliui, kokia 
šiandien yra Klaipėda ir visa 
Lietuva. Kas tu esi — aš buvau; 
kas aš esu — tu būti... simboliš
kai bylojo laisvajam žmogui

praeity lapkričio 23 nakties tra- 
Kei toliau snausi...

pajūris, visas Gin
as paverstas bendru 
koncentracijos lage- 
ne gyvenimas yra 
nerdėjimas, o bandy- 
i apmokamas žiauria 

mirtimi. Simo Kudirkos nuga
labijimas prie Amerikos krantų 
buvo visam pasauliui pademons
travimas, kaip elgiamasi su spy
gliuotų vielų aptvaruose laiko
mais baudžiauninkais ir galero
se prirakintais vergais, kurie 
drįsta siekti laisvės.Ne tokia buvo Lietuva ir ne 
tokią Klaipėdą įsivaizdavo lie
tuvių tautos jaunimas prieš 48 
metus su užsidegimu eidamas Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas. Iš kairės: sėdi Vilius Šaulinskis, Jurgis Lėbartas, Martynas Jankus, Jo

nas Vanagaitis; stovi: Steponas Darius, Antanas Ivas - Ivaškevičius, Aleksandras Marcinkevičius ir Juozas Pronskus.

Komunistams teisybe labai karti
Pi'aeitų metų rugsėjo pradžioje Adlai Stevenson III 

sukvietė spaudos atstovų pasitarimą artėjančiai rinki
minei kampanijai pravesti. Pasitarimo organizatorės, 
dėl nežinojimo, neapdairumo ar kokiais kitais sumeti
mais, pakvietė ir Chicagoje einančios Vilnies atstovę. 
Komunistai, neturėdami kitų žmonių, atsiuntė Vilnyje 
dirbančią Mildred Friborg. Ji bandė atstovauti lietuvių 
“pažangią” spaudą, bet M. Gudelis padėjo ją į savo vie
tą. Jai buvo nepatogu, ji pasisukinėjo, pasisukinėjo ir 
dingo.

Mildred Friborg pareigos neatliko, bet viso to reika
lo neužmiršo. Tuo metu Naujienose buvęs reportažas 
buvo pasiųstas Į Vilnių, ten specialistų propagandistų 
gerai išstudijuotas, surinkta reikalinga medžiaga, para
šyta atkirtis ir pasiųsta Į Chicagą. Specialistai “raštą” 
pavadino “Apakusių ir apkurtusių katarinka”, o pasi
rašė jį naujai išgalvotu slapyvardžiu, kad atrodytų, jog 
darbas parašytas Chicagoje, kad ir po keturių mėnesių.

Komunistams nieko kartesnio nėra, kaip teisybė. 
Niekam ne paslaptis, kad okupantas Lietuvon nuvažia
vusių Amerikos lietuvių į kaimą neišleidžia. Pirma juos 
Vilniuje laikė penkias dienas, o praeitais metais parva
žiavusiems žmonėms leido Lietuvoje prabūti 10 dienų. 
Iš Vilniaus visus išveždavo dienai Į Trakus, kitai dienai 
išveždavo j Kauną. Tiktai retam pavykdavo pasprukti 
kelioms valandoms i kaimą, bet ir tas turėdavo slapsty
tis, kad policija jo nesučiuptų.

Žinome, ; kad ne visiems vienodai buvo taikomas pen
kių dienų nustatytas laikas. Antanas Bimba pirmas ga
vo leidimą įkelti koją į rusų okupuotą Lietuvą. Jeigu 
jis rašo teisybę, tai jis galėjo važinėti po visus didesnius 
Lietuvos centrus. Ilgesnį laiką Lietuvoje prabuvo ir St. 
Jokubka su Margeriu. Jiedu ir knygą parašė, girdami 
“tarybinę” Lietuvą. Jokubka noriai važinėjo į Palangą 
ir kalbėjosi su atostogaujančiais valdžios atstovais, o 
vėliau važinėjo kalbėtis su dvasiškiais. Tas pats “žurna
listas” tvirtina, kad čikagietė S. Tomarienė su vyru Lie
tuvoje išbuvo daugiau kaip mėnesį, o aktorius S. Pilka 
gavo vizą 15 dienų, o išbuvo dar ilgiau. Vienas kitas iš
būna ilgiau, bet tai yra tik išimtys. Kelionių biurai pra
eitais metais skelbė, kad “turistai” bus Lietuvoje 10 die
nų, o 1969 ir ankstyvesniais metais Vilniuje leisdavo pra
būti tiktai penkias dienas. Vienas turistas neštuvais bu

vo nuneštas į stotį ir išvežtas į Rygą, nes suėjo penkios 
dienos. Jam neleido net ligoninėje sustiprėti, kad nepra
sižengtų penkių dienų vizos laiko.

Anksčiau turistus į Vilnių įsileisdavo penkioms die
noms, 1970 metais juos įsileisdavo 10 dienų, o kelioms 
dienoms įsileis šiais metais, tuo tarpu kelionių bendro
vės dar nepaskelbė. Galimas daiktas, kad šiais metais nu
važiavusiems leis gimtiniame krašte pabūti 20 dienų ir 
aplankyti ne tiktai tėvų kapus, bet dar gyvus savo bro
lius ir seseris.

Komunistams daug bėdos yra pridaręs Dr. Algirdas 
Margėris. Jis keliais atvejais rašė ir atsisveikinimo mi
tinguose sakė, kad važiuos į lietuvišką kaimą karšti. Bet 
lietuviškame kaime jis negalėjo gyventi. Jis džiaugiasi, 
kad gavo leidimą būti “ant kampo” pas savo marčią. 
Sūnaus naujame bute jis turi mažą kambarėlį “su visais 
patogumais”. Būtų pusė bėdos, jeigu Dr. Margeris ty
lėtų, bet jis, susitikęs su atvažiavusiais amerikiečiais, 
išsikalba ir papasakoja, kaip jam tenka gyventi “ant 
kampo”. Jis pasako, kodėl jis tiktai vieną kartą buvo nu
važiavęs į gimtinį kaimą ir kodėl ten nepasiliko. Tuo 
tarpu Vilniaus propagandistas dėl to daro tokią pastabą:

“Išeina, jeigu M. Gudelis negyvena kaime, tai 
Amerikos kaimas skursta... Tokia “demaskavimo” 
tame “teisingiausiame” laikraštyje, atsiprašant, 
logika... ” (Vilnis, 1971 m. sausio 14 d., 2 psl.).
Logika čia labai paprasta ir suprantama. Amerikos 

kaiman visuomet galima nuvažiuoti ir pasiteirauti, kaip 
kaimiečiai gyvena. Tuo tarpu rusų okupuotoje ir komu
nistų valdomoje Lietuvoje į kaimą nuvažiuoti be specia
laus leidimo jau negalima. Amerikos kaimietis nebijo 
nuoširdžiai išsikalbėti net ir su nepažįstamu žmogumi, 
tuo tarpu Lietuvos kolchozų ubagas turi būti labai at
sargus, kad vėliau nepatektų nemalonėn už skundus ir 
nelemtos tikrovės papasakojimą.

Amerikoje Nikita Chruščiovas su visa savo svita ga-' 
Įėjo kalbėti su stambiais farmeriais ir su mažažemiais, 
tuo tarpu Vilniun nuvažiavusieji lietuviai turi saugotis, 
kad policija nepatirtų apie nuoširdų išsikalbėjimą su bro
liu ir seserimi. Amerikon atvažiavę rinktiniai žmonės 
gali gyventi pas gimines ir laisviausiai kalbėtis, tuo tar
pu Vilniun nuvažiavusieji turi gyventi “Gintare” ir kal
bėtis taip mikrofonų, ši teisybė komunistams labai karti.

vaduoti Mažosios Lietuvos dale
lės su jos istoriniu Klaipėdos 
miestu...

Šiandien nebe vien Klaipėdos 
Kraštas, bet visas likusis Balti
jos jūros pakraštys iki pat Ūd
ros (Oderio) upės žiočių dar 
klaikesnėje būklėje negu buvo 
Kryžiuočių Ordino laikais. Pa
mename, kaip lietuviams 1923 
metų pradžioje sukilus atsiimti 
savo pajūrio ruožą su savo vie
ninteliu uostu Klaipėda, Į jį Lie
tuvos pietų kaimynė Lenkija sa
vo kumpus pirštus tiesė ir len
kų kreiseris “Juzefas Pilsudskis” 
iš Dancigo buvo į Klaipėdą at
puškavęs, bet iš prancūzų iš
girdęs, kad Klaipėda jau lietu
vių sukilėlių rankose, apsisukęs 
išpuškavo atgal į savo Danci
gą. šiandien visa Lenkija ne 
geresnėje būklėje ir štai ką Ame 
rikos Lenkų Susivienijimo orga
nas “Zgoda” (Dziennik Codzien- 
ny) sausio 9 dienos laidoje apie 
to paties Dancigo būklę šiandien 
rašo;

“Kapinių ir kryžių žemėje at
sirado nauji masiniai kapai. Pa
baltijo smėlis, kuriame per am
žius nugrimzdo tūkstančiai kry
žiuočių, nužudytųjų aukų, dabar 
amžinam atilsiui priglaudė pa
laikus šimtų darbininkų, jų žmo
nų ir sūnų, kurie krito nuo Mas
kvos grobikui tarnaujančių len
kų janičarų kulkų.

“Gdynėje nėra sugriovimų, bet 
yra daugiausiai aukų, kaip iš 
Lenkijos atvykėlis pasakoja, 
žmonės medžiota kaip žvėrys, 
šaudyta Į kiekvieną gatvė einan
tį ar prie lango stovėjusį. Iš 
tramvajaus ištrauktas vienas 
jaunas berniukas su kiek ilges
niais plaukais. Nieko negelbė
jo maldavimai ir pasiteisinimai, 
kad važiuoja į darbą. Vienas 
girtas budelis trenkė jam į vei
dą. Berniukas ėmė rėkti šauk
damas pagalbos- ir nuo smūgių 

rankomis užsidengė veidą. Ga
vo salvę iš automatinio pistalieto 
į krūtinę ir su iškeltu petim su
smuko ant šaligatvio”.

Kokia širupi praralėlė su Simo 
Kudirkos istorija... Tik tas skir
tumas, kad berniukas mirė už 
penketo tūkstančių mylių, dėl
to Laisvės šalies gyventojams, 
komunizmo savo kailiu nepaty- 
rusiems, mažai tepadaro efekto, 
o Kudirka savo kančia iškėlė 
Gintaro Kranto tragediją viso 
pasaulio akivaizdoje ir šiandien 
nebėra laikraštį skaitančio ar 
TV žiūrinčio, kurs nebūtų skai
tęs ar girdėjęs, kaip maskolių 
budeliai mušė, į kopėčių turėk
lus galvą daužė; vielomis ir vir
vėmis raišiojo ir į brezentą su
vynioję, purvina kojine burną 
užkimšę gyvą ar nebegyvą lietu
vį nuvilko atgal į “Sovietskaja 
Litva” laivą, kaip didžiausią kri
minalistą nusikaltėlį tik dėl to, 
kad norėjo iš vergijos pabėgti į 
laisvę...

Tokia šiandien yra padėtis 
Klaipėdos, iš kurios į Amerikos 
pakraščius siunčiami brakonie
riauti sovietiniai žvejybos lai
vai; tokia yra padėtis visos Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos, to
kia ir Lietuvos seselių Latvijos 
ir Estijos; negeresnė ir kaimy
nės Lenkijos padėtis.

Bet žmonijos istorija teigia, 
kad jokia epocha nėra amžina, 
juo labiau jei ji yra nežmoniš
ka. Ta epocha, kur skambiau
siais humaniškumo šūkiais užsi
maskavę Maskvos imperialistai 
iš savo pavergėjų Totorių pa
veldėtais metodais siekia paverg
ti visą pasaulį, anksčiau ar vė
liau baigsis. Dievo malūnai ma
la lėtai, bet mala smulkiai! Dau
gumas mūsų, deja, nebesulauks, 
tačiau mūsų vaikai liks laukti ir 
sulauks. Ateis Teismo diena ir 
Teisingumas tvirtai atsisės įsa- 
vo sostą, kuriame, deja, pasku

tiniais dešimtmečiais labai ne
tvirtai sėdėjo. Dėlto senųjų, 
dar gyvą likusių, Klaipėdos Kra
što atvadavimui dirbusių testa
mentas palikuonims turėtų būti ; 
Visi, kas gyvas, į talką rinkti 
medžiagą būsimai Teisybės by
lai, kuri kada nors turės gi iš
spręsti esamą padėtį kaip reika
lauja tarptautinio teisingumo 
nuostatai. Jei laisvę ir nepri
klausomybę laimėjo Afrikos rais
tų tautelės, ilgai negali trukti, 
kol teisingumas atsigręš į šim
tus ir tūkstančius metų gyvavu
sius kultūringus ir civilizuotus, 
buvusius laisvus nepriklauso
mus, tik šiuo metu raudonojo 
imperializmo pavergtus kraštus.

Šiuo metu pirmose fronto 
eilėse turėtų stovėti mūsų isto
rikai ir nedelsdami rinkti isto
rinius faktus bei duomenis, ku
rie buvo pražiūrėti, nepastebėti 
ar mūsų tautai nepalankių kai
mynų istorikų iškraipyti. Iš jų 
naujo impulso nepastebint, turė- 
tutume sveikint tokius anot diplo 
muoto istoriko J. Jakšto “mėgė
jus”, kaip Dr. Martynas Any- 
sas, Martynas Gelžinis, Henri
kas Tamašauskas, Vincas že
maitis ir kt., kurie lyg nujaus
dami naują aušrą, neraginami 
sukilo — subruzdo ir savo visą 
įąisvalaikį aukodami renka, ra
šo ir skelbia spaudoje savo 
kruopščiai surankiotą papildomą 
medžiagą būsimai didžiajai By
lai. Lieka tik pageidauti, kad ta 
talka didėtų ir plistų. Tiek am
žių išlikusi ir apsigynusi lietu
vių tauta ištvers ir šį Azijos at
neštą marą ir Gintaro Krantas 
apsivalys nuo jį apsėdusių rau
donųjų siurbėlių. J. Pr.

WASHINGTONAS. — Mais
to ir vaistų departamentas at
šaukė iš urmo sandėlių 116,700 
skardines maltų karčiųjų pipi
rų, nes jie įtariami turį salmo- 
nellos bacilų.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

47
Nausargių mokyklos vedėju maždaug iki 1920 me

tų yra buvęs mokytojas Ernestas Lenkaitis (Lenkeit). 
Jis buvo baigęs Karalienės mokytojų seminariją ir iš 
jos išėjęs buvo paskirtas Nausargių mokyklos mokyto
ju, kur prieš tai, iki išeidamas į pensiją, mokytojavo 
jo tėvas senioras Lenkaitis. Po 1920 metų, Į Ernesto 
Lenkaičio vietą mokytoju buvo į Nausargius iš Vars- 
kilių atkeltas mokytojas šimkaitis Bernardas, gimęs 
1871 ra. kovo 11d. Su Šimkaičių kartu dirbęs mokyto
jas Erikas Damašius buvo vedęs šimkaičio dukterį. 
Vėliau mokytojas Damašius iš Nausargių buvo perkel
tas mokytojo pareigoms Į Varskilius. Mokytojas Eri
kas Damašius buvo gimęs 1899 m. liepos 21 d. Mokyto
jo šimkaičio Įpėdiniu Į Nausargius buvo atkeltas mo
kytojas Augustas Mačiulaitis (Metschulat). Apie 1935 
metus mokyklai išaugus į triklasę mokyklą, trečiuoju 
.šios mokyklos mokytoju buvo iš Greituškės atkeltas 
Karolis Šiporaitis (Schipporeit), vėliau tapęs šios mo
kyklos vedėju.

Pagalbiniais mokytojais Nausargiuose yra dirbę 
šie mokytojai; nuo 1911 m. spalio 1 d. iki 1914 m. ko
vo 31 d. mokytojas Bernardas Vasginčius; vėlesniais 
laikais čia yra dirbusios mokytojos Šarlotė Sprogies, 
Ilona Dams iš Kaukėnų ir Ieva Pauls iš Tilžės.

Kaip ir į kitas Mažosios Lietuvos mokyklas, taip ir 
Į Nausargių mokyklą, po pirmojo pasaulinio karo, o 
jpačpo 1933 metų buvo bandoma įterpti bent po vienų 
mokytoją iš Vokietijos gilumos. Tačiau tie visi bandy
mai dažniausiai liko nesėkmingi, nes tie iš Vokietijos 
atkelti mokytojai nesuprato vietinių žmonių kalbos, 

jų papročiai ir tradicijos buvo per daug skirtingi, ir 
tokie mokytojai jausdavosi patekę į jiems visiškai sve
timą kraštą, tarp svetimos tautos žmonių, kuriuos val
džia dėjo pastangas sugermanizuoti. šių iš Vokietijos 
gelmių atkeltų mokytojų neviliojo jiems čia numato
ma rolė per mokyklas germanizuoti svetimoms tau
toms priklausančius vaikus. Tad dauguma tokių mo
kytojų, kelis mėnesius čia pakentėję ir susipažinę su 
esama padėtimi, rasdavo vienokią ar kitokią priežastį 
bei būdus persikėlimui atgal į savo tėviškės ar tai pa- 
reiny, ar j kitas Vokietijos vietas. į Nausargius iš va
karų Vokietijos buvo atkeltas mokytojas Wilhem 
Tuckermann, greit ir vėl išsikėlęs atgal i vakarų Vo
kietiją.

Šių apylinkių gyventojų tarpe randame Bendikius, 
Bendžius, Skamba rakus, Čeponis, šilingus, Vilkus, 
Kiaukų, Grigulius, Loraičius, Naujokus, Bričnius, 
Baučius, Ceraičius, Lešinskius, Gurgždžaus, Gavėnus, 
Jurgeckus, Mertinaičius, Vaišnorus, Kukučius, že
maičius, Petelius ir kt.

Nausargių mokykla stovėjo prie Gilijos pylimo ir 
1888 metais, ties mokykla, Gilija potvynio molu išver
tė dali pylimo. Išsiliejęs potvynio sriautas išgraužė 
prie pat mokyklos 12 metrų gilumo griovį, i ‘kurį nu
virto dalis mokyklos namo su klasėmis. Vaikai tuo 
metu turėjo atostogas, tad aukų nebuvo. Po potvynio 
atstačius pylimą ir remontuojant apgriautą mokyklos 
pastatų, buvo išmūrytos masyvios ir erdvesnės klasių 
patalpos.

47. Didžiųjų Alųaviškių (vok. Gross A Ilga wise h' 
ken; 1938 m. pavadinta Schlichtingen) dviklasę ino- 
kyklą lankė 61 vaikai iš Didžiųjų Algaviškių, Maiųjų 
Algaviškių (1!KJ8 m. pavadinimas pakeistas i Allgiu), 
Skuldainių ir Sausininkų (vok. Sausseningken, įuo 
1938 m. Milchhof) apylinkių.

Mokykla talpinosi sename mūriniame name, ku
rio sienos iš lauko puses buvo padengtos tinku. *rie

mokyklos buvo 8 margų tarnybinis ūkis su pakanka
mai erdviais mūriniais ūkio pastatais.. Tiek mokyklos 
namas, tiek ir ūkio pastatas buvo gerame stovyje.

Pats Didžiųjų Algaviškių kaimas buvo išsistatęs 
trijų kilometrų nuotoly nuo Kaukėnų, palei plentą, 
vedantį į Briedžiulių gi rinki ją ir Brioniškių dvarą ir 
toliau, į Skirvytę. Čia gyvenę ūkininkai buvo stam
besnių ir vidutinių ūkių savininkai, žemės čia buvo 
derlingos lygumos, tad gyventojai buvo pasiturintys. 
Kai kurių vienkiemių savininkai buvo vokiečiai kolo
nistai, bet kaime, pačiuose Didžiuosiuose Algaviš- 
kiuose buvo išsilaikęs lietuvininkų ūkininkų branduo
lys — Balčaičiai, Balšinaičiai, Rešiai ir kiti.

Mokyklos sodyba radosi prie pat plento, taigi, su
sisiekimo atžvilgiu labai patogioje vietoje. Mokyto
jams skirtos gyvenamos patalpas buvo per ankštos, 
pora kambarių buvo įrengti namo pastogėje. Mokyk
los vedėju buvo Pranciškus Čiuprašius (Czupprass), gi
męs 1869 m. spalio 19 d., kartu mėgęs pats su savo šei
ma apdirbti mokyklos ūki.

■18. Varsfcilių vienaklasę mokyklą lankė 59 vaikai 
iš Varskilių, Ližaičių, Sausininkų ir Trumpaičių apy
linkių. Mokyklos pastatas buvo senas namas iš 4 kam
barių, su 7 margų tarnybinių žemių ūkiu.

Varskilių kaime, prie kelio iš Kaukėnų į Skuldei- 
nius stovėjo Urbono karčiama. kurioje kartu buvo ir 
krautuvėlė, kaimuose charakteringa kolonialinių pre
kių krautuvė. Prie šio karčiamos namo augo du di
džiuliai seni ąžuolai. Apie 1903 metus vienas iš tų 
ąžuolų padžiūvo ir teko jį nukirsti. Kasant lauk to nu
kirsto ąžuolo kelmą, giliai duobėje buvo užtiktas ap
dirbtų titnaginių įrankių lobis, kur taip pat buvo ras
tas ir šlifuoto akmens kovos kirvis su išgręžta jo gal
voje skyle koto įtvirtinimui. Tie radiniai buvo įrody
mas, jog šiose vietose buvo žmonių gyvenama jau ak
mens amžiuje.

Ta Urbonų karčiama buvo jau labai senas pasta

tas, čia jau stovėjęs 1678 —1679 metų žiemą, kada per 
Lietuvą traukė švedų kariuomenė. Norėdamas švedus 
sulaikyti prie Nemuno ir Rusnės upių, didysis kurfiur
stas tada skubėjo su savo kariuomene į Kaukėnus ir to 
žygio metu buvo stabtelėjęs Varskiliuose, praleisda
mas vieną naktį toje Urbonų karčiamoje. Būk tai jau 
tada tos karčiamos savininkais yra buvę Urbonų pro- 
seseneliai, ką Urbonų šeimos palikuonys neužmiršda
vo savo svečiams paminėti. Iš tų Urbonų, vienas sū
nus, gimęs apie 1891 metus ir vėliau mokytojavęs Pa
kalnės apskrities mokyklose, pradinį mokslą išėjo šio
je Varskilių mokykloje. Iš savo mokslo dienų joje jis 
pateikia tokį vaizdą:

“Mokykla Varskiliuose buvo prie kelio einančio iš 
Skuldainiu i Lvšaičius. Mokyklos sodyba buvo išsista- 
čiusi ant Senosios Gilijos upės kranto, vakariniame 
Varskilių kaimo pakrašty. Mokyklos namas buvo mū
rinis pastatas, statytas apie 1850 metus. Sienos iš lau
ko pusės buvo tinkuotos ir baltai kalkėmis nukalkin
tos. Aukštas mokyklos namo stogas buvo dengtas rau
donomis čerpėmis. Palei Gilijos upę pro mokyklą ėjo 
vietinio pobūdžio keliukas. Mokyklos namo šiaurės 
pusėje buvo mokyklos kiemas ir aikštelė mokyklos vai 
kams pertrauki] melu pasibėgioti ir pažaisti, taip pat 
naudojama ir sporto reikalams. Kitoje mokyklos na
mo pusėje, visai panamėje, buvo gėlių darželis. Na
mo rytinėje pusėje stovėjo šulinys, iš kurio vanduo 
buvo pumpuojamas siurblio pagalba.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas 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

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)

Pigūs automobilių draudimai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė

jimo sąlygos.
jTVa C E V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Į mbht.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Every year we faflx 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Write: The Preeidenf* Convr ittee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 30201.

I 
l
i 
l

Addrm

Stif.

- i 
I 

-1 
I

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS
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•NAUJIENOSE”, —TURI GERI 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Kanadiečių nuomone apie JAV pasUj
ninkas. E<u daug matęs ir 
daug išgyvĖB#8*- Kaip papras
tai, esu daug ir klaidų padaręs. 
Iš Lietuvos atsivežiau į Vokie
tijos Unros lagerius mažus vai 
kučius- Vėliau juos parsive
žiau ir į Kanadą. Per dideles 
pastangas ir vargą, aš juos čia 
vis dėlto išmokslinau. Jie bai
gė ir aukštuosius mokslus. Vie 
nas yra inžinierius, kitas dak
taras, o trečias mokytojas. 
Bet kas iš to? Jie visi išlakstė 
po platų Kanados kraštą.

O jų darbas, neduok Dieve,! 
kaip šiandien televizija skel
bia, tai pasaulio galas. Tie vi
si išmokslinti vaikai viską ter
šia, įskaitant ir orą, o dabar 
amerikiečiai išgalvojo dar sa
vo paštą siųsti per Mėnulį. Tu
riu prisipažinti, kad ir aš dėl 
to jaučiuosi kaltas. Jeigu vi
si mano vaikai būtų buvę pras 
tais vaikėzais, tai ir bėdų bū
tų mažiau. Tada aš nupirkčiau 
dviratį ir kiekvieną dieną jie 
man galėtų atvežti Naujienas. 
Juk Čikaga ne taip jau toli 
nuo Pembroke. Dviračiu pa
trauksi ir baigta. O dabar aš, 
nusiminęs žiūriu į Mėnulį ir 
laukiu kada man išmes laik
raštį.

Pradžioje galvojau ateinan
tiems metams visai neužsisa
kyti. Kuriam galui užsisaki
nėti daugiau, jeigu aš dar ne 
visus numerius gavau 1969 me 
tų. Praeitais ir užpraeitais ga
vau laikraštį bet ne visus nu
merius. Keli nuklydo ir ma
nęs visai nepasiekė, 
ateis. Taip pasitaikė, 
ri skirtis su mėgiamu 
čiu, bet tai netvarka, 
žiojo Amerikos paštą 
tai tėvas Lietuvoje tvarkingai 
gaudavo Keleivį, o dabar ne 
tik Naujienų, bet ir kitos ko
respondencijos laiku negau
nu”.

V. Balys, senas Naujienų 
skaitytojas, dešimtmečius tvar 
kingai gaudavo Naujienas, bet 
paskutinius du metu laikraš
tis jau eina netvarkingai. O 
jeigu ir ateina, tai supurvin
tas ir apdraskytas. Išsiaiški
nęs, kad Naujienų administra
cija laikraštį į centralinį paštą 
išveža dviem valandom anks
čiau, negu pats paštas nurodė, 
pasiteiravo Kanados pašte, kas 
darosi su Amerikos paštu. Su- 

iš Kanados pašto, jis 
Naujienoms tokį laiš-

“Aš Buvau Kanados pašte 
Pembroke, Ont. ir pasiskundžiau 
dėl netvarkingo koresponden 
cijos pristatymo iš Amerikos. 
Kartais ji ateina apdraskyta ir 
purvina.

Aš aiškinau, kad tėvas dar 
prieš pirmąjį karą Lietuvoje 
gaudavo Amerikos Keleivį 
punktualiai, kiekvieną savai
tę, nors tais laikais Amerikos 
paštą dar vežiodavo jaučiais

Pašte man atsakė, kad aš 
esu suvaikėjęs senis, visai ne
suprantantis šių laikų, o apie 
Amerikos paštą neturiu jokios 
nuovokos. Vėliau man paaiš
kino, kad Amerikos paštas Į 
Kanadą eina per Mėnulį. Ten 
dabar jie siunčia visą ameri
kiečių korespondenciją. Ten 
Amerikos paštas paskirstomas 
ir paleidžiamas po visą pasau
lį. Jeigu kartais ir užtrunka, 
tai nereikia stebėtis.

Pačiame Mėnulyje oras šva
rus, švari ir erdvė tarp Žemės 
ir Mėnulio, bet vėliau, kai 
laikraščiai vėl patenka i už
terštą Žemės atmosferą, tai 
jie pajuosta, o kol nukrinta į 
savo vietą, tai apsidrasko ir 
susipuišina... Apie jaučius 
dabar visai negalvok, nes jau
čiai Į Mėnulį neįsirioglys. Aš 
žinau, jog tai tiesa, bet jau
čiais vežami laikraščiai grei
čiau Pembroką pasiekdavo.

Aš jau susenau, esu pensi-

Dievo Karalystės
Žinios

8.
(Tęsinys)

Prisikėlimas Žadamas Teisiems 
Ir Neteisiems

Kitos Šventojo Rašto. vietos 
aiškiai parodo, kad bus prikelti 
visi, tikintieji ir netikintieji, tei
sieji ir neteisieji, gerieji ir pik
tieji, kurie mirė nepažinę Kris
tų. (Ap. Darb. 24:15). Nes para
šyta, kad Kristus paragavo mir
ties už kiekvieną žmogų. Jis mi
rė teisus už neteisiuosius. Kaip 
per vieną žmogų atėjo mirtis 
ant visų, taip per kitą žmogų, 
mūsų Atpirkėją, ir Išganytoją, 
visiems bus duota proga gyven
ti. Tas nereiškia, kad kiekvienas 
bus priverstas gyventi prieš sa
vo norą. Amžinasis gyvenimas 
bus gaunamas Dievo pažinimu, 
tikėjimu ir paklusnumu Jo įsa
kymams. Kas nenorės klausyti, 
tas užtarnaus nuodėmės algą 
mirtį, antrą mirtį, galutinį su
naikinimą.

Patvirtindamas šita išvadą 
Apaštalas Povilas pasakė: “Jis 
(Dievas) siųs jums apskelbtąjį 
Jėzų Kristų, kurį turėjo paimti 
dangus iki- visų dalykų atnauji
nimui, apie ką yra kalbėjęs Die
vas nuo amžių savo šventųjų 
pranašų burna. Jau Mozė pasa
kė: Viešpats, jūsų Dievas, paža
dins jums pranašą (Kristų) iš 
jūsų brolių (Dievo išrinktosios 
tautos) tarpo, kaip mane. Jo jus 
turite klausyti visuose dalykuo
se, ką tik jis kalbės. Kiekviena 
gi siela, kuri neklausytų to pra
našo, bus išdildyta iš žmonių 
tarpo“, jiumirs antra mirtimi, 
iš kurios jau nebebus prisikėli
mo. — Ap. Darb. 3:20-23.

(Bus daugiau)

Kas domisi apie Tiesą, reika
laukite veltui Spaudos, šiuo ad
resu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., 
Spring Valley, Ill. 61362, U.S.A.

JAV LB Tarybos 
nuolatinės komisijos 

švietimo reikalu komisija

Borevičius, Jonas, S. J., kun.; 
Bradūnaitė Elena; Jasaitis, Jo
nas; Kavaliūnas, Jonas; Kleiza, 
Vaclovas. Klimas, Antanas, dr.; 
Medžiukas, Ignas; Sužiedėlis, Eli- 
gijus.

Kultūrinių reikalų komisija
Brazdžionis, Bernardas; IVaš

kienė, Ona; Kairys, Anatolijus; 
Keblys, Kęstutis, dr.; Razma, 
Antanas, dr.; Rudienė, Marija; 
Vaškelis, Aleksas; Zerr, Aušra.

Ekonominių-finansinių reikalu 
komisija

Balkūnas, Jonas, prel.; Dabu- 
šis, Viktoras, kun.; Lenkauskas, 
Edmundas, dr.; Staniškis, Džiu
gas; Škudzinskas, Antanas; Vai- 
šnys, Motiejus.* £ •

Jaunimo komisija
Gaila, Juozas; Jasaitytė, Jū

ratė ; Klemas, Vytautas, dr.; Ma
tas, Stepas, dr.; Rugienius, Al
gis; Ruibytė, Vitalija; Sakadols- 
kis, Romas; Stukas, Jack, dr.; 
Šlapelytė, Nijolė; žumbakis, Po
vilas.

Sovietų jauni technikai pagamino ro
botą, kuris autobusuose galės pakeisti 
konduktorius. Robotai parduoda bi

lietus ir pasveikina keleivius.

Politiniu - informacijų 
reikalų komisija

Ardys, Juozas; Bobelis, Kazys, 
dr.; Bražėnas, Vilius; Gečys, Al
gis; Jurskytė, Snieguolė; Kisie
lius, Petras, dr.; Mažeika, An
tanas; Rukšėnas, Algis; Stiklio- 
rius, Jonas, dr.; Vaišnienė, Elo
na, dr.; Vileišis, Petras, dr.
Organizacinių - administracinių 

reikalų komisija
Butkus, Antanas, dr.; Gruz

dys, Vincentas; Jankūnas, Ka
zys; Kamantas, Vytautas; Nai
nys, Bronius; Navasaitis, An
tanas, dr.; Vakselis, Aleksan
dras; žiedonis, Kazys.

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

Susirinkimų ir parengimų

— Lietuviu Motery Klubu Federaci
jos Chicagos narių susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, sausio mėn. 17 d. 2 vai. 
po pietų Jaunimo Centre. Dr. Vanda 
Sruogienė kalbės apie “Moterų teisi
nę padėtį praeityje ir mūsų laikais”. 
Klubo narės ir viešnios maloniai pra
šomos dalyvauti. M. Krauchunas

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos Klubo narių metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 17 dieną, 1:00 
vai. po pietų Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti. Išgirsite Komisijos ir ki
tus pranešimus. Taipgi laikas užsi
mokėti nario mokesčius.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Krakiškių Draugiško Klubo meti
nis narių susirinkimas įvyks sekmadie 
nį, sausio 17 d. 2 v. p. p. p. Bartkų na
muose, 6919 So. Artesian Ave. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes bus revizijos 
komisijos pranešimai ir šiaip visokių 
reikalų aptarimai. Kviečia

Valdyba

— Žemaičiu Kultūros Klubo metinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
sausio 20 dieną, 7:30 vai. vakare. Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug reikalų. Reikia išrinkti valdybą 
1971 metams. Nariams atsilankymas 
būtinas.

Rožė Didžgalvienė, rast.

MARCELLA JANKAITIS
Gyv. 7900 So. St. Louis Ave.

Mirė 1971 m. sausio 12 d.. 9:15 vaL ryto, sulaukusi 73 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Sylvia Edeus, jos vyras William 
ir Virginia Plecki, jos vyras Arthur, 4 anūkai, vienas proanūkas, se
suo Magdalena Kohanauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Koletta & Sons koplyčioje, 3240 W. 79 St.

Šeštadienį, sausio 16 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į St. Danis parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marcella Jankaitis giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
dįiai ’ kviečiasi dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti jai paskutirą patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Michael Koletta ir Sūnūs. Tel. 436-1861.
_—, ---------------------- ------------- ■ 1 -1 - ---------------- -—*■

B£MXn£ TUOS BIZNIERIUS 
KURIS GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

BEVERLY HILLS GRLIMYCl
GILtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

■foa PR 8483<

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. 586-1220

tėvas ir sūnūs 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS L DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
-- 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

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

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

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

GEORGE F. RUDJHNAS
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

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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PRIEŠ PUSE AMŽIAUS GIMUSI..
Valstybes Operos žadėjo dalyvauti: V. .Janus-* 

kaitė, E. Kardelienė, liabiiski-
Lietuvos

50 metų sukakčiai rengti ko-j 
initctas sausio 8 d. sukvietė 
laikraštininkus ir radijoatslo- 

A’us ,ir papasakojo jiems apie 
>sa\o rengiamo sukakties mi
nėjimo programą. Komiteto 
'pirmininkas A. Sprindys pa
pasakojo apie komiteto ban
dymą gauti salę gruodžio mėn., 
nes operos Įsteigimo data lai
koma 1929 metų gruodžio 3! 
d., kada buvo pastatyta Ver
džio “Traviata’’. Dėl techni
nių kliūčių sukakti teko atidė
ti vienu mėnesiu ir minėjimas 
jvyks sausio 31) ir 31 dd. Jau
nimo Centre Čikagoje. 
c Operos auksinės sukakties 
minėjimo komitetą sudaro: 
garbės pirm. prof. J. Žilevičius, 
pirm. sol. A. Sprindys, vice- 
pinn. sol. S. Adomaitienė, se
kretorius muzikas P. Armo- 
nas, iždininkė sol. A. Kalvaity
tė ir Čikagos Lietuvių Operos 
atstovė S. Džiugienė.

*- Minėjimas bus pradėtas sau- istorijos klastotojai neaplenkė 
šio 30 d. operos bendradarbių nei Lietuvos operos, 
įveiklos foto parodos atidary
tu. Pagrindinę medžiagą pa
godai parūpino Liet. Muzikolo 

archyvas, vadovaujamas 
jjrof. J. Žilevičiaus. Nemažai 
Įvairių paveikslų atsiuntė ir 
buvę operos dalyviai. Visai 
naujos medžiagos, dar nebu- 
įvusios muziejuje, gauta iš ope 
-ros baleto narių Sprindienės, 
Velbasio, iš žurnalisto J. Kar- 
piaus. Parodos menine puse 
rūpinasi dail. P. Kaupas.

Sausio 31 d. Jėzuitų koply
čioje bus pamaldos už miru
sius Lietuvos operos darbuo
tojus. Kun. Bruno Markaitis, 
pats muzikas ir kompozito
rius, pasakys pamokslą. Aka
demija — minėjimas Įvyks 1 
vai. Joje, jei aplinkybės leis,

opeios na-
Numatoma suruošti bu-

naitė - Vasiliauskienė, Si. San
tvaras ir daug kitų. Gausiai 
žada dalyvauti ir visi Čikagoje 
gyvenantieji buvę, 
riai.
vusių dalyvių juostelei) įgrotų ■ 
dainų koncertą, palydint foto-j 
grali jų skaidrių vaizdais. į
Tą pati vakarą Įvyks banke-į 
tas, kurio pi lnas bus skirtas j 
minėjimo išlaidoms padengti 1 
ir specialaus iliustruoto leidi
nio išleidimui. Staliukus ga
lima užsisakyti pas. S. Ado-! 
maitienę tel.: 136 - 1722, pas 
A. Kalvaitytę, tol. 176 - 1621 ar 
pas Sprindi 176 - 3523.

Lietuvoje operos sukaktis,; 
žinoma, buvo paminėta, ta
čiau, kaip Įprasta diktatūrose, ! 
buvusieji operos kūrėjai, ku-i: 
rie pasitraukė Į laisvąjį pašau-', 
ii, buvo nutylėti, lyg nei jųj 
nei jų Įdėto Įnašo i operos gy
venimą nebūtų buvę. Žinomi 1

Praleis
tus faktus ir Įvykius bandys 
atitaisyti Čikagoje rengiamas 
minėjimas.

Lietuvos opera suvaidino 
dideli vaidmenį tautos kultu- C c
roję. Operos Įsteigimas skati
no vyriausybę plėsti konser
vatorijų, muzikos mokyklų 
tinklą. A. Sprindys papasako
jo, 
Vilniuje “C.armen” 
kalba, žydų laikraščio 
naer Tageblaf’ 
dr. Viršubovskis 
rašė 
džiu muzika, 
dovanota ypatingu 
mu, 
bą. 
kad 
taip

Čikagos Lietuviu Operos valdybos susirinkime su spaudos atstovais 
dailininkas Jurgis Daugvila pasakoja apie savo sumanytas dekora
cijas operai "Traviata". Iš kairės sėdi: J. Janušaitis, Gražina Bičiu- 
naitė, dail. Daugaila, Č. Rukuiža, F. Daukus. Matosi T. Antanaičio 

ir A. Pužausko pakaušiai.
Nuotrauka Virgilijaus Kauliaus

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia

IMPORTANT OPPORTUNITY 
BRISKET BONER 

Days 7 A. M. — 3:30 P. M. 
Steady work. Good starting salary. 

Silver skillet food products.

7500 No. ST. LOUIS AVE. f
SKOKIE, ILLINOIS

Apply in person

A. D. EMBRY
equal opportunity employer

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

An

• MACHINE OPERATOR
• MILLWRIGHT
• MECHANICS.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

sukurta šventoms apeigoms, 
negu prozaiškumui”.

Lietuvių visuomenė mylėjo 
savo operą ir šiandien myli. Tą 
Įrodo ir mūsų lietuviškoji ope
ra Čikagoje, kuri šiais metais 
irgi paminės auksinį lietuvių 
operos jubiliejų su “Traviata”.

Komitetas tikisi ir prašo vi
sus tuos, kurie lankydavo Lie
tuvos operą, atvykti i parodą

ir banketą. Kviečiami visi iš 
toli ir arti suvažiuoti tą savait
gali Į Čikagą: baleto, orkestro, 
chorų nariai, solistai, šokėjai 
ir visi, kuriems Lietuvos ope
ros rūpesčiai buvo arti prie 
širdies.

Pasikalbėjimas su laikrašti
ninkais Įvyko p. Sprindžių bu
te, kur visi buvo vaišingai su
tikti. .4. Pužauskas

For work in Felt Mill Machinery 
making Dry Felt for Roofing 

Material.
Apply at

5824 So. ARCHER RD.
SUMMIT, ILLINOIS

REIKALINGAS

422-3535

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

Būna ir taip

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

kad pirmą kartą pastačius j j 
lietuviu 

\Vil- 
bendrada rbis 

1910 metais 
“Lietuvių kalba yra žo- 

Tik tauta, ap- 
muzikalu- 

galėjo sutverti tokią kal- 
Kartais man vaizduojasi, 
kaip švento Rašto kalba, 
ir lietuvių kalba daugiau

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkeįe

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metu 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas, Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VN ksHVOSYLTORG) 
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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

Passbooks

5’/a%
Investment 
bonus plan $1,000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60432

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

_—i
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSMNIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
. ----------- -------------------------
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Cascy (Kostas) Paslikoms, 
gyv. Brighton Parke, praeitą 
sekmadieni buvo nuvažiavęs 
pas savo gimines, gyvenančius 
netoli Slocum ežero. Giminės 
jam davė jiems nereikalingų 
porą kėdžių, staliuką ir kito
kiu smulkmenų. Dovanoti C
daiktai netilpo mašinoje. Juos 
sudėjo mašinos bagažinėje. 
Mašinos užpakalinę stogo dali 
negalint uždaryti, priraišiojo 
virvutėmis. Apie pirmą valau 
dą nakties išvažiavo Į namus.

Pravažiavus “Half day” vie 
tovę, atsirišo virvutės ir pra
dėjo mašinos stogas balado
tis. Mašiną pasukęs Į kelio pa
kraštį, pradėjo raišioti virvu
tes.

Staigiai užgesintomis maši
nos šviesomis užpakalyje jo 
mašinos sustojo kita mašina. 
Iš mašinos išlipęs nedidelio 
ūgio, švariai ajisirengęs su 
maža barzdele juodukas ir pa 
prašė jaskolinti jam $10. Pasi
sakė, kad jis pinigus pamiršęs 
pasiimti, o mašinoje visai bai
giasi degalai ir negalėsiąs pa
siekti Čikagos.

Pashkomui pasakius, kad 
jis pinigų su savimi nesivežio- 
jąs ir negalįs paskolinti, juo
dukas revolveri atstatė i krū
tinę ir liepė rankas pakelti ar
ba jis šausiąs.

Pashkoniui pakėlus rankas, 
juodukas išsiėmė iš užpakali
nės kelnių kišenės piniginę 
su keliolika dolerių ir staigiai 
apsukęs mašiną nuvažiavo at
gal. Ir tik tolokai nuvažiavęs 
Įjungė mašinos šviesas.

Pashkonis sakosi, kad pini
gų nebūtų gaila, bet būtų turė 
jęs daug vargo su naujų doku
mentų išgavimu. Pagrobusio 
piniginę juoduko nei nebandė 
ieškoti. Ir atsitiko visai ne- ' 
lauktas ir netikėtas dalykas.

Antradieni atnešė laiškinin
kas mažą paketėli. Atidarė ir 
rado tame paketėlyje Įdėtą sa
vo piniginę.' su visais dokumen 
tais ir $23 Pashkoniui išrašvtu 
čekiu. Mažo vaiko rašysena ra 
šyląs laiškelis: “Kita karta

patekusiam Į nelaimę negrui | 
padėk. Thank You”.

Aišku, laiškas rašytas anglų 
kalba. Tur būt, labai labai re
tai, bet pasitaiko ir tokių da
lykų. j- •'>.

— Algirdas .4. Pužauskas 
painformavo Chicago Sun-Ti
mes dienraščio kolumnistą Ir
win Kupcinet apie Chicagos 
Lietuvių Tarybos ruošiamą 
Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjimą ir, kad jame pagrindi
nė kalbėtoja bus Juanita Cas
tro, nesenai dalyvavusi tarp
tautiniame prieškomunisti] kon 
grėsė Japonijoje. Minėjimas 
Įvyks vasario 14 d. 2 vai. popiet 
Marijos aukšt. mokykloje. Yra 
manoma, kad J. Castro ta pro 
ga dalyvaus vietinės televizi
jos pasikalbėjimų programose. 
Chicago Today kolumnistė 
Maggie Daly sausio 13 d. laido 
j e Įdėjo Įdomias versijas, apie 
J. Castro ir apie Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą. Jai 
informacijas suteikė Christine 
Austin, dirbanti Naujienose.

— Amerikos Informacijos 
Centras suka dokumentinę fil
mą apie Lietuvos ir kitų Balti
jos valstybių okupaciją.

— Prof. Dr. Z. Ivinskis, Vo
kietijos mokslo Įstaigose dir
bantis lietuvis istorikas, serga 
ir guli Bonos ligoninėje.

— Prel. kun. Vincas Mince
vičius sunkiai sirgo Romoje, 
bet jau taisosi.

— Inž. Jonas Augustaitis per 
sirgo sunkų gripą, bet jau slip 
rėja ir jaučiasi geriau.

— Dr. Aldona Šlepetytė, ba
leto- artistė, atvyksta iš New 
Yorko Į Čikagą dalyvauti Lie
tuvos Valstybinės Operos 50 
m. Jubiliejaus minėjime, ku
ris Įvyks š. m. sausio 30-31 
dienomis Jaunimo Centre,

Gediminas Kazėnas, Čikagos Lietuvių Operos pirmininkas, aiškina 
spaudos atstovams apie ateinantį sezoną ir Verdi "Traviatą", kuri 

statoma Lietuvos Operos 50 mėty sukakčiai paminėti.
Nuotrauka Virgilijaus Kauliaus

GENERAL OFFICE
Engineering firm needs 

experienced person.
PERMANENT POSITION
8:30 A. M. to 4:30 P. M.

LOOP LOCATION

FACTORY
MUTUAL

ENGINEERING
Phone DAN BIELENIN

236-8576 — Ext. 273

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa,
tinė vieta Marquette Parke. $43.000.

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

ŠIMAITIS REALTY

Dvie- 
nauji 
geras

Rink-

GIRL FRIDAY
FOR 1 GIRL OFFICE 

Typing, filing, general office duties.
Good Starting Salary.

CALL FOR INTERVIEW
626-2200

GALVANIC LNDUSTR1ES, INC.

NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
HOUSEKEEPER

Must be good cook. Live in with fam
ily of two adults near North apt., no 
children. Top salary & home for right 

person.
Must have references.

Miss ANDERSON 856-6301

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas jvairip pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 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 
S17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už S52.500.

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 
centrinėje 
tarsim

PUIKUS.
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 roehi modernus mūras, 
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

LOTAS, Marauette Parko 
gatvėje. Kaina — susi*

DIDELIS 2 no & mūras.

EXPERIENCED COOK
For one adult. Other help. 

Lake Shore Drive apartment. 
Summer in Maine. References.

Write: % A,1 F. Box 300
225 W. WASHINGTON

CHICAGO, ILL. 60606

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

OPPORTUNITY KNOCKS 
Substantial second income, servicing 
(part time) coin operated machines, 
vending nationally advertised products 
in your area. Limited number of units 
available, so phone today for more 

information.
342-7739

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

5620 So. Claremont St., Chica- 
goje. Tikimasi ir laukiama at
vykstant i ši minėjimą visų bu
vusių mūsų Valstybinio Teat
ro darbuotojų iš visų Ameri
kos Valstijų bei Kanados, taip 
pat ir mūsų visuomenės, kuri 
myli mūsii teatro meną bei jo 
menininkus.

— John W. Venckus, Allen 
A. Ferys, Charlene A. Mockus, 
William P. Neberieza, Geno
vaitė Paškevičius ir Anthony 
R. Shimkus yra Įrašyti Sau th
em Universiteto, Carbondale, 
UI., Dekano garbės sąrašus už 
ypatingai gerą mokymąsi per 
rudens semestrą. J. W. Venc
kaus mokslo pažymiai yra visi 
penketukai.

♦ Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų dešimtmečio Žvėrienos 
balius įvyks sausio 23 dieną, šeš
tadienį, Jaunimo Centre, 5620 S. 
Claremont Ave. Gros padidin
tas Ramonio orkestras. Įėjimas, 
šilta ir šalta vakarienė — $5.00 
asmeniui. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Rezervacijos telefonu 776-8688.

(Pr).

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 74941

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls

GA 4-8654

nan mi

Sure Fffffl Fire Cjswfty Company

5 KAMBARIŲ mūrinis, O-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnauiis mūrinis. 
Šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija. 
Šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvuas. $18 900.

2 pn a MTtHTNTS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY. Šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43.000

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

ARTI 63-čios ir TALMAN gražus 2 bu
tu do 6 k^mb. miras su 3 mieg. Nan. 
ja gazo šilima. Tuoi galima užimti. 

$29-900.
JANIS RE.. 3349 W. 59 ST. 

434-8543

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
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

SKAITYK "NAUJIENAS*
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS




