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IRAKO KURDAI GAVO AUTONOMINES TEISES
ITALIJOJE NEPAVYKO DAR VIENAS 
BANDYMAS SUDARYTI VYRIAUSYBĘ

: ROMA. — Bandymai atgaivinti seną, keturių partijų koalici
ją Italijoje nepavyko. Buvęs premjeras Aldo Moro, kuriam 
prezidentas Saragatas buvo pavedęs derėtis su atskirų partijų 
vadais, pranešė, kad jam nepavyko išspręsti įvairių nuomonių 
skirtumų tarp krikščionių demokratų, socialistų, socialdemokratų 

. ir respublikonų partijų. Kiek anksčiau ilgas derybas vedė buvęs 
premjeras Rumor, kuriam irgi nepasisekė suvesti visas partijas
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■PO ILGU METU KOVŲ SU ARABAIS 
KURDAI LAIMĖJO TAUTINES TEISES

BAGDADAS. — Irako vyriausybė pagaliau pripažino kur
dams autonomines teises, dėl kurių kurdai kovojo jau 9 metai. 
Ta proga Irake buvo paskelbta valstybinė šventė. Irako prezi
dentas gen. Ahmed Hassan al Bakr pats pranešė radijo ir televizi
jos bangomis, kad ilgų mėnesių derybos su kurdų vadais baigėsi 
sėkmingai. Kurdai turės savo gyvenamam rajone, šiaurės Irake, 
visišką autonomiją. Vienas Irako viceprezidentas visada bus 
kurdas, ateities parlamentuose kurdai turės savo atstovus. Nau
joje konstitucijoje bus oficialiai įrašyta, kad Irako valstybę su
daro dviejų tautybių žmonės: arabai ir kurdai. Kurdų kalba bus 
viena iš dviejų oficialiųjų Irako kalbų.

Italijos vyriausybės krizė tę
siasi jau daug mėnesių. Buvu
sios koalicijos egzistavę ne tiek 
dėl politinių ar ideologinių pa
našumų, kiek dėl bendro reikalo 
neįsileisti į vyriausybę gerai 
organizuotos komunistų partijos. 
Komunistų baimė surišo keturias 
centro ir kairės partijas. Vė
liau socialistų blokas suskilo. 
Kairioji socialistų grupė ėmė 
ieškoti su komunistais bendro 
fronto savivaldybių tarybose ir 
pasitraukė iš koalicijos.

Šį kartą vyriausybę sudaryti 
nemažai kliudo ir civilinės metri
kacijos įstatymas. Kai kurie 
krikščionys demokratai vengia 
šį įstatymą remti, spaudžiami 
Vatikano, kuris tvirtina, kad ci- 

- vilinės metrikacijos pravędi- 
*.iris prieštarautų 1929 metų La- 

terano sutarčiai tarp Italijos ir 
Vatikano.

Aldo Moro nepasisekimas da
bar gali priversti prezidentą Sa- 
ragatą paleisti parlamentą ir 
šaukti naujus rinkimus. Tokie 
rinkimai gali atnešti-komunistų 

; partijai dar didesnių laimėjifnų, 
ne^p^ku^ilė^'ilga Vyriausybės 
krizė .nuvylė daug balsuotojų. 
Italai dažnai balsuoja ne “už 
partiją”, bet “prieš kitą'parti
ją”. 'Komunistai jau. ir taip Ita
lijoje gauna apie 30% balsų. Jų 
sustiprėjimas parlamente gali 
neišvengiamai privesti prie jų 
dalyvavimo vyriausybėje.

Centro-kairės vyriausybė pra
eityje visada remdavo Italijos 
dalyvavimą Nato sąjungoje. Ta
čiau visose partijose, neišski
riant ir krikščionių demokratų, 
yra kairiųjų, kurie reikalauja, 
kad Italija išeitų iš Nato.

Neabejotina, kad rinkimų 
kampanijoje būtų keliama ir 
Vatikano įtaka Italijos gyveni
me. Katalikų bažnyčia, kovoda
ma prieš civilinę metrikaciją, 
gali tik daugiau sujungti ir su
stiprinti visas kairiąsias italų 
jėgas. .

VIENTIANE___Laoso prem
jeras princas Souvanna Phouma 
pareiškė, kad Jo vyriausybė pri
ims komunistų paliaubų pasiūly
mą, tačiau amerikiečių lėktuvų 
puolimų nereikalaus sustabdy
ti, kol šiaurės Vietnamo ka
riuomenė bus Laose.

PARYŽIUS. —- Kambodijos JAV karinė vadovybė dažnai surengia manevrus šaltoje Aliaskoje. Čia išbandomi kariniai sunkvežimiai, trakto 
valstybės galva, kuris Rivieroje. nai ir patys kereiv!a^ r ■“ * ... •
“taiso sveikata”, kalbėdamas'___ ________:;______________ IO temp.ra.uroie.

apie dideles demonstracijas prieš i ~'
komunistus Kambodijoje, pa-l 
reiškė, kad kai kurie Kambodi
jos valdžios vyrai sudarę sąmoks
lą atiduoti Kambodiją imperia
listams. Jis. bandysiąs kalbėti 
į gyventojus ir į kariuomenę. Jei 
jie pasirinks “tuos valdžios vy-

| rus”, tai Sihanoukas atsistaty
dinsiąs. N' ■ . - •

WASHINGTONAS. — Sen. 
Fulbrightas pasiūlė zrezoliuciją, 
kuri uždraudžia prezidentui siųs
ti kovos, dalinius į Laosą be kon
greso pritarimo. Kovos lėktu- 
vu veSdaUaosfe vykstanti be kon-z 
greso žinios ir prezidentas todėl 
yra prasižengęs su konstituci
ja, tuos lėktuvus pasiųsdamas j 
Laosą.

SAO PAULO. — Brazilijoje 
ginkluoti banditai pagrobė Ja-: 
ponijos, gen. konsulą Sao 'Paulo 
mieste.

ATLANTIC CITY: — UAW 
— automobilių darbininkų at
stovai nutarė reikalauti iš darb
davių 500 dol. mėnesinės pensi
jos po 30 darbo metų. Pensijos 
turės derintis prie pragyveni
mo kainų. Jei kainos kils, turės 
būti keliamos ir pensijos. Šį ru
denį automobilių darbininkų uni
ja pradės naujo kontrakto de
rybas su darbdaviais.

" BOSTONAS. — Egiptas atsi
sakė paskolinti trim Amerikos 
muziejam savo 43 senovinio me
no paveikslus. Atmosfera tam 
esanti nepalanki.

Sovietai iškraipo

Austrija nusileido 
sovietų spaudimui
VIENA. -— Austrijos televi

zijos tinklas atšaukė savo nu
matytą rodyti filmą apie Leni
ną, 'Sovietų ambasada pakar
totinai lankėsi Austrijos užsie
nio reikalų ministerijoje, rei- 
laudama sustabdyti šito filmo ro
dymą, nes filmas iškraipąs Le
nino gyvenimą, įžeidžiąs socia
listinius kraštus ir pažeidžiąs 
Austrijos neutralumą. Sovietai 
net minėjo ateinančias sovietų- 
Amerikos derybas Vienoje, gra
sinėdami pakeisti derybų vie
tą, jei Austrijos TV rodys tą 
Lenino filmą. »

Filmas apie Leniną gamintas 
Vakarų Vokietijoje. Jame Leni
nas parodomas kitokioje švieso
je, negu sovietų filmuose.

Austrijos televizijos progra
mos godžiai sekamos kaimyni
niuose kraštuose, ypač Čekoslo
vakijoje ir Vengrijoje. Komu
nistų režimai jau seniai skun
džiasi, kad austrų TV progra-

Ledų gadynė grįžtą?
Iš Paryžiaus gaunamomis ži

niomis, pirmiau Vokietijoje, da
bar Prancūzijoje, taip pat Ang
lijoje gilus sniegas ir potvyniai 
sudarė katastrofiškas situaci
jas. Prancūzijoje siaučia dideli 
upių potvyniai, b Anglijoje dėl 
sniego veik suparaližuotas susi
siekimas. Paryžiuje upės Se
nos vandenys jau veik visas mė
nuo liejasi per krantus ir gyven
tojai dieną ir naktį smėlio mai
šais stengiasi vandenį sulaikyti, 
nes jis gali apsemti požeminę 
kanalų sistemą, kas sudarytų 
didžiausią pavojų šio 6 milijo
nų gyventojų miesto sveikatai. 
IŠ kitų Prancūzijos vietų, ypač 
iš Mamos upės slėnio, praneša 
panašią situaciją.

Taip po sunkių, nuostolingų ko
vų Irako kurdams pavyko išsi
kovoti, ko neišsikovojo jų bro
liai, gyvenantieji Turkijos ir Ira
no pusėje. Apie 2 milijonai kur
dų gyvena Irake, apie 5 milijo
nai — Turkijoje ir apie 3 mili
jonai — Irane.

Kurdai dėl savo teisių kovoja 
jau keli šimtai metų. Turkijoje 
jų sukilimai po II-jo pasaulinio 
karo buvo žiauriai numalšinti. 
Irane jiems pasisekė 1946 me
tais įsteigti trumpai gyvavusią 
respubliką,-kuri greit buvo iš- 

rricž.i

WI pranešimu iš Helsinkio, 
suomių universiteto Helsinkyje 
geografijos institutas konstata
vo, kad naujausiuose Sovietų Są- 

Paveiksle matomas 172-sios pėsthinku brigados patrulis žygiuoja 40 laipsniu žemiau nu- jungos išleistuose Žemėlapiuose

KREMLIUS PUOLA KORESPONDENTUS 
DĖL ŽINIOS APIE ŽYDU PAREIŠKIMĄ

MASKVA. — Sovietų Sąjungos režimas labai greitai reagavo 
i -užsienio spaudoje paskelbtą žinią, kad 39 žydai pasipriešino 
valdžios organizuojamai propagandai prieš Izraelį ir paneigė skel
biamus tvirtinimus, jog žydai Sovietų Sąjungoje labai laimingi. 
Kaip vakar pranešta, tie 39 žydai viešai paskelbė, kad jie “pėsti 
eitų” Į Izraelį, jei juos sovietų valdžia išleistų. Dabar sovietų 
valdžios laikraštis “Izvestija” puolė penkis užsienio žurnalistus, 
kurie pasiuntė žinią apie 39 žydų pareiškimą; ■ - - ■

.Laikraštis sako, ,kad “šmeiži
kiškus” pranešimus pasiuntę 
laikraštininkai parodė, jog jie 
tarnauja ne vien savo bendro
vėm, kurios juos atsiuntė į Mas
kvą^ bet tarnauja ir tarptauti
niam sionizmui. Jie tačiau tu
rėtų atsiminti, kad jie atsiųsti 
tik kaip laikraštininkai.

“Izvestija” nurodo, kad tie 
penki yra. “Reuterio agentūros 
korespondentas Adam Kellet- 
Long, AP koresp. John Baus- 
man, New York Times-Bernard 
Gwertzman, Londono “Daily Te
legram” — Frank Tylor ir britų
BBC — Dennis Blakely. Laik- j čia savaitę pradės derybas Er- 
raštis puola ir tuos pareiškimą furte. Rytų Vokietijoje, 
pasirašiusius žydus, vadindamas 
juos išsigimėliais, kurių pažiū- vėl buvo susitikta, tačiau jokios 
ros seniai žinomos.

Tęsdama savo propagandos 
prieš Izraelį kampaniją, sovietų me žuvo 88 amerikiečiai, 343 
spauda išspausdino 102 Kijevo vietnamiečiai ir 2,105 komunis

tai. Sužeista: 803 amerikiečiai 
ir 742 vietnamiečiai.

♦ New Yorke trijuose pasta
tuose sprogo bombos. Daug ža
los padaryta Mobil Oil, IBM ir 
General Telephone įstaigoms, 
žmonių aukų nebuvo, nes kaž 
kas pranešė apie padėtas bom
bas iš anksto.

♦ Golano aukštumoje arabų 
partizanai sužeidė 6 izraelitus.

Paryžiuje mirė 
carų giminaitė

PARYŽIUS. — Paryžiaus ru-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Londono spauda • praneša, 
kad Sovietų Sąjungos vadai 
Brežnevas ir Kosyginas yra puo
lami politbiure už ekonominius 
nepasisekimus ir vadovybės ne
ryžtingumą. Pagrindiniai kri
tikai esą Michailas Suslovas, 
Aleksandras šelepinas ir Kiril 
Mazurovas, vicepremjeras.

.♦ Vakarų Vokietijos kancle
ris Brandtas ir Rytinės Vokieti
jos premjeras Stophas ateinan-

žydų pasirašytą pareiškimą, ku
riame kartojama, jog sovietų 
žydai niekur nenorį važiuoti. 
“Čia mūsų namai, mūsų gimti
nė,’ kur mes gimėme ir užaugo
me. čia gyveno mūsų protė
viai, čia jie mirė per šimtus me
tų. Mums nėra reikalo važiuo
ti i Izraeli”— sakoma tam pa
reiškime.

Užsienio žydų spaudoje kelia
ma mintis, jog tie žydų pareiški
mai yra niekas kitas, kaip dar 
vienas Įrodymas, kaip sovietų 
bolševikinė valdžia sugeba išprie
vartauti žmogų. Jis tampa dva
sinis vergas, galįs pasirašyti bet 
kokį popierių, galįs pasakyti bet 
ką. Kitaip sunku įsivaizduoti, 
kaip žydas gali palyginti Izraelio 
politiką su Hitlerio politika, ku
rioje žuvo 6 milijonai jo tautie
čių.

PARYŽIUS. — Dailininkas 
Pablo Picasso padovanojo 800 
savo darbų Ispanijos muziejui 
Barcelonoje.

mos “nuodija” socialistinius žiū
rovus. Pragos režimas pakarto
tinai kaltino Vienos radiją, kad 
jis skatina priešvalstybines nuo- ‘ nes jie šovė i streikuojančius 
taikas Čekoslovakijoje ir veda darbininkus, 10 asmenų sužeis- 
imperialistinę politiką.

♦ Italijoje suimti tekstilės 
įmonės savininkas ir jo sūnus,

dami.

♦ Paryžiaus derybose vakar

pažangos nepadaryta.
♦ Praėjusią savaitę Vietna-

Kova su narkotikais 
valstybiniu mastu
WASHINGTONAS. — (Prezi

dentas Nixonas pasiūlė išleisti 
daugiau pinigų ir dėti daugiau 
pastangų paruošiant mokytojus, 
padidinant propagandą kovoje su 
narkotikų vartojimu, ypatingai 
jaunimo tarpe. Valstijos gaus 
daugiau lėšų tam tikslui ir bus 
įsteigta speciali informacijos 
įstaiga, kuri leis literatūrą apie 
narkotikų pavojus.
Bus -sukami specialūs filmai, 

ruošiami televizijos garsinimų 
projektai, siekiant atkreipti gy
ventojų dėmesį į vis didėjantį 
narkotikų vartojimo pavojų 
Amerikai,

sų kapinėse buvo palaidota prin-, krypčiu nurodymai. ‘ 
cesė Jusupov, caras Nikalojus;
II-sis buvo jos dėdė, didžioji ku-; Amerikiečiai, palyginę, nau- 
nigaikštienė Ksenija, caro sesuo' jajame sovietų atlase “Mir” ir 
__jos motina , ! senosiose laidose nužymėtas li- 

Jusupovai išgarsėjo daugiau-1 n'Jas ir kryptis, taip pat nusta- 
sia per Rasputina. Kunigaikštis tę» ^a(i yra padaryta panašių 
Jusupovas, pats didelių dvarų pakeitimų visoje SSSR terito- 
savininkas, milijonierius, carų rijoje, įskaitant Sibirą ir Ritose 
giminaitis, turėdamas 29 metus,’nuo Maskvos'priklansomoše ša- 
“motinos Rusijos” labui nužudė iyse- Tatai esą galima patikrin- 
vienuolį Rasputina, turėjusi ca
rų dvare didelę įtaką.

Jusupovąi pabėgo iš Rusijos' įag 1-1000 000 
1919 metais su Britanijos ka-j 
rališko laivyno pagalba. Karalius' kitos pusės sovietai kitų 
Jurgis V-tasis buvo caro pusbro- kraštų žemėlapius persispausdi- 
lis.

visi sovietų teritorijos pakraš
čiai ir visos susisiekimo linijos 
Sovietų Rusijos europinėje da
lyje yra perkelti. Tie perkėlimai 

siekia nuo 5 iki 40 kilometrų
skirtumo palyginus su anksčiau ardyta. Kurdų amžir.
buvusiais pasieniais bei pakraš- buvo turkai, persai ir arabai ir 
čiais. Taip pat iškreipti dangaus tik dabar jiems pavyko išsiko

voti autonomines teises iš Irako 
arabų. Dėl šito laimėjimo nema
žai kaltas ir Izraelis, atitraukęs 
Irako arabų visą dėmesį ir ištek- 
klius.

ti palyginant naujuosius sovie- 
i tų leidinius su Internacionali- 
I niu Pasauliniu žemėlapiu, mas-

Kurdų atstovas, kalbėjęs po 
prezidento al Bakr, paskelbė, kad 
susitarimo sąlygos buvo priim- 
tos' ir^kurdų- vado-generolo -Bar
zani. šis turįs jau 66 metus, 
apie 40 savo gyvenimo metų jis 
praleido kovose, pirmiausia prieš 
britus, vėliau prieš turkus, ara
bus ir persus. Jis suvienijo kur
dų gentis ir vadovavo jų kovoms. 
Galimas daiktas, kad laimėta au
tonomija Irake turės įtakos ir 
į Turkijos bei Irano kurdų ben
druomenes. Mažų mažiausiai, 
ta autonomija duos kurdamas 
laiko atsigauti po žiaurių kovų 
su arabais.

nę su didžiausiu tikslumu. XeT 
są mažiausios abejonės, kad tas

Į savo žemėlapių falsifikavimas ir 
gavo filmų gamintojus, o iš to svetimųjų tikslumas turi milita- 
naudos turėjo ir uusupovai. Dar j rįngS reikšmės tarpkontinenti- 

i niams sveidiniams karo atveju.!
I Sovietai tačiau tokiais falsifi-i #
.totais galės tik save apgauti,] ^0801311(16 biblija 
i nes erdvių satelitų ir L-2 zvalgy-1 1 A

Rasputino gyvenimas suintri-

1934 metais princesė Irina lai-; 
mėjo teisme 125,000 dolerių ieš
kinį iš Metro-Goldwyn-Mayer 
bendrovės už garbės sutepimą. 
Tos bendrovės filmas narodė ja, , .... , ..... -T . , . „ ... x bos lėktuvu gadyneie ir SovietųIrina kaip Rasputino suviliota ar . .. ; .x .., .; t imperijos teritorijos sienos, in- ispnevartauta. Panašiai ir kitose .................. .' • , • r ■■, , T ......_ _ ■ stanacijos ir susisieKimo linijosbylose Jusunovai laimėjo 2o0,000 ... .. ....i yra tiksliausiai žinomos, dol.

New Yorke Jusupovas bandė 
laimėti pusantro milijono dolerių 
už panašius “apšmeižimus” iš, 
CBS televizijos, bet New Yorko' 
teismai jo ieškinį atmetė. Prin
cas Jusupovas mirė 1967 m., o
praėjusį penktadienį mirė ir jo, tas, svarstydamas civiliniu tei- 
žmona.

Siūlo sumažinti 
balsuotoju amžių v 4- c
WASHINGTONAS. — Sena-

Milijonas Meksikai 
kanapėms naikinti
WASHINGTONAS. — Ame

rika ir Meksika pasirašė sutar
tį bendrom jėgom kovoti prieš 
narkotikų įvežimą iš Meksikos 
į Ameriką. Meksika gaus vie
ną milijoną dolerių. Iš tos sumos 
815 tūkstančių dol. skiriama lėk
tuvams, heliktopteriams ir susi
žinojimo įrengimams, marijua- 
nos lauki] ieškojimui. Kiti pini
gai bus išleidžiami marijuanos 
naikinimui chemikalais.

Susitarimas žada sustiprinti 
kovą prieš narkotikų laborato
rijas. Apie 80% Amerikoje 
gaunamos marijuanos ateina iš 
Meksikos, kur ji auginama sun
kiai prieinamuose kalnų rajo
nuose.

šių, liečiančių ir rinkimų teises 
Įstatymą, parodė pritarimą su
mažinti balsuotojų amžių nuo 
21 metu iki 18 metu. Kai kurie 
senatoriai, daugiausia iš pieti

nių valstijų, įrodinėjo, kad bal
savimo amžių nustatyti nėra 
kongreso reikalas, bet atskirų 
valstijų teisė ir privilegija, ta
čiau senatas 62 balsais prieš 18, 
atmetė šitokią nuomonę.

Pasiūlymą sumažinti balsuo
tojų amžių padarė senato demo
kratų vadas sen. Mansfieldas. 
Šitam pasiūlymui bus sunku pra
eiti pro Atstovų Rūmus, nes čia, 
svarstant civilinių teisių Įsta
tymą, balsuotoj ų 
kas nekėlė ir jis 
tytas.

Senatas norėtų
kikų amžių iki 18 metu ir siekia 
tai padaryti papildant 1965 me
tų Balsavimo Teisių Aktą. Tai 
būtų greitesnis būdas, negu pa
pildant konstituciją.

Izraelio parlamente, vad. Knes
set, svarstant įstatymo projek
tą, kuriuo norima nustatyti, kas 
yra žydas, vienas rabinas orto
doksas Menahem Porush ap
spjaudė Amerikos žydų reforma
tų maldaknygę.

“Aš spiaunu ant tokios kny
gos”, sušuko rabinas Porush. 
pats Knesseto narys ir kraštu
tinių ortodoksų Agusat Israeli 
partijos vadas. Tai taręs jis į 
knygą spiovė.

“žydai reformatai (Reform 
Jews) yra antisionistai, antižy- 
dai ir antidieviai, o konserva
toriai bei rekonstrukcionistai yra 
ne kitoki!” šaukė rabinas.

Izraelio parlamentas savo su
manymu įstatymiškai apibūdin
ti, kas yra žydas Izraelio tauty
bės ir pilietybės prasme, sukėlė 
reakcionierių žydų tarpe didelį 
pasipriešinimą.

amžiaus nie- 
nebuvo svars-

sumažinti rin-

WASHINGTONAS. — Ameri
kos Taikos korpusas išmetė 12 
narių, nes jie kritikavo Ameri
kos politiką būdami užsieniuo
se. Išmesti trys buvę Turkijoje, 
du — Etiopijoje, du Tailandijoje 
ir penki — Ekvadore.

VARŠCVA. — Vokietijos - 
Lenkijos pasitarimų pirmoji da
lis buvo baigta ir susitikimai bu
vo pertraukti iki balandžio ant- 

I rosios pusės.



Lietuvių
Meno Ansamblis

DAINAVA
Dirigentas muz. P. ARMONAS

Chormeisteris A. GEčAS

ŠVENČIANT 25 METU SUKAKTI,

RELIGINI K
Kovo 15 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Town of Lake, 46-ta ir Wood

BILIETAI GAUNAMI “MARGINIUOSE” IR PRIE ĮĖJIMO.

ŠCERTA
6 - ,

gatve.

Sol. PRUDENCUA BIČKIENĖ

SoL ROMA MASTIENĖ

Sol. JONAS VAZNELIS

Smuik. POVILAS MATIUKAS

Varg. MARUO MONDEIKAITĖ ~
KUTZ.

Sol. Algirdas Brazis, po puikiai pasisekusio koncerto Carnagie Hali, 
New Yorke, 1951 m. buvo pakviestas dainuoti Metropoiitain Operoje. 
Dainavo 274 spektakliuose. Prieš tai ir po to yra dainavęs San Carlo, 
New York City, Mid-West Operų kompanijose ir daugelio kitų meno insti- 

!tucijų operose, taip pat ir Lietuvių operose, kurios buvo statomos prieš 
30 m. ir dabar.

šio vakaro programoje paseksime sol. Algirdą Brazi ne tik gyvenimo 
bruožais, bet ir jo turtingu dainininko keliu, kurio karjera teikia lietu- 

S viams garbę, ji girdint operose, koncertuose su simfoniniais orkestrais, 
> televizijoje ir žymiose koncertų salėse.
į Klausytojai sali skambinti telef. 445-6842.

Rytoj, kovo 14 dienos programoje

Solistas , t .

ALGIRDAS BRAZIS
buvęs Metropoiitain Operos solistas

Hir
WXRT-FM

93.1

PR.

PASLAPTINGOJI KORALŲ PILIS 
Kodėl ji paslaptinga? "AŠ atradau Piramidy paslaptį'',

paaiškino pil
Gyventi tebėra verta, ries ir 

mūsų gadynėje tebevyksta pa- 
>ia’tingi dalykai, kokiais stebi
me; neatsistebime vykus žiloje 
encvėje. Vieną toki dvidešim

tojo amžiaus — neperdėsiu pa
sakęs, stebuklą kiekvienas, pa
šventęs trumpas atostogas, ga
li pats pamatyti nuvažiavęs i 
I- loridos pietini galą. Miami pra
važiavus ir Homestead nepriva
žiavus. Tačiau prieš pradėda
mi ekskursiją Į Coral Castle (žiū
rėk Texaco Floridos žemėlapy
je prie vieškelio No. 1 arti Ho
mestead ir Florida City) pada
rykime trumpą ekskursiją Į anti
kini Egiptą, kur buvo statomos 
piramidės, i Aziją ir į inkų, ma
jų bei pre-inkų laikų Pietų Ame
riką, kur buvo pastatyti tokie 
monolitinės civilizacijos centrai, 
kaip Machu Picchu, Chichen It- 
za. Tiahuanaco, ir kt., Į Anglijos 
Stonehenge ir t. t. Visi tie ak
mens amžiaus milžiniški akme
ni? pastatai savo statybos tech
nika tebestebina mūsų vad. mo
dernųjį pasaulį, kaip jie buvo 
pastatyti iš milžiniškų akmens 
luitų,'kurie tiek preciziškai nu
tašyti ir sustatyti, kad, sako į 
tarpus negalima net eilio įsmeig
ti. Bet šiuo atveju mus žingei- 
dauja tai statybai naudotų ak
menų didumas ir svoris. Taigi:

Nuo Cheopso piramidės iki 
Koralų pilies

Cheopso piramidė Egipte pa
statyta iš 23 milijonų akmens 
I lokų sunkumo nuo 2.5 tonų iki 
33 tonų kiekvienas, ši piramidė 
vadinama v'ena iš 7 pasaulio ste
buklų ir ttisingai.

Lyg būtų iš senovės agiptėnų 
išmokę ir savo mokytojus pralen
kę Centrinės ir Pietų Amerikos 
antikinės pre-inkų, inkų ir majų 
imperijos iš panašių milžiniškų

...... ....  '.V ~~ ■ i
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Sl.lHl. minkšti — $3.00

( Mužiko Strclios atšiminimai
į •>.! • s:,>vii muziko Juozo Strolios knygą

j IJ’-TI'VOS VYČIO PĖDSAKAIS. :
{ * -.i •>; i? foLijjEHfijn. minkyti viršeliai. Kaina $2.no
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ies statytojas
akmens blokų akmens blokų 
(monolitų) pasistatė ne tik pi
ramides ir šventoves, bet ištisus 
tuolaikinius miestus ir pastatė 
tokiose kalnų bei prarajų vieto
se, kur ne tik statybai medžia
ga pristatyti, bet ir žmogui pri
eiti atrodo neįmanoina. Kas nė
ra girdėjęs apie slaptąjį inkų 
šventą miestą Alachu Picchu, 
Peru Andų kalnuose, ir kitą dar 
“šventesnį” miestą Chichen Itza, 
Yukatane, kur jie nuo žiaurių
jų ispanų korikvfstadorių slėpė 
savo dievus, kunigus ir vaidilu
tes.

Vienur kitur ir visoje eilėje 
kitų vietų Andu kalnuose ras
ti ir vis dar atrandami griu
vėsiai senovės pastatų, kur vie
nas akmens blokas svėrė po 200 
tonų ir tie blokai buvo atgabenti 
jš akmens skaldų, esančių near
čiau kaip per 5 kilometrus, o rei
kia žinoti, kad nei inkai, nei ma
jai, nei pagaliau actekai rato ne
buvo išradę, taigi tuos milžiniš
ko svorio monolitus ne vežte ve
žė, o vilkte vilko...

Pavyzdžiui, Chichen Itzoje 
tebėra miesto griuvėsiai, kurie 
apima pilną ketvirtainę mylią. 
Dar yra išlikę formos pastato, 
pavadinto Teniso arba Kamuo
lio kiemo (Tennis - Ball Court), 
kurio milžiniškų akmens blokų 
dvi paralelės sienos per 120 pė
dų atstu kiekviena yra 274 pė
dų ilgumo ir po 30 pėdų storu
mo. Viršum tų sienų yra 25 pė
dų akmenims lankas (ratas), 
vaizduojantis du susivyniojusius 
žalčius.

Vėliausias archeologų susido
mėjimas yra atrastieji ir atkas
tieji Tiahuanaco griuvėsiai Bo
livijoj, kur masyvinė akmens 
statyba, milžiniški monolitai 
(vieno luito akmenys), keistos 
statulos su neišskaitomais hie-

Caiassassaya (Maldų Namo) griuvėsiai su didžiuliais iki ICO tonu 
monolitais Tiahuanaco (Mirusiujy) Mieste, Bolivijos Anduose.

roglifais rodo, jog ši vietovė yra 
mažų mažiausiai 5,000 metų se
numo, o.kaip jos tyrinėtojas vo
kiečių archeologas Arthur Pos- 
nansky prile'idžia, gali būti net 
10,000 ar 20,000 metų senumo. 
Inkų quechua kalba Tiahuanaco 
reiškia “mirusiųjų miestą”. Tą 
vietą patys inkai taip pavadino, 
kadangi jiems į šią vietovę atė
jus miestas jau buvo miręs ir ja
me niekas gyvas nebegyveno.

Griuvėsiuose tebėra masyvas, 
vietinių vadinamas Calassassa- 
yax (maldų namas), spėjama, 
kad tai piramidės būta. Gana tb, 
kad to maldų namo laiptai te
bėra sveiki, jie iškalti 'iš vieno 
100 tonų ande^to^^akrilėris blo
ko. Ir kitose, išlikusiose pastato 
dalyse didžiuliai akmens blokai, 
po daug tonų svorio, taip rūpes
tingai nutašyti ir sustatyti, kad 
tik žmonės su moderniu inžine
rijos mokslu tebūtų galėję pa
ruošti ir sustatyti, nebekalbant 
į statybos vietą atgabenti. Dar 
labiau, intriguojantis faktas, kad 
konstrukcijai vartotas andesito 
akmuo yra atgabentas iš kaž kur 
kitur; toje vietoje tokio niekur 
nėra ir pati artimiausia vieta 
yra už 50 mylių kalnuose...

Europoje yra garsi milžiniškų 
monolitų vieta, vadinamoji Sto
nehenge prie Salisbury Angli
joje. Tai yra prieš, spėjama, 
mažiausiai 3.500 metų. pastaty
ta savotiška astronomijos ob
servatorija. Tai yra aukštų, iki 
20 pėdų aukščio akmenų, kiek
vienas po 50 torių pastatyta 350 
pėdų diametro arka. Viršum tų 
akmens kolosų yra užkelti to
kio pat sunkumo “balkiai”. An
glai apskaičiuoja, kad vieną tokį

KIEKVIENO
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Dalis Anglijos proistorines konservatorijos Stone-, 
henge $u 50 tony akmens monolitais. Tu monolitu 
didumą galima spręsti, lyginant su viduje' matomais 

žmonėmis.

akmenį atvilkti į vietą , reikėjo 
800 ar 1,000' žmonių ir tie ak
menys buvo atgabenti iš Wales 
per 215 mylių... Bet ir tai yra 
“patys niekai”, kai prisimeni, 
kad Libane priešistorinio BaalA 
beko griuvėsiuose vienas mo
nolitas sveria 1,200 tonų, o “Juo
dosios Pago'dos” statybai Indi
joje vartoti akmens blokai po 
2,000 tonų sunkumo...

Grįžtant- į>rie temos, su mi
nia žmoniųr galbūt buvo galima 
sunkius akmenis net iš tolo ai> 
vilkti, jei galima įsivaizduoti, 
kaip, pavyzdžiui, prie vieno Sto
nehenge 50 tonų monolito buvo 

i galima ^priki^jrti.tūkstantį žmo
nių. Panašiai su Egipto pira- 
midomis. Yra juokdarbių, ku
rie apskaičiuoja, kad, sakysim 
Cheopso piramidei pastatyti rei
kėję milijono vergų. Tai lygu 
neseniai girdėtam naujam Egip
to anekdotui;

Naseris pasigyrė arabams,' 
kad Egiptas iššovė į erdvę sa
telitą. Kaip tai buvo galima?
nustebo Jungtinės Arabų Res

publikos sąjungininkai. Na gi 
taip, paaiškino Nasseris: vie
nas milijonas, felachų (Egipto 
valstiečių) tempė kilpą, o du 
milijonai prilaikė lanką!

Šiandien baikim uždaviniu: 
Jei 50 tonų akmeniui atvilkti 
reikėjo 800—1,000 žmonių, kiek 
žmonių reikėjo atvilkti 35 tonų 
akmeni? (b. d.)

“Studentai”
šiaurinio lllinojaus universite

to istorijos profesorius Kiffin 
A. Rockwell straipsnyje “Kole
gijų chuliganai” rašo:

“Yra kvaila manyti, kad stu
dentai, kurie ardo uriiversitetus, 
yra pirmoje eilėje nekalti idea
listai. Nekaltybė ir idealizmas 
yra retos kokybės.

Kai kurie tų Studentų už De
mokratinę Bendruomenę (S/ D. 
Š.) yra išdavikai. Pagaliau, juk 
komunistų sąjūdis jau dvi gent- 
kartės kaip Įtemptai darbuojasi, 
naudodamiesi fondais ir - aukš
tos kompetencijos internaciona
liniais patarimais. Rusija už sa
vo iškasčius turėtų laimėti ką 
nors panašaus Į Benediktą Ar
noldą ar Vidkuną Kvislingą. Ta
čiau ir tokių,‘atrodo, nedaug tė
ra. į,-.

Didžioji dalis riaušių univer-< 
sitetuose priežasčių yra nuobo
dulys ir vandalizmas. Jau 19 -j o 
šimtmečio kolegijų prezidentų 
— pa\ą7zdžiui Andrew WTiite — 
memuaruose randama pasibai

Being an American is comfortable.
After alb we do have more than any 

other country in the world.
But sometimes we get too comfort- 

able. We* take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn’t easy for us to 
get w’here we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter. ^ . _

O£ course, the great majority of 
Americans have great pride in thėir 
country.

Millions of them show their pride 
by buying U.S. Savings Bonds.

Through regular purchases where 
they work or bank, they’ve helped 
preserve our freedoms by investing in 
their country.

At the same time, they’ve been, 
storing up quite a nest egg for them
selves.

r U.S. Savings Bonds pay a guaran
teed return. And your investment is 
backed by the full faith and credit of 
the United States of America.

Also, the interest on Series E . Sav
ings Bonds isn’t subject to state or 
local.income taxes.

You can defer federal taxes on 
E Bond interest until you redeem the 
Bond.

If your. Bonds are lost, or stolen, 
destroyed, we simply replace* them 

without cost.
They’re safe.
They’re easy.
They’re automatic.
And they’re also a reminder. A re

minder that we all have to work hard 
to keep what we-have. >

Investing in your country will do 
just that

Think about U.S. Savings Bonds.
It’s a way to keep our 

country from getting 
folded, spindled 
or mutilated.

. If they're lost, stolen, 
destroyed, we replace 'em.

lake stock in America 
Buy US. Savings Bonds

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608

sėtinų pranešimų . apie studen
tų piktadarystes, o mes grūdame 
į jau sausakimšai perpildytas 
kolegijas jaunuolius, kurie ten 
visiškai nebūtų, jei jie nebūtų 
nešte įnešti. Humanitariniai 
mokslai yra pasidarę suvertimo 
vieta visokiems niekam tiku
siems.

Kiekvieną savaitgalį pietinis 
Wisconsinas ir manau visas 
kraštas yra chuliganizuo  j amas;
savo partijas ruošiančių jaunik
lių, kurie pasismaginimui varta
lioja vieškelių užrašų lentas ir 
gyventojų laiškų dėžutes, mėto 
atmatas i namų kiemelius, ža
loja krūmelius ir daro ką įsima
no. šis kraštas visuomet turėjo 
tokių “nekaltų” jauniklių,, bet 
dabar mes jų turime didelę dau
gybę ir, savo kvailybei apvai
nikuoti, mes juos siunčiame Į 
kolegijas”.

Našliu kiubo veikla
'Chicago's našlių ir riašlitikių 

draugiško klubo svarbus susi
rinkimas Įvyks šį (penktadienį, 

1 am an American. 
Do not fold, spindle, or mutilate.

IL.-' - - -x 4ft
z-"

kovo 13 d., Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd Št. Pradžia 8 
vai. vakaro. Nariai kviečiami 
gausiai susirinkti, nes yra svar
bių reikalų. Kaip tik kitą die
ną, (atseit, kovo 14) klubas 
rengia. St Patrick© šokių va
karą. Nors tam vakarui komi
sija yra pasirengusi, bet gali 
būti ir trūkumų. Jei jų būtų, 
tai susirinkimas juos aptars ir 
pašalins.

i šokių vakare--turėsime Jur- 
įgio Joniko orkestrą. Atsilankę 
'svečiai bus šauniai, pavaišinti. 
Veiks laimės šulinys, kuriam 
įvairių dalykėlių paruošė haš- 
liukės.-

šbkių vakarui surengti ko
misiją sudaro Onutė Condiix,
Julė Pocius ir Jonas Jonikas. 
Tiek klubą nariai, tiek jų drau
gai ir pažĮštąmi kviečiami at
silankyti. Vakaras Įvyks Hol
lywood salėje. Prasidės 7 
vai. vakaro. A. Jiisas

«. a i» y k "nauji "KiAS ■* - ’ 
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J. LUKOŠIUS

Tautos fondo pirmininkas dipl. 
agronomas T. Šidiškis, St. Tei- 
serskienė, Birutė Kleihaitė (tė
vai-gyvena Chicagoje), Rajaus- 
kienė ir Jonas Riteris. Erdmo-

Prieš mirdamas Erdmonas Si- ‘ anksčiau buvo palaidota keletas 
monaitis gyveno Hemsbache, ku- lietuvių: buvęs Kauno advoka- 
ris yra vos ketvertas kilometrų tas ir Vokietijos lietuvių bend- 
nuo Huettenfeldo. Įsigytoje lie-i ruomenės pirmininkas dipl. tei- 
tuvių nuosavybėje, dabar pava- sininkas Juozas Bataitis, buv.

- -

•3 . i i

Prie a. a. Erdomono Simonaičio paminklo kalbą sako 
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas iš New Yorke.

Foto kun. J. Dėdino

Paminklinis'akmuo ant Erdmono Simonaičio kapo.
Foto kun. J. Dėdino

dintoje Romuva, jau prieš 15
metų veikia Vasario 16 gimna
zija ir yra įsikūrusi Vokietijos 
lietuvių bendruomenės būstinė.

Tos abi institucijos, pasiro
do, yra didelė trauka ne tik gy-Įnas Simonaitis yra 7-tas ir pats 
viems, bet ir įnirusiems tautie
čiams, ypač tiems, kurie tamp
resniais ryšiais buvo su tomis 
institucijomis susiję, čia jau

žymiausias lietuvis, kurio palai
kus priglaudė Huettenfeldo ka
pinės.

Lietuviu visuomenės aukomis

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

Kieti viršeliai — $4,00, minkšti —*$3.50. 404 puslapiai.

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, g

Prašome'siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: |
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. |

•-J . - • - §

įrengtos paminklinės antkapio to), nes velionio palaikai neža- 
lentos atide,''rimo iškilmės įvy- da čia visą laiką pasilikti. Kai 
ko š. m. vasa. .o mėn. 21 d. 14.00 tik Lietuva bus laisva, urna bus 
vai., t. y. beveik po metų, kai perkelta į. tautines kapines Klai- 
čia buvo palaidota (1969.III.16) 
urna su velionio pelenais.

Diena pasitaikė labai lietinga. 
Iki pietų lietus pliupte pliupo. Iš
kilmių organizatorius ir Erdmo
no Simonaičio fondo komiteto iž
dininkas mokyt. Fr. Skėrys bai
minosi, kad tokią dieną niekas 
neatvyks. Bet nepaisant blo
giausio oro, 2' vai. po pietų po 
kapinių koplyčios pastoge susi
rinko per 50 asmenų, buvusių ar
timesnių ar tolimesnių velionio 
pažįstamų bei draugų. Kai mi
rė atskubėjo net iš kitų kraštų.

Iškilmes pradėjo mokyt. Fr. 
Skėrys, Apreiškimo 14, 13 per
skyrimų skaitymu ir malda. Vi
si kartu sukalbėjo Tėve mūsų... 
Savo kalboje Fr. Skersy s primi
nė paskutines velionio dienas.
1968 metais lapkričio mėn. 2 d. 
Simonaitis buvo gražiai pagerb
tas lietuviškosios visuomenės ir 
draugų Romuvoje ir Hemsbache 
surengtomis iškilmėmis. Mirė
1969 m. vasario mėn. 24 d. Wein- 
heime širdies smūgio gatvėje iš
tiktas. Vasario 28 d. jo palai
kai paversti pelenais Mannhei
mo krematoriume. Po vienerių 
metų nuo didžiojo mažlietuvio 
mirties atidengiama antkapio 
lenta. Ji kukli (švediško grani-

S

Visame pasaulyje šeimininkės turi skalbinių plovimui, tarsi nustatytą vieną dieną savaitėje. An
glijoje, kaip susitarusios, jos skalbia pirmadieni lis, o Hong Konge, kaip šiame paveiksle matoma, 
visuose keturiuose namo aukštuose skalbiniai iškabinami sekmadieniais. Viename aukšte paka

bintas tik rankšluostis. Fotografas sako, kad ten gyvena viengungis.

■
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pėdoje. Kalbėtojas išreiškė vil
ti, kad jis pats, per urnos lai
dojimą padarytą pasižalėjimą, 
galės tai padaryti, tačiau, jei 
tos dienos nebesulauktų, tai jau
noji mažlietuvių karta turėtų 
jo pažadą' įgyvendinti. Išreiš
kė padėką visiems tautiečiams 
čia Vokietijoje ir užjūryje, sa
vo auka prisidėjusiems prie ant
kapio įrengimo. Pranešė, kad pa
minklinės lentos projektą pada
rė “Lietuvos Pajūrio” redakto
rius Ansas Lymantas iš Mon- 
trelio, Canada. Jį patvirtino Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos centras Montrealyje.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas iš New Yorko savo 
kalboje atkreipė dėmesį, kad šios 
dienos oras atitinka susirinku
siųjų nuotaikas. Tačiau tvirtos 
asmenybės ir tautos ne nuotai
komis gyvena. Simonaitis pa
minklą pats pasistatė lietuvių 
širdyse^ ir istorijoje. Velionis 
siekė ne kovos, bet sugyveni
mo su savo kaimynais. Jo palai
kus priglaudė žemė tautos, ku
riai jis norėjo pasakyti, jog kiek
vienas žmogus, kiekviena tau
ta turi su savo kaimynais taip 
elgtis, kaip ji norėtų, kad su 
ja būtų elgiamasi. Kaip žmonės, 
taip ir tautos turi' džiaugsmo ir 
liūdesio valandas. Nelaimės iš
tinka ne tik mažas, bet ir dide
les tautas. Su visomis tautomis 
mes ieškome sugyvenimo, nepa- 
žeidžiančio mūsų teisiu. Toks 
buvo ir velionio šūkis.

Dr. A. Gerutis iš Berno (Švei
carijos) pažymėjo, kad Huetten- 
feldas yra vieta, kur susitinka 
gyvieji lietuviai. Bet čia yra 
radę amžiną poilsio vietą ir ke
letas mirusiųjų mūsų tautiečių. 
Iškiliausias jųjų — Erdmonas 
Simonaitis. Jo vardas auksinė
mis raidėmis įrašytas į Lietuvos 
istoriją. Jis beveik prieš 50 me
tų parodė didelę drąsą ir patrio
tizmą, stodamas priekyje su
kilimo, turinčio tikslą prijungti 
Klaipėdos kraštą prie motinos 
Lietuvos. Sukilimas savo tikslą 
pasiekė. Simonaičiui už savo pa
triotinę veiklą teko skaudžiai 
nukentėti, kai šiame krašte įsi
galėjo jėgos garbintojai naciai. 
Velionis perėjo koncentracijos 
stovyklų pragarus, kurie neįs
tengė palaužti jo lietuviškos są
žinės ir širdies. Ir po karo jam 
padaryta skriauda nebuvo atitai
syta. ši granito lenta gali pa
virsti dulkėmis, bet Erdmono 
Simonaičio vardas liks mūsų 
tautos atmintyje, kol ji bus gy
va. Kiekvienas lietuvis lenks 
galvą prieš šį kapą. Linkėjo, 
kad velionio pelenai būtų nu
gabenti ten, kur jų tikroji vie
ta: auksiniame Baltijos pajūrio 
smėlyne.

Jonas Glemža iš Stuttgarto pa
reiškė pagarba velioniui nuo tų 
organizacijų, kurias jis steigė ir1

kuriose dirbo, būtent — Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus, Labda
ros draugijos, Lietuvių klubo, o 
taip pat ilgamečių bendradarbių 
ir bičiulių, kurie dėl ligos šian
dien negalėjo atvykti — dr. P. 
Karvelio ir J. Norkaičio. Glem- 
žos žodžiais, Simonaitis bus ger
biamas ir minimas. Tenka tik 
apgailestauti, kad taip maža tė
ra jo įpėdinių mažlietuvių, ku
rių ir čia nedaug tesimato. Juk 
į Vokietiją, atvyko jų apie 150,- 
000. Kvietė tęsti ir plėsti tuos 
kelius, kuriais velionis ėjo. į

Cleveland© lietuvių laiškas

Iškilmių organizatorius Fr. 
Skėrys perskaitė iš Cleveland©, 
JAV,' gautą laišką, kuriame ka
ligrafiškai įrašytas šis tekstas:

“Didysis ir Nepamirštamas 
Lietuvi, Erdmonai Simonaiti! 
šiandieną šventinamas ir ati
daromas Tau paminklas. Su vi
su nuoširdumu į šį Tavo atmi
nimą jungiamės ir mes JAV 

■ Cleveland© reziduojančių ir vei
kiančių lietuvių organizacijų at- 
stopai ir Klaipėdos laisvės sukili
mo dalyviai. Tu savo pavyzdžiu, 
tėvynės meile, valstybiniu ryžtu 
ir neišnykstančios reikšmės tau
tiniais darbais rodai mums kelią 
į Lietuvos prisikėlimą ir nau
ją gražų rytojų. Lenkdami prie 
Tavo kapo galvas, liekame nepa
mirštamai dėkingi, ir budėsime 
dėl tėvynės laisvės taip, kaip Tu 
kad budėjai ir kovojai”.

Pasirašė: Pasaulio Lietuvių 
; Bendruomenės vardu St. Barz- 
: dūkas; JAV LB 2-os Apylinkės 
lietuvių vardu K. žiedonis; Lie
tuvių Veteranų “Ramovės” sky
riaus vardu V. Knistautas; Jū
ros skautų vardu D. Kizys; Lie
tuvių Klubo Direkcijos vardu 
J. Malskis; Sportininkų “žai
bas” Klubo vardu A. Bielskus; 
ALT Sk. Valdybos vardu K. žie
donis; Ateitininkų vardu V. 
Akelaitis. SLA 14 kuopos vardu 
Vytautas Braziulis; JAV LB 
Ohio Apygardos Valdybos pir
mininkas Dr. A. Butkus; Ame
rikos lietuvių senųjų ateivių 
vardu K. S. Karpius; LTM Čiur
lionio Ansamblio vardu A. Mi
kulskis ir V. Plečkaitis; Tau
tinės sąjungos., skyriaus vardu 
J. Nasvytis; ?.Balfo skyriaus ir 
direktorių vardu E. Stepas; Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio var
du J. Virbalis; SLA 136 kuopos 
vardu V. Braziulis; JAV LBl-os 
Apylinkės , vardu F. Eidimtas; 
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gijos vardu Dr. E-. Druktenis; 
DLK “Birutės” Karių Moterų 
šeimų Draugijos vardu V. Na- 
gevičienė; Lietuvių Fronto Bi
čiulių vardu J. Mikonis; Pilėnų 
skautų tuntas A. Meilus; Nerin
gos skaučių tuntas N. Kersnaus- 
kaitė; “Dirvos” vardu Vytau
tas Gedgaudas; Sandaros 18 
kuopos vardu J. Daugėla ir Klai
pėdos Krašto Laisvės Sukilimo 
dalyviai — A. V. Jonaitis, F. 
Eidimtas, Vytautas Braziulis, 
J. Gatautis. ,

KOVA SU TERŠIKAIS

Naujai susiorganizavusių 
grupių, kaip tai “Kampanija 
prieš teršimą”. “Piliečių suki
limas prieš teršikus” atstovai 
ir apie 25 individualūs Chica
gos piliečiai pasisakė Illino- 
jaus komercijos komisijoje 
prieš šios kompanijos beato
dairišką oro teršimą savo Įmo
nių kaminų dūmais. Kompa
nija negali reikalauti kainų

kėlimo, kuri pati teršdama ;ų 
linką žaloja žmonių sveikai 
pareiškė komisijai liudytoji 
praeitą antradienį. Apklaus 
nėjimuose Northwestern un 
versitete dalyvavo virš lt 
žmonių. Komisija savo sprei 
dirną padarysianti anksčiai 
šiai tik po kokio pustrečio m< 
nėšio.

pirmininkas kunigas K. Burbu
lis iš Chicagos savo laiške pri
minė praeitos vasaros dieną, kai 
jis lenkė galvą prie Erdmono Si
monaičio kapo, ir linkėjo, kad 
šaltas granito paminklas pri
mintų Lietuvos vaikams, jog rei
kia mylėti Tėvynę gyvenimu ir 
darbais. Prof. dr. Z. Ivinskis iš 
Bonnos laiške Erdmono Simo
naičio fondo komitetui išreiškė 
pasitenkinimą., kad žymusis Ma
žosios Lietuvos veikėjas, kuris 
yra nusipelnęs reikšmingo pa
minklo gimtojoje žemėje, neuž- 
delsiant susilaukė antkapio, žen
klinančio vietą, kur ilsisi jo pa
laikai. Užtikrino, kad velionio 
prisiminimas ilgai bus gyvas 
lietuvių tautoje. Iškilmių proga 
laiškus atsiuntė dr. med. V. W. 
Didžys iš Altonos (Australijos), 
M. Nagys iš Chicagos, Ignas 
Smigelskis (sukūręs tai dienai 
eilėraštį) iš Vokietijos, Irma Mi
lerienė iš Waldmuehlbacho, M. 
Mertinaitis iš Heidelbergo, dr. 
J. Remeika iš Mannheimo, Mei- 
žys iš Wiesbadeno, J. Matulai
tis iš Grafenwoehr ir kiti.

Iškilmės baigtos visų sugie
dotu tautos himnu.

Iškilmes trumpai suminėjo 
kai kurie vokiečių dienraščiai, 
kaip “Rhein-Neekar - Zeitung” 
Heidelberg, “Lamperheimer Zei
tung”," “Darmstaedter Echo”, 
“Frankfurter Neue Presse” ir 
kiti.

Po $10,000 baudos kasdiej
Federalinė vandens teršia 

kontrolės administracijos k 
misionierius David Dominic 
kalbėdamas Michigan© uni ve 
sitete Ann Arbor, pareiškė, k: 
dabar Kongrese svarstomų 
įstatymų miestai už aplink 
teršimą turės mokėti baud; 
po $10,000 už kiekvieną dien 
jei neskubės pašalinti teršin 
priežasčių. Studentus jis p; 
ragino “ne sėdčdti ir dejuoti 
problemomis skųstis, o ką no 
daryti”, pasinaudojant nai 
juoju aplinkai saugoti Įstal 
niu.

Oro teršimo kontrolieriai
Nuo ateinančio mėnesio Cb 

cagos mieste pradės veikti gr 
pė savanoriu civilinių “dūn 
stebėtojų” — oro teršimo kon 
rolės Įstaigų talkininkų. Pr 
džiai paruošiama grupė iš ! 
asmenų, kurie apeidami s; 
skirtus rajonus seks ir pran 
kontrolės Įstaigoms pastebėt 
teršikus. Tie asmenys bus ti 
jų dienų kursuose apmok? 
panašiai kaip reguliariai mie 
to teršimo kontrolės inspekt 
riai. Jie turės teisę ne tik skų 
ti aplinkos" teršėjus, bet ir tei 
me prieš juos liudyti, pasai 
Poston, Chicagos miesto apli 
kos kontrolės komisionierit

SKAITYK PATS IK PARA GIS
KITUS SKAITYTI
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"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
dainelių ir šokių, 16 psi. Rinkiny!*

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. Čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

tik $1.00.

1. Rinkinys lietuviškų liaudies
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

Šis gaidų rinkinys kainuoja

Šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei alsių* 
site čekj arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 eentus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiųsime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

Laiškai iš visu kontinentu

“Lietuvos (Pajūrio” redakto
rius Ansas Lymantas užsakė gė
lių ant velionio kapo. Iš jo laiš
ko buvo perskaityta ištrauka, ku
ri šitaip skambėjo:

“Tai jau metai, kaip Erdmo
no Simonaičio nebėra gyvųjų 
tarpe. Atrodo, lyg vakar dar su 
juo kalbėjomės ir dalinomės maž- 
lietuvių rūpesčiais ir vargais, 
šiandien liko gyvas tik jo balsas 
magnetofono juostelėse. Jis bu
vo neeilinis žmogus, visą savo 
gyvenimą užrašęs lietuvybei ir 
Mažajai Lietuvai. Mane ypatin
gai imponavo vienas jo charak
terio bruožas: kovoti, gyventi ir 
džiaugtis atsiektais laimėji
mais, o iš kitos pusės — kant
riai nešti likimo uždėtus perse
kiojimus ir būti patenkintas sa
vo gyvenimo vakaru, nors jis 
buvo ir nedatekliais atžymėtas. 
Toks jis man liks atmintyje ir 
kol ateinančios kartos jam ati
dengs kapo paminklą ąžuolų pa
unksnyje, gražiame Nemuno ir 
Pajūrio krašte, tebūnie globoja
ma ir saugojama ši laikinoji jo 
atilsio vieta Huetenfelde, netoli 
lietuvių kultūros židinio Vasa
rio 16 gimnazijos”.

Lietuvių evangelikų tarybos
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KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl_______ ______________
3. M. Zoščenko, SATYRINIS NOVELĖS, 199 psl....................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

154 psl
7. Prof. V. Biržiška,” ŠENUJŲ’ Li’ĖfŪVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl................ $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. SI. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ..._.............. .............

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai............... ........................................ ... ............ _

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ____ _________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 153 psl., minkštais

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

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

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS’ JANKUŠrbiografija,~»4'Mi
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psl
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.' ’""’.’Z

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

orderiu, šiuo adresu:

211 psl.

ss.oo 
S3.00 
$2.00

$12.00 
$4.00

$130

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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Spauda okupanto tarnyboje
Sovietų karo jėgoms okupavus kuri kraštą, tankų ir 

pėstininkų divizijas seka sovietų policijos batalijonai. 
Kartu su policija į naujai užimtą teritoriją įvažiuoja ir 
sovietiniai laikraštininkai. Taip buvo Vengrijoje, taip 
buvo Čekoslovakijoje, pagaliau taip buvo ir rusų pa
vergtoje Lietuvoje bei kituose Pabaltijo kraštuose. So
vietų policijos atgabentas laikraštininkas privalo padėti 
okupantui Įsistiprinti, o vėliau išnaikinti bet kokį pasi
priešinimą. Ko nepajėgia padaryti sovietų karo jėgos ir 
policija, tai privalo padalyti sovietinis laikraštininkas.

Sovietinio laikraštininko darbas labai sunkus ir ne
dėkingas. Teisybė, jis labai gerai apmokamas, jam duo
damos privilegijos, bet valdžiai tarnaujantis laikrašti
ninkas tampa okupanto bendradarbiu, jis nustoja žmo
nių pasitikėjimo. Gyventojai pradeda laikraštininko bijoti, 
kaip jie bijo rusiško policininko. Laikraščiai tampa ne 
informacijų ir įvairių naudingų žinių tiekėjai, bet ofi
cialių pranešimų ir ataskaitinių kalbų spausdinto jai. Ne
įdomios tos ataskaitos, neįdomūs pasidaro ir dienraščiai. 
Rusai spausdina “Tiesos” didžiausius kiekius, bet niekas 
jos neperka. Labai retais atsitikimais išperkamas nume
ris, kai jame yra kokia įdomi ir svarbi žinia, bet jeigu 
ištisais puslapiais eina kurio komisaro kalba, tai dien
raštis neįdomus. ■ i

Šių metų kovo 5 d. Vilniuje leidžiamoje “Tiesoje” 
Juozas Baldauskas parašė ilgoką straipsnį laikraštinėmis 
temomis. Jis paliečia laikraščius, įdomias ir neįdomias 
temas. Tame rašinyje jis šitaip samprotauja:

“Skaitytojas mėgsta rajoninį laikraštį. Jis — 
artimiausias, čia dažniau pagiriami, pakritikuoja
mi pažįstami, darbo draugai, čia aprašomi rengi
niai, kuriuose pačiam tenka dalyvauti, čia nemaža 
informacijos, labai reikalingos rajono gyvenimui”. 
(“Tiesa”, 1970 m. kovo 5 d. antras pusi.)
Rusai, arba jų pastatyti žmonės, kontroliuoja visą 

okupuotame krašte leidžiamą spaudą. Bet spaudos pus
lapius prirašyti ir juos akylai kontroliuoti ne toks jau 
lengvas dalykas. Reikia turėti gabių ir patyrusių žmonių. 
Pačius ištikimiausius sukišo į centrinius partijos orga
nus, bet provincijose nėra patyrusių žmonių.

Okupuotoje Lietuvoje_ gaunasi labai keistas feno-

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

trims mėnesiams  $4.50 
vienam mėnesiui  $1.50

Kanadoje;
metams _ $18.00
pusei metų $10.00
vienam mėnesiui .  $2.00

Užsieniuose:
metams ____ .—-■ $21.00
pusei metų---------------------  $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

7. PATS NESIGIRK, TEGU 
KITI PAGIRIA

Marijampolės realinėje gim
nazijoje, aušrininkų organiza
cijos narių tarpe ir aušrininkų 
vadovaujamoje “bešalių” or
ganizacijoje buvo labai stip
riai prigijęs senas lietuvių pap
rotys: pats nesigirk, tegu tave 
kiti pagiria.

Šitas paprotys tiek giliai bu
vo šaknis įleidęs, kad jis ne
jučiomis tapo jaunimo elgse
nos norma. Visi žinome, kad 
jaunimas kartais mėgsta pasi
girti,bet vargas būdavo tam, 
kuris gerai pašokęs, gražiai 
pakalbėjęs, apvalęs kiemą, 
padėjęs bėdon ar nelaimėn 
patekusiam draugui pirmas 
pasigirdavo. Tokiam 
prisegamas pagyrūno

būdavo Į smarkiai polką šokdavo, daž- 
vardas,-nai pereidama į pasiutpolkę,

a.—.y.- ...... 1.11 ui mimmi ii tf i ill

menas. Laikraščių, kuriuose sėdi geriausi ir okupanto 
riebiausiai apmokami laikraštininkai, žmonės nemėgsta. 
O provincijose, kur redaktoriai ne toki ištikimi ir kur ži
nios ne visuomet prisilaiko partinės linijos, laikraščiai 
labiau mėgiami. Partijos pareigūnai kritikuoja rajonų 
laikraščius. Tas pats Baldauskas pamini Jurbarko kom
partijos sekretorę V. Daujotienę, kuri rajono laikraštė
lyje pasigenda “informacijos, turinčios pažininę, idėjinę 
ir auklėjamąją vertę”.

Baldauskas nurodo, kad praeitais metais Panevė
žyje komunistų leidžiama ‘Tėvynė” paskelbė sąrašą įmo
nių ir organizacijų, kurios, klausydamos atitinkamų 
miesto organų nutarimų, turėjo “šefuoti” kelis rajono 
ūkius. Ne tik “šefuojamų” kolchozų darbininkai, bet 
ir vadovybė norėjo žinoti, kokios rūšies bus tas “šefavi
mas”, kokios paramos tų įmonių “šefuojami”, ūkiai ga
lėjo tikėtis. Niekas nežino, kuo tas “šefavimas” pasibai
gė. Iš viso, niekas nežino, ar tie ūkiai gavo kokią para
mą iš tų įmonių ar negavo jokios. Reikia neužmiršti, kad 
mintis “šefuoti” ūkius kilo ne pačiose įmonėse, ne įmonių 
darbininkų tarpe, bet ji buvo Panevėžio komunistų par
tijos vadovybės įmonėms primesta. Greičiausiai darbi
ninkai į tuos kolchozus nevažiavo, bulvių nekasė ir jo
kios paramos neteikė. “Tėvynei” nebuvo kas rašyti. Bal
dauskas to nesupranta. Lygiai kaip tame pačiame laik
raštyje buvo paskelbtas garbės pažymėjimus gavusių 
komunistų sąrašas, bet nepasakyta, už ką tie “garbės 
■pažymėjimai” jiems buvo suteikti. Ir čia Baldauskas ne
suvokia, kad provincijos organo redaktoriui galėjo atro
dyti, kad pažymėjimai įteikti už negarbingus darbus, tai 
apie juos neverta ir rašyti.

Baldauskas pataria rajonų laikraščiams “ugdyti 
gamybinį ir politinį darbo žmonių aktyvumą”, brautis 
giliau į rajono, atskiro kolektyvo gyvenimą. Jis nepa
galvoja, kad komunistams ir jų paskirtiems agentams 
Įsibrovus į rajonų gyvenimą, rajonų laikraščiai taps to
kiais pat neįdomiais tuščios propagandos lapais, kokiais 
šiandien yra sostinės dienraščiai.

Juo toliau kuris rajonas nuo rusų okupacijos cent
rų, tuo to rajono laikraščiai įdomesni, nes rusų kontrolė 
ten silpnesnė, o laikraštyje dirbantieji žmcaės aprašy
mams gali pasirinkti įdomesnius kasdieninio gyvenimo 
įvykius.

kuris ne taip greitai atlipdavo. 
Ši elgsenos norma buvo taiko
ma ne tik aukštesnėse klasėse, 
bet ir žemesnėse. Jei gimnas
tikos metu greičiau nubėgsi, 
ristynių metu savo kaimyną 
paklojai ant nugaros, susirin
kime ištraukei rimtesnius ar
gumentus, suformulavai logiŠ- 
kesnes išvadas, išplatinai dau
giau atsišaukimų, perskaitei 
daugiau knygų, parašei geres
nį pažymį atnešusį rašinį, tai 
pats nesigirk. Tegu tave kiti 
pagiria, tik ne pats. Daugeliui 
šis paprotys tapo gyvenimo 
norma, kitiems jis išgaravo.

Gimnazijoje tokios elgsenos 
normos, kiek prisimenu, lai
kėsi ir Mikasė Navikaitė. Ji

Brighton Parko Lituanistinė mokykla mini Vasario 16-tą dieną.
Foto M. Nagio

galėjo skubiai žingsniuoti, mo
kėjo platinti ruošiamų vakarų 
bilietus, greitai skaitydavo 
knygas, gerai tvoras ir duris 

rašiusi. Jeigu ne dėl ko kito, 
tai bent dėl to, kad ji Į labai 
jau nepatogią padėtį pastato 
tuos vyrus ir moteris, kurie su 
ja buvo vienoje klasėje, ir ku
rie neužmiršo Mikasės vargų 
ne tik su matematika, bet ir su 
kitais dalykais.

Pos mus klasėje buvo tik 
vienas mokinys, kuris i mate
matiką galėdavo nepažiūrėti. 
Tai Aleksandras Zujus. Jis bu
vo nepaprastai gabus, mėgda
vo matematiką ir matemati
kos vadovėlį išbraižydavo 
daug toliau negu klasė. Jis tu
rėjo net kelis matematikos va
dovėlius. Jam buvo žinomas ne 
vien mokytojo aiškinamas da
lykas, bet jis nusivokė ir apie 
būsimas teoremas ir dėsnius.. 
Išėjus mokytojui, visi kreipda- 
vomės į Zujų, kad paaiškintų 
neaiškias vietas. Išskyrus Zujų, 
klasėje visi turėdavome mate
matikos pasižiūrėti, kaip tu
rėdavome pasižiūrėti ir į kitus 
dėstomus dalykus.

Realinės gimnazijos moki
niai galime džiaugtis, kad tu
rėjome gerus mokytojus. Tu
rime pripažinti, kad visų daly
kų mokytojai buvo geri, mokė
jo mokyti. Lietuvių kalbą pas 
mus dėstė mokytojas Adomas’ 
Lastas, o vėliau, kai jis išva
žiavo i Kauną, lietuvių kalbą 
dėstė Juozas Žiugžda, tais lai
kais pats pas J. Jablonskį stu
dijavęs. Mokytojo Lasto kal
bos žinojimas buvo Įgimtas, 
papildytas mėgiamom mokslo 
žiniom. Žiugždos kalbos pa
žintis Įkalta mokykloje. Jis 
dėstė gimnazijoje, bet kartą Į 
savaitę važiuodavo Į Kauną.

Lietuvių kalba, kaip ir ma
tematika, jai. “sekėsi”, bet ji 
ne visuomet Į lietuvių kalbos 
vadovėlius pasižiūrėdavo. Ji,

aplipdydavo atsišaukimais, bet 
gimnazijoje niekuomet nepasi- 
girdavo šiais darbais. Jai pa
tikdavo, kad kiti.ją pagirdavo, 
bet pati tais laikais nesigirda- 
vo.

Vėliau, kai Mikesė pateko Į 
kitokią aplinką ir atsidūrė 
tarp visai kitokių žmonių, šis 
senas lietuviškas paprotys pas 
ją išdilo. Ji, matyt, Įsitikino, 
kad kartais reikia ir pasigirti. 
Jeigu ji pati nepasigirs, tai 
vargu kiti ras reikalo ją pagir
ti. Visi žinome, kad komunis
tams pasigyrimas tapo neat
skiriama gyvenimo ir kovos 
dalimi. Jeigu komunistas -ne
pasigirs ir neatraportuos apie 
atliktą darbą, tai koks nors 
sekretorius dar gali visus nuo
pelnus susižerti. Ne vieną kar
tą įtai yra padaręs Stalinas, 
Chruščiovas ir kiti. Tą darė ir 
daro mažesnio rango komunis
tai.

Michalina Meškauskienė, Įsto
jusi į jų eiles, turi apsisaugoti 
ir kartas nuo karto pasigirti 
atliktais žygdarbiais. Visa tai 
mes suprantame: Bet Mikasė 
pasigiria ir apie tuos laikus, 
kai ji nesigirdavo. Pasigiria 
apie tokius dalykus, kuriais 
jai girtis nederėtų. Matyt, kad 
tai daro iš įpratimo.

Savo, atsiminimuose Meš
kauskienė, pav. rašo: “Lietu
vių kalba ir literatūra man se
kėsi”. Tame pačiame atsimini
mų skyrelyje, tik truputi toliau, 
ji dar prideda: “Nors matema
tika man sekėsi, bet ir į ją, 
kaip ir i kitus dalykus, net ne- 
paži ūrėdava u”.

Mikasė, susižavėjusi kokia 
knyga ar kuriuo kitu dalyku, 
galėdavo į matematiką nepa
sižiūrėti, bet kad matematika 
taip jau lengvai jai būtų ėjusi,

tai jau kitas dalykas. Taip ga
li pasigirti tiktai Michalina 
Meškauskienė. Mikasė Navi
kaitė tokio dalyko būtų nepa

būdama suvalkietė, gražiai iš 
prigimties kalbėdavo, bet ne
žiūrėdama į kalbos pamokas, 
tos kalbos nenušlifuodavo. Jei
gu ji būtų kreipusi daugiau dė
mesio Į mokytojų Lasto ir Žiu
gždos dėstomą dalyką, tai kny
goje nebūtų palikusi stambo
kų klaidų. Ji, pav. rašo:

“Sužydę tulpės, konvalijos, 
karoliukai, gražiai nukarusios 
konkalicos... ” (21 psl.)

Nei Lastas, nei Žiugžda jo
kių būdu nebūtų praleidęs 
“sužydę tulpės”. Raudonu 
paišeliu jis būtų užrašęs “su
žydusios tulpės”.

Toliau rašo : “Kaip išgąs
dinti žvirbliai, mes'(mokinės) 
tūpėm Į savo suolus ir, sulaikę 
kvapą, laukėm” (72 psl.) Tu- 
pėt sulaikiusios kvapą, o ne su
laikę kvapą. M. Gudelis

šviesa iš dangaus apšvietė 
porą besislapstančių vagių

Chicagos policijai pasisekė 
sugauti du automobilių vagi
šius su helikopterio pagalba. 
Kai policija du vaikėzus už
klupo prie 8332 Paxton St, šie
du leidosi bėgti ir pasislėpė 
parko krūmuose ties 4240 
Crandon Ave. Policija per ra
diją pašaukė netoli prasken- 
dantį helikopterį, kurs smarkiu 
šviesos prožektorių vagišius 
apšvietė krūme susimetusius ir 
pranešė juos gaudančiai poli
cijai, kuri netrukus sučiupo 
vieną, o tas išdavė ir antrąjį.

KŪTVĖLA KIRPYKLOJE
Užeiną Į plaukų kirpyklą kūt

vėla plaukais iki pečių nešinas 
ir klausia pirmo pasitaikiusio 
kirpėjo: “Ar tamsta man pakirp- 
si plaukus?” Kirpėjas aikterė- 
jęs, atsakė: “Nemanau, kad aš. 
Aš čia dirbu dar tik šeštas mė
nuo!”

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

V Dalis

Daug kur pakrantėse užtiksi žavius 
skardžius, gi ant ežero šiaurinio kranto 
dunkso didelis miškas, kuriame prisilaikė 
kumpakaklių arba genšių (Ardea cinerea) 
kolonija. \ irš miško būdavo galima maty
ti padangėse sklandantys tie didžiuliai 
paukščiai, gi paežerės meldynuose skar
denos! ilgakakliai baubliai (Botaurus stel- 
laris), o ežero vandenyse narstė būriai 
ančių, naru, kragu. Danguje virš ežero 
ratus suko vanaginiai paukščiai (Milons 
regalis), žuviniai ereliai (Pandion halia- 
etus), gi pakrančių senuose gluosniuose 
prisilaikydavo kukučiu seimai priklausą 
■budučiai (('pupa epops). kuriems lietu
viai tikrai nepagailėdavo įvairiausių vardų, 
vadindami juos dėdukais Jutliais, kuku
čiais," dudučiais, kikučiais ar kuodagal- 
viais.

Tačiau apylinkių gyventoju pasidi
džiavimas buvo dvi poros gulbių, kurios 
ežere kas metai perėdavo ir vėlyvą vasarą 
išsivesdavo savo jauniklius pasivaikščioti 
ežero pakrantėse prie Ežerėliu kaimo. Be
je, paežerės miške, prie girininko sody
bos, aukštoje eglėje savo lizdą turėjo susi
krovęs ir sakalas keliauninkas (Palco pe- 
regrinus).

Goldapgaro ežere taip pat gausu žu-

Guobą alėja Upaltės saloje Mauro ežere.

vies. Kaip Ežerėlių kaimo gyventojas Prič- 
kus Audiršius pasakoja, iš ežero būdavo 
išvelkama daug žu<ų. Žiemos metu tinklus 
tekdavo vilkti po ledu ir tokioje žvejyboje 
dalyvaudavo visi kaimo gyventojai. Tink
las būdavo virš tūkstančio metrų ilgio ir 

iš pradžių jis būdavo traukiamas vindo 
pagalba ir tik baigiant vilkti sukibdavo ke
turiasdešimt tvirtų kaimo vyrų rankų, 
traukdami tinklą prie eketės ežero pakraš
ty. Kiekvienu tokiuo vilkimu būdavo iš- 

I traukiama po 30 — 60 centnerių žuvies, gi 
j 1942 metais, jau žiemai einant prie galo, 

buvo užgriebtas “karpių lizdas", davęs 
530 centnerių žuvų. Žvejai užtruko tris 
dienas, kol visos tos žuvys buvo iš tinklo 
išsemtos ir pergabentos į žuvų laikymo ba
seinus.

Iš skaitlingų mažesnių šios apylinkės 
ežerėlių galima būtų paminėti Pažiezdrės 
ežerą, 130 ha ploto. Vilko ežerą (Wilkus- 
See) ir keturis Kūčių ežerėlius: Kreivąją, 
Baltąją. Giliąją ir Juodąją Kūtę. Iš Pažeiz- 
drės ežero į Stringelio ežerą tekančios Za- 
pinės (Sapine) upės apylinkėse mėgdavo 
burtis į taborus ir stovyklauti į turgus Un- 
guron, Galdapėn ir Lėciun vykstą čigonai. 

; Stringelio ežeras yra 414 ha ploto ir tik 
' siaura sąsmauka jį skiria nuo Mauro ežerų 
grupei priklausančio šventaseičio ežero. 
Šioje sąsmaukoje yra išsistatęs šventės 
(Schwenten) kurortinis miestelis su vieš
bučiu svečiams.

Yra teigiama, kad tie pavadinimai su 
“švents” šaknimi yra labai seni ir susieti 
su čia kadaise buvusia senųjų prūsų ir lie
tuvių giminiu alkviete, ar su kita šių 
apylinkių gyventojų didžioj pagarboj lai
koma pagonių kulto šventa vieta ir net 
šventykla, šiose apylinkėse taip pat yra 
ir grandinė žavių kalnų ir kalnelių, pri
klausančių Pilaukių kalnų (Pillacker Ber

yti grupei, kuriuose anose dienose galėjo 
I būti senovės lietuvių ir prūsų alkvietės, 
j nes jie savo kulto vietas rinkosi tarp kal- 
į nais ir kalneliais apsuptų ežerėlių. Vienas 
* iš tų Pilaukių grupės kalnų yra 219 m 
j aukščio ir yra laikomas pačiu aukščiausiu 
t kalnu Unguros apskrityje.

Nuo tų Pilaukių kalnų viršūnių atsive
ria nepaprastai žavūs vaizdai į plačias 
apylinkes, siekiančias Galdapės upės slė
nį, besivinguruojančios per pievas. Iš čia 
galima matyti ir Skališkių miškų masyvą, 
esanti Darkiemio apskrities ribose. 

Prieš daug tūkstančių metų, ledynme
čių pabaigoje, Pilaukių kalnai buvo milži-

žvejai Kadlupkos salos pakrantėje Kisainio ežere.

niško ežero pakrašty, dengusio visą šią apy
linkę, kartu su Mauro ežerais ir visais tais 
mažais ežerėliais tarp Galdapgaro ir Strin- 
gelio ežerų. To milžiniško ledynmečio lai
kų ežero apimtį galima ir dabar gana aiš
kiai matyti, žvelgiant nuo Pilaukių kalnų 
viršūnių į apačioje ankstyvo rytmečio 
ūkuose skendinčias plačias šių vietų apy
linkes.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A n H E N A S*
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždažyta. 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rez. tel. 2394683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

DR. S. BIEŽIS
Tslefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

RezitL: 388-2233
OFISO VALANDOS.

šake-pasakžbuvo iškabinti Chica- 
iiagarsė- 

pan-

left: 
os “seplvniu

apie pusvalandį, o diskusijos’jusio Bobby Seale ir kitų 
užtruko virš valandos laiko. 
Diskusijose dalyvavo senimas 
ir jaunimas drauge. Jaunimas 
pasižymėjo sąmoningumu ir 
taktu. Diskusijų metu buvo 
kiek nukrypta ir nuo paskaitos 
temos, išbėgta į “lankelę”, bet 
neilgam... Jaunimas buvo už
klaustas, kaip jis žiūri — ver
tina jam liberalų peršamus an- 
tipatriotinius, antitautinius 
mitus? Į mūsiškę greiminę fi
losofiją," kuri paneigia tautines 
aspiracijas, atmeta valstybines 
sienas... Į šį klausimą jauni
mas atsakė, kad lietuviškas 
pasaulis (mokykla, organiza- 
ciia) JI politiškai neparengia 
ir todėl neretas mūsiškis, pa
tekęs į universitetą,, visai ne
jučiomis pakliūna į politinius 
ir kitus spąstus...

Jaunimas kėlė ir Lietuvos 
nepriklausomybės -minėjimo 
reikalą. Pasisakė prieš pasenu
sią, ilgomis, bereikalingomis 
kalbomis varginančią minėji
mo formą. Pasiskundė, kad šią 
ir kitas šventes ar paradus or
ganizuojant jaunimas yra pa
liekamas už organizacinio ko
miteto ribos: kviečiamas tik 
dalyvauti, tik ‘ reprezentacinį 
dalinį atsiųsti. Kada yra jau
nimo teisės ir pareiga daly
vauti pačiame organizacinia-. 
me komitete, — šventės ar pa
rado planavime?

Po oficialių diskusijų vyko 
neformalus pasikeitimas min
timis tarp paskaitininko ir jau
nimo. Paunimas kalbėjo apie 
laiko ir aplinkos jam pastaty
tus ar primestus rūpesčius, 
problemas.

Paskaitą — diskusijas bai
gus, susidarė įspūdis, kad to
kio pobūdžio paskaitų -— dis
kusijų reikia daugiau. Reika
lų apstu, o kai jie neišaiškina
mi, dažnai visai bereikalingai 
kyla žiežirbos ir daugėja pro
blemų, kurių ir taip visada ir 
visur nestokoja.__ Tiesą pasa
kius, diskusijos ir sudaro pui
kiausias sąlygas keliamus rei
kalus pamatyti tikroje švieso
je ir padaryti teisingus spren
dimus. Tad reikia pasakyti dė
kui Chicagos apygardos valdy
bai už tokių paskaitų suorga
nizavimą. A. Beržienė

Lietuvių jaunimo organizacijų reikšmė
Ix Bendruomenės Ctliicagos 

Apygardos suorganizuotas ir 
vedamas paskaitų ciklas šei
mos ir švietimo metų temomis 
artėja prie užbaigos.

Itin gerai, moksliškai pa
rengtą paskaitą skaitė prof. 
A. Liaugminas tema: “Lietu
vybės išlaikymas šeimoje”. 
Praeitą penktadienį taip pat 
puikią paskaitą skaitė svečias 
iš Bostono, > Antanas Saulaitis. 
Tema: Jaunimo organizacijų 
reikšmė lietuvybės išlaikyme.

A. Saulaitis pavaizdavo mo
kyklinio amžiaus vaikų pieši
nius, liudijančius aplinkos tau
tinių faktorių - poveikį ir ats
pindį vaiko pasąmonėje. Pasi
sakė už tautinius aplinkos fak
torius, kvietė kreipti rimtą dė
mesį į lit mokyklą, jaunimo 
organizacijas, chorus, tauti
nius šokius ir t t. Bet pats stip
riausias lietuvybės ugdymo — 
išlaikymo faktorius, pasakojo, 
yra šeima.

Paskaitininkas gvildeno tau-
.Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, iinės grupes uždarumo ir atvi- 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal'susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9. antrad.. penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

rūmo klausimą. Pasisakė už 
atvirmą: kas gera, naudinga 
imti iš aplinkos. Kvietė tėvus 
savo vaikų akyse nenuvertinti 
gyvenamo krašto gyvenimo, jo 
mokslo, kultūros, papročių. 
Gyvenamą kraštą ir jo kalbą 
esą reikia vadinti ne svetimu, 
svetima, bet antrine, antriniu, 

Rez. Gi 8-0873 kaip tikrovėje ir jaučia svetur
DR. W. M. EISIN - EiSiNAs'gi“L“,^±%,„

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
- siliepia, skambinti MI 3-0001.

Paskaita tikrai buvo “up to
day”. Paskaitininkas, kalbėjo

lepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS Xi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tek Portsmouth 7-60CC 
Rebid, telef.: GArdėn 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 
antrad. ’ 2—4.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
' Aparatai - Protezai, Med. Ban

dažai. Speciali pagalba kolom* 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. SeštadienAis 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef.: P Respect 64084

t erų vadeivų paveikslai.
,i “Kas jam sakė, kad jus gali- 
i te ofise stimpinėti ir nieko ne
dirbti vien dėlto, kad aš jus 
porą, kartų pabučiavau?” nebe- 
kantraudamas bosas paklausė 
savo sekretorės.

Tax “Mano advokatas sakė”, atsa
kė ši nemeluodama.

PHOTOGRAPHER
Jei norite nuotraukomis Įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai panto 

šiame vestuvinius albumus. ;

AL’S CANDID PHOTO’S

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės, ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

Daugelis permoka 
mokesčius

Ben Franklin Income 
Service praneša, kad yra iš
leidusi brošiūrėlę su nurody
mais mažiausiai 20 atvejų, 
kur mokesčių mokėtojas gali 
gauti nuolaidų (dedukcijų) 
bet negauna, kadangi nežino, 
taigi permoka mokesčius.

Brošiūrėlė, pavadinta “Com
mon Income Tax Deductions 
You May Be Overlooking”, 
gaunama nemokamai bet ku
riame iš sekančių Ben Frank
lin ofisų: 3202 N..Cicero Avė., 
4417 Milwaukee Ave.; 5850 
Milwaukee Ave.; 7365 Clark, 
1961 W. Lawrence, 4244 North 
Ave. ir kt

Susirinkimų ir parengimų

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 15 dieną 1:00 
vai. po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St.% Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarsite klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Lietuviu Brighton Parko Motery 
Klubo Bunco ir kortų žaidimai įvyks 
sekmadienį kovo 15 d., 2:30 vai. p. p. 
Hollywood svetainėj, 2417 West 43rd 
St. Bus gražių dovanų, skanių užkan
džių ir gardžių gėrimų. Kviečia

Komisija ir Valdyba

Call and ask for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 5254)952 

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 vai. 
Trečiadieniais uždaryta...

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

PERKRAUSTYMAI .

Apdraustas perkrausima* 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Te!.: FRontiar 6-1882

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W., 67 th PI. WAIbrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO

$1500 j
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 i
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ! i

Panterų štabo būstinė?
Teisėjo varantais apsirūpi

nusi policija padarė kratą vie
name smėlio maišais fortifi- 
kuotame name Philadelphijo- 
je, Suimdama 7 panteras ir 
konfiskuodama jų ginklus — 
4 šautuvus ir 150 Jšovinių. 
.Apartmento viduje langai, 
durys ir sienos buvo smėlio 
maišais užtaisyti, paliekant 
skylutes šautuvo vamzdžiams.

DR. LEONAS SEI8UTIS 
PC’ŠLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vai • antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

IDR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A, M.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

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 telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
w

Buvusiai Lietuvoje mokytojai

^3 ES

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

Antanas Buškus ir šeima

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE „

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAGDALENAI GINTNERIENEI 
mirus, vyrui 
.užuojautą.

Antanui ir giminėms reiškiame mūsų gilią

Leokadija, Zelma, Stasys, Kastytis 
ir Algis JUŠKĖNAI

' ' -r ’ ./

Mylimai žmonai Magdalenai mirus, šauliui
■ ANTANUI. GINTNERIUI 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Š. S. Vytauto Didžiojo Kuopa

Mylimos žmonos .netekus, 
V-bos nariui

ANTANUI GINTNERIUI 
reiškiame gilią užuojautą

Šaulių S-gos Pirmininkas 
ir Centro Valdyba

JONUI PUNIŠKAI
mirus, reiškia giliausią užuojautą sūnui Hen- 

į rikui, dukteriai Hypatijai, broliui Aloyzui 
I bei jų šeimoms.

Aldona ir Vytautas Taurai

JONUI MACUI 
mirus, jo žmonai skausmo valandoje nuo
širdžią užuojautą reiškia

SUDEIKIS

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

AGNES MACAITIS

Pagal tėvus Voverytė

Gyv. 4334 So. Maplewood Ave. ?

Mięė 1970 m. kovo 11 d., 7:15 i į 
vai .vak, sulaukusi 76 metų am- i 
žfaus. Gimusi Lietuvoje, Ra- g ; 
šeinių apskr., Jurbarko parap., g 
Jakaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų, g ’ g
Paliko nuliūdę: vyras Jurgis, į| 

sūnus Jonas, marti Vanda, 2 J | 
dukterys: Lyda, žentas Pranas ir | 
jų šeima ir Anna, žentas Tonis į | 
ir jų šeima, 2 seserys: Mary 
Macaitis ir Elzbieta, gyv. Lietu- |
voje, 2 broliai: Kristopas ir Juo- | 
zas, gyv. Lietuvoje, kiti gimi- I į 
nės. draugai ir pažįstami. S

Priklausė švento Rašto Tyri- f j 
nėtojams, 1 g

Kūnas pašarvotas Petro Bie- S i 
liūno t koplyčioje, 4348 So. Cali- | | 
fomia Ave.

šeštadienį, kovo 14 dieną 9:45 I g 
vai. ryto bus lydima iš koply- 1 | 
čios i Lietuvių Tautines
pines.

Visi a. a. Mary Macaitis gi- | 
minės, draugai ir pažįstami nuo- S | 
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- g | 
dotuvėse ir suteikti jai pasku- i | 
tįnį patarnavimą ir atsisveiki- E | 
riimą. , | ?

Nuliūdę lieka: S g
Vyras, sūnūs, marti, 
dukterys, žentai, seserys, 
broliai ir giminės.

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

(LACKAWICZ)

MAGDELENA GINTNERIENĖ
VASIUKEVIČIŪTĖ
' Gyv. 3221 W. 61 Street

Mirė 1970 m, kovo 11 d., 4:10 vai. ryto. Gimusi Lietuvoje, Sintau
tuose, Šakių apskr. j

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Antanas, sesuo Aldona Paškevičienė su šei

ma, broliai — Vytautas ir Juozas Vasiukevičius su' šeimomis ir Dr. 
Algirdas Vasonis su šeima, pusseserė Antosė šuopienė su šeima, pus
brolis Dr. Justinas Dėdinas, krikšto duktė Joana Augienė su šeima 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Jonas su šeima.
Ketvirtadienį, 3 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Balfui.
šeštadienį, kovo 14 dieną 9 vaL ryto bus lydima iš koplyčios i 

šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Magdelenos Gintnerienės giminės, draugai ir pažistami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sesuo, broliai, giminės.

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

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpųblic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS naujienose

■K __ _____________________________
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Our company paid benefits include:

7-7747

2735 WEST 71st STREET

APDRAUDŲ

Mutual

,5
*

RZAL ESTATE FOR SALE 
Nat. J, leme — Pardavimui

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininkę Ir Darbininklę

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

• Life Insurance
• Paid vacation
• Profit Sharing

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

BEAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

į 2 KAMBARIŲ BUTAS su baldais 1-me 
aukšte su virtuve ir vonia beismante 
dirbančiam vyrui ar vedusių porai, 
Marquette Parke. Tel. 434-6889 nuo 

2 iki 8 vakaro. Pigiai , dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus,

L RŪDIS TeL CL 4-1050

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MANAGER
Experienced man'to manage a Small 
tool & die shop, also sales and quo
ting. Salary open — North side Area.

Call 792-2579 
after 5 P. M.

IŠNUOMOJAMAS gražus ir saulėtas 
butukas Brighton Parke vienam ar 
dviem suaugusiems. Skambinti pq 6 
vakare 737-9519. šeštadieniais visą 

dieną. .

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DON’T DELAY j— APPLY TODAY, 
f

Monday thru Friday. 9 A.M. to 3 P.M.

NALCO CHEMICAL GQ.
6216 W. MTH PLACE, CHICAGO, ILL

COUPLE
NEEDED FOR 

Light cleaning and light maintenance 
for medium size office. 
Northwest side -location. 

Hours 4 P. M. to 12:30 A. M. 
Call Mrs. MANCUSO 

282-6800

HOUSEKEEPER - COOK
References, elderly couple, live in. 
$85.00 per week, use of car, must, 
speak English,Good home for right" 

person. No laundry, no cleaning.
FO 9-8002

LF nariu suvažiavimas Čikagoje 1970. II. 28. Atstovai iš kairės: K. Petrauskas, inž. V. Naudžius, 
H. G. Daras, J. Bertąsias, J. Valanskas, 11 Macevičius, ponia Vilipienė ir kiti.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto "motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

AGENTŪRA:
namų, automobi-
Hu, gyvybės, svei
katos ir biznio./

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. B A C E V I ČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

YOUNG MAN
Good opportunity for willing to work. 

Start in Stock and Shipping 
Departments.

Call for appointment

CLERK TYPISTS —
Modern near Loop and near North- ----
Western station. Office has openings'^" 
for several clerk-typist. New electric 
IBM equipment. Many Company ben

efits. Call Miss J. JEAN 
for appointment 263-5080 

CHICAGO MIDWEST CREDIT 
165 No. CANAL

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

fey

NAMO CHEMICAL CO. NEEDS MEN FOR

GENERAL SHOP HELP
CHEMICAL EQUIPMENT OPERATORS
MATERIAL HANDLERS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖHMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

£

• Hospitalization
• 10 Paid Holidays 

Pension Plan PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKAUAIb

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PR<

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Notre Dame universitete
Negras D. Krashna ir protes- 

į tonas Mark Winnings išrinkti 
'katalikų Notre Daine universi
teto studentų pirmininku-ir'vi- 
cepirmininku.

Notre Daine universitete 
yra 87 studentai negrai, o 6,200 
studentai yra baltaodžiai. Iš 
tų studentų 96 nuošimčiai yra 
katalikai.

I Kunigas siūlo gengsteriams 
pavesti prižiūrėti tvarką

Pirmosios presbiterijom} 
į bažnyčios, 6400 Kimbark Avė., 
J kunigas John Fry, pagarsėjęs 
Į apie milijono dolerių federali- 
įnių lėšų tvarkymu organizuo
jant gatvių gaujų vadovauja
mas “iškritėliams mokvklas”,

Wright, 24, gyv. 5139 Drexel 
Blvd., už savo žmonos Terry, 
20, nušovimą. Padarius jo 
apartamente krata, rastas vi
sas arsenalas ginklų, jų tarpe 
dvylikos užtaisų šautuvas, pu
siau automatinis karabinas, M 
-1 kariškas šautuvas, stiprus 
saidokas su strėlėmis ir 600 
šovinių, be to, rasta daug juo-, 
dujų panterų “literatūros”,! 
kaip tai pamfletų su instrukci
jomis ginklams gaminti ir var
toti.

925-6015

Gatvių gaujos užmačios
Buvęs Illinojaus parolių val

dininkas negras painformavo 
*avo viršininkus, kad juodukų 
gatvių gaujos “Blackstone
Rangel's” vadeiva Charles! 
■Reico) Cranshaw pasiūlė jam 
>o $125 savaitei “algos”, kad 
as valdininkas pasidarytų 
jaujos patarėju. Cranshaw yra 
ąlyginiai paleistas iš kalėji- 
no, kur 1961 m. buvo nu teis
us 10 iki 20 metų už ginkluotą 
►lėšikavimą. Tani valdininkui 
iuvo pavesta prižiūrėti Cran- 
haw elgseną paroles metu,

Cranshaw be to pasakęs tam 1 pareiškė savo įsitikinimą, kad 
aldininkui, esą kai “range-*44 
iai” paimsią Jungtinių Vals- 
d?iu valdžia, tai tokie valdi- 
inkai, kaip jis, kurie žino tei- 
es, gaus valdžioje aukštas vie- 
is”. Jis dar pridūręs, kad 
aujos “tauta” (Nation) gauna 
; daugelio profesionalų stam- 
ias sumas pinigų ir pietinia- 
re priemiestyje viename rū-Įnamie. Jis panašiai 
yje turi didelį ginklų ir amu- 
icijos arsenalą.
Valdininkas, bijodamas to- 

au tose pareigose liktis, pa
rašė jį perkelti kitur, o Cran- 
haw už marijuanos ir slapto 
inklo laikymą vėl pasodintas.

užtikrinti” drausme ir Karka 
juodžių bendruomenėse, reikia 
pavesti Blackstone rangerių 
gaujai. Paklaustas dėl “kengū
rų teismo”, tos gaujos suruoš
to jo bažnyčioje, kur buvo 
žiauriai sumuštas vienas Viet
namo karo veteranas, kun. Fry 
pasiteisino tuo metu nebuvęs 

namie ne-j 
buvęs”, kuomet gaujos vadei
vos jo parapijoje įvykdė kele
tą egzekucijų.

Pagrobė iš banko S22,887
Praeitą antradieni Įėjęs Į 

South Side banką, 4659 Cotta
ge Grove Ave., apie 30 metų 
amžiaus 6 pėdų aukščio negras 
pakišo kasininkui raštelį su 
įrašu “Atiduok man visus savo 
stalčiuje turimus pinigus ir 
nesukeik aliarmo. Mirti aš ne
bijau”. Kasininkas atidavė vi
sus turėtus -822,887 ir plėšikas 
su pinigais apleido banką, visą 
laiką ranką kišenėje laikyda
mas. Ar jis ginklą turėjo, ne
žinia. Banke tuo metu buvo 50 
tarnautoji! ir 20 klientų.

i Policijos pranešimu, tai jau 
aštuntas banko apiplėšimas 
nuo metų pradžios. •

šinas, kurios automatiškai pa
ruošia kepimui nustatyto svo
rio ir formos^ duonos kepalus. 
Jų pagaminta pusbaltė ruginė 
duona yra pardavinėjama net 
kai kuriose A & P krautuvėse. 
Kepykla savo gaminiais ne 
kartą yra talkinusi Čikagos 
LB, dalyvaujant ruošiamuose 
mieste esančių tautinių grupių 
buities parodose.

IR NAMAI NELYGŪS
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

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

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

• 2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb, butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. 820,000.

PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. auto garažas. ^2.900.

LUKUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Nauias £azu šildymas, alu- 
miniiaus la«?ai. mūro garažas, platus 
skinas S45 000.

PTGUS I OTAS dviem "butam staty
ti, Marquette Parke.

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

Passbooks

Vėl ginklų arsenalas
Policija suėmė “juodųjų 

panterų partijos’’ narį James

A

6%
$5z000 minimum

2 year certificate

Investment 
bonus plan 

, $l,ū00 minimum
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

$1,000 minimum
1 year certificate

“Vicelordas” žmogžudys 
gavo 25 - 40 m. kalėjimo 
Fred (Bobby) Gore, 38 me

tų amžiaus “Konservatyvių 
vice-lordų” gaujos viceprezi
dentas, kriminal. teisme nu
baustas nuo 25 iki 40 metų ka
lėjimo už žmogžudystę ir dar 
nuo 4 iki 10 metų už to paties 
žmogaus žiaurų sumušimą 
prieš nušaunant, tačiau abidvi 
bausmes galės sėdėti kartu.

♦ š. m. balandžio mėn. 5 d. 
7 vai. p. p. Čikagoje, Orchestra 
Hali, Įvyksta New Yorko Metro
politan Operos solistės Lilijos 
Šukytės koncertas. Koncerto 
pelnas skiriamas paremti lietu
vių kalbos lektūros Įvedimą Či
kagos Universitete. Dalyvauda
mi koncerte ne tik išgirsime iš
kiliosios solistės Lilijos šukytės 
dainos meną, bet kartu parem- 
sime mūsų pastangas lietuvy
bę stiprinti.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69 St, tel. 778-4585 
ir Lietuvių Fonde, 6643 So. 
Maplewood Ave., tel. 778-2858.

. (Pr).

SEWING MACHINE 
O P E R AT OR S 
First or Second shift. 

Experience preferred but not 
necessary;

J. W. JOHNSON CO.
3100 W. RANDOLPH 

BELLWOOD 
Tel. 544-3600

4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632 e
1w

T R U M P A 1

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 

' drauda, veikia notariatas.

GENERAL OFFICE
— LOOP

Typing required, some bookkeeping 
helpful. Good salary. Call or apply:

11 So. La SALLE į
Room 1701

Tel. 7264720

/

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, Hi. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — TeL 254-3320

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

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

— Varpininkų Filisterių ri
jos nariai šį sekmadieni, kovo 
15 d. susirenka Jaunimo Cent
re svarbiems savo veiklos klau
simams svarstyti.

♦ Rūpestingai paruošiu IN
COME TAX. 1934 So. 48 Ct, 
Cicero. Darbo dienomis nuo 2 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Kitu lai
ku — tik susitarus OL 2-7066. 
Mokyt.'P. Zailskas, ką tik baigęs 
4 mėn. mokesčių paruošimo mo
kyklą. (Pr).

VIRĖJA — AUKLĖ
Du priešmokyklinio amžiaus vaikai. 
Lengvas virimas, švarai yra valyto
ja. Privatus kambarys erdviame bu
te. artimoje Čikagos šiaurėje. Pilna 
gydymo apdrauda, apmokamos atos
togos, labai geras atlvginimas. Susi

kalbėti angliškai.
Tel. 9444639
t

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

— Rokiškėnu ir skapiškėnų 
pasitarimas, kaip ir kada at
švęsti mokyklų steigimo jubi- 
k’ejų, įvyks penktadienį, ko
vo 13 d., 7 v. v. Jaunimo entre. 
Kviečiami dalyvauti visi buvę 
to krašto gyventojai.

Iniciatoriai

♦ Prudencija Bičkienė, Roma 
Mastienė, Jonas Vaznelis ir Po
vilas Matiukas išpildys dalį pro
gramos L. M. Ansamblio “Dai
nava"’ religiniam koncerte š. m. 
kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Prie var
gonų Marija Mondeikaitė - Kutz.

(Pr).

YOUNG GIRL 
For part time work.

Must have knowledge of tvping.
No experience necessary. Will train.

Honrs 9A.M. to 2 P.M.
Call 675-7240 for aooointment. 

% block from CTA and block 
from Skokie Swift.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _ _______
Minkštais viršeliais tik ...... ...... ....................................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje .$2.00 dabar 
tik ______ __________ ____________________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
______ ______ money orderį.

— Varno Montessori prieš
mokyklinio auklėjimo namus 
įvertino Čikagos švietimo ta
ryba. paskirdama pinigų už 
nesveikų vaikų auklėjimą mo
kykloje.

$3.00
$2.00

$1.50

1739 SO'. HALSTED ST., CHICAGO 8? ILL

■ ■■ ........-------------------------- ---------------
— NAUJIENOS, CHICAGO 8,'ILL?—’FRIDAY, MARCH'!^ 1970

— Stasys Karpius, Lietuvoje 
tarnavęs savivaldybės įstaigo
se ir buvęs revizorium, ilgai 
sirgo, bet dabar pamažu sveik
sta Sternes Nursing Home, 730 
W. Waveland. Čikagoje.

— Antanas ir Nijolė Mocke
vičiai, sav. Brighton Bakery, 
prieš kuri laiką nupirko Vokie
tijoje modernias kepyklai ma->

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

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market, 3210 So. Halsted St.

Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

BENDRAI NAMU RUOŠAI 
2 DIENAS AR 3 PUSDIENIUS 

SAVAITĖJE 
daktaro suaugusių šeimoje. Susikal
bėti angliškai. Reikalingos rekomen
dacijos. Tarsimės dėl atlyginimo. 

Geras susisiekimas arti 
^Inrthrid^s 
DI 8-6036

EXCELLENT

For experienced 
GEAR MACHINIST

Part time. Full Time. 
All shifts. 

ENGELHARDT GEAR CO. 
2500 AMERICAN LANE 

ELK GROVE, ILL.
766-7070

REMSITE TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 

I N CO ME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

pardavimas 
R E AL ESTATE 

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybes. Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

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

iiaiiiMCBvaaHaaiiEvr

LAIKRODŽIAI IR BRANGFVYRRS 
Pardavimu tr Tahtynm 

2646 WEST 69H» STREET 
Tel.: Republic 7-1941

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimai Įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 

išioie kontoroje daromi ir liudijami 
į vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PARDUODAMAS NAMAS — 
ADDISON. ILLINOIS

3 miegamu ranch tipo rezidencija, 
su pilnu irengtn rūsiu, nristatytn ga
ražu. aptvertu kiemu, arti mokyklų ir 
krautuvių. Viskas nuikiame stovyje. 

$32,500.
Skambinti PR 8-6916

KO MYLTO NUO ČIKAGOS, one K=n- 
kakee upės kranto, ant platane sklv- 
nn 4 kambariu narna* pardavimui. 
Idealu žveivbai ir noHsiui. Čikagos

- Tel. 847-8985 po 7 vai. vakaro.

2 RUyiT po 4 KAMB. MŪRAS. Cent
rini* S’ldwnas #*zu. spintelės vb-tnvp- 
se. dviguba* mnrO tiražas. Brighton 

Parke. $22.500. Tel. VI7-6691.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengtu naujus ir permatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit šakningai 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- 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada .

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE” — TURIGERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




