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BRITU BENDRUOMENĖS VADU KONFERENCIJA
MYLAI KAMO PUOLIME DALYVAVĘS 
SERŽANTAS HUTTO - IŠTEISINTAS
FORT McPHERSON. — Kada po II-jo Pasaulinio karo Nuern- 

berga teisme sąjungininkai teisė nacių valdžios narius ir aukštus 
generolus, vienas amerikietis pareiškė: “šis teismas parodys Ame
rikos generolams, kad karą reikia laimėti”. Jis pridėjo: “Pralai
mėjusių laukia teismas už įsakymų vykdymą”. Ketvirtadienį ka
rinis teismas, susidedąs iš šešių karininkų, išteisino seržantą Char
les Hutto po dviejų valandų pasitarimų. Hutto buvo kaltinamas 
apšaudęs šešis civilius Mylai kaimo puolimo metu prieš trejis 
metus. Tai jau antras Amerikos kareivis rastas nekaltu šio kai
mo gyventojų, vadinamose, skerdynėse.

Seržanto Hutto karmininkas, 
leitenantas William Calley yra 
teisiamas kitame teisme Fort 
Benning. Anksčiau seržantas 
David Mitchell buvo išteisintas 
Fort Hood teisme, Texas. Cha
rakteringa, kad visi teisiamieji 
aiškinasi gavę įsakymą iš aukš
čiau. Prokuroras seržanto Hut
to byloje buvo kapitonas Wurt- 
zel. Jis kalbėjo teisme, kad Ame
rikos kuopa Mylai kaime šaudė

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SAN ANTONIO. — Buvęs pre
zidentas Johnsonas paguldytas 
Į ligoninę. Jo širdis sušlubavus! 
ir įtariamas plaučių uždegimas.

LINCOLN— Nebraskoje pre- 
zidentas’Nixonas pasakė studen
tams kalbą, kurioje ragino senus f 
ir jaunus jungti jėgas geresnei

Astronautas Alan Shepard Jr. rengiasi kelionei j mėnulį. ŠĮ kartą astronautai nugabens į mėnulį 
Modular Equipment Transporter (MET). Ant ratu įrengtam vežime bus sudėti astronauty įran

kiai, kameros ir aparatai. Pate vežimas bus paliktas ant mėnulio.

SUVAŽIAVIME KILO GINČAI DĖL 
BRITU GINKLU PIETŲ AFRIKAI 
SINGAPŪRAS. — Britų tautų bendruomenės, vadinamo, 

commonwealth© vadai susirinko Singapūre iš 31 valstybės. Kon
ferencija tęsis 9 dienas. Joje dalyvauja 18 premjerų, 7 preziden
tai, vienas viceprezidentas ir 5 ministerial, Konferencijai pirmi
ninkauja Singapūro premjeras Lee Kuan Yew. Jau pačiame kon
ferencijos atidaryme iškilo svarbiausias klausimas — Britanijos 
planas parduoti Pietų Afrikai ginklus. Pirmininkas Yew, nu
jausdamas suvažiavusių nuotaikas, iškėlė šį klausimą, nurodyda
mas, kad nors ginklų pardavinėjimas yra britų vidaus reikalas, 
jis sukelia daug aistrų Afrikos valstybėse, kurios žiūri į prekia
vimą su Pietų Afrika, kaip į principų nesilaikymą ir Afrikos tautų 
interesų pažeidimą.

į moteris, vaikus ir senelius. 
Pats kaltinamasis prisipažino, 
kad jis šaudė į žmonių grupę kai 
mo pakraštyje.

Teisiamojo gynėjai aiškino, 
kad kaltinamasis gavo įsakymą, 
o kariuomenėje jis buvo moko
mas įsakymų klausyti ir nesvar
styti, kurie įsakymai legalūs, ku
rie — ne. Kaltinamasis buvęs 
karo dalyvis, jis neturėjęs lai
ko analizuoti, kurie įsakymai 
klausytini, kurie neklausytini.

Seržanto Hutto teisme įsaky
mus davęs karininkas buvp lei
tenantas Calley. šio advokatai 
bando įrodinėti jčrLeisme, karf 
kalčiausias buvęs kapitonas Me
diną, kuris prieš kaimo puoli
mą įsakė visiems būrių vadams: 
“Nužudyti viską, kas juda”. 
Tuose teismuose jau paaiškėjo, 
kad kuopų vadai gavo instrukci
jas iš brigados vado, pulkininko 
Oran Hendersono, kuris liepęs 
“agresyviai įžengti į kaimą, pul
ti priešą ir sunaikinti jį, kad 
daugiau nebebūtų 48-to Viet 
Congo bataliono”.

Leit. Calley teisme paaiškėjo, 
kad pulkininkas Henderson kar
tu su vyriausiu šio puolimo va
du pulk. Barkeriu skraidė heli
kopteriu virš kaimo kelias va
landas. Seržanto Hutto advoka
tas pareiškė savo gynybos kal
boje, kad “jei vadams nepatiko, 
ką kareiviai daro ant žemės, jie 
galėjo visą puolimą sustabdyti”.

Visų kaltinamųjų gynyba re
miasi ant “gavau įsakymą”. Vi
si šeši Hutto teisėjai irgi yra 
tarnavę Vietname. Hutto buvo 
išteisintas.

Brazilijos kaliniai 
jau atvyko Čilėn

SANTIAGO. — Iš Brazilijos 
į Čilę jau atvyko 70 revoliucio
nierių, kuriuos brazilų valdžia 
paleido iš kalėjimų, reikalaujant 
teroristams, pagrobusiems Švei
carijos ambasadorių. Čilės val
džia suteikė visiems politinę glo
bą. Kalinius pasitiko pats pre
zidentas Allende.

Dauguma tų kalinių yra jau
ni žmonės, buvę Brazilijos uni
versitetų studentai, jų tarpe še
šios merginos. Visi tuoj pasi
skundė, kad Brazilijos kalėji
muose jie buvo kankinami ir mu
šami. Čilės vyriausybė įspėjo 
studentus nieko nedaryti ir pa
kalbėti, kas galėtų pakenkti Či
lės santykiams su Brazilija. Stu
dentai tačiau pačiam aerodrome 
tuoj surengė demonstraciją prieš 
karinę Brazilijos valdžią.

Amerikai ir geresniam pasauliui1 
statyti.

RABATAS. — Maroke buvo 
užgniaužtas sukilimas. Suimta 
30 asmenų, planavusių pervers
mą.

SAIGONAS. ■ ----- -- ‘
vadovybė paskelbė, kad netru-’ 
kus P. Vietnamui bus perleistos metinis valstybės sekretorius John Foster Dplles pasipriešino, 
naujos bazės ir kiti kariniai Įren- §i užtvanka ir tolimesni įvykiai šiandien laikoirt viena didžiausių 
girnai, viso 150. Amerikos klaidų Viduriniuose Rytuose. Soviet ii išleido Aswane

VAKAR ATIDARYTA ASWANO UŽTVANKA
Amerikos klaida — neduoti Egiptui paramos 

WASHINGTONAS. — Vakar Sovietų piezidentas Nikolai 
„ . ,----- -- -—atidarė ilgai sta-

— JAV karinė tytą Nilo užtvanką — Aswana. Kada Egiptas J 956 metais liepos 
įmėn. paprašė Amerikos pastatyti užtvanką art Nilo upės, tuo-

Podgorny ir Egipto prezidentas Anwar Sadat

girnai, viso 150.
PORT AU PRINCE. — Haiti' apie 250 mil. dolerių, kas Amerikai būtų buv įsi labai nedidelė 

diktatorius Francois Duvalier • suma. Tačiau su užtvankos statyba sovietai liimėjo gyventojų 
pakeitė kosstituciją, kuri leidžia’ dėkingumą ir draugiškumą. Kartu sovietai įsigijo Egipte labai 
jam parinkti savo įpėdinį. Jis svarbų strateginį tašką. Prie užtvankos šiaidien stovi daug
-paskelbė^-kad jo sūnus, 21 me
tų teisės studentas, yra rengia
mas būti prezidentu.

SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo tik 27 ame
rikiečiai ir 83 buvo sužeisti. Viet
namiečių žuvo 277 ir komunis
tų 1,117?

TAIPĖJUS. — Tautinėje Ki
nijoje buvo sušaudytas biznie
rius, kuris būdamas Hong Kon
ge parašė laišką komunistinės 
Kinijos vicepremjerui. Visi ry
šiai su Kinija Formozos įstaty
mais laikomi sunkiu nusikalti
mu.

SANTIAGO. — Čilės valdžia 
paskelbė, kad bus nacionalizuo
tos Bethlehem Steel valdomos 
Čilės geležies kasyklos.

NEW YORKAS. — V. Vokie
tijos vidaus reikalų ministeris 
Hans Dietrich Genscher pareiš
kė New Yorke, kad jo vyriausy
bė savo politiką tvirtai grindžia 
ryšiais su vakarų sąjunginin
kais.

Paskelbė apie 
mėnulio tirimus

HOUSTONAS. — čia vyksta 
tarptautinė mokslininkų konfe
rencija, susirinkusi svarstyti 
Amerikos astronautų iš mėnulio 
parvežtų paviršiaus pavyzdžių. 
Sovietų atstovas dr. Aleksandras 
Vinogradovas savo žodyje pa
skelbė. kad Luna 16 iš mėnulio 
parvežti pavyzdžiai niekuo ne
siskiria svarbiausiose savybėse 
nuo amerikiečių Apollo 11 ir 12 
parvežtų pavyzdžių. Tas rodo, 
kad Ramybės, Audrų ir Vaisin
gumo jūros mėnulyje yra suda
rytos iš panašių medžiagų.

Amerikiečiai nustebo, kad so-
vietai pirmą kartą paskelbti 
apie savo mėnulio tirimų rezul
tatus pasirinko tarptautinę 
Houstono konferenciją. Vinogra
dovas yra sovietų Mokslų Aka
demijos vicepirmininkas, žino
mas geologas.

IŠ VISO PASAULIO

svarbų strateginį tašką. Prie užtvankos šiaidien stovi daug 
priešlėktuvinių raketų baterijų ir sovietų aviaAja.

Aswano užtvanka Egiptui yra 
labai svarbi. Užtvankos vanduo 
drėkina tūkstančius akrų anks
čiau nederlingos žemės, o užtvan
kos turbinos gamina elektros 
energiją Egipto pramonei. Ame
rika buvo pažadėjusi Egiptui pa
ramą, bet ją vėliau atšaukė. Pa
ramos atšaukimas nebūtų itoks 
kritiškas, jei Amerika būtų to
kią politiką vedusi, kaip numatė 
sekretorius Dulles ir toliau, ta
čiau jau prezidentas Kennedy 
pradėjo siųsti Egiptui paramą 
kviečiais. Kennedy ir Johnso
nas davė Egiptui tiek paramos, 
kiek būtų kainavusi užtvankos 
statyba.

Egiptas neužmiršo Amerikos 
atsisakymo prisidėti prie už
tvankos. Nors ir gavęs Ameri
kos kviečius, prezidentas Nasse- 
ris tą paramą išnaudojo Jeme
no karui. Jo dėka šiandien Rau
donosios jūros pakraštiuose yra 
Amerikai nedraugiškos vyriau
sybės ir sovietų įtaka.

Į rytus nuo Aswano užtvan
kos yra mažas žvejų kaimelis 
Ras Benas. Kaimelis jis buvo 
anksčiau, o dabar čia lankėsi pre
zidento Podgorno delegacija, ati
dariusi Aswano užtvanką. Vie- 

I tovė visiškai uždaryta nuo li
kusio Egipto, kuris leido sovie
tams čia įsirengti “žvejų uos
tą”. Aplink yra kariniai aero
dromai, uostas padidintas, šia
me “kaimelyje” jau 1964 me
tais lankėsi Chruščiovas, šis 
uostas gali tapti pagrindine so
vietų baze Raudonoje jūroje. Ka
da Suezo kanalas bus atidary
tas, jį iš to uosto kontroliuos so
vietų laivynas ir aviacija.

Aswano užtvanka yra didelis 
sovietų imperialistinės politikos

Chruščiovas nerašė 
savo atsiminimų

WASHINGTONAS. — Walter 
Trohan, “Chicago Tribune” Wa- 
shingtono korespondentas, ra
šo, jog prezidento Nixono nuo
mone, neseniai Amerikoje išleis
ti, žurnaluose jau skelbti Chruš
čiovo atsiminimai yra padirbi
mas. Manoma, kad prezidentas 
tuo klausimu yra kalbėjęs su 
Amerikos žvalgybos vadais ir 
apie tą reikalą daugiau žino už 
kitus.

Tuose atsiminimuose nėra nie
ko naujo. Jie pakartoja Chruš
čiovo neapykantą Stalinui ir Be
rijai bei jų teroro politikai. Pats 
Chruščiovas tų memuarų tikrai 
neparašė, kaip jis neparašė ir 
savo garsiųjų kalbų. Chruščio
vas buvo negailestingas Ukrai
nos prižiūrėtojas, jis susitepė 
Vengrijos sukilėlių krauju. Uk
rainiečiai šako, kad Chruščiovas 
nebuvo ukrainietis, bet rusas, 
lenkų kilmės. Yra žinių, kad 
1493 metais iš Lenkijos į Mas
kvą persikėlė lenkas pavarde 
Chruszcz. Jis priėmė sentikių 
tikėjimą ir pakeitė pavardę į 
Chruščiovą. Iš jo ir kilo visa 
Chruščiovų giminė, rašo Walter 
Trohan.

♦ Detroite buvo nušauti du 
policininkai.

NEW YORKAS. — Dar dvi 
nedidelės plieno bendrovės “C. 
F. ir I. Steel” ir Connors Steel 
paskelbė kainų pakėlimus. Beth
lehem bendrovė paskelbė, kad 
jos pelnas pernai nukrito 40%.

laimėjimas.

TAIPĖJUS. — Iš 372 Tauti
nės Kinijos mokslininkų, gyve
nančių Amerikoje, tik 5% nori 
sugrįžti namo į Formozą. Kiti 
žada pasilikti Amerikoje.

DANBURY. — Už sąmokslą 
pagrobti prezidento patarėją Ki- 
ssingerį kaltinamieji katalikų 
kunigai pareiškė esą nekalti. 
Juos teisme gins atvokatas Wil
liam Kunstler, kuris gynė Či
kagos 7 agitatorius.

+ Čikagos merui Daley tar
pininkaujant mokytojų unija ga
vo 8% algų pakėlimą ir žada 
baigti savo streiką.

New Yorke streikuoja šim
tai policininkų, surengusių de
monstraciją prie miesto tarybos 
rūmų.

Kambodijoje vyksta sun
kios kovos prie kelio iš sostinės 
į pajūrį. Buvo numuštas JAV 
žvalgybos lėktuvas, lakūnai iš
gelbėti.

Brazilijoje didėja rūpestis 
dėl pagrobto šveicarijo ambasa
doriaus. Vakar, jau 24 vai. pra
slinkus po kalinių paleidimo, te
roristai dar nebuvo paleidę am
basadoriaus. Anksčiau jie pa
grobtus asmenis greit paleisda
vo. - :

+ Vakar Los Angelės jury 
pradėjo svarstyti hipio Manso- 
no ir jo merginų bylos sprendi
mą. Jie kaltinami žmogžudys
tėmis.

Kambodijos premjeras Lon 
Nol ateinančią savaitę skris į 
Saigoną tartis dėl paramos Kam- 
bodijai.

♦ Apie 120 izraelitų helikopte
riais iš jūros puolė Libano slap
tą uostą, iš kurio palestiniečiai 
pristatydavo ginklus Gazos ara
bams. Susprogdinti keli pasta
tai, sandėliai, žuvo 10 palestinie
čių.

♦ Sen. McGovern iš Pietų 
Dakotos paskelbė Pennsylvani- 
joje, kad jis 1972 metų rinki
muose dalyvaus visuose pirmi
niuose rinkimuose. Jis sieks de
mokratų nominacijos.

Apollo 14 įgulos narys, astronautas, 
aviacijos majoras Stuart Roosa, 37 mė
ty, kuris neišlips ant mėnulio, bet 
skraidys įo orbitoje erdvėlaivyje, pa

vadintame "Kitty Hawk" vardu.

Vėl išmušė langą
NEW YORKAS. — Sovietų 

Aerofloto agentūros langą New 
Y orke išmušė didelė plyta, pa
leista iš pravažiuojančio auto
mobilio. Prie agentūros budė
jęs policininkas bandė mašiną 
vytis, tačiau ji pabėgo. Vėliau į 
‘‘Daily News” redakciją paskam
bino nežinomas vyras ir prane
šė, kad buvo išmuštas sovietų i 
įstaigos langas. “Never again” ' 
— pabaigė savo pasikalbėjimą 
pranešėjas.

Žydų gynybos lygos vadas pa
reiškė nieko nežinąs apie išmuš
tą langą. P,abinas Kahane pa
reiškė, kad lygos narių skaičius 
po veiksmų prieš sovietų įstai
gas padidėjo dviem tūkstančiais 
ir dabar narių yra apie 12,000. 
Iš jų 4% nėra žydai. Lyga turi 
ir negrų narių.

Sovietų atstovybės Jungtinė
je Tautose pirmasis sekretorius 
Nikolai Loginov spaudai pareiš
kė, kad žydų lyga yra “provo
katoriai, chuliganai, vandalai ir 
fašistų gauja”.

Filipinų valdžioj 
nedidelė krizė

MANILA. — Filipinuose atsi
rado skilimas vyriausybėje, kai 
pasitraukė iš pareigų viceprezi
dentas Fernando Lopez, kartu 
buvęs ir žemės ūkio bei žalia
vų ministeriu. Jis buvo arti
mas prezidento Marco rėmėjas. 
Lopez šeima valdo Filipinuose 
Manilos elektros bendrovę, turi 
laikraštį, radijo ir televizijos 
stotį, daug dvarų ir cukraus fa
briką.

Prezidentas Marcos pareiškė, 
kad Lopez šeima seniai trukdo 
valdžios darbą ir remia strei
kuotojus. Lopez vieton buvo pa
skirtas buvęs jo pavaduotojas 
Arturo Tanco.

Turkijos valdžia 
sunkioje padėtyje 
ANKARA. — Turkijos pre- 

jeras Suleyman Demirel nugalė
jo paskutinę krizę parlamente, 
tačiau jo padėtis yra nelengva. 
Parlamente jis anksčiau turėjo 
30 atstovų daugumą, o dabar 
teturi 3. Valdžios susilpnėjimas 
ir civilinė netvarka, jaunų de
šiniųjų studentų muštynės su 
kairiaisiais Turkijoje vis daž
niau kelia karinės diktatūros 
klausimą. Kariuomenė nuvertė 
1960 m. premjerą Menderes ir 
jį vėliau sušaudė. Po dviejų me
tų kariuomenė vėl perdavė val
džią civiliams, tačiau liko bu
dėti.

Daug Turkijos dešiniųjų ir 
dabar galvoja, kad kariuomenei 
teks perimti krašto valdymą, kol 
neįsivyravo anarchija. Studen
tų kovose jau žuvo 18 jaunuolių.

Kai kurie konferencijos daly
viai net grasino pasitraukti iš 
britų bendruomenės, jei premje
ras Heath neatsisakys savo pla
no. Kanados premjeras Tru
deau bandė įsikarščiavusius ra
minti, nors jis pats nepritaria 
ginklų pardavimui Pietų Afri
kos vyriausybei. Jis pareiškė, 
kad bendruomenės nariai turė
tų išlaikyti šią organizaciją, ne
žiūrėdami nuomonių skirtumo.

Zambijos prezidentas Kaun- 
da, kuris vadovauja kovai prieš 
ginklų pardavimą, pareiškė, kad 
jis ne tam atvažiavo tokį kelią, 
kad vėl važiuotų namo. Jis pri
dėjo, tačiau, kad prekyba su 
aparatheidą skleidžiančia Pietų 
Afrikos valdžia labai pakenks 
komonvelto ateičiai.

Britanijos premjeras Heath 
laikosi kietai. Jis pareiškė, kad 
jokie išvažiavimai iš konferen
cijos nepakeis britų vyriausy
bės nuomonės. Laivai Pietų Af
rikai esą reikalingi atsverti So
vietų Sąjungos karo laivyno 
grėsmei. Lyg jo žodžių parėmi
mui pro Singapūrą vakar visai 
netoli kranto praplaukė du so- 

j vietų karo laivai: kreiseris ir nai
kintuvas. Laivus visi galėjo aiš
kiai matyti iš aukštesnių namų. 
Premjeras Heath nurodė, kad 
prieš 5 metus Indijos vandeny
ne nebuvo nė vieno sovietų lai
vo. šiandien čia jau plaukioja 
penki karo laivai, penki povan
deniniai ir 10 pagalbinių laivų. 
Vienu metu Indijos vandenyne 
buvo 25 rusų karo laivai.

Ginčai dėl laivų 
Anglijos kanale

LONDONAS. — Britanijoje 
kilo ginčai dėl laivų saugumo jū
ros sąsiauryje tarp Anglijos ir 
Europos, šis, vadinamas, Angli
jos kanalas turi nuo 1967 m. 
įvestas taisykles, kurios laivams 
pataria plaukti dešine kanalo 
pusę. Laivai, plaukią į šiaurę 
laikosi arčiau Prancūzijos kran
to, o laivai, įplaukę į kanalą iš 
šiaurės jūros laikosi prie Angli
jos krantų.

Nežiūrint tų taisyklių, įvyks
ta nemažai laivu susidūrimu, 
maždaug po vieną kas mėnesį. 
Sunkiausia tiems laivams, kurie, 
plaukdami į šiaurę turi pasukti 
į Londono uostą. Jie susikerta 
su laivais, plaukiančiais į pietus. 
I^aivų kelią trukdo ir nuolatiniai 
keltuvai iš Anglijos į kontinen
tą.

Britų valdžia pasiūlė tarptau
tinei kanalo priežiūros tarybai 
pakeisti ligšiolinę tvarką, įsa
kant visiems laivams laikytis kai
rės kanalo pusės. Taryba galvo
ja, kad tvarkos pakeitimas dar 
daugiau įves sunkumų ir dau
giau nelaimių, šią savaitę ka
nale nuskendo du laivai, buvo 
apie 30 žuvusių.



JAUNIMO CENTRAS 
5620 So. Claremont Ave. 
1971 m. sausio mėn. 16-tą dieną, 

šeštadieni, 7:30 vai. vakaro ir 
sausio 17-tą dieną, sekmadienį, 

3-čią vai. po piety.
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!
 Titas Antanaitis, Julius Balutis. Reniną Balutytė, Elana Blandytė, Eu- 

Sanijus Būtėnas, Gintautas Būtėnas, Emilija Gepnarianė, Povilas Gudo
ms, Dalia Galesaitė, Lydija Jadvlriyto, Juosas Kaminskas, Aušra Lau- 
ruionyta, Edvardas Momkus, Mykolas Maksvytis, Rimas Miačius, Vytas 

j Maraiukaitis, Linas R. Mr**!*. Vladas HaviskaK Daiva Narutytė, Linas
V Paškys, Algis Paąžuolis, Edvardas Radvila, Irana Radianė, Teodora 
t't Serapinienė, Nijolė Sparkytė, Romas Stakauskas, Rimvydas Vasiukevi- 
/ čius, Al». Vaitkevičius, Juozas Valentinas, Paul. Vitkus, Živilė Podytė, 
,1J Ona Petravičiūtė - Pankienė ir kt

' JAUNIMO TEATRĄ administruoja LB KULTŪROS FONDAS

nūs

Magdalenos Stankūnienės parodos 
belaukiant

Kai pirmą kartą sutikau M. 
Stankūnienę, ji buvo tik atvy- 
1 usj po karo audrų į Angliją, 
ei buvo plona, jaunutė, go
džiomis akimis žiūrinti į neži
nomą ateitį. Kiek vėliau, An
glijoje begyvenant, tekdavo 
labai retomis progomis ją ma
tyti Londone. Buvo kalbama, 
kad ji nenuorama, dirbanti 
kaip modeliuotoja, važinėjan
ti dažnai i užsieni, — kuris tuo 
metu buvo, angliškai tariant, 
kontinentas: . Paryžius, Roma, 
Madridas. Londone ir pj-ąsidė- 
. o Stankūnienės susidomcųi- 
iaas rnienu ir.-pirinosios_studi
jos. -

; Atvykusi I960 m. į Ameriką, 
į kitas gj'vėnimv sąlygas. M. 
Stankūnaitė -(ištekėjusi už -Stan
kūne, •- ..Tr*.ė: ..tapusi ■Stankūnie
ne) pradėjo rimčiau meną stu- 
<!ijųi?h,^paaūkodania jam-daug 
laišyalaikio --valandų. Daug 
mūšų daKninkų, ', nežūrt-da- 
mi; ^neįprastų CTyenimp sąly- 
gų,r^ nesiilaikoH^i veržėsi pir- 
mytf, atskjeišdami naujus dva- 
sinĮb pasąulįo akiračius, ta
čiau žodį/, ypač
tinkamas -kalbant apie daili
ninkę Stankūnienę, kurios , pir
ma- indijadųalihė fcįarlm paro- 
•da j 'atĮdaboina Jaunidfo"' Cent
ro sausio 16 kb (neskaitant la- i 
baį . mažos > jiarodos ' Balzeko' 
Lietuvių.; įšuĮtūrpsjįinųzięjųję). !

Dailininkė AL.Stankūniettė 
čitežgai-jau pažįstama,.,iš bu- ■ 
vu$ių grupinių parodų^ “Dai-

kritikai, duodami du pirmus J 
prizus už grafikos darbus, tre- | 
čia premijų už kolažą ii- už alie- ■ 
jaus kūrinį. Iš tų pasirinktų me- i 
džiagų įvairumo jau galima sprę • 
sti, kad dailininkė spontaniš- į 
kai įsi be j a į daugelio kūrėjų 
tiesos ir gėrio ieškojimo srovę, i 
kurioje slypi žmogaus dvasi-1 
uis pasaulis ir nesibaigiąs ieš
kojimas.

Dailininkės darbai žinomi ir 
okupuotoje Lietuvoje, kur 
ypač vertinami jos grafikos 
kūriniai, čia, gal, lemia tėvy-, 
nės kritikų susižavėjimas fak-’ 
tu," kad ir ;toli nuo gimtinės' 
būdama dailininkė stengiasi,; 
pasinaudodama atmintyje Ii- Į 
kusiais vaizdais, kurti gimto-1 
jo krašto peizažus, kuriuose • 
atsispindi jos pačios nuotaikos. ■

Dailininkė Magdalena Stan-j 
"kunienč didžiuojasi turėjusi! 
stiprius lietuvius mokytojus:; 
grafiką V. Petravičių, Miką Ši- 
leiki. P. Kaupą, veteraną Ado
mą Vąiįlą^ kurie daug prisi
dėjo prie jos išraiškos lietu-; 
viškuilio. Ji mokėsi ir pas gar-j 
^.amerikiečius dailininkus: liaujantis žengimas pirmyn 
AjĮ Institute pas A. Arctlesi, T.;^ nusi ]no ..stipraus ir 
Strobel ir kilus. ’vyriško” epiteto.

Pradžioje minėtas veržlu-- M. slankOnienė kilusi a Su. 
mas ir užsispvrimas, darbo ne-' ,, .. v , „ . ... valkijos Sunsku. Suvalkietes bijys pasiaukojimas menui yra . v . . . "
pati didžiausia dailininkės sa- sužsispyririias n darbštumas ją 
vybė. Teko ją matyti laimiu- ■ atvedė ten, kur ji šiandien yra 
gą ir" patenkintą kruvinais nuo— savo dailės darbų parodos 
stiklė, mozaikos darbų pirštais, išvakarėse. Parodoje matysi- 
^Šuprąsdaiųa,.. -kad ».ješlįpjiinūi:^ime grafikoj, darbų, kiek-

Magdalena Birutė Stankūnienė, kurios dailės darbu pa
roda įvyks Jaunimo Centre, Čiurlionio galerijoje nuo sau
sio 16 d. iki sausio 24 d. Foto V. Noreikos

doje pareiškė, kad tai stiprūs, 
vyriški darbai. Negalėčiau to 

i neigti ar tvirtinti, tačiau ži- 
fnau, kad jos pastangos ir ne-

bo,^¥a”s«arib 16 progaTŠuruoš^ 
tos parodos-ir kitų. Amerikie
čių? tarpe ji ne- tik dalyvavo, 
bet laimėjo ir kelis prizus už 
savo grafikos darbus Festival 
of Art, College Festival of Artį 
ku&-> ją ^4ye|rtiiio... .amerikiečiai,

galima kalbėti. Gaila„ kad 
šio didžiojo talento kūryba ne
spėjo dar plačiau išsišakoti. 
Jis buvo gimęs 1893 m. ir mirė 
1942 metų pavasarį. Mirė, bet 
jo kūrybinis palikimas šian
dien žavi ir ateity žavės visus, 
kurie lik su juo susidurs.

šiandien čikagiečiai turės 
progos scenoje pamatyti tą 
klasikinį K. Binkio veikalą — 
Atžalyną. Veikalas parodo ne 
tik kilnųjį Lietuvos jaunimą, 
bet ir vyresniems yra labai pa
mokantis. Ten iškeltos idė
jos ir šiandien, gyvenant ne 
savo tėvynėje, nėra pasenu
sios. P. Venclova

Kas tik turi gerq skonį,
Viskq perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vak vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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vienam Lietuvos kaimo mėne
siui po vieną. Be to dailininkė 
išstato 6 abstraktus, kur spren
džiamos dabarties pasaulio 
problemos, 12 mozaikos kūri
nių — daugiausia natiurmor
tu; 6 kolažai- ir 4 tempera dar
bai užbaigia pemažą' kūrybos 
rinkinį. Nežiirint i tai, kaip 
kritikai ivertįis jos darbus, 
esu tikras, įiad Magdalena 
Stankūnienė ęis tik vienu ke
liu — pirmyn: į formos ir turi
nio tobulėjimą.

; A. Pužauskas

TAMPA. FLA.
Juodukai čia vėl “pasižymjėo”

Įtūžusių juodukų gaujos pra
eito antradienio vakarą atliko 
savo įprastą langų daužymo, na
mų padegiojimo ir krautuvių plė
šimo “programą”, kuriai prie
žastį davė paskelbta žinia, kad 
vienas policininkas nušovė vie
ną iš dviejų juodukų, kurie bu
vo jį užpuolę bonka mušti prie 
vienos tavernos. Daugiausia nu
kentėjo miesto Central Avenue. 
Be to buvo du kartu peršautas 
per nugarą taksi šoferis Dan 
Miemelt, kažkieno pašauktas at
važiuoti j tą miesto dalį paimti 
pasažierių. Keli automobiliai su
deginti.

Policija suėmė šešis.

STAN D ARQ 
FEDERAL#

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632* 847-1140

ASSETS OVER $145,000,000. ’ RESERVES OVER $12^00,000.

OFFICE HOURS:
Afcnday&Thursday,9ajn.to8p.jn. • Tuesday & Friday, 9 a jn. to 4 p.m.

TOP INTEREST TO 
SAVERS

H4TERĖSTJ 
PAID QUARTERLY.

PER ĄNNUM 
DEPENDING ON TYPE, x 
AMOUNT AND TERM J 

- ” • * •

What makes a man leaveir tobulėjimui galo nėra, dai
lininkė ir šiandien po visų 
darbų, namie ir < 
dar skuba vakarais ir savait
galiais į Academy of Fine Arts. 
‘'Chicago Tribune” kritikas po Į 
jų£ jaimėjimo kolegijų paro-|didesniu ar 

_  ;• ! pasiliko literatūroje, bet turi- 
'me keletą ir tokių, kurie ir 
i daug metų praėjus - yra gyvi 
plačiuose savo tautos sluoks-

• niiiose. Strazdelio, Baranaus- 
įko, Kudirkos, Maironio ir kitų 
■ vardai, jų kūryba ir paskleis
tos idėjos gyvos visada. Jų tar- 

: pe yra ir Kazys Binkis. Kas 
Jnežino jo tokių paprastų, ta
pčiau kvepiančių žavumu ir 
'skaidria nuotaika eilėraščių, 
i kaip — Gėlės iš šieno. Aguonė
lės, Dukružėlė ir kitų savo 
posmais virtusių dainomis ir 
žavėjusių mūsų kaimų ir mies
tų jaunimą. Kas nežino K. Ali
jošiaus slapyvardžiu jo felje- 
toninių poemų — Tamošius 
Bekepuris, arba Kriaučius Mo
tiejus.

darbovietėje POETAS K. BINKIS IR JAUNIMAS

CRANE SAVINGS and Loan Association
3^

CMNEw-
AMP IOAH

B. B, PIETKIEWICZ/Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

1 /fe mokama vieny
— metu certifi
ed catams. Mažiau*

šia $5,000 
ar daugiau

on two 
years 

certificates

Įdėti pries mėnesio 15 d. duoda dividendus už 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

visą mėnesį.Pinigai

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

K. Binkis Chicagos Jaunimo Teatro Scenoje
Turėjome rašytojų, kurie su resniųjų dar ir šiandien daug 

mažesniu vardu kas aną Atžalyną atsimena.
Man teko ir asmeniškai su 

Atžalyno autorium susipažinti. 
1938 m. Valstybiniame teatre 
ruošėme besimokančiai jau
nuomenei literatūros šventę. 
Tikslas buvo jaunuomenę su
pažindinti ne tik su savų rašy
tojų kūryba, bet ir su pačiais 
kūrėjais. Norėjome, kad poe
tai, rašytojai mūsų atžalynui 
patys pasirodytų ir į juos pra
biltų savo kūryba ir gyvu žo
džiu Man buvo pavesta nu
matytus rašytojus asmeniškai 
aplankyti ir pakviesti dalyvau
ti šventės programoje. Tuo 
metu K. Binkis buvo savo kū
rybinio talento pačioje aukš
tumoje. Prisipažinsiu, kad tru 
puti buvo nedrąsu trukdyti 
didįjį poetą. Taip nedrąsiai ir 
paspaudžiau jo buto durų skani 
būtį. Pasisakius kas esu ir ko
kiu reikalu užėjau, jis kone į 
glėbį mane apkabino ir pakvie 
tė atsisėsti. Ilgai mudu kalbė
jomės ir atrodė, kad kalbai 
nebus galo. Temos lietė mo
kyklini jaunimą, jo pasireiš
kiančius talentus ir jaunimui 
Ii tėra lū ra. Ruošiamoje šven
tėje Binkis ne tik sutiko daly
vauti. bet tokiam sumanymui 
parodė ir didelį savo entuziaz
mą.

Poetas savo kūrybos nema
žai jaunimui skyrė. Jau nemi
nint Atžalyno, jis parašė dar 
keletą vaikams skirtų ir jų la
bai pamėgtų kūrinėlių, kaip: 
Drambliūkštis, Vaikai vana
gai. Atsiskyrėlis Antanėlis, 
Meškeriotojas, Dirbki ir baiki, 
Kvailasis peliūkštis. Jonas pas 
Čigonus, Kiškių sukilimas. 
Kęstutis pas Gediminą ir kitus.

Apie to didžiojo mūsų poeto 
gyvenimą ir darbus daug būtų

to come here?

jo the things he thought were

owe home. Maybe withe bed;

. rate, 90 you’ll have a nice bundle

Nepriklausomoj Lietuvoj di 
džiausio pasisekimo susilaukė 
Valstybiniame Teatre pastaty
tas jo veikalas Atžalynas. Tai 
buvo kas tai jauna ir pasigėrė
tinai nauja. Visus žavėjo ne tik 
veikalo literatūrinė, bet ir slip 
ri pedagoginė kryptis. Iš vy-

fax feet talX of immigrant 
families waitHig to come here. 
a Most of us know about the

AWMXigh sometinws

So what are we supposed 
*>do?

Wefl, fcc coe tfnngk we caa

You can pick them np where 
you work in a Payroll Savings 
Plan, (Someooe else does the 
paper work) ...

Or you caubuy Bonds where

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
* 100 didelio formato psL, daug paveikslų. 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 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

rest m <xxr country. Not an old familiar way of life
eryone can boast that, to start a pew one, there are
Invest in US. Savings Bonds, some reasons. 
They help make America Reasons you
onomically strong. might like to
And thflue’s nothing wrooc invest in.

Take stock m America
Buy ILS. Savings Bonds

1739 So. Hoisted Street Chicago, III 60608
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)ienu skeveldros
%

L
Pernai vasario mėn. 7 d. mi

rė huvęs Vilniaus vaivada Bo- 
cianski. Kažkodėl mūšy spau
doje tas faktas paminėtas ei
line chronikos žinute arba iš 
viso praleista negirdomis.

Jau išmirė visa Pilsudskinės 
Lenkijos generolų ir politikų 
karta. Paminėkime šiuos:

— Gen. želigowski;
— arkivyskupas Jalbrzy- 

kowski (pats artimiausias Bo- 
cianskio talkininkas lietuvių 
tautinei mažumai Lenkijoje su 
naikinti);

— Slawoj — Skladkowski 
(jis su užsienio reikalų minis
tru Becku suplanavo visą ulti
matumą) ;

— Charwat (Lenkijos pasiun 
tinys Lietuvai, kuris 1938 m. 
rudenį per pokylį iškėlė taurę 
už... Kauno vaivadiją).

Kodėl prisimenama Bocias- 
ki? Ogi, senu politikoje šūkiu, 
kad karalius mirė, tegyvuoja 
karalius! Neseniai Vakarų Vo
kietija pasirašė sutartį su ko
munistine Lenkija. Įvyko len
kų komunistų ir antikomunis- 
tų sena svajonė. Vakaruos 
Oderio — Neisės linija, o Ry
tuos Rygos sutarties ribos. Po 
litikoj, ypač Maskvos, nėra 
negalimybių; Tai turėtume vi
sada ir visur .žinoti.

Dabartinės Lenkijos politi
kai nesako, kad čia pat Krem
lius” grąžintų Lvovą ir Vilnių. 
Vyksta visą eilė faktų, kurie 
senajai lenkų imperialistinei 
politikai . parūpina šviežio 
kraujo, kitaip tariant, nelei
džia būti, pamirštai.

Ar keista ar nekeista, bet 
pvz., Lvovo okupavime žuvu
sių Pilsudskio — karių kapinės 
atstatomos...; Kanados lenkų 
tremtinių iniciatyva ir lėšom. 
Yra balsų, kad ta pačia iner
cija būtų paimti Vilniuje Rasų 
kapinėsė palaidoti Pilsudskio 
— Želigovskio karių kapai.

Tarp Gdansko ir Lvovo kur 
suoja bent vasarą- 'tiesioginė 

Priima kailius valymui ir apsaugai.

185 North Wabash Ave., tel. 263-5826 ir buto 677-8489

Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dėvėtus. Toj srity 
dirbo Kaune, o nuo 1950 metų Chicagoj. Jis aprengs jus lietuviams 

tinkamu skoniu ir jo patarnavimu būsit patenkinti.

Jums Tinkamiausiai Galės Patarnauti 
NORMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuvė ir siuvykla

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings 
and Loan Association

INSURED
UP TO

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tues. 9 to 4, Thura. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

%% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

J} % PER ANNUM 5 % PER ANNUM % PER ANNUM

ON CERTIFICATES ON 90 DAY NOTICE ON ALL PASSBOOK
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM
ACCOUNTS

oro susisiekimo linija. Varšuvos 
“Lot” yra sumaniusi (“turizmo 
sumetimais”) įvesti tiesioginį 
susisiekimą Gdansk — Vilnius.

Lenkai iš Lenkijos ir iš ki
tur, gavę Maskvos Inturisto 
:eidimą, laisvai gali pasiękti 
Vilnių ir provnciją (Eišiškių 
rajoną, Pabradę ir kt.).

Nesinorėtų būti blogo pra
našu. bet nebestebėjimas ir 
nesistebėjimas '‘kažkokiomis” 
dalybomis svetimose žemėse 
yra įspėjantis faktas, — kažkas 
vyksta kas kartas grėsiniau”.

III.
Neseniai teko- vartyti keletą 

senų Londono lenkų laikraš
čių. Čia keletas lietuviškų te
mų, Kažkoks Troscianko ruo- 
šiąs apysaką “Pabėgėliai ir Vy 
tis”. Tekstas prismaigstytas 
lietuviškais žodžiais k. a. “Karų 
pabiegielis”, “suprantu lietuviš 
ku” ir tt. Anot autoriaus, atsista 
čiusios Lietuvos politikų ge
riausias šūkis buvęs sunaikin
ti lenkų mažumą ir t. t. ir t. t. 
Kauno policininkai esą buvę 
vatos iškimštom krūtinėm ka
lakutai. Išteks šių žinučių.

Prieš porą metų pasirodo 
bus miręs Sergiusz Piasecki. 
Jis irgi ruošė apysaką iš Vil
niaus gyvenimo antrojo pa
saulinio karo sūkuryj. Pusė 
dalyviu tai “szaulisv”. Piasec- 
ki vokiečių okupacijos metu 
buvo lenkų pogrindžio Vilniu
je mirties sprendimų kontro
lierius. Ką nenužudydavo spe
cialūs pogrindžio vyrai, tą jis 
turėjo savo revolverio buože 
pribaigti.

IV.
Visai skirtinga apysaka pa

sirodė užpernai Paryžiuje. Ją 
išleido mėnraštis Kultūra. Tai 
Josef Mackiewicz apysaka 
“Nie trzeba glošno mowic” 
(nereikia balsiai kalbėti). Au
torius teigia,'kad.lenkų pogrin 
džio armijos bendradarbiavi
mas su bolševikų pai*tizanais 
Vilniaus krašte (būsianti di
džiausia lenkų beprotybė.

Čia vyriausio, apysakos vei-

Klaipėdos vandentiekio bokštas

J. PĖTERAITIS

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

(Tęsinys)
Jis turėjo sugebėjimą lengvai 

prieiti prie vaikų psichologijos 
ir kartais vos per vieną praves- 

kėjo nuomonė:
— “Nesutinku, kad vokie

čiai būtų mūsų (lenkų) pats 
didysis priešas. Didesniu prie 
šu yra bolševikai, nes jie kiek
vienai tautai pavojingi. Pap
rasčiausia formulė, kad joks 
lenkas negali tuo pačiu kar
tu būti vokiečiu. Bet kiek
vienas lenkas tuo pačiu kartu 
gali būti komunistas. Patys 
klastojame tikrovę statydami 
lygybės ženklą tarp vokiečių 
ir sovietų okupacijos. Vokie
čių okupacija iš mūsų daro did 
vyrius, o bolševikų, š— Vo
kiečiai į mus šaudė, o bolše
vikai pasiima grynom rankom. 
Mes į vokiečius šaudėme, o 
sovietams lendame i ... ’’ Trein 
ties lenkai (visų pirma buvę 
kariai) J. Mackiewicziu pa
smerkė civilinei mirčiai, be 
kitko, sudegindami apysaką.

. . J. Cicėnas 

tą pamoką pasidaryti mokiniam 
labai artimas. Pastebėjęs mo
kytojo trūkumus pamokos dėsty
me ar užstrigimą mokinių ap
klausinėjime, jis kartais pagel- 
biniais klausimais įsiterpdavo 
tuoj čia pat į pamoką, o kartais, 
mokytojui pamoką silpnokai 
baigus, jis pravesdavo visą pa
moką antrą kartą pats ir paro
dydavo mokytojui kaip dalyką 
reikia mokyti, ; Jo metodinių su
gebėjimų skalė buvo labai plati, 
ir reikalui esant, jis galėjo kla
sėje nuo autoritetinio raciona
listo Herbarto metodo pereiti į 
hberalistinį pąvz., amerikiečio 
Dewy rekomenduojamą moky
mo būdą, kur mokytojas, neskie
pydamas mokiniams savo pažiū
rų ir neduodamas gatavų žinių, 
lieka klasėje tie lyg pirmas tarp 
lygiųjų ir dėstomosios medžia
gos organizatonum. Pamokų ve
dime jis buvo įnenininkas ir es
tetas, tvarkos atžvilgiu — peda
gogas ir kariškas. Nemėgęs afi
šuotis, jis buv|> tylus savo dar
bo profesionalus ir, tam tikra 
prasme, jaunųjų lietuvių mo
kytojų mokytojas bei nuoširdus 
jų patarėjas.

M. Lacytis — Klaipėdos krašto 
sukilimo komendantas

Prijungti Klaipėdos kraštą su
kilimo būdu prie Lietuvos, ga
lima sakyti, buvo gana origina
li ir drąsi mintis. Germanų tau
tos ar germaniško valdymo įta
kų kraštai, kaip žinoma, nelabai 
mėgsta didelius sukilimus ir re
voliucijas. Jos paklusta leng
viau autoritetams. Į revoliuci
jas yra linkusios labiau slavų 
tautos ir kiti stigių charakterių 
kraštai. Pvz., ir Rytų Vokietijo
je yra šiandien palygint beveik 
tylu, vokiečiai nesipriešina labai 
okupantams ir išnaudotojams 
rusams ir tik kai kurie pavieniai 
asmenys perbėga per sieną. Tuo 
tarpu lenkai bruzda ir priešina
si komunistams kiek galėdami, 
kolektyviai ir sutartinai. Tad ir 
Klaipėdos krašte, kur žmonės 
bent išviršiniai buvo prie vokiš
kos santvarkos ir drausmės pri
pratę, ruošti 1923 metų Klaipė
dos krašto atvadavimo sukilimą 
nebuvo lengva. Buvo prijaučian
čių ir talkininkų, bet pirmūnų 
ir vadovų buvo sunkiau rasti. 
Buvęs sukilimo vadas Budrys 
rašė, kad paskutinėmis valando
mis pradėjo svyruoti ir kai ku
rie stipresnieji. Sukilti prieš 
karą laimėjusius prancūzus ir 
anglus nebuvo lengva atsisverti. 
Kai kurie vengė aktyviau suki
lime dalyvauti dėl savo visuo
meninės padėties, tarnybos ir 
panašių priežasčių, kur daly
kui nepasisekus bijojo nuken
tėti.

M. Lacytis, turėdamas gerai 
apmokamą vyr. mokytojo vietą 
ir galimybes tarnyboje pakilti 
bei garantuotą kitokį valdžios 
aprūpinimą, nesuabejojo ir kvie
čiamas karo komendanto parei
goms, kaip lietuvis ir kariškis 
savo užduotį atliko, nestatyda
mas pirmon vieton asmeninį gy
venimą, bet savo tėvynės Lietu
vos reikalus, čia jis pasirodė, 

kaip puikus savo krašto patrio
tas ir sąžiningas pareigos žmo
gus.

1939 m. kovo 22 d. naciams už
ėmus Klaipėdos kraštą, M. La- 
cytis buvo tuoj areštuotas. Vo
kiečiai negalėjo jam dovanoti, 
kad jis kaip buvęs vokiečių ar
mijos karininkas, galėjęs daly
vauti Klaipėdos krašto nuo Vo
kietijos atskyrimo žygyje. M. 
L teisinosi, kad jis esąs lietu
vis ir kad tarnaudamas vok. ar
mijoje atlikęs tik savo pilietinę 
pareigą vok. valstybei. Naciams 
šių pasiteisinimų neužteko. Tik 
tolimesniuose tardymuose ir pa
tiems tardytojams labiau į klau
simą įsigilinus, pradėjo aiškėti, 
kad jei lietuviai nebūtų užėmę 
Klaipėdos krašto, tai jį būtų už- 

■ ėmę gal lenkai, kuriuos vokie
čiai tuo metu pulti ruošėsi. To
kiu būdu M. Lacyčiui pasisekė 
iš nelaimės išsisukti; šiaip bū
tų žmogus, greičiausiai, išrūkęs 
pro kaminą.

Žiaurus Klaipėdos krašto 
patriotų likimas

Naciams užėmus Klaipėdos 
kraštą, atėjo iš tikrųjų kai ku
riems to krašto politinio gyveni
mo asmenim ar tarnautojam bai
sios dienos. Iki to laiko, kaip 
būdavo sakoma, Lietuvai esant 
ant Rytų ir Vakarų pasaulių 
slenksčio, žmonėms atsidūru- 
siems politinio gyvenimo pavo
juose Rytuose, buvo veik visa
da galima pasitraukti į Vaka
rus, ar iš Vakarų į Rytus ir pa- 
našiai. Šį kartą tokio prieglobs- — 
čio galimybės iš Klaipėdos kraš
to į Lietuvos gilumą pasitrauku
siems patriotams tebuvo men
kesnės, nes vos tik naujoje vie
toje Lietuvoje įsikūrus, už ke
lių mėnesių -rusai pradėjo steig
ti čia savo bazes ir ruošėsi Lie
tuvos okupacijai. Ir vos metams 
su viršum praslinkus (1940. VI. 
15), rusai užplūdo visą Lietuvą, 
ir šitiems patriotams nebebūvu 
kur trauktis, nei atgal į Vaka
rus, nei į Rytus. Tarp dauge
lio kitų lietuvių, čia galima pa
minėti ir tokius asmenis, kaip 
buvusį Klaipėdos krašto guber
natorių dr. Navaką, kuris ne
buvo vokiečius glostęs, buvusį 
sukilimo Direktorijos pirminin
ką E. Simonaitį, M. Reizgį, dail. 
A. Braką, buv. Direktorijos 
pirm, mokyt. Simaitį, sukilimo 
vadus pulk. Budrį, Kahnantą, 
Vyriausio Gelbėjimo' komiteto ” 
narius M. Jankų, J. .Pronskų ir 
daug kitų vietinių ir nevietinių
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klaipėdiečių. Rusai jų, kaip pa
triotų, taip pat nekentė ir regis
travo išvežimui; ir jei jų neiš
vežė j Sibirą, tai po metų (1941. 
VI. 22), vokiečiams užėmus Lie
tuvą, naciai juos pasivijo ir už
tiko juos Lietuvoje. Kai ku
rie iš jų bandė ganyti karves 
ir slapstytis, bet per keletą me
tų buvo surasti ir baigė savo 
gyvenimą dažniausia kacetuose. 
Tokiu būdu kai kurių šių asme
nų gyvenimo padėtis pasidarė, 
kaip Kristus evangelijos žo
džiais kad guodėsi, panaši pauk
ščiams, kurie turi savo olas ir 
žvėrys savo urvus, bet žmogaus 
Sūnus neturi kur savo galvos 
padėti.

Tad visiems savo gyvastį iš
saugojusiems sukilėliams ir Mar
tynui Lacyčiui, linkime dar il
gai gyventi, poetiškai tariant, 
pabūti, palaukti, nes gal trenks 
kur nors Visagalis perkūnas ir 
tada pasižiūrėti, kaip mūsų jau
nosios kartos vys atsibastėlius 
iš Donelaičio krašto, kurie kaip 
parazitai užterliojo ten per am
žius negirdėtus pavadinimus; ir 
pasigerėti, kaip lietuviai sukilė
liai, padedami Baltijos bangų 
atodūsių, šluos žiaurius okupan
tus rusus iš Klaipėdos ir iš vi
sos Lietuvos, ir tik tada, senųjų 
prūsų didvyrio žodžiais, galės 
“patenkinti sau eiti atsigulti”.

(Pabaiga)

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly '

l Ytin Savfhss 
Certificate 

$5.006)

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000 SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $002

PHONE: 2544470 '

CICERO SAULIAI RINKS 
NAUJĄ VALDYBĄ

Š. m. sausio mėn. 24 d., 3 vai. 
p. p. Pečkio svetainėje. Cicc- 
roje, įvyks jūrų šaulių kuo
pos “Klaipėda” visuotinis — 
metinis narių susirinkimas. Da 
bartinės kuopos valdybos ka
dencijai baigiantis, bus ren
kama nauja. Taip pat bus ap
tariama ir sprendžiama visa 
eilė kitų organizacinių klausi
mų. Tikimasi, kad be kuopos 
narių taip pat gausiai susirinks 
šauliams prijaučiančių bei no
rinčių įstoti į šaulių eiles as
menų. K. M.

VYČIAI RODYS 
EVANSO FILMĄ

Čikagos vyčiai 112 ir 36 kuo 
pos turės bendrą susirinkimą 
sausio mėn. 19 d. Vyčių salėje, 
2453 West 47th Street. Kai ku
rie vyčiai bus pakeliami į pir
mą ir antrą laipsnius. Po pa
kėlimų bus rodoma pirmoji
dalis filmo “Dvylika”. Tą fil
mą susuko Foto Archyvas, pir
mininkas J. Evans. Lietuvių 
visuomenė kviečiama dalyvau 
Ii tame susirinkime. Pradžia 
8 vai. vakare. Įėjimas nemo
kamas. J. E.

B. ėė- ‘ 1 — ...

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS
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Lengvų automobilių jau nėra
Ne tik pačioje Rusijoje, bet ir okupuotoje Lietuvoje 

lengvas keleivinis automobilis yra didelė prabanga. Iki 
šio meto automobiliais Lietuvoje važinėjo tiktai rusai, 
aukšti komunistu partijos “veikėjai” ir valdžios žmonės: 
ministerial, vienas kitas pavaduotojas ir keli žemesni 
valstybės tarnautojai. Automobilius, aišku, turi sovietų 
karininkai, policininkai ir policijai dirbantieji Įvairūs 
“žurnalistai”, komunistai kontroliuotojai ir “pirmūnai”.

Lengvus automobilius, vadinamus “moskvičius” ar
ba “volgas”, gali įsigyti ir paprasti mirtingieji, kaip uni
versitetų profesoriai, gydytojai, kolchozų pirmininkai, 
ir kiti didesnes algas gaunantieji piliečiai. Jie turi Įro
dyti, fs kur gavo automobiliui pirkti reikalingus pinigus, 
kuriam, tikslui automobilis jam reikalingas, užsirašyti 
ir laukti .. porą metų, kol ateis eilė. Vieniems ta eilė 
prasitęsia dar ilgiau, bet yra ir tokių, kurie vis dėlto ga
vo “moskvičius”.

Didokam lietuvių skaičiui lengvus automobilius pa
dėjo Įsigyti amerikiečiai. Sovietų imperijos valdžiai do-

Gaila, kad šis Jeruzalės ap
rašymas mane pasiekė vėlokai. 
Bet pamaniau, klaidas atitaisyti 
nėra niekad per vėlu, ypač kada 
jos klaidina skaitytojus.

Aprašymas pradedamas “iš
kilmingai”: “Kiekvienas kelias 
veda į Jeruzalės miestą”. O kiek 
kelių veda pro Jeruzalę? Tiesa, 
kad prieš keliolika metų vienas 
žurnalistas išsireiškė: “Visi 
keliai veda Į Romą”. Tuo norė
jo pasakyti, kad visų katalikų 
akys tikėjimo atžvilgiu krypsta 
į Romą, nes Roma yra kataliky
bės centras. Gi Jeruzalė jau 
atliko savo misiją prieš kelioli
ka šimtmečių, o dabar katali
kams ji yra tiktai brangi istori
nė vieta.

Toliau aptašytojas “svajoja”: 
“bokštų bokšr.eliai, bažnyčios, 
pilys aplink miestą”. Jeruzalę 
iš trijų pusių supa kalnai. Aplink 
miestą nėra jokių bokštelių, nei 
pilių, nei bažnyčių. Bažnyčios

pus aptašytoj as senovės Jeru
zalėje patalpino įvairiausių tau- 
tų armijas, kurios būk paMku-

“prisiminimai” ir kur jie paslėp
ti?

Apie Jeruzalės miesto pava
dinimą B. R. “dėsto”; “Pagal se
ną žydų- tradiciją ji buvo vadi
nama Salem”. Nė pagal jokią 
tradiciją, bet Salem kalno var
du! Taigi, be niekur nieko, iš 
Salem “išsirutuliojo” Jeruzalė.

doleriais negali nupirkti savo giminėms lengvų automobi
lių. Galimas daiktas, kad sovietų valdžia automobilius 
gamina tik karo reikalams. Niekam ne paslaptis, kad 
rusai didoką automobilių skaičių permetė Į Egiptą ir ki-. 
tas arabų valstybes. Rusai nori Įsistiprinti Viduržemių 
jūroj, todėl lengvų automobilių gamyba sustabdyta, kol 
bus padarytas kitoks nutarimas. Bet štai kaip šį sovietų 
valdžios reikalą aiškina sovietų reikalus turįs žinoti S. J. 
Jokubka. Lietuvoje nesamų automobilių laukiantiems 
lietuviams Chicagos Vilnyje labai jau jokubkiškai jis 
rašo:

“Keli žodžiai “Vilnies” skaitytojams Lietuvoje.
Retas kuris iš jūsų Lietuvoje netrokštate , kad 

Jūsų giminės Amerikoje užmokėtų už “Moskvičių” 
ar “Volgą”. Kurie giminės gali — užmoka ir yra la
bai graži ir vertinga dovana.

Bet štai kaip nacionalistai Į šį reikalą žiūri. Toks 
K. Česnius jų laikraštyje “Naujienos”; rašo, kad “to
kius dosnius tautiečius, kurie moka giminėms už 
“Moskvičių”, galima užrašyti ,Į komunizmo garbės 
rėmėjus”. Vadinasi, nevalia ginrinėms dovanoti 
“Moskvičių ar “Volgą”.

Matote kokio plauko nacionalistai I Ne tik siekia. 
Jus “išlaisvinti” o ir pavydi “Moskvičių” ir “Vol- 
gų” (Vilnis, 1970 m. gr. 10 d. 1 pslj.
Nieko lietuviams nepavydime. Vargu rastumėte 

bent vieną Amerikoje gyvenantį lietuvį, kuris pavydėtų 
dabartinėje Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Ameri
kos lietuviai siuntė Lietuvon siuntinius ir pirko mašinas* 
žinodami, kad didesnę siunčiamų vertybių dalį nusine
šė rasai.

Mes tiktai stebimės, kaip Jokubka, žinodamas, kad 
jau ir už dolerius negalima automobilių lietuviams nu
pirkti, drįsta kaltinti kitus, šiuo atveju Naujienų ben
dradarbį, dėl automobilių stokos* Būtų buvę daug gra
žiau, jeigu jis būtų pasiuntęs Kosyginui laišką su tokių 
patarimu: Nesiųsk daugiau automobilių į Egiptą, žydai 
juos ir vėl atims... Geriau pasiųsk Juos į Lietuvą... Juk;

yJeruzalė buvo pasta-kinio. Iš tvenkinio priėmus tą sos Jeruzalėje”. Taigi, bestovė
damas terasoj, paleido savo fan
tazijos vadeles ir ėmė “filoso
fuoti”. Rašydamas apie vidinį 
Jeruzalės suskilimą paskelbė 
drastišką savo “filosofavimo” iš
vadą: “Juo labiau šio suskilimo 
priežastį apgalvoju, juo gyves
nė tampa man išganymo proble
ma, kurią mes ne geriau galė
tume nusakyti, kaip žodžiais “Iz
raelio paslaptis”. Tuo pačiu yra 
aišku, jog šita “paslaptis” liečia 
ne vien Izraelį, bet ir kaimyni
nes arabų valstybes, atseit, vi
są pasaulį”.- štai kaip pigiai “at
rado” naujausią ir niekieno dar 
nepradėtą skelbti išganymo 
“evangeliją” — Izraelio paslap
tį. Tačiau nė kiek nenustebina 
ši “naujausia evangelija”, nes 
jam, bestovint ant vienuolyno 
stogo, pasivaideno “gyvesnė iš
ganymo problema”. Gal, sakau, 
šis yra pats “išradingiausias” ir 
moderniausias apaštalavimas: 
“svajojant”, užsilipus ant sto
go?! Iki šiol visiems buvo žino
mas išganymo skelbimas ir jo 
problemų sprendimas misijonie- 
riaujant ir apaštalaujant. Bet 
kad, užsilipus ant stogo, galima 
būtų — tik svajojant — anot 
jo, “gyvai ir aiškiai” suprasti ir 
išspręsti išganymo problemas, 
tai dar pasauly nebuvo girdėta! 
Pagaliau, kas gi yra toji tėvo 
Gross skelbiama “Izraelio pa
slaptis”, kuri liečia net visą pa
saulį, Gal šios “mįslingos pa
slapties” skelbėjas nekantriai 
laukia, kad Kristus antrą kartą 
gimtų Betliejuj ir iš naujo pra
dėtų skelbti išganymą Izrae
lyje? Dėl to čia dar kartą pa
brėžiu, ką pradžioj šio straips
nio tvirtinau, jog Jeruzalė (ir 
Izraelis) katalikams yra įvykęs 
istorinis išganymo faktas ir se
niai atlikta misija, o šiais am
žiais tikrojo išganymo spindu
liai visam pasauliui skleidžiasi 
ne iš čia, bet iš Romos.

50 metų, nes Jebuziečiai, 
IS&lčin ir čia įsitvirtinę, 
ant Siono kalno (kuris 

iškyla virš Jeruzalės pietų va
karuose) Citadelę, pavadindami 
ją Jebus. O praplėtę miestą Sa
lem ir jį sujungę su Citadele, vi
sam miestui davė JEBUS - SA
LEM vardą. Bet kadangi šis pa
vadinimas buvo sunkokas ištar-

leidę vieną S — taip susidarė

dabar kartais vartojami, štai j ie: 
Salem, Jebus, Jerusalem, Soli- 
ma (lygu Jerusolima), Sion, Si- 
ono Dukra, šventas Miestas, Die
vo Miestas, Dovydo Miestas ir 
Elia Capitolina. Išskyrus šį pa
skutinį, visi kiti yra sinonimai.

O apie dabartinį senamiesčio 
gyvenimą B. R. tvirtina: “kas
dieninis gyvenimas yra toks, 
koks buvo ir Kristaus laikais”, 
čia vėl naujas “atradimas”. 
Kristaus laikų yra palikę tik 
reti griuvėsiai, gi dabartinis 
žmonių gyvenimas yra toks, 
koks ir kitų didmiesčių sena
miesčiuose, atseit, daugiau ati
tinkąs šių dienų reikalavimams. 
Dargi B. Ramanauskas dabarti
nėj Jeruzalėj “priveisė” net ku
pranugarių! Tačiau turistas čia 
niekad nepamatys kupranugarių. 
Tik labai retais atvejais pro Je
ruzalę prajoja koks arabas ant 
kupranugario, bet be jokių B. 
Ramanausko “uždėtų” krovinių.

“Kalba šimtmečiai”. Po šia 
antraštėle B. R. teigia: “Daug 
dalykų nuo Kristaus laikų Je
ruzalėj atsirado ir vėl pradingo”. 
Jeigu pradingo, tai kas “kalba” ? 
“Dalykais” čia pavadinti pasta
tai. Tačiau jokie pastatai “ne
atsiranda” savaime. Tarp tų 
“pradingusių dalykų” priskai
čiuota: “didinga šv. Karsto ba
zilika Alyvų kalne (mano pabr.), 
EI-Aųsa ir Omar muzulmonų 
maldos namai”. Visgi šie didin
gi pastatai, tegu kad ir atnau
jinti, bet jie tebestovi Jeruzalėj 
nepradingę. Bet nuostabiausia, 
kad B. Ramanauskas, sėdėdamas 
Brukline, pasijuto stipresniu

kuris te-Į ja vėl grįždavo į šventyklą, ir 
tas vanduo buvo pilamas ant au
kuro, primenant tyruose iš uo
los išsiveržusį vandenį, Mozei su
davus lazda į uolą.

Paskui “pasakoja”, jog Sa
liamono pastatytą šventyklą su
griovė Nabuchodonosaras 586 
m. pr. Kr. ir žydus ištrėmė BabL 
lionijos vergijon. Po 70 metų, su
grįžus iš Babilionijos, jiems bu
vo leista atstatyti šventyklą. O 
kai Kristus ją aplankė (32 m. po 
Kr.) ir jam išeinant, vienas iš 
mokytinių pastebėjo: “Mokyto
jau, pažvelk, kokie akmenys ir 
kokie pastatai”. Ir čia B. R., 
kaip “architektas”, paaiškina: 
“Šventykla dar nebuvo baigta 
statyti, kai Kristus perėjo jos 
erdvias sales. Visur dar riog
sojo kampuoti milžiniški akme
nys” (m. pabr.). Taigi šią šven
tyklą galėjo pradėti statyti, pri- 
leidžiant, vėliausiai 510 m. pr.

sidoleriauti. Visoje Rusijoje galioja rubliai, bet dole
riams buvo padaryta išimtis. Jeigu kuris lietuvis sumo
kės doleriais už lengvus automobilius, tai tiems nereikės 
laukti eilės, sakė sovietų valdžios nutarimas. Lietuviai 
pradėjo ieškoti dolerių. Jie rašė savo giminėms Ameri
kon ir prašė dolerių, kad nupirktų jiems “moskvičių”. 
Pasinaudojo tuo pasiūlymu kelios prekybos bendrovės ir 
Amerikos doleriais pirko lietuviams rusų automobilius.

Pradžioje ši prekybinė transakcija užtrukdavo apie 
mėnesį. Vėliau ji nejučiomis buvo nutęsiama šešioms 
savaitėms, dviem mėnesiams ir daugiau. Bet lietuviai 
buvo kantrūs. Buvo atsitikimų, kad laukė po pusę metų. 
Jie turėjo laukti, nes dolerių visvien rasai jiems nebūtų 
grąžinę, žinoma, buvo protestų. Tada rusai, norėdami 
pasigirti didele automobilių gamyba, kurį laiką parda
vinėjo lengvus automobilius, kaip amerikiečiai: sumo
kėjai doleriais, sėsk į mašiną ir važiuok. Vieniems tek
davo 24 valandas, kitiems 48 valandas pralaukti, bet 
buvo keli ir toki atsitikimai, kad dolerius sumokėjęs ame
rikietis tą pačią dieną sėdo į mašiną ir išvažiavo. Keli 
Amerikos lietuviai, nuvažiavę turisto teisėmis Į Vilnių, 
šitokiu būdu nupirko giminėms po lengvą mašiną. Bet

- sovietų valdžia ir šitą biznį sustabdė. Amerikiečiai jau ir jie ir penkmečio planą keliais mėnesiais anksčiau baigė. I tį, ėjo procesija prie Siloes tven-

kėlė masyvią šv. Karsto bazili
ką nuo Kalvarijos ant Alyvų kal
no (už pustrečio kilometro)! Ne
paisant šitokio pasikėsinimo, Šv. 
Karsto bazilika nepajudinamai 
tebestovi ant Kalvarijos kalno.

Toliau “atrado” net naujas 
apeigas: “Kai vakare palapinių 
šventėje būdavo dalinamas van
duo”. Kas dalino, kam dalino, 
kur dalino vandeni, Niekam ne
buvo dalinamas vanduo, o iš 
šventyklos, nešant auksini ąso-

taus. Tada, pagal B. R. tvirti
nimą, po 542 metų šventykla 
dar nebuvo baigta statytu Na, 
jau šituo tai niekas nepatikės! 
O čia slypi tiktai Rytų statybos 
ignorancija. Rytuose, statant 
pastatus iš akmenų, nulyginami 
tik tie akmenų šonai, kurie re
mia vienas kitą ir iš pastato vi
daus, o iš lauko pusės palieka
mi kampuoti akmenys, čia taip 
statoma, taupant laiką, darbo 
jėgas ir sunkiojo architektūros 
meno dėlei. Be to, B. Ramanaus
kas nesistengė pasiskaityti Šv. 
Rašto, kur aiškiai pasakyta, kiek 
metų truko tos šventyklos sta
tyba: “Tuomet žydai atsakė: 
Šita šventykla statyta 46 metus, 
o tu nori per tris dienas ją pa
statyti”. (Jono 2, 20).

Toliau vėl “matematiškai” ap
skaičiuoja Tito Jeruzalės užėmi
mą: “mūšis truko beveik mė
nesį”. O tuoj pat vėl tvirtina: 
“po šešių apgulimo mėnesių — 
šventovė pavirto pelenais”. Tad 
išeina, kad beveik po mėnesio 
Titas užėmė Jeruzalę ir, palau
kęs 5 mėnesius, sudegino šven
tyklą- Ne, šventykla buvo sude
ginta, užimant Jeruzalę, o mū
šis tęsėsi ne beveik mėnesį, bet 
kelis mėnesius.

Iš viso labai keista, kad B. Ra
manauskas visiškai nepamini, iš 
kur ėmė tokias žinias, o jas skel
bia kaip savas. Greičiausiai jis 
pasinaudojo tokiu pat rašeiva, 
kuris nė sapne nematęs Jeruza
lės, kaip ir pats B. Ramanauskas.
Tik aprašymo pabaigoj cituoja1 Daugiausia apdraudos kai- 
tėvo Ulfrido Gross, OFM, kuris 
irgi, matyt, yra panašus fantas
tas. čia verta atkreipti dėmesį 
į jo fantastiškus išsireiškimus. 
Jis rašo:: “Vieną saulėtą 1968 
metų spalio mėnesio popietę sto-

Pabrangs auto apdrauda
State Farm Mutual Auto In

surance Co ir Allstate Insuran
ce Co pranešė, kad pakelia
ma 10 nuošimčiui automobilių 
apdraudos kaina. Pirmoji 
kompanija jau pakėlusi, an
troji tebesvarstanti. Pirmoji 
kompanija Hlinojuj apdrau
džia 780,000, antroji 650,000 
motoristų. State Farm pasku
tini kartą apdraudą pakėlė 
13.7% praeitų metų kovo mė
nesį, o Ali State pakėlė 10.8% 
praeitų metų birželio mėnesį.

na pakeliama naujiesiems, 
mažiausiai 1967 metu ir senes 
niems modeliams.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

vėjau ant vienuolyno stogo tėra- TEISINGI AUST AS ŽINIAS

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

48
Mokyklai turint nuosavą tarnybini ūkį, čia pat 

buvo ir ūkio pastatai gerame stovy. Mokyklai priklau
santi kūtė buvo statyta iš raudonų plytų. Joje buvo lai
komas arklys, mokytojo karvė, keletas kiaulių, vištų, 
ančių ir žąsų būrys. Daržinė buvo medinė, su dideliu 
klojimu. Prie daržinės dar buvo du sandėliukai, pa
šiūrės — vienas dėl mokyklos, kitame mokytojas lai- 
kė ūkiui priklausančius padargus.

Mokyklos rytiniame šone prie namo buvo išmūry
tas rūsys bulvėms ir kitoms daržovėms supilti, ar va
saros metu maisto produktams, pienui, sviestui, ar 
grietinei šaltai užlaikyti. Už ūkio pastatų buvo mokyk
los sodas su obelų, krausiu, slyvų ir vyšnių medžiais, 
nešančiais gerą derlių. Sodas buvo aptvertas tvora, 
kurios pakraščiuose buvo prisodinti aviečių krūmai. 
Už to sodo prasidėjo mokyklai priklausančio ūkio že
mės — ganyklos ir pievos. Dirbamos dirvos plotas bu- 
vo nedidelis”.

Šioje mokykloje pradini mokslą ėjo keletas Urbo
nų šeimos generacijų. 1865 - 1873 melais šioje mokyk
loje mokėsi mokytojo Urbono tėvas, vėliau* perėmęs 

t karčiamos ir krautuvės vadovavimą. Per Varskilių 
mokyklą tolimesnio mokslo siekti praėjo ir kitas jo 
brolis, mokytojo Urbono dėdė Mikas Urbonas, vėliau 
pasiekęs aukštojo išsilavinimo universitete.

Varskilių mokykloje mokytoju dešimt metų išbu
vo mokytojas Bernardas šimkaitis, gimęs 1871 m. ko
vo 11 d. Jis yra buvęs aistringas dviratininkas. Varski- 
liuose jis turėjo dviratį, tais laikais dar gana brangiai 
kainuojančių susisiekimo priemonę. Jis išnaudodavo

kiekvieną progą ilgesnėms ekskursijoms po apylinkes, 
kol nuo to gavo širdies muskulų išsiplėtimą ir turėjo 
atsisakyti tos rūšies sporto. Po dešimties metų darbo 
Varskilių mokykloje, mokytojas šimkaitis buvo iškel
tas į Nausargių mokyklą jos vedėju. Į jo vietą Varski
lių mokyklos mokytoju buvo paskirtas Emilis Kiupelis, 
gimęs 1880 m. sausio 24 d. Tai buvo pirmojo pasauli
nio karo paskutiniai metai, šalia mokytojo pareigų, 
Emilis Kiupelis užėmė ir Varskilių burmistro postą. 
Tai buvo muzikalus žmogus, specialiai baigęs dar ir 
vargoninko kursą, tad po karo jis išsikėlė į Kaininin
kus, kur šalia darbo mokykloje jis galėjo eiti ir para
pijos vargonininko pareigas. Paskutinis VarskiHų mo
kyklos mokytojas buvo Erikas Damašius, gimęs 1899 
m. liepos 21 d., dabar gyvenęs tremti- Vakarų Vokie
tijoje. f f

Kaip dabar atrodo Varskiliai, mokytojas Urbonas 
jokių žinių neturi, tik gavo patirti, jok jo gimtinė pa
stogė, Varskilių k arei am a, yra sunaikinta.

49. Naujoji (ankstyvesnis vardas buvo Joneikiškė, 
vėliau bažnytkaimiui duotas vokiškas Neukirch var
das, lietuvninkuose prigijęs Naujosios versija). Viena 
miestelio dalis ir dabar tebevadinama senuoju Jonei- 
kiškės vardu.

Joneikiškėje mokykla buvo Įsteigta 1635 metais, 
tuo pačiu metu, kai čia buvo Įkurta parapija ir pasla- 
tvta bažnvčia.

Paskutiniu metu čia mokėsi 181 vaikas iš Naujo
sios bažnytkaimio ir kaimyninių kaimų Rokaičių, 
Mažųjų Rokaičių ir Aleknaiėiu. Mokykla buvo ketu
rių komplektų dviejų aukštų mūrinis namas su gyve
namais kambariais trečiajame aukšte — pastogėje. Be 
to mokyklos administracijoje buvo 66 margų tarnybi
nis ūkis.

Po pirmojo pasaulinio karo, šalia šios valdžios lė
šomis išlaikomos mokyklos. Naujoje buvo ir privati 
mokykla, kurios vedėju Naujosios kunigas Lozoraitis
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(Lozoreit). Vėliau ji buvo likviduota, jos vietoje prie 
viešosios pradinės mokyklos Įsteigiant dviejų klasių 
gimnazijos tipo mokyklą, ruošiančią mokinius Tilžės 
gimnazijai, ši mokykla buvo bendrai administraci
niai tvarkoma su pradine Naujosios miestelio mokyk
la. Po 1939 metų iš vyresniųjų klasių mokinių buvo 
suformuota vidurinė keturklasė mokykla. Taigi, tuo 
metu Naujojoje veikė dvi atskiros mokyklos: šešiame
tė pradinė mokykla ir pilna keturklasė vidurinioji mo
kykla. Naujajame mokyklos name, statytame 1930 
metais, talpinosi pradinė mokykla, gi senajame mo
kyklos pastate buvo įsikūrusi viduriniojo mokykla.

Tarp Naujojoje mokytojavusių mokytojų randa
me iš 1919 - 1944 metų laikotarpio Elenos Rukschas, 
Ievos Condureit ir Elzbietos Rukschas pavardes.

50. Bagdoną (vok. Bogdahnen; 1938 m. pakeista į 
Bolzfelde) dviklasę mokyklą lankė 104 vaikai iš Bag
donų, Pavaržių (vok. Pawarschen; nuo 1938 m. 
Kleinwarsche), Naujakiemio (Neuendorf), Kreiveliš- 
kių (vok. Kreywehlen; nuo 1938 m. Adelau) ir Skiepų 
apylinkių. Mokyklai priklausė 5 margų tarnybinės že
mės ūkis.

Mokyklos vedėju čia buvo Fridrikas Tyleris, gi
męs 1861 m., birželio 28 d. Šūskiemiuose (Szu s k oil
men), Įsruties apskrityje. Porą metų mokytojavęs 
Skaisgiriuose, apie 1888 metus jis buvo paskirtas Bag
donų mokyklos vedėju ir čia dirbo visą laiką iki pa
siekė pensininko amžių. Tada išsikėlė i Karaliaučių, 
kur pasimirė 1941 metais..

Po jo i Bagdonus mokyklos vedėju buvę paskirtas 
mokytojas Vilius Kilijonas, gimęs 1875 m. gruodžio 2 
d. Gavaičių ūkininko šeimoje Gumbinės apskrityje. 
Jis buvo tryliktasis vaikas toje šeimoje. Pasiruošęs pas 
vietos vargoniniką ir tos parapijas mokytoją, 1892 me
tais išlaikė Įstojamuosius egzaminus į mokytojų semi
nariją, kurią baigė 1896 metais. Penkis metus išdirbęs 
antruoju mokytoju Bndeliškiuose ir du metus Budvie-
— SATURDAY, JANUARY 16, 1971

čiuose, 1905 m. lapkričio 1 d. paskiriamas vienaklasės 
mokyklos vedėju Ožkėje, Metežerynų parapijoje, iš 
kur vėliau perkeliamas mokyklos vedėju Į Bagdonus, 
čia jis išdirbo iki 1938 metų, tais metais tapdamas 
pensininku. Tada mokyklos vedėju Bagdonuose pa
skiriamas Adolfas Seileris, gimęs 1893 m. lapkričio 5 d.

51. Budeliškių mokykloje mokėsi 52 vaikai iš Bu- 
deliškių (Budhelischken; 1938 m. suvokietinta i Ho- 
heneiche) ir aplinkinių vienkiemių. Mokyklos pastatas 
buvo prastas, prie mokyklos buvo 6 margų ūkis. Tai 
buvo vienaklasė mokykla, kurioje dirba Reinhardas 
Butkus (Buttkus).' Kitų žinių apie šios mokyklos isto
riją nėra.

52. Skirbslo dvaro vienaklasėje mokykloje mokė
si 52 vaikai iš Skirbsto dvaro ir apylinkių, taip pat ir iš 
šnekių bei Klemiškės kaimų ir aplinkinių vienkiemių. 
Tiek Skirbsto dvaras, tiek ir Skirbsto kaimas 1938 me
tais buvo pavadinti vokišku Heideckshof vardu. Kle- 
miškė 1938 m. buvo pavadinta Klemenswalde vardu. 

Mokyklos mokytoju yra buvęs Ervinas Grigulis (Gri
gui!). šiose apylinkėse gyveno lietuvninkai Drageniai 
(Dregenus), Gailiai, šmiktai, Stepučiai (Stepputis), 
Adomaičiai (Adomat), Geruliai (Geruli), Griečiai, 
Macikai, Pasargiai (Pasargus), Kalvaičiai (Kalhveil), 
ir kiL

53. Lentabūdės (vok. Lentenbude) dviklasę mo
kyklą lankė 70 vaikų iš Lentabūdės, Skroblėnų, Leit- 
varių ir iš plačiai pasklidusių aplinkinių vienkiemių. 
Tai buvo erdvi, moderniška kaimo mokykla su dviem 
klasėmis ir dviem butais mokytojams. Prie mokyklos 
buvo sodas ir dažas, taip pat ūkio pastatai — kūtė ir 
daržinė. 1940 metų gegužės mėnesio pabaigoje mo
kyklos name kilo gaisras ir, nors iš Varžės kaimo at
skubėję gaisrininkai dėjo visas pastangas, mokyklos 
nebeįstengė išgelbėti ir namas sudegė iki pamatų.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso PRospect 8-3229

Rezid. t.l.fu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rez. t.L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

._ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-FROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. 
dažai. Sp«l®h ko jom*
(Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicago, lit. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

VIEKĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

$119-88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: .

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai. tiktai susitarus,

Dr. Ant. Rudoko kabinetų perėmė 
optometiistas.

DR. EDMUND E. CiARA 
2/UV W. 5ist STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4. <—9, aniraa., penkt. lu—-4. ir 

sestai, 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoinci Ali 3-0001.

į MOVING J 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

— Steve Puidokas, St Lau
rens aukšt. mokyklos studen
tas, veda mokyklos krepšinio 
komandą Vikings be pralai- 
mėjimo. Paskutinėse rungty
nėse su Leons komanda jis 
įmetė 19 krepšių laimint 72:52 
rezultatu.

— Jonas Vaičiūnas, JAV LB 
Chicagos apygardos Valdybas 
vicepirmininkas, valdybos po 
sėdyje išrinktas valdybos at
stovu į Dainų šventės, įvyk
siančios liepos 4 dieną, komi
tetą. Komitetui vadovauja dr. 
G. Balukas. Komiteto telefo
nas; 436 - 5665.

'PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 671 h PI. WAIbrook 5-8063

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS -
Priima tik susitarus

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

fr - "

SOPHIE BARČUS
j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
k. — -- -- -

KELIONĖS J 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 į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. j 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) I
Pigūs automobiliu draudimai. 1

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 

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

pagal susitarimą._______

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 
__________ _____________*

1

TERRA
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

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

— Lietuvių Radijo Forumas, 
vadovaujamas Marijos ir iru. 
Antano Rudžių^ pereito šešta
dienio programą paskyrė Ra
dijo savaitei. Programą pra
dėjo pats inž. A. Rudis, o M. 
Rudienė trumpai nurodė lietu
viškų radijo stočių kelią, pla
čiau sustodama prie Forumo 
įsisteigimo ir jo tikslo. Radi
jo savaitės esmei vadovavo 
žurn. Vyt Kasniūnas. Įvadini 
žodi tarė LB čikagiškės apy
gardos valdybas vicepirm. J. 
Vaičiūnas. Dalyvavo žurnalis 
tai S. Juškėnas, J. Jurevičius 
ir A. Gulbinskas, o savo kūry
bos paskaitė jaunutė D. Petkū 
naitė. Radijo savaitę paskelbė 
LB Chicagos apygardos valdy
ba, vykdydama Pasaulio lie
tuvių bendruomenės siūlymą, 
kilusi pereitais metais T-abor 
ūkyje bendruomenininkij su
važiavime.

— Jonas Jasaitis JAV LB 
Chicagos Apygardos valdybos 
pirmininkas praėjusį sekma-

dieuį daly\uvu ringąiuu rai
ko ir Cicero LB apylinkių su
sirinkimuose. Apygardos val
dybos nariai stengsis dalyvau
ti visų Chicagos apygardai pri 
klausančių apylinkių susirinki
muose ir, reikalui esant, val
dybų posėdžiuose tikslu vieto
je arčiau susipažinti su veikla 
apylinkėse ir ieškoti priemo
nių pačios bendruomeninės or
ganizacijos stiprinimui.

— Antanas Būga, JAV LB 
Chicagos Apygardos valdybos 
iždininkas taip pat yra vienos 
iš seniausių^ lietuvių kolonijų 
Bridgeport© LB apylinkės pir
mininkas. Nprs Bridgeporte 
lietuvių skaičius labai suma
žėjo, bet dar gyva LB apylin 
kės veikla ir veikia lituanistinė 
mokykla. A. Būgos adresas: 
842 West 33rd Place, Chicago, 
Illinois, 60608

— Sol. Irene Stankūnaitė ir 
kompz. J. Stankūno vadovau
jamas ‘'Birutės” sekstetas at
liks meninę programą Ameri 
kos Lietuvių Tarybos Linden, 
N. J. skyriaus ruošiamame Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjime, kuris įvyks vasario 28 
d., 4 vai. popiet Lietuvių Lais
vės parko salėje, 340 Michel 
Ave.

— JAV LB Chicagos Apy' 
gardos valdybos posėdyje, įvy 
kusiame praėjusios savaitės 
gale, daug laiko buvo paskir
ta lietuviškosioms mokykloms 
paramos telkimo reikalams. 
Nutarta po Vasario 16 minėji
mų kovo mėn; viduryje pradė
ti finansinį vajų mokyklų išlai 
kymui. Vajaus pravedimo pla 
nui paruošti pravesta specia
liai valdybos narių komisijai.

' - i •'
■ - - - ----------------------------------------------------------------------------------------

Jou paskiru Andrius Juškevi
čius, Marija Pėteraitienė ir Jo
nas Bertašius. Jau dabar apy
gardos .valdyba yra gavusi iri 
lietuviškų mokyklų paramos 
prašymų siekiančių 2000.00 
dol. sumą. O dar tik mokslo 
metų pradžia. Galintieji paau
koti lietuviškų mokyklų išlai
kymui aukas siųsti adresu: 
Jonas Bertašius 5348 So. Tal- 
man Ave.., Chicago, Ill., 60632.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimą
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Motery Kluby Federaci
jos Chicagos narių susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, sausio mėn. 17 d. 2 vaL 
po pietų Jaunimo Centre. Dr. Vanda 
Sruogienė kalbės apie “Moterų teisi
nę padėtį praeityje ir mūsų laikais”. 
Klubo narės ir viešnias maloniai pra
šomos dalyvauti. AA. 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 Didzgalvienė, rast.

— Krakiškiu 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 trečiadienį, 
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.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9327

ANTON J. DAUKUS

Mirė šv. Kryžiaus ligoninėje 
1971 m. sausio 14 d., sulaukęs 
77 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje.

Paliko nuliūdę: žmona Elea
nor, pagal tėvus Maskoliūnas. 4 
sūnūs Anthony, Veto, Albert ir 
Charles. 11 anūkų, sesuo Ann 
Maskoliūnas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Egan koply
čioje. 3700 W. 63rd St.

Pirmadienį, sausio 18 dieną 
10:00 vai. rylo bus lydimas iš 
koplyčios i Nativity B. V. M. pa
rapijos bažnyčią, o 10:30 po ge
dulingų pamaldų bus laidoja
mas Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Visi a. a. Anton J. Daukus gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnūs, anūkai, 
sesuo ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Egan 
Tel. LU 2-2000.

Myliniam vyrui ir tėvui

ANDRIUI KASPARAIČIU! 
mirus,

Jo žmonąrMarei, sūnui Jonui ir jo šeimai gi
lią užuojautą reiškiame

Tėviškės Parapijos Moterų 
Draugija

A. 1* A.

JUOZAS ŠIPAILA
Gyv. 6522 So. Rockwell Street

Mirė 1971 m. sausio 14 d., 9:00 vai. ryto, sulaukęs 66 metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Sakių aps., Bubleliu valse., Rudžių km/

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė (Laurinytė), duktė Salomėja 

Astrauskiene, žentas Antanas, anūkai — Jonas ir Jūratė, švogerka 
Juoze Takulinskienė, jos vyras Juozas Ir jų šeima.

Lietuvoje liko broliai Jonas ir Albinas su šeimomis ir seserys__
Ona, Antosė, Eugenija ir Bronė, krikšto duktė šipailaitė ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Pirmadienį, sausio 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Juozo šipailos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

PADĖKA

PETRAS MIKALAJŪNAS
Mūsų mylimas vyras ir levas mirė 1970 m. lapkričio mėn. 18 die

ną ir buvo palaidotas lapkričio mėn. 21 d. Lietuvių Sv. Kazimiero ka
pinėse.

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė Jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kan. Zakarauskui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą ir palydėjo Velionį į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užpirko §v. Mišias už Jo sielą
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė Velioniui gėlių ir pareiškė 

mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame visiems laidotuvių dalyviams, kuriems atskirai netu

rime galimybės padėkoti. • |
Dėkojame grabnešiams ir Laidotuvių Direktoriui J. Evans už ma

lonų patarnavimu
Visiems nuoširdus dėkui.

Nuliūdę:
Žmona Emilija, sūnus Algirdas ir duktė Rūta.

PLEASE

Only you

forest fir ei I

BEMKTTE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSr’

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GŽLINYČIA 

GŽLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Talafonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834J

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Kartom Avė. — 586-1220

PETKUS
TĖVAS IK SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
vy|?z 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

■* A ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS i
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI \

> ■*

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742 ; f

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

■■■■■

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

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

GEORGE F. RUDAIINAS
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 Phono: 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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I HELP WANTED — MALE-FEMALE 
| Reikia Darbininkų ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

— OPENING JA. 1971

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

MISCtLLANEOUS 
|v»lrOs Dalykai

' — Vokietijoj Amerikos pilie
čiai gali gauti tą pačią sociali
nę apdraudą, kokią gauna vo
kiečiai, tvirtina A. Čepulis, 
-gyv. 3518 S. Emerald Ave., Tel.

Pabėgėlių aukšto komisaro 
blanku Vokietijoj netekusiems 
darbingumo. (l*r.)

NEW RESTAURANT
Continental Dining, Serving French Crepes and Hungarian I’aiacsintM, 

Cocktails and Wines. A unique experience in Dining ana 
Employment Opportunities.

“Applications are now being taken for’:
• FOOD PREPARATION — SANITATION
• WAITERS — WAITRESSES — HOSTESS
• HOST — BARTENDER — CASHIER

Applicants must be 21 or over.
Apply in person between 10:00 A. M. to 4:00 P. M.

Monday thru Friday, Call Mr. MEYER — 943-2456
THE MAGIC PAN CREPERIE

GO E WALTON ST. • CHICAGO, ILL. (KHil 1

WILL RESTORE
REPAIR. REMODEL 

or refimsh any type of furniture. 
Fancy woodwork and carpentry 
Paneling, formica, remodeling.

CALL PIERRE 
256-0272

9:00 to 5:00 P. M.

JUDSON
CUSTOM REMODELING

— Vladas Rasčiauskas, su
grįžęs iš Europos, Azorų salų 
ir Kanarijų, šiomis dienomis 
išskrenda i Kanadą.

tė Įvyks liepos i dieną Cliica- 
gos amphileatre.

HELP WANT3D — MALE 
Darbininkę Reikia

Kitchens, rec. rooms, paneling; por
ches. siding, all types of remodeling 

and bathrooms.

296-2338

— Lietuvių Tautinių Kapi
nių sklypu savininku metinis 
susirinkimas Įvyks sausio 2-1 
diena Dariaus — Girėno salė- 
je. •

— LB Chicago* apygardas 
valdybos posėdyje sausio 8 die 
na buvo nutarta skelbti litua
nistinio švietimo reikalams 
vajų. Vajus bus pradėtas ko
vo 15 dieną. Vajaus eigą pa
vesta nustatyti ir projektus pa 
ruošti A. Juškevičiui, J. Ber- 
tašiui ir M. Pėteraitienei. Jų 
paruošti planai bus tvirtinami 
valdybos posėdyje, šalia 
jaus bus organizuojama 
mėjimai, kuriems fantai 
prašomi iš visuomenės.

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleri ūko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Sk).

IM PORT ANT <) PP<) RT T ’ N IT Y 
BRISKET BONER

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

Silver skillet food products.

ROOFING & SIDING
WE TOP THEM ALL. 

TUCKPOINTING. CEMENT WORK. 
GUTTERS.

FREE ESTIMATE.
21 HOUR SERVICE 

Call 784-4267

lai
bus

— Žurn. Stasys Daunys (vyr. 
red.) ir žurn. Jonas Vaičiūnas 
redaguos Dainų šventės leidi
nį. Leidinys numatoma pa
ruošti bent trejetą savaičių 
prieš šventę, kad iš anksto bū 
tų galima Įsigyti. Dainų šven-

Tradicinis Operos Balius 
Įvyksta vasario (i d., 8 vai. vak. 
Inn Motion salėje, 5820 So. 
Kedzie Avė. Meninę dali atliks 
Antrojo Kaimo artistu grupė, 
kuri pasirodys su nauja progra
ma. Šokiams gros L. Bichnevi- 
čiaus vedamas orkestras. Staliu
kus prašoma užsisakyti kiek ga
lima anksčiau pas Sofiją Džiu- 
gienę, tel. WA 5-3682, kuri su
teiks ir visas kitas informacijas. 
Visus lietuvius nuoširdžiai pra
šo šiame baliuje dalyvauti.

Chicagos Lietuviu Opera
1 (Pr).

KVIETIMAS
Maloniai kviečiame VISUS dalyvauti vieninteliam 

Lietuvos Valstybinės Operos 50 metų Jubiliejaus minėjime, 
kurs įvyks 1971 m. sausio mėn. 30—31 dienomis Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont Ave., Čikagoj.

Lietuvos Valstybinės Operos Teatro parodos atidarymas Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijoj — sausio 30 d. 7 vai. vak.

Iškilmingos Mišios už mirusius Lietuvos Valstybinės Operos Teatro 
bendradarbius — Tėvų Jėzuitu Koplyčioj — sekmadieni, sausio 
31 dieną 12 vai. dienos metu.

Akademija (paskaitos, teatralų skaidrės ir balsai) — Jaunimo Cen
tro didžiojoj salėj — sekmadieni, sausio 31 d. 1 vai. p. p.

Banketas (vakarienė, staigmeninė programa, Pakšto orkestras, šo- 
_ kiai) — Jaunimo Centro didžiojoj salėj — sausio 31 d. 7 vai. vak.

Banketui stalus prašome užsisakyti iš anksto pas:
Sofiją Adomaitienę — Telef.: 436-1722 (kiekvienu lai

ku), Alę Kalvaitytę - Velbasienę — Telef.: 476-1622 (vaka
rais), Antaną Sprindi — Telef.: 476-3523 (vakarais).

Asmeniškai kvietimai nebus siuntinėjami.

1.

2.

3.

LIETUVOS VALSTYBINĖS OPEROS 50 M. JUBILIEJAUS 
RENGIMO KOMITETAS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNEsHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. A 5-27^
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

įvairiu Drekiu nyri rinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėtas E. Ž U K A U S K A S

HIGH RATES PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificaft

Pastbooks
5’/ž%

Investment __
bonus plan $1,000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate
• Savings Insured to 520,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60637

SKOKIE, ILLINOIS
Apply in person

A. D. EMBRY
An equal opportunity employer

CARPENTRY - PANELING 
Plastering, painting.

Special discount before Jan. 15 

321-0592
• MACHINE OPERATOR
• MILLWRIGHT
• MECHANICS.

For work in Felt Mill Machinery 
making Dry Felt for Roofing 

Material.

CARPENTER 
WANTS WORK . 

No job too big or too small. 
Interior or Exterior. 

Free Estimate.
Call anytime. AM 2-0491

Apply at
5824 So. ARCHER RD.

SUMMIT, ILLINOIS

REIKAIJNGAS

422-3535

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

EXPERT CARPENTRY
i PORCHES, WINDOWS. REMODELING 
! AND ALL KINDS OF CARPENTRY 

WORK. EXPERIENCED.
FREE ESTIMATE — 
FULLY INSURED.

Call 248-5837 aft. 5 P. M.

GIRL FRIDAY
FOR 1 GIRL OFFICE 

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

CALL FOR INTERVIEW

GALVANIC INDUSTRIES, INC.

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

person.
Must have references.

Miss ANDERSON 856-6301

EXPERIENCED COOK
For one adult. Other help. 

Lake Shore Drive apartment. 
Summer in Maine. References.

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

CHICAGO, ILL. 60606

REIKALINGA vyresnio amžiaus mo
teris orižiūrėti lengva ligoni 5 dienas 
savaitėje. Gvventi vietoje arba at
vykti. Tel. 652-0826 tarp 7 ir 8 v. v.

ENERGETIC WOMAN
To do light housekeeping & help 
care for 3 lively, lovable bovs, 
own room & bath. Near North 

area. References.
943-1611

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

One or 2 days a week. Steady. General
House work. Ligh cooking for 1 adult. 

Excellent transportation.
6800 NORTH

RO 44947

♦ Vilniečiu vakarienė - šokiai 
rengiami š. m. sausio mėn. 30 
d., šeštadienį. 7:30 vai. vakaro, j 
Pakšto svetainėje, 38-fa ir Cali
fornia. Atsilankiusiųjų lauks 
skani vakarienė, turtingas gėri
mų baras, na ir šauni B. Pakšto 
šokių muzika. Visi vilniečiai ir 
jų bičiuliai maloniai prašomi 
jau dabar įsigyti kvietinius, i 
Informacija gaunama paskam
binus Jonui Vinciūnui telefonu 
778-0519 rytais iki 12-los ir va
karais — 10-tos vai.

Valdyba 
____________________ (Pr).
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

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

*

GENERAL CARPENTRY 
AND REMODELING 
Reasonable, Insured.

All work guaranteed. Workmanship 
Call TIM GA 2-7505 
ZANGRI & SONS BLDS.

PAINTING & DECORATING
Reasonable Neatly Done.
Call CARL at 679-1928

For Free Estimate
it

D & W IRON WORKS

Ornamental porch railings. 
Patio & Lawn furniture. 
Steel stairs i spiral stairs.

343-7659

SUNBEAM ROOFING CO. 
Quality Roofing At 

Sensible Prices.
• Roofing • Re-Roofing •

• Repairs •
Call HERB WEDEMAN at 

969-1279
Free estimates. Union-Insured.

35 YRS. EXPERIENCE 
CARPENTRY

Reoairs & Remodeling 
Porches. Stairs, Windows, 

Cabinets. Doors, Basements, 
A tti pc

Call FATHER & SON
721-4452 or 523-6226

SPECIALIZING IN 
ALL KINDS OF 
CEMENT WORK 

BRICK WORK 
CARPENTRY WORK 
Free Estimates. Call 

DeVAL INC. 
259-3612 — 259-5371

TALLY CARPENTERS 
Specializing in remodeling • Room 
addition • Dry walls • Basement work 
of all kinds. No job too small or too 
large. Quality workmanship. Licen
sed and bonded. Free estimates. Est
ablished 10 years. We service city 

and suburbs.
PHONE UN 4-3604

CODE VIOLATIONS 
CORRECTED 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing 
Carpentry.

W. H U N N 
General Contractor 

282-0910 736-1384

HOME MAINTENANCE
• Carpentry • Plumbing • Glass

• Locks and • Electrical

CALL DON 
847-6685

CHAIN LINK
FENCE SALE

Winter Close Out Saving 25% 
Guar. Installation or do it yourself.

A. C. E. FENCING
5609 BLOOMINGDALE

637-7437

ALL TRADES
PAINTING. CARPENTRY & GUT
TERS PORCH REPAIRS & ELEC

TRICAL BASEMENT POSTS &
BEAMS ETC.

REASONABLE PRICES
486-8036

SAVE 50%
On superb Interior & Exterior 
painting. Canvass work & wall 
washing. Gutters cleaned A 

tarred. Insured.
Call GEORGE 319-2830

ALL TYPES 
CARPENTRY WORK 

REMODELING & WINDOWS 
REAR PORCHES REPAIRED 

Best Labor at Low Prices. 
Free Estimates. Call After 6 P.M. 

168-5806 — 468-0983

PAINTING —
PAPER HANGING 

Wall washing, Decorating. 
Insured. Tuffcote crack repair.

CALL 
652-0757 or 863-7363

REMODELING & REPAIRS
GARAGE DOORS

No Job Too Small. 
Free Estimates.

656-5075

Ambitious young painter will 
wash paint & decorate. 

Free Estimates.
BOB WASNIEWSKI 

434-6121
Interior Exterior Insured.

INTERIOR DECORATING 
by College students with 

3 years experience.
Free estimates. 

Licenced & Insured.
Call 251-8503

KITCHEN & BATH 
REMODELING

All types carpentry work.

767-3821
After 5:00

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured.

586-1620

CARPENTER
Still hasn’t made first 

$1,000,000. Complete remodel
ing service. Porch and fence 

repairs.
Call BILL 271-9130

LEPAK’S PLUMBING 
Electric Rodding. Complete Ki
tchen & Bathroom Remodeling 

Water mains installed. 
Free Est. 24 hr. Service. 

276-7372 or 965-2013

CARPENTER — PAINTING 
DECORATING & ETC.

Guarantied Workmanship.
Reasonable rates.
Prompt service.

458-8962

EXPERT 
CARPENTRY WORK.

Also plastering work done.

CO 7-4155 
after 6 P. M.

HOME IMPROVEMENT
Porch Remodeling. Repairs, 
Additions, Aluminum Siding. 

WORK DONE BY 
UNION CARPENTERS 

5106 N. MARMORA 
774-6819

CARPENTRY & REMODELING 
Residential - Commercial remodeling 

of all kinds. 
EXPERT WORK 

Low Winter Rates 
NOW!

GRAIFMAN & WALLACH 
973-0410

A & A
MILL & CONSTRUCTION

General Remodeling 
Fully Insured

ES 8-4678 524-0336

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
asmens bute su virtuvės privilegija 
Marquette Parke. Pageidaujamas pen

sininkas. Tel. WA 5-6742.

IŠNUOMOJAMI 4 KAMBARIAI Brid
geport© apylinkėje. Teirautis telefonu 

9274114

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

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 • N0TARIAT.1S

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Dvie-RESTORANAS — VALGYKLA.
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
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

geras

Rink-

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

SPECIALUS BARGENAS CICERO — 
Apynaujis 2 butų mūras 54 ir 24-tos 
apyinikėje. 5% ir 4% kamb. Našlė 

skuba parduoti už S37.900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

BI 2-2172. Jei neatsako — LA 1-7038

PIGIAU NEGU PIGIAI 
— $16,900.

Su labai mažu Įmokėjimu galite 
pirkti modernų 5 kambarių

nu
pirkti modernų 5 kambarių mūrini 
namą su kabinetine virtuve, pilnu tai- 
lomis išklotu rūsiu ir 1% mašinos ga
ražu. Gera vakarų apylinkė i pietus 
nuo 63-cios gatvės. Vardan savosios 
laimės skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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 
$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 Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTŲ, 14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

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

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

susi-

4 BUTU TIK UŽ $16,900! Mūrinis. 
4x5 kamb. kiekvienas. Kabinetų vir
tuvės. Apylinkė California ir 25th 
Pietvakariuose. $275 mėn. pajamų. 

SVOBODA. 3739 W. 26th Street 
LA 1-7038

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25,000.

ĮSPŪDINGAS PRIE 
42-ROS IR CALIFORNIA 

Patrauklus 6 kambarių mūras, visas 
pilnai modernizuotas su 3 jaukiais 
miegamaisiais, formaliu valgomuoju ir 
patogia kabinetine virtuve, Įmontuoto
mis virimo ir keoimo krosnimis joje. 
Nauja šilto oro šilima gazu. visuomet 
sausas beismantas, 2 mašinų garažas. 
Savininkas Įsakė greitai parduoti tik 
už $19.600. Paimk ta stebuklingą pir

kinį. Skambink stebukladariui. 
Skambink MICHAELS dabar.

Kalbam* b‘*t”viškai.
254-8500

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
i 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. 
$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

MŪRINIS, 4 gražūs butai. Kabinetų 
virtuvės. Plytelių vonios. Naujas ga- 
zo pečius. Arti parkas. Tel. 778-6916.

ARTI 63^cios ir TALMAN gražus 2 bu
tų po 6 kamb. mūras su 3 mieg. Nau
ja gazo šilima. Tuoj galima užimti. 

$29.900.
JANIS RE.. 3349 W. 59 ST. 

434-8543

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

OPPORTUNITY KNOCKS
Substantial ^se«!Ond ^ineoflie%x,S£n4cing 
(part- tkne) conf operated ? machines, 
vending nationally advertised products 
in your area. Limited number of units 
available, so phone today for more 

information.
342-7739

BRIGHTON PARKE 
SAVININKAS PARDUODA 

2 butų po 4 kambarius mūrini 
namą su 2 mašinų garažu. 

$21,900. 
Tel. TA 3-0179

PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
dvieju aukštų namas. Geras oragwe- 
nimo šaltinis. Dėl kainos susitarsime 

Tel. 847-8935 arba 2474698.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

150 AKRU ŪKIS, KENOSHOS APS
KRITYJE (Wis.), prie Illinois — Wis
consin pasienio. Kvalifikuoti pirkė
jai gali nupirkti pagal kontraktą su 
6,5% palūkanų.

248 AKRU PIENO ŪKIS Walworth 
apskrityje, Wisconsin valstijoje. Ga
lima nupirkti gyvulius ir pašarą kartu 
su ūkiu.

Dėl informaciiu kreipkitės 
THOMAS E. FINLEY. Brokeris 

210 N. 8-th STREET.
DELAVAN. WIS. 53115 
Telef. 414 — 728-6240

Call: Frank Z*poi, 
32MH W. 95th St.

GA 4-8654

SIMe Firm no CwwRv

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į nauius 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




