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KAIRAS. — Egipto prezidentas Sadatas ir sovietų — Pod- 
gornas, pabaigę pasitarimus, pasirašė 15 metų sutartį, kuri nu
mato tęsti sovietų visokeriopų parama Egiptui. Įdomu, kad so
vietų “Tass” agentūra paskelbė sutarties tekstą penkiom va
landom anksčiau, negu jis buvo paskelbtas Egipte. Bendras komu
nikatas pasmerkia Izraelio atsisakymų priimti visus Egipto pa
siūlymus. Izraelio imperialistinė laikysena sukelia pavojinga pa
dėti ir gresia pasaulio taikai ir 
kimas.

Sutartis specialiai pasisako 
prieš vienos valstybės kišimąsi 
į kitos valstybės reikalus. Pa
brėžiama pagarba kitos valsty
bes suverenumui. Kartu Egip
tas pažada toliau žengti socialis
tinio išsivystymo keliu.

Sovietai sutartyje pažada 
Egiptui visų reikalingą karinę 
ir ekonominę paramą, kad Egip
tas galėtų panaikinti agresijos 
padarinius ir ateityje galėtų ge
riau spirtis agresijai. Abi vy
riausybė ateityje pažada glau
džiai derinti savo pozicijas, jei 
atsirastų taikai pavojus.

Stebėtojai galvoja, kad ši su
tartis yra sovietų pritarimas 
prezidento Sadato naujai vy
riausybei ir jos padarytiems va
lymams bei suėmimams. Kartu 
sovietai įsipareigoja artimiau 
įsijungti į Viduriniųjų Rytu kon
fliktą.
Podgorno vizitas Kaire buvo 

reikalingas parodyti patiems 
egiptiečiams, kad nežiūrint, visos 
eilės sovietams palankių vadų 

kva remia Sadatą ir jo politiką. 
Podgornui viešint Kaire, svar
bus laikraštis “Al Ahram” pa
skelbė, kad vyriausia suokalbio 
prieš prezidentą Sadatą galva 

" buvo- Aly JSabry, patikimiausias 
Kremliaus žmogus Egipte.

į■■ ■ ’ Sovietai yra investavę Egip
te didelius pinigus ir yra laimėję 
gan stiprų prietiltį. Sovietų ka- 

‘ ro laivai Viduržemio jūroje ne
galėtų išsilaikyti be Egipto uos
tų ir prieplaukų. Egipte yra 
apie 200 sovietų lakūnų ir apie 
6,000 techninių patarėjų : bei 

-priešlėktuvinių raketų, radaro 
stočių ir kitų įrengimų prižiūrė- 

"rtojų. Sovietai šių pozicijų nega
li atsisakyti ir paaukoti jų dėl 
kokio ten Sabry, Gomaa ar Sha-

■ rafb. Prezidentui Sadatui pavy
ko įtikinti Podgorną, kad val
džios pakeitimai nepakeis Egip
to politikos sovietų atžvilgiu.

Baltuose Rūmuose
WASHINGTONAS. — Saudi 

Arabijos karalius Faisalas Bal
tuose Rūmuose ragino preziden
tą Nixona spausti Izraelį ir ver
sti jį pasitraukti iš arabų žemių. 
Karalius ypatingai reikalavo, 
kad izraelitai pasitrauktų iš Je- 

'• -ruzalės — švento musulmonų 
įmesto. 'v- r ‘

Prezidentas Nixonas iškihnin- 
ų gai priėmė turtingiausią arabų 

’ valdovų, žibalo versmių valdy
tojų, Feisalų. Prezidentas pa
reiškė, kad jisr laukia karaliaus 
išmintingų patarimų ir pavadi- 

r karalių vienu vyriausių pa- 
* šaulio valstybininku.

BERLYNAS. — Vienas 16 me
tų berlynietis nusižudė nusinuo- 

—dydamas balandžio 4 d., nes mo- 
kykloje jis gavo blogus pažy
mius. šeštadieni nusižudė vai
kino motina, o trečiadieni pa
sikorė ir tėvas.

saugumui, sako bendras pareiš-

IŠ VISO PASAULIO
•

ELGINAS. — Dr. K. Bobelis, 
ALT pirmininkas ir Jungtinio 
Pabaltiečių komiteto pirm., at
stovavo lietuviams estų Dainų 
ir šokių festivalyje, įvykusiame 
gegužės 19 d. Hemmens Build
ing, Elgin., DI. Po šio festiva
lio vietiniam laikraščiui apra
šius estų dainas ir nepakanka
mai aiškiai paminėjus ‘ 
likimų po II-tro pasaulinio 
dr. Bobelis griežtu laišku, ku
rį patalpino “Elgin Courier — 
News” gegužės 24 d. paaiškino 
Baltijos valstybhj padėtį tuoj po 
karo ir dabar.

SAIGONAS. — Kambodijoje 
Pietų Vietnamo daliniai, pade
dami JAV aviacijos, išvijo ko 
munistus iš Snuol miesto, ku
riame rasti 200 komunistų lavo
nai. N

YUBĄ CITY. — Kaltinamas 
dėl 20 žmogžudysčių Amerikos 
meksikietis Corona būdamas 22| 1966 m;'^- 269, 1967 m. — 159 
metų amžiaus 1956 metais, 
buvo brolio ir dviejų dakta
rų liudijimu uždarytas į bepro
čių ligoninę, kaip Šizofrenikas. 
Po trijų mėnesių ir dviejų dienų 
Corona buvo paleistas, kaip pa
sveikęs.

FILICUDI. — Į šią salų Ita
lijos policija atgabeno 15 Mafi
jos vadų iš Sicilijos, nes mažoje 
saloje juos būsią lengviau sek
ti ir prižiūrėti. Salos gyvento
jai nenorėjo Mafijos vadų įsi
leisti. Jiems sunku surasti bu
tus. Vietinis katalikų kunigas, 
įsileidęs du tremtinius, gavo 
grasinimų iš parapiečių, kurie 
sako daugiau kojos nekelsiu į jo 
bažnyčią.

JACKSONVILLE. — Flori
dos mokytojai nepatenkinti, kad 
Julie Nixon Eisenhower gavo 
darbų geroje baltų vaikų mo
kykloje. Jie sako, kad pradedan
tieji mokytojai paprastai skiria
mi į getų mokyklas. Mokyklų 
vadovybė aiškina, kad Julie teks 
saugoti slaptai tarnybai, nes ji 
— prezidento duktė. Baltųjų 
mokyklos esančios saugesnės 
naujiems mokytojams.

Žemėlapis padeda 
surasti lavonus

YUBĄ CITY. — Kalifornijos 
vaismedžių soduose surastų lavo 
nų skaičius pakilo jau iki 20. 
Korespondentai pastebėjo, kad 
šerifo vadovaujama kasėjų gru
pė eina iŠ vienos vietos į kitų, 
lyg iš anksto žinodama, kur pa
kasti nužudytųjų kūnai. ' Pasi
rodo, kad suimto Juan Corona 
bute, įdėtas į bibliją buvo ras
tas žemėlapis, kuriame buvo su
žymėtos vietos, kur pakasti nu
žudyti darbininkai, šis “Jėzaus 
žemėlapis” yra policijos ranko
se. Todėl policija ir sugebėjo be 
didelių ieškojimų per keturias 
valandas surasti penkius kapus. 
Kada nužudytų skaičius per-

Kalifornijoje Sausalito architektūros studentai sugalvojo naują žaidimą — didelį polyethylene maišą, kuris pava
dintas "erdviy pagalve". Dešinėje studentai pripučia tą pagalvę. Kairėje — ji jau pripūsta ir galima ant jos 

šokinėti ir voliotis. '

KIEK LIETUVIU ATVAŽIAVO I JAV?
Apie tai, kiek asmenų, iš Lietuvos kilusių, imigravo j JAV 

nuo 1961 m., be to, kiek asmenų gavo ne imigrantines vizas, teikia 
žinių neseniai Vašingtone išleistas leidinys “Report of the visa 
office 1970”. Jį parengė Bureau of Security and Consular Affairs, 
U. S. Department of State, Washington, DC. 4

šio leidinio 60 psl. nurodyti 
skaičiai asmenų, kilusių iš Lie
tuvos, gavusių imigracijos ar pa
bėgėlių vizas 1965—1970 me
tais. Pagal tuos duomenis, tokių 
asmenų 1961 metais buvo 482, 
1962 m. — 414, 1963 m. — 414, 
1964 m. — 397, 1965 m. — 402, 

1968 m. — 171, 1969 m. — 79 ir 
1970 m. — 62. BENDRAS, imi
gracijos. vizas gavusių, 1961— 
1970 m. skaičius buvo — 2,844.

Kitur leidiny dar nurodyta, 
kad 1961—1970 metų laikotar
pyje buvo duotos 633 ne-imi- 
grantinės vizos įvažiuoti į JAV 
asmenims, kilusiems iš Lietu
vos. 1970 metais tokias ne-imi- 
grantines vizas į JAV gavo 45 
asmenys, kilę iš Lietuvos. Šiose 
grupėse, atrodo, rasime lietu
vius, ar kitus, iš Lietuvos kilu
sius, atvykusius laikinai apsi
lankyti iš okup. Lietuvos, iš Eu
ropos valstybių ir kitur. (E)

Siekia padidinti
G> C C

WASHINGTONAS. — Da
bartinis Amerikos atlyginimų 
minimumas yra 1.60 dol. per va
landa. Unijos ir kai kurie kon
greso nariai siekia tą minimu
mą pakelti iki 2.25 dol. už va
landą. Vyriausybė su tuo nesu
tinka.

Darbo sekretorius J. Hodg
son aiškino senato pakomitetyje, 
kad toks minimumo pakėlimas 
yra per greitas ir gali sukelti 
nedarbą, ypač tarp mažai uždir
bančių žmonių, gali pakenkti ko
vai su infliacija.

Vyriausybė siūlo atlyginimo 
minimumų pakelti sausio 1 d. 
iki 1.80 dol., o vėliau, 1974 m. 
sausio 1 d. pakelti iki 2 dol. j vai.

Didesnio pakėlimo šalininkai 
įrodinėja, kad uždirbdamas 1.60 
dol. per valandų, darbininkas, 
šeimos galva, per metus uždir
bi tik 8,200 dol., o ta suma yra 
net 800 dol. mažesnę už skurdo 
lygį. Jam geriau apsimoka mes
ti darbų ir įsijungti į šelpiamųjų 
eiles.

žengė 16, tuo pačiu buvo pasta
tytas naujas Amerikos masinių 
žmogžudysčių aukų rekordas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kanados premjeras Tru
deau, demonstruodamas savo ne
priklausomumą nuo Amerikos, 
baigdamas savo vizitų Sov. Są
jungoje," paskelbtame bendra
me komunikate pritaria sovie
tų pasiūlymui šaukti Europos 
saugumo konferencijų ir ragi
na mažinti Europoje karines jė
gas.

šiandien Cape Kennedy bus 
bandoma iškelti Į erdves Mari
ner 9 erdvėlaivį, kuris pradės ke
lionę į Marsui Jei ir šis bandy
mas nepasiseks, kaip Mariner 8 
nepasisekė, tai sekantis bandy
mas pasiekti Marsą įvyks 1973 
metais.

♦ Viena iš Charles Mansono 
draugių, mirti nuteista Susan 
Atkins, staiga pakeitė savo kal
bą ir prisipažino kalta nužudžiusi 
Gary Hinman. Teisėjas jai mir
ties bausmę tuoj pakeitė į kalė
jimo iki gyvos galvos bausmę.

<■ Nato konferencjoje Briu
selyje gynybos sekretorius Laird 
ragino sąjungininkus perimti iš 
Amerikos didesnę gynybos naš
tą, ypač Viduržemio jūroje. 
Laird kaltino sąjungininkus, kad 
kai kurie per mažai prisideda 
prie Nato stiprinimo.

Argentinos teroristų, pa
grobusių britų garbės konsulą, 
reikalavimus patenkino Rosario 
Swift bendrovė. Ji pažadėjo iš
dalinti neturtingiems maisto pro
duktų už 60,000 doL ir pažadėjo 
priimti atgal 4,000 atleistų dar
bininku.

JAV kariuomenės instan* 
cijos jau pradėjo peržiūrėti lei
tenanto Calley bylų ir teismo 
sprendimų. Apeliacijos proce
sas karinėse bylose yra automa
tiškas.

Aviacijos paroda
PARYŽIUS. — Tarptautinė

je aviacijos parodoje prancūzų- 
britų bendromis jėgomis staty
to Concorde lėktuvo konstrukto
rius pripažino, kad sovietų TU- 
144 lėktuvas kelia mažiau triukš
mo ir leidžia mažiau dūmų už 
Concorde. Pastarojo motorus 
statė Bolls Royce bendrovė. Jos

Brežnevas kalbėjo 
Pragos fabrike

PRAGA. — Sovietų komunis
tų vadas Brežnevas, būdamas 
Pragoję Čekoslovakijos komu
nistų suvažiavimo proga, apsi
lankė ir pasakė kalbą Pragos Au
tomobilių fabrike, kuris pagar
sėjo 1968 metais, nes 99 jo dar
bininkai pasiuntė laiškų į Mas
kvą, prašydami sovietų atsiųs
ti kariuomenę ir sutvarkyti Dub- 
čeką. Laiškas buvo išspausdin
tas Maskvos “Pravdoje” 1968 
m. liepos mėn., kada sovietų ka
riuomenė vykdė “manevrus” Če
koslovakijoje. Darbininkai tada 
išreiškė laiške savo baimę, kad 
Čekoslovakijai gresia imperia
lizmas.

šį laišką tuo metu viešai pa
smerkė Pragos Auto fabriko 
darbininkų mitingas. Dabar 
Brežnevas priminė anuos laikus 
šitais žodžiais: “Jūs, kurie pa
rašėte anų laiškų, turėjote sun
kias dienas. Socializmo priešai 
jus koliojo, vadino išdavikais, 
dezertyrais ir kolaborantais. Jie 
tvirtino, kad jūsų laiškas buvo 
peilis į Čekoslovakijos nugara. 
Kur šiandien tie, kurie reikala
vo jus nubausti? Kur šiandien 
tie 99-ių kritikai, tie dviveidžiai 
politikai, kurie tiek daug kal
bėjo apie žmogiško veido socia
lizmų ?” Pats atsakydamas
Brežnevas pasidžiaugė: “Parti-, 
ja išmetė juos iš savo eilių. Liau
dis numetė pasipiktinusi juos j 
šalį”.

ši kalba čekoslovakams tuo kad j°kios. apeU^ijos dėl tos
svarbi, kad Brežnevas apkalti
no “dešiniojo sparno revizionis- 
tus”. kad jie sulaužė demokrati
nius Čekoslovakijos įstatymus. 
Tie jo žodžiai gali reikšti įsaky
mą Pragos vyriausybei pradė-' 
ti prieš buvusius Dubčeko ša
lininkus ir prieš jį patį baudžia
mąsias bylas.

Kaip žinoma, partijos sekre
torius Husakas neleidžia pradėti 
valymo teismų, nes, jis pats 9 
metus yra išbuvęs kalėjime, bu
vusio vado Novotnio apkaltin
tas už “buržuazinį nacionaliz
mą”.

direktorius pareiškė: “žinoma, 
sovietai kelia mažiau triukšmo, 
nes jų motorai silpnesni”.

Prancūzų konstruktorius Mar
cei Dassault pademonstravo nau
jų kovos lėktuvų “Mirage-8”, 
kuris esąs pranašesnis ui, anks
tyvesnius medalius.

WASHINGTON AS. — Didieji Amerikos laikraščiai, paskelb
dami žinia, kad praėjusių savaitę Vilniuje buvo nuteistas Simas 
Kudirka, gavęs 10 metų kalėjimo, vėl iš naujo pakartojo visų Ku
dirkos istorijų, jo bandymų pabėgti, jo sugrąžinimą rusams ir 
kitas to įvykio aplinkybes. New York Times praneša, kad Ku
dirka buvo teisiamas Aukščiausiojo Teismo Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. Laikraštis spėja, kad jūreivis bus pasiųstas į griežto 
režimo stovykla, kuri esanti antro laipsnio stovykla iš sovietų 
turimų keturių kategorijų. Tokiose stovyklose, paprastai, lai
komi asmenys, apkaltinti politiniais nusikaltimais.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelis, patyręs 
apie Kudirkos nuteisimą skel
biančias žinias, tuoj susisiekė 
su Baltųjų Rūmų patarėju 
George Bell, kuriam perdavė 
Amerikos lietuvių susijaudini
mų ir susirūpinimą dėl skelbia
mų žinių apie skaudžių Kudir
kai skiriamą bausmę. Preziden
tūros patarėjas pažadėjo dr. Bo
beliui perduoti jo pareiškimą 
prezidentui Nixonui ir prašyti 
jo padaryti šiuo klausimu pa
reiškimą.

Altos pirmininkas kreipėsi ir 
į valstybės departamentą, pra
šydamas ištirti spaudoj skelbia
mų žinių tikrumą, nes anksčiau 
iš Maskvos agentūrų buvo pa
skleista apie Kudirkos likimą jau 
ne viena žinia. Valstybės de
partamentas dr. K. Bobeliui pra
nešė, kad tuo klausimu departa
mentas jau darąs žygių Mas
kvoje ir ruošias šiuo .klausimu 
savo pareiškimą. Valstybės de
partamentas, ryšium su Rygo
je nuteistais keturiais žydais, 
yra paskelbęs pareiškimą, ku
riame nurodoma, kad tokie “nu
sikaltimai”, kuriais tie žydai bu
vo kaltinami, daugelyje pasau
lio valstybių visai nelaikomi nu
sikaltimais.

Sovietų įstatymuose pabėgi
mas ar bandymas pabėgti iš “so
cialistinės tėvynės” yra laiko
mas tos “tėvynės” išdavimu, 
nors kitose valstybėse jūreivio 
pabėgimas iš savo laivo galėtų 
būti laikomas nusikaltimu tik ta 
prasme, kiek tai liečia jūreivio 
kontrakto su laivu sulaužymą. 
Vakaruose negirdėta, kad už to
kį nusikaltimą kas būtų nubaus
tas 10-čia metų.
, “Chicago Tribune” Maskvos 
biuro direktorius James Yuen
ger, pats netikėdamas Maskvo
je skelbiamom žiniom, paskam
bino telefonu į Vilnių, kur teis
mo pareigūnas jam patvirtinęs, 
kad Simas Kudirka tikrai nu
baustas 10-čia metų kalėjimo ir

bausmės nebus. Nurodoma, kad 
už išdavimą, kuriuo laikomas 
pabėgimas, įstatymai numato net 
mirties ar 15 metų kalėjimo 
bausmę. Taigi, Kudirkos baus
mė esanti švelni.

Tas pats James Yuenger rašo, 
jog ankstyvesni pranešimai apie 
Kudirką gyvenantį laisvėje bu
vo neteisingi. Jis buvęs tuoj pat 
suimtas, kalėjime vienu metu 
paskelbęs bado streiką, apie 50 
jo draugų ir pažįstamų irgi tu
rėję nemalonumų su valdžios or
ganais. Baigdamas savo prane
šimą apie Kudirką, Yuenger ra
šo, kad neseniai įvykęs bandy
mas pagrobti lėktuvų iŠ Lietu
vos ir kiti lietuvių bandymai su
gesti jonuoja, kad ši sovietų res
publika yra ypatingai nepaten
kinta valdymu iŠ Maskvos. Nu
rodomi ir Antano Sniečkaus žo
džiai kovo mėn., kada jis komu
nistų partijos suvažiavime pa- 

| reiškė, kad “prieš tėvynę buvo

IV Dainų šventės 
rengėjai pas Ogilvie

Gegužės 17 d. Blinojaus gub. 
Richard B. Ogilvie priėmė JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menių IV Dainų šventės dele
gacija vadovaujama vykd. kom. 
pirm. dr. Gedimino Baluko.

Delegacija buvo šiltai sutikta. 
Gubernatorius pasidžiaugė lie
tuvių iniciatyva populiarinti sa
vo kultūra Amerikoje, palinkė
jo Dainų šventei gero pasiseki
mo ir pasirašė Dainų šventės de
klaraciją.

Pirm. dr. Balukas padėkojo 
gubernatoriui už palankumų lie
tuviams ir pakvietė dalyvauti 
Dainų šventėje, kuri įvyks lie
pos mėn. 4 d. Chicagoje.

Ta proga delegacija įteikė gu
bernatoriui Lietuvių Fondo me
dalį su trijų Nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų atvaizdais. 
Medalis sudomino Gubernatorių 

■ir suteikė jam proga nors trum
pai pasiteirauti apie Lietuvos 
praeitį ir apie jos dabartinius 
vargus.

Airių slapta armija 
vykdo sprogdinimus

BELFASTAS. — šiaurinės 
Airijos laikraštis gavo slaptą 
raštą iš katalikų Airių Respu
blikos Armijos. .Rašte sakoma, 
kad trys didieji sprogimai Bel
faste buvo tos armijos narių 
darbas. Airių slapta armija tu
ri karingųjų atplaišą — “provi
sional” grupę, trumpai vadina
ma “provos”. Pati armijos va
dovybė yra pietinėje, nepriklau
somoje Airijoje. Vadovybė Du
bline griežtai paneigė, kad jos 
nariai vykdo sprogdinimas.

Per keturias dienas Belfaste 
sprogimai sužeidė 72 asmenis. 
Per keturis mėnesius šiaurinėj 
Airijoj žuvo astuoni britų ka
reiviai ir du policininkai. Bri
tų kariuomenė įstrigę “skrajo- 
jančią komandą”, kuri gerai gin
kluota, važinėja neperšaunamos 
medžiagos sienomis sustiprin
tuose automobiliuose, ieškoda
ma teroristų.

Airių katalikų radikalioji gru
pė, sakoma, savo pavyzdžiu lai
ko Alžiro laisvės kovotojus, slap
tų žydų jaunimo organizacijų Ir- 
gun Zvei Leumi, kovojusių prieš 
britus Palestinoje ir Kipro sa
los partizanus, kovojusius dėl 
nepriklausomybės prieš britų 
kariuomenę. ;

RADEVORMLAND. — Pre
kiniam traukiniui įvažiavus į sto
vintį keleivinį traukinį, V. Vo
kietijoje žuvo. 47 jaunuoliai ir 
vaikai, grįžę iš mokyklos eks
kursijos traukiniu namo.

įvykdyti keli išdavimo veiksmai, 
vykdyti politiniai ir moraliai iš
sigimusių nusikaltėlių”.



moterų chorai solistais, kanklių pučiamųjų instrumentų orkest

ras ir tautinių šokių grupė KONCERTUI RENGTI KOMITETAS

JONAS A. SAHKUS, PH. D

Kalifornijos studentai pripūfę didelį maišą oro, leidžia vaikams ant jo pažaisti

CRANE SAVINGS and Loan Association

IV DAINŲ ŠVENTE

Broniui Btfcfriūnas

Faustas StroHa

Petras Armbnaš, Bronius Budrlūnas 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis

Bilietai: 8, 6, 5, 4 ir 3 doleriai, 
gaunami Marginiuose, 2511 W* 
69th St. ir pas platintojus.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Ežys..., sudrebėjo mano šir

on 
investment 

account

SKAITYK PATS IR PARAGING
- KlTŪŠ SKAITYTI
>■ NAUJIENAS

NAUJIENOS, CHICAGO ft, ILL. — SATURDAY, MAY, 29, 1971

PROGRAMOJE: mišrus, vyrų ir

sirodė puiki šokėja. Išskirtinai 
pažymėtina Kornelija Bakšytė, 
kuri savo laikysena ir bąletiniais 
judesiais pasirodė labai gerai. 
Jos su segnoritom “Carmen”

AMD LOAN ĄŠM

įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

Marijos Aukštesniosios mo
kyklos salėje, 6700 So. Califor-

TANDARD 
EDERALfi BILIETU KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. .

Bilietai gaunami “MARGINIUOSE” ir šventės dieną prie įėjimo nuo 1 vai. popiet.
Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu voku 
ir pašto fefitfū Šiuo adresu: "MARGINIAI*, 2$li Wert 69fh SffeH, Chicago, Illinois 60621

DAINŲ ŠVENTĖ YRA MūSŲ TAUTINE IR KULTŪRINE MANIFESTACIJA. 
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI. ‘

tas ataskaiton asmuo šiose ap
linkybėse yra visiškoje valdžios 
kontrolėje. Pavyzdžių tam ne
trūksta. Bet tai' yra tik pati 
paprasčiausia bendradarbiauto- 
jų grėsmė sovietų piliečiams, 
nekalbant apie baisią tiesioginę 
atsakomybę.

Skaičiau tūlo E. Bulaičio sa
charinu pasaldintus kelionių ap
rašymus po ok. Lietuvą Tėvų 
Jėzuitų žurnale Laiškai lietu
viams. Aprašyme autorius pats 
įpina Judo bučki cituodamas 
kontaktą: “Nepalikit mūsų vie
nų”. Esu tikras, kad tas bū
tas ar pramanytas pareiškimas 
yra atspausdintas ne prispaus
tam lietuviui padėti, bet drama
tiškai pateisinti kolaborantiš- 
kus veiksmus ir juos plėsti, vi
sai nebojant išdavystės, taip pat 
nežiūrint, kad čekų studento Jan 
Pelach degančio gyvo kūno, dū
mai tebegratidžia bendradar
biauto jų akis. Jie nieko dėl to 
nepadėjo ir nepadeda, kaip nie
ko nepadėjo prof. dr. J. Kaz
lausko mirties ■ akivaizdoje.

šoky temperamentas ir vaidyba 
buvo išskirtinai puiki.

J. Puodžiūno choreografija la
bai vykusi. V. Karosaitės kos
tiumai buvo tikrai žavingi, švie
sų efektus tvarkė V. žygas. Gar
sų efektus perdavė F. Daukus. 
Jie irgi nemažai prisidėjo, prie 
vakaro pasisekimo. ..

šis vakaras liks ilgai nepamirš
tas, nes grandiozinis pastaty
mas, puikūs gracingi šokiai ir 
gražūs rūbai publiką kerėjo.

Al Bud

egzistencijos 
kombinuoti, 

žino. Paim-

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

i ragų ženklai tarsi atsirado jo 
rūstumo pilnoje kaktoje. Jis man 
tada atrodė kaip senovės lietu
vių dievaitis Perkūnas...

Lietuvių tauta amžių bėgyje 
ne kartą žiemojo. Ne kartą po 
nešėm ingų kovų už savo ir 
krašto laisvę miegojo letargo 
miegu, susilaikydama nuo be
prasmiškų veiksmų augindama 
savo jėgas, išvystydama pasy
vią rezistenciją, laukdama pa
togaus laiko. Kartas nuo kar
to ji pagąsdindavo savuosius iš
davikus ar svetimuosius ėdikus 
paslaptingo Juodžiaus kelmo ker
plėšomis Gondingos tankmėse ar 
Šventežerio gelmių verpetais. 
Sekdavo pasakas apie miegan
čius karalaičius ir apie snau
džiančius kareivius su pabalno
tais žirgais, kažkur miškų glū-» 
durnose laukiančius ženklo...

Iki 1956 metų, vienuolika žie
mų nuo karo pabaigos, Lietuva 
dar ginklu tebekovojo su komu
nistiniu okupantu, siuntinėjo 
pasius į vakarus, krauju rašė 
jiems laiškus, prašydami pagel- 
bos ir užtarimo. Čia atvykę jie 
pasijuto esą kurčių ir nebylių 
šalyse ar draugystėje bejėgių 
tautiečių , bemosikuojančių sa- 
vitarpyje rankomis, be jokios 
pagalbos vilčių. Jie grįžo tefi' it 
mirė kovose. Lietuvos žmonės, 
sukelti daugumoje neatsakomin- 
gų, savo ir Lietuvos laisvei su-

GRACINGAS LIETUVIŠKAS 
JAUNIMAS

SKAITYK PATS IR PARAG1NG
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

SOLO-.
Prudencija BKktenė, sopranas
Jonas Vaznelis, bošas

AKOMPANUOJA
Raimonda Apeikytė 
Manigirdas Mofekaitis

Įgimtas žmogaus, ypač vaiko 
ar jaunuolio, smalsumas veda į 
tyrimus, kurie gali baigtis nau
jovių atradimais ar tragedija. 
Taip ir aš, dar vaiku būdamas, 
nesitenkinau pasakojimais ir ap
rašymais apie žiemą miegančius 
(hibernating) gyvūnus. Vis no
rėjau pamatyti jų žiemos bu
veines, gal būt, juos parsineš
ti į namus, gal būt, užkloti eg
lišakėmis arba lapais, kad žie
mos speigams siaučiant jiems 
būtų šilčiau.

Vieną kartą, vėlai rudenį, iš
ėjau su eiguliu į mišką, svajo
damas rasti žiemos letargo mie
gu miegantį miško žvėrelį. In
stinktyviai nujausdamas, kad 
mano mintyse yra kažkas nege
ro, laikiausi atokiau nuo eigulio, 
mūsų šeimos, ypatingai mano, 
gero draugo. Ant kalvelės po 
eglute pamačiau sausų žolių ir 
lapų gražų gniužulą, kaip kamuo-

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

j.

Palydi akordeonu 

orkestras

dėjo perdaug aukų. 1956 m. jie 
nusprendė žiemoti ir veikti 
jiems vieniems žinomais būdais. 
Taip juos ir paliekame ramy
bėje, veikdami Lietuvos ir jų 
laisvei visokiais galimais bū
dais, kurių yra labai daug, kar
tu padedant jiems materialiai 
neišeinant iš asmeniško santy
kiavimo ribų.

Betgi žiūrėkime kas čia da
bar darosi!

Draugo 102 nr. kultūriniame 
priede K. Galmantas apžvelgia 
B. Railos straipsnių rinkinius 
išleistoje knygoje “Versmės ir 
Verpetai” ir sako:

“Sunku dar ir dabar teigia
mai vertinti LLKS bolševikinės 
okupacijos grėsmės slėpimą 
1944 (63-64 p.). Tada LLKS 
skelbė, kad anglai išsikels Pa
langoje ir bolševikinis pavojus 
nebegresia. Kažin ar ši mela
gystė nebus virtusi tautai dali
niu genocidu ir tikrai bepras
mišku”.

Toliau toje apžvalgoje, pava
dintoje “Drumstų ir verpetų sū
kuriuos”, yra sakoma, kad ne 
visi virš minėtos rezistencinės 
organizacijos — Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos veikėjai 
yra tinkamai paminėti:

“Reikėjo, nors ir pastabose 
šiek tiek plačitau suminėti ir 
Valiulis, vienas iš didžiųjų ry
šio ieškotojų su Baltijos kaimy
nais.- Tai vyras vėl daug-gera 
įrašęs LLKS”.

Tai ir minime. Kas gi tas 
Valiulis yra ir ką jis dabar da
ro? Ogi Drunga. Karolis Drun- 
ga akiratiiiinkas. Tuo mir 
nėjimą laikinai ir baigiu, pasa
kydamas, kad tas vyras nesilio
vė dalyvavęs klaidžiojančių, agi
tatorių, dabar jau visai priešin
goje ir visai kitoje žarstančių 
žarijas svetimomis rankomis 
grupėje ir ieško ryšių ne su Bal
tijos kaimynų kovotojais už lais
vę, bet su sovietiniais bendra- 
darbiautoj ais, jų tarnais bei'su 
tiltų statybos per nenugriautą 
Berlyno sieną dailidėmis. ■ ■■■'

ilgą laiką stebėjau įvairius , 
bendradarbiavimo su sovietais 1 
propagatorius ir turiu surihkęš 
nemažai duomenų. Teiravausi 
paketų į okupūotą Lietuvą siun
timo įstaigose ir patikimuose 
vietose, norėdamas patirti, ar jie 
išreiškia savo skelbiamą meilę 
tautai siuntinėliais artimiesiems 
ir giminėms bei į didį vargą, 
patekusiems. Sekiau aukotojų 
sąrašus Balfui ir bendrinėms or
ganizacijoms. Konstatuoju, kad 
žinomų bendradarbiautojų ar 
tiltų Statybininkų pavardžių ten ' 
nėra. Jie savo pavergtam bro
liui tiesioginiai- ar netiesiogi
niai nieko neduoda, bet savo kai- 1 
bose ir raštuose vis savanau
diškai tvirtina, kad išeivijai rei
kia tautos syvų. Jei visa išeivi- 1 
ja su tokiu pat dėmesiu žiūrėtų 
į tautą, tai ji būtų senai visos 
tautos prakeikta. 1

Pereitą kartą sakiau, kad so
vietai po jų kraštus kėliau j an- i 
tiems bendradarbiautojams tei
kia daugiau privilegijų už ki
tus turistus, išmainydami tai. į i 
gerus atsiliepimus apie komu
nizmą ir gyvenimą 'jo santvar- i 
koje. Bet jie yra daug budriau 
sekam i. Ypatingai yra stebimi 
asmenys, kurie šu tokiais ke- < 
liauninkais susitinka. ■ Tokius 
kontaktus bolševikai paima spė- 
cialion ataskaiton. 'Tas reiškia, < 
kad kiekvienam tokiam asme
niui yra užvedama byla ir jis 
intehsyviai sekamas, registruo- 1 
jant kiekvieną žingsnį. Toks as
muo yra neabejotinai kontakto , 
auka. Visi gerai žino, kad So- * 
vietijoje sunku iš savo uždarbio 
pragyventi; Savo 
palaikymui tenka 
Apie tai ir valdžia

Jungtinis Lituanistinių

Mokyklų choras

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 
> "PHONE: 2S44476

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

Apžiūrėjęs jį iš visų pusių, 
jau ruošiausi imti savo virpan
čiomis rankutėmis.

— Neliesk! Neliesk, nes jis 
mirs, — griaustinio balsu suri
ko eigulys. Jo visuomet drau
giškos akys svaidė žaibo žvilgs
nius, vešli barzda pasišiaušė kaip 
to ežio dygliai, besiginant nuo 
priešo, o kepurėje esą briedžio

mokama vieny 
metu Cėrfifb 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Kad daugiau tokių vakarų 
būtų. Jaunučio Puodžiūno ba
leto studija surengė vakarą ge
gužės 16 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Scenos masinės ir 
daug šokančio jaunimo. Tai ba
leto studijos mokiniai, šokėjai 
labai darniai savo paskirtį atli
ko. Tai didelio pasiryžimo, su
siklausymo ir darbo rezultatai.

Šokėjai dėvėjo labai gražiai 
pasiūtus ir scenai puikiai pri
taikytus rūbus. Viename veiks
me rūbai tamsoj įvairiom var
som blizgėjo, šis vaizdas žiūro
vus kerėjo. Rūbai labai elegan
tiški,- o ciiinderiai ir lazdelės at
rodė imponuojančiai.

Sol. Violeta Karosaitė pasigė
rėtinai gerai vaidino ir jaus
mingai su puikia ekspresija šo
ko. Jos partneris sol. Jaunutis 
Puodžiūnas yra ne tik puikus 
šokėjas, bet ir choreografas. 
Todėl abu šokėjai susilaukė ne
mažai aplodismentų. Vakaro 
žiūrovai gėrėjosi jų šokiais.

Sol. Janina Kolytė savo gra
cingais baletiniais judesiais pa-

SAVINCS AND LOAN ASSOCIATION Of CHICAGO
4i92 AMiet Awmrt if SicriftiėMo * CMcago, Iffinofe 6032* M7-TI40 

ASSETS OVER $149,501,000. K ESI RYES OVER $13,500,000.
dma hours:

Monday, Tuesday, Thursday. Friday — 9 A. M. to 8 P. M. 
Saturday — 9 A. M. to 12 Noon.
Wednesday — no business transacted.

Nuo
1914 metų

. Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

apylinkės. įSėkojame 
Juins už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 

ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

Koncerto programa yre labai Ivai. 

ri, įdomi ir nauja, paruoita teatro- 
tems | Piatv Ameriką. Jos išpildyme 

dalyvauja 100 asmeny. 1

Pelnas skiriamas Religinei Šalpai 
— persekiojamai Bažnyčiai LietOVoje 

remti.

Kviečiame visus dalyvauti^ '

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

INSURED

SIIISFACIION



F

Maloniai kviečia Jus 

atsilankyti j 
Conrad - Hilton viešbuti 
1971 m. birželio 20 dieną 

6:00 vai. vakaro.
★

;• Rezervacijoms prašome
;! skambinti
;! Mrs. A n gėla Wack er

<; 737-6147 arba
476-2266

PRANYS ALSENAS

A. Tamošaitis - žmogus gyvenas menui
Teoretiškai galvojant, atrody

tų lyg ir šitaip: nebūtų meno, 
nebūtų ir A. Tamošaičio, o jei
gu nebūtų Tamošaičio, tai, ko 
gero, nebūtų ir savotiško me
no... To meno srity bedirbdamas 
ir bekurdamas — jis visur išsi
tenka. Nežiūrint jo sukurtų dau
gybės dailės darbų, jis gauna at
liekamo laiko ir dailės temomis 
paskaitas skaityti, ir kitus savo 
kolegas dailininkus pristatyti 
žiūrovų auditorijai ir ruošti sa
vo darbų parodas ir t. t. ir t. t.

Šiaipgi dail. A. Tamošaitis

— įvairių sričių puoselėtojas 
meno pasaulyje: jis dailininkas- 
tapytojas, grafikas, ex-libristas, 
lietuvių liaudies meno tyrinėto
jas, tos srities pedagogas, buvęs 
Kauno Meno m-klos dėstytojas, 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademi
joj audinių lektorius, Vilniaus 
Dailės Akademijoj dėstytojas ir 
pedagoginės katedros vedėjas ir 
dar visos eilės mokslinių insti
tucijų vedėjas, dėstytojas, lek
torius, etc.

Toje srityje jis yra suredaga
vęs, parašęs ir išleidęs visą ei-

INSTANT PICTURE...
INSTANT SOUND
INSTANT TV PLEASURE!

Dail. ANTANAS TAMOŠAITIS

KAS KAM ŽADĖTA, 
SUSIRANDA

Ethel Beckwith laikraštyje 
Connecticut Sunday Herald ap
rašo kaip dviejų nuo bolševikų 
teroro pabėgusių lietuvių šeimų 
vaikai susirado Amerikoje ir su
kūrė laimingą lietuvišką gyve
nimą.

Abidvi šeimos buvo iš Kau
no. Viena šeima turėjo 12 me
tų sūnų, antroji šeima 8 metų 
dukrelę. Tie vaikai šiandien yra 
Antanas ir Irena Ivaškos, gyve
na savo namuose 39 Patman 
Drive, Monroe, augina tris gra
žius vaikus, jis pats yra inžinie
rius ir Bridgeporto, Conn., L. B. 
Apylinkės pirmininkas ir LB 
Apygardos valdybos narys; jo 
žmona Irena-Gintarė Banaity- 
tė irgi randa laiko dalyvauti lie
tuviškoje veikloje. Vaikai yra 
Ritone 11 metų, Tomas 9 metų 
ir Paulius 9 mėnesių. Ritone ir

PROGA IŠGERTI
Vokiečiai turi septynias pro

gas išgerti — pirma proga drau
gą susitikus, antra proga su 
draugu atsisveikinant ir 1.1, iki 
septintos, o septinta proga bet 
kuri kita proga.

Vienas Napoleono pulkinin
kas prancūzas rado tik vieną 
progą.

Sykį Napoleonas jam griež
tai pastebėjo: “Pulkininke, man 
atrodo, kad tamsta perdažnai 
gaivini troškulį!”

“Taip pone, prisipažino pul
kininkas, bet tai man teikia pro
gą kiekvieną kartą pasakyti “Į 
Jūsų sveikatą, Didenybe!”

svečius. Tik nepasveikino ru
siškai.

“Ką tai reiškia? Ar sovietų 
svečių nesveikini? — paklausė 
ventrilokvistas pats savęs ir pats 
sau atsakė:

“Kam juos sveikinti? Jie gi 
ne svečiai, o šeimininkai”.

PRAGOS KABARETE
Viename Pragos kabarete 

ventrilokvistas (kalbantis iš pil
vo) įvairiomis kalbomis sveiki
na iš įvairių šalių atvykusius

— š. m. balandžio 18 George
town Un-to Foreing Service 
School studentai surengė Inter
national Day, kurioje dalyvavo 
dešimties tautų studentai. Ta 
proga International Hali patal
pose buvo surengta parodėlė, ku
rioje buvo ir Lietuvos stalas — 
kioskas su meno kūriniais ir 
rankdarbiais. Juos paskolino 
Lietuvos Pasiuntinybė. Lietuvos 
stalu pasirūpino studentė Linda 
Lukošaitis, iš Chicagos.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKTAI A BIZNYJE

A 9* (diag. meas.) portable that never keeps you waiting. 
Just turn it on and Sharp’s “Split-Second Start” provides 
instant picture... instant sound. Precision engineered for 
top reception... even in fringe areas. Front mounted 
speaker and controls for finer sound and greater conven
ience. Styled in rich walnut grain with cham
pagne-gold trim. Telescopic VHF and loop 
UHF antennas. Earphone for personal listen
ing. Convenient carrying handle. UL model TM-68P

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

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

lę leidinių — knygų, kurios su
daro tikrą ypač mūsiškio liau
dies meno lobį. Jos, tos knygos, 
bus ilgus amžius liudininkėmis, 
jog šioje žemėje vaikščiojo (ka
daise) toks didelis mūsiškio liau
dies meno mylėtojas, tyrinėto
jas ir mokslininkas, o taip pat
— ir dailininkas Antanas Tamo
šaitis. Ir tai bus, netgi, tada, 
kada čia mano minimasis Daili
ninkas bus užbaigęs šios žemės 
kelionę. Taigi, kaip toj o j dainoj:

“Manęs dar nebuvo, 
Alyvos žydėjo, 
Manęs nebebus — 
Jos ir vėl žydės...” \

šiuos žodžius rašau prisimin
damas visiškai nesenos praei
ties susitikimą su dail. A. Ta
mošaičiu Toronte. Tuo metu 
kaip tik vyko jo dailės darbų pa
roda Montrealyje, “The Arts 
Club” patalpose, o jis — visvien 
išsiteko energijoj ir laike — at
vykti Torontan ir čia, vietos 
Akademikų Draugijos suruoš
toj arch. — dail. V. Trečioko dai
lės darbų parodoj tarti svarų ir 
turiningą atidaromąjį žodį.

Minėtoji dailininko A. Tamo
šaičio tapybinių darbų paroda 
Montrealyje tęsėsi dvi savaites
— iki gegužės 14 d. šiuo metu,

be abejonės, ji uždaryta ir, gai
la, mūsų akių nematyta, o mes 
gi — ne Tamošaičiai, negalim 
visur pribūti, viską pamatyti ir 
viską aprėpti, čia jau reikia 
būti iš prigimties pripildytu 
jaunatvės ir entuziastiškos ener
gijos kupinam.

Užsiminęs apie pastarąją dail. 
A. Tamošaičio kūrinių parodą 
Montrealyje, neiškenčiu nepa
citavęs šio to iš kitos parodos, 
A. Tamošaičio suruoštos tam 
pačiam prancūziškosios Kanados 
kampe — Otavoje 1966 m.

Tada “The Ottawa Citisen” 
(vasario 12 dJ numeryje) at
spaude ilgoką savo nuolatinio 
meno kritiko, Carl Weiselber- 
ger, rašinį, užvardintą: “Sim
plicity” wins prsise for artist”.

Tengi buvo in pasakyta, jog 
Antanas Tamošaitis — lietuvis 
dailininkas, Kanadon atvykęs 
1949 m. Jis, girti, esąs toks 
žmogus, kuris augąs ne tik me
tais, bet ir folkloristine turtinga 
praeitimi iš savo gimtojo kraš
to tradicijų bei liaudies meno. 
Už savo kūrybą — jis esąs lai
mėjęs medalius Paryžiuje, Ber
lyne, New Yorke.

A. Tamošaitis, girdi, išvystęs 
savo nuosavą kūrybos stilių •— 
abstraktinį ir artimą abstrak- 
tizmui. Tuomet savo darbus jis

Tomas lanko šeštadieninę litu
anistikos mokyklą New Havene.

Kai abidvi tėvų šeimos įsikū
rė ir prasigyveno, New Yorke 
buvo kažkoks lietuviškas paren
gimas su šokiais, kur studentas 
Antanas Ivaška buvo supažin
dintas su jauna gražia lietuvai
te Irena — Gintare Banaityte 
ir patyrė, kad ji yra ta pati, ku
ri Kaune buvo jo sesers drau
gė.

Pažintis baigėsi vestuvėmis ir 
pavyzdinga lietuviška šeima.

Iš kitos parodos “Nation Gal
lery” bendradarbė Carlyn M. 
Wright, šitaip pabrėžtinai tei
gė apie A. Tamošaičio kūrybą. 
Esą, pusiau abstraktinėj kūry
boj — pas A. Tamošaitį jungia
si stiprios lietuvių tradicijos ir 
šiuometinės nuotaikos. Dailinin
ko subjektai — esą sukurti pa
gal labai metodiškas manieras.

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS
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buvo išstatęs Otavoje “Little 
Theatre Art” galerijoj, bet jo 
paroda tame mieste, Kanados 
sostinėje, buvusi ir anksčiau.

Kai kurie A. Tamošaičio dar
bų — turį pavadinimus, bazuo- 
tus į lietuvių liaudies pasakų ir 
senų legendų pavadinimus.

Jo darbuose, esą, vertikalinės 
ir horizontalinės linijos — su
darančios simfoniškas arba dra
matiškai nusiskliaudžiančias li
nijas, paghndydamos meistriš
kai balansuotus kūrinius.

Tenai užsimenama ir apie A. 
Tamošaičio išstatytus litografi- 
nius darbus, kurie, esą, taip pat 
“successful”...

Apie čia minimą parodą rašė 
ir kitas Otavos laikraštis “The 
Ottawa Journal” (taip pat 1966. 
IT. 12). Kiek trumpesniam ra
šinyje, to laikraščio bendradar
bis, W. Ketchum, nurodė, jog A. 
Tamošaičio sureuoštoj parodoj 
esą išstatyti labai interesuojan
tys darbai. Dailininkas A. Ta
mošaitis — gyvenąs ir savo stu
diją turįs netoli Kingstono.

Liaudies meno ir abstrakto 
kombinacija — sudarantys fak
toriai šio talentingo dailininko 
kūrinių. Savo darbuose dail. Ta
mošaitis naudojąs geometrinį 
braižą ir simbolines folklorines 
formas. Jo stilius stipriai kon
troliuojamas prityrusios ran
kos, naudojant stiprias ir vib
ruojančias spalvas.

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Pavergtųjų Tautų Savaitei artėjant
1959 m. originaliame Pubhc 

Law įstatyme buvo pareikšta, 
kad “Komunistų imperializmui 
nuo 1918 metų pavergus didoką 
pasaulio gyventojų dalį įsisteigė 
agresyvi imperija, kuri sudaro 
rimtą pavojų Jungtinių Valsty
bių saugumui ir “visoms lais
voms tautoms” ir daro pasity
čiojimą” iš laisvos koegzistens- 
cijos idėjos.

Abiejų Kongreso rūmų ben
droje rezoliucijoje pavergtos 
tautos išvardytos kaip "Captive 
Nations” Lenkija, Vengrija, Lie
tuva, Ukraina, Čekoslovakija, 
Latvija, Estija, Baltgudija, Ru
munija, Rytų Vokietija, Bulga
rija, kontinentinė Kinija, Ar
mėnija, Azerbeidžanas, Georgi- 
ja (Gruzija), šiaurės Korėja,

Daniel John Sobieski Chica- 
co Tribune gegužės 26 d. nr. 
“Captive Nations” rašo*.

Einant Public Law 86-90 Įs
tatymu, liepos mėnesį viena sa
vaitė bus pavadinta “Captive 
Nations Week”, tai yra įvykis, 
kurs metai iš metų darosi keis
tesnis ir keistesnis.

Pavyzdžiui, praeitais metais 
prezidentas Nixon paskelbė 
“Captive Nations” proklamaci
ją, kurioje visiškai nepaminėti 
jų pavergėjai komunistai ar ben
drai komunizmas. Kas gi atsiti
ko nuo 1959 metų, kuomet pre
zidentas Eisenhoweris pasirašė 
P(ublic) L(aw) 86-90, kad mes 
pasidarėme tokie baimingi už
gauti Sovietų Sąjungos ir kitų 
komunistų jausmus?

Albanija, Idet-Uratas, Tibetas, 
Kazakija, Turkestanas ir Siau
rės Vietnamas.

Įstatyme pasakyta, kad Jung
tinių Valstybių saugumui svar
bu yra kad tų pajungtų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės 
troškimas būtų palaikomas gy
vas ir Amerikos žmonės kvie
čiami ta viltimi dalintis atitin
kamomis ceremonijomis per 
“Pajungtųjų Tautų Savaitę”.

Ar tie žodžiai yra tušti? 
taip, tai Kongresas turėtų 
šaukti P. L. 86-90. Jei ne, 
Prezidentas Nixonas turėtų 
dovauti atstatant pagarbą 
rezoliucijos tikslui.

Jei 
at-

va
tos

Neleidžia išvažiuoti ir baudžia
Nėra kitos tokios žiaurios valdžios pasaulyje, kokia 

yra Sovietų Sąjungoje. Niekas savo valstybės sienų taip 
stropiai nesaugo, kaip komunistai. Niekas neišleidžia 
tokių didelių sumų pasienio kanalams kasti, miškams 
kirsti, spygliuotoms vieloms tiesti, kad sargai matytų 
kiekvieną pasienio judesį, kokias išleidžia “socializmą” 
įsivedusi komunistinė sovietų valdžia. Pasienį rusai sau
go ne tam, kad sugautų į ‘‘komunistinį rojų” besiver
žiančius kapitalistus, leninizmo priešus ir kitokius pa
vyzdinės santvarkos kenkėjus, bet kad neišleistų nei vie
no nenorinčio gyventi “komunistiniame rojuje.”

žiauriausi valdovai, griežčiausi diktatoriai, patys 
tamsiausi valdžios uzurpatoriai neturi tokių žiaurių 
įstatymų, kokius komunistai yra primetę Sovietų Sąjun
gos gyventojams. Iš Mussolinio Italijos, iš Hitlerio Vo
kietijos, iš Franko Ispanijos, pagaliau ir iš Perono val
dytos Argentinos žmonės galėdavo išvažiuoti į užsienius, 
tuo tarpu iš Sovietų Sąjungos valdžia neleidžia išvažiuo
ti. Nei Hitleris, nei Peronas nepersekiojo užsienin išbė
gusių politinių priešų, bet Sovietų Sąjunga turi įsta
tymus, kurie draudžia komunistų valdomiems žmonėms 
išvažiuoti į užsienius. Teisė išvažiuoti į kitus kraštus 
yra skaitoma pagrindine žmogaus teise. Tuo tarpu Sovie
tų Sąjungos įstatymai skaito krašto išdaviku žmogų, ku
ris ryžtasi pasinaudoti šia pagrindine žmogaus teise.

žinių agentūros praneša iš Maskvos, kad jūrininkas 
Simas Kudirka buvo teistas Vilniuje ir kad už valstybės 
išdavimą jam paskirta 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Visi žinome, kad Simas Kudirka jokio nusikaltimo nepa
darė. Jis anksčiau norėjo išvažiuoti į užsienius, bet ne
gavo reikalingų leidimų. Betarnaudamas žvejų laive ir 
pasiekęs Amerikos pakraščius, iš sovietinio laivo Simas 
Kudirka užšoko ant Amerikos pakraščius saugojusio lai
vo “Vigilant” ir paprašė leisti jam pasilikti Amerikoje. 
Neapdairūs Amerikos pareigūnai Simo Kudirkos nesu
prato, tremtinio teisių jam nedavė ir leido sovietų jūrų 
policijai Kudirką pasigauti, susirišti, sumušti ir išsinešti,

Simas Kudirka norėjo pabėgti iš sovietinio žvejų lai
vo, bet jam nepavyko. Simas Kudirka negalėjo išduoti 
sovietų valstybės paslapčių, nes jis neturėjo progos tai 
padaryti. O vis dėlto sovietų teismai paskyrė jam dešimt 
metų kalėjimo už “valstybės išdavimą”. Rusų okupuo
toje Lietuvoje už bandymą išvažiuoti į užsienį nubaustas

Vytautas Simokaitis, jo žmona, o iš Sovietų Sąjungos 
pabėgusiems Bražinskams sovietų valdžia neduoda ra
mybės. Ji daro didelį spaudimą į turkų valdžią, samdo 
advokatus, siunčia rusiškus turkų teisės “žinovus”, kad 
tiktai galėtų įleisti savo nagus į pabėgusius Bražinskus.

Leningrade sovietų valdžia jau nubaudė dvi žydų 
grupes vien dėl to, kad jie bandė be sovietų valdžios lei
dimo išvažiuoti į užsienį. Leningrado žydai keliais atve
jais prašė sovietų valdžios išleisti juos į Izraelį, bet lei
dimų negavo. Negavę leidimų, jie kombinavo iš sovieti
nio kalėjimo išvažiuoti lėktuvais, bet jiems nepavyko. 
Lėktuvo jie dar nebuvo pagrobę, į padanges neiškilę. 
Jie tiktai garsiai galvojo apie reikalą bėgti iš Sovietų 
Sąjungos. Labai geras ausis turinčiai sovietų policijai 
pavyko patirti apie kelių žydų užsimojimus, jie tuojau 
buvo suimti ir dabar nuteisti. Keturi Rygos žydai nubaus
ti trimis metais kalėjimo vien už tai,, kad jie norėjo išva
žiuoti į Izraelį. Rygos žydų grupė su nieku nekalbėjo, 
prie jokių sovietų lėktuvų nesitaikė ir jokios konspiraci
jos neorganizavo. Jie tiktai norėjo išvažiuoti į Izraelį. 
Didžiausia jų klaida buvo tą savo norą pranešti sovietų 
valdžios atstovams. Sovietų Sąjungoje yra nusikaltimas 
norėti išvažiuoti iš “komunistinio rojaus”.

Dr. Kazys Bobelis, Alto pirmininkas, patyręs apie 
Kudirkai primestą bausmę, tuojau kreipėsi į Valstybės 
Departamentą ir prezidentūrą, kad pasiteirautų, apie 
Simo Kudirkos likimą. Pakraščių sargybos vadovybė 
labai nekorektiškai pasielgė su globos prašančiu pabė
gėliu. Surambėję admirolai nekreipė eėmesio į veiku
sius patvarkymus ir nesekė užsienio pditikos.

Valstybės Departamento pareigūnai paaiškino Dr. 
Bobeliui, kad JAV vyriausybė šitą reikalą atidžiai seka. 
Sovietų valdžiai parašytas laiškas, kad pasakytų, ar tei
sybė, kad Simas Kudirka nuteistas 10' metų kalėjimo. 
Sovietų agentai ir anksčiau įvairiausią gandų paleido 
apie Kudirką ir jo likimą, bet tos žinios buvo melagingos. 
Reikia manyti, kad Valstybės Departamentas šiuo reika
lu padarys pareiškimą, kai žinia apie Kudirkos nuteisi
mą bus oficialiai patvirtinta. Prezidento pavaduotojas 
George Bell užtikrino Dr. Bobelį, kad prezidentas domi
si Simo Kudirkos likimu.

Teisę išvažiuoti į užsienį turi turėti kiekvienas So
vietų Sąjungoje gyvenantis žmogus. Dabar išvažiuoja 
tiktai komunistų atrinktieji. Negalima bausti žmonių, 
kai jie naudojasi jiems priklausančiomis teisėmis.

Montrealio “Nepriklausoma 
Lietuva” straipsnyje “Dvi Kini
jos ir dvi Lietuvos” be kt. rašo: 
“JAV valstybės departamentas 
jau eilė metų veda dviejų Lie
tuvą politiką. Viena jų skirta

Sovietijai nuolaidžiaujant, o an
tra — egzilams, dalinai ir 
šaulio opinijai nuraminti

Sovietija savo ruožtu vis 
bando Amerikos reakciją (gal 
Teisingiau: ne reakciją) ir į vi
sokias savo delegacijas lyg nie
kur nieko įjungia ir sorietina- 
mos Lietuvos atstovus.

Neseniai New Yorke posėdžia
vo net LTSR užsienio reikalų 
ministerė, kuri ruošė spaudos 
konferencijas aiškiai ir oficia
liai pabrėždama savo titulus, 
rangą ir pareigas. Mūsiškių pa
siteiravimai JAV įstaigose baig
davosi nuraminimu, kad tai ne
reiškia jokio nepripažinimo po
litikos pakeitimo. Esą tai gry
nai sovietų vidaus reikalas, ką 
jie į delegacijos sudėtį įjungia, 
ką atsiveža. Tokie atstovai te- 
pripažįstami kaip Sovietuos re
prezentantai, bet ne specialiai 
Lietuvos. Po to vėl visa aprim
davo”__

pa-

ti 
ir Visi pripažįsta, kad piketa

vimas buvo labai gerai organi
zuotas. Iš anksto buvo užsa
kyti didieji busai, apskaičiuo
tas laikas, paruošti ir sudės
tyti plakatai. Autobusai, pra
dėję kelionę iš Marquette Par
ko, nuo Dariaus Girėno pa
minklo, pasileido keliomis kryp 
timis. Vieni važiavo Brighton 
Parko, Bridgeporto ir 18-tos 
kolonijos kryptimi, kiti pa
traukė Kedzie Avė. per betu
riu kolonijas, o tretieji užsu
ko į Cicero ir surinko piketuo
ti pasiryžusius lietuvius.

Nespėjo atvažiavusieji pa
siekti kardinolo Cody valdo
mos archidiocezijos rūmus, 
žmonės išbpo iš autobusų. Ten 
jų jau laukė paruošti plakatai 
su įvairiausiais ©balsiais. Vie
ni prašė kardinolą leisti lietu
viams melstis lietuvių kalba, 
kiti reikalavo panaikinti tiėtu- 
viams svetimus laidojimo bū
dus Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, tretieji priminė kardi
nolui ekumeninės santarybos 
nutarimus, liečiančius bažny
čios kunigaikščiams kreipti 
daugiau dėmėsio į šių dienų 
pasaulyje gyvenantį žmogų...

Nespėjo lietuviai išlipti iš 
busų, tuojau susidarė tvarkin
gos eilės, iškeltais plakatais 
reiškiančiais savo nepasiten
kinimą.

Prie arkidiocezijos privažia
vo žymiai daugiau žmonių, ne
gu organizatoriai tikėjosi. Lie- 

padarytas skriaudas ir sukeltą tuviai buvo paruošę apie 200 
skausm. Bet kardinolas Cody plakatų. Kai risi plakatai bū- 
nesiteikė net atsakyti į sklypų vo paimti į atvykusių protes-

Lietuviai ir vėl piketavo kardinolą
Praeitą šeštadienį nuskriaus- savininkų raštą. Tada nutarta 
Chicagos lietuviai katalikai suruošti dar vieną piketą.
vėl piketavo garsųjį kardi

nolą Cody. Praeitą šeštadienį 
televizijos ir radijo stotys ir 
vėl parodė lietuvių nepasiten
kinimą ne tiktai čikagiečiams, 
bet ir visiems amerikiečiams.

Praeitais metais po panašaus 
piketavimo buvo susidaręs 
įspūdis, kad galingas baž
nyčios kunigaikštis patenkins 
ir šiaip jau skriaudžiamos tau
tos tikinčiuosius, bet reikalo 
jis nepanoro išaiškinti ir su
tvarkyti. Spaudai numestu 
paprastu pareiškimu nepaten
kintieji buvo šiek tiek apmal
šinti, bet pagrindinės nepasi
tenkinimo priežastys ir toliau 
ruseno. Tas nepasitenkini
mas, matyt, privertė lietuvius 
tikinčiuosius ir vėl piketuoti.

Gegužio 24 dienos piketą orga 
nizavo Algio Regio vadovauja
mas Pasauliečiu Komitetas ir 
Šv. Kazimiero Sklypų Savinin
kų Draugija. Piketavimas 
buvo labai įspūdingas ir gerai 
suorganizuotas. Sklypų' savi
ninkai prieš porą savaičių bu
vo sušaukę didelį susirinkimą, 
kuriame aptarė visus piketavi
mo reikalus.

Lietuviai nenorėjo piketuoti. 
Jiems būtų buvę geriau išsiaiš
kinti kelis administracijos po
tvarkius su pačiu kardinolu. 
Tuo reikalu lietuviai parašė 
laišką pačiam kardinolui ir 
prašė priimti delegaciją, kad 
galėtų žodžiu išsiaiškinti ir iš
dėstyti lietuviams katalikams

gaujos Black Stone Nation 1 
Rangers teismas. Jame plaiš-l 
kėjo žiaurūs gaujos metodai, 1 
grasinimai, apiplėšimai if te-1 
roras. Vienas jaunas negras i 
papasakojo, kaip jis buvo tei-1 
siamas, nuteistas nužudyti, nes j 
nepasakė gaujos vadams, kur i 
prisilaiko kitos panašios gau-i 
jos — Gestapo Monsters — va-1 
dai. Jis jau buvo nugabentas į | 
sušaudymo vietą, tačiau jam 
pavyko nuginkluoti budelį ir f 
pabėgti.

Taryba svarsto 
butu klausimą

Čikagos miesto taryba grei-g 
čiausiai patvirtins visas miesto | 
butų valdybos parinktas nau-f 
joms statyboms vietas. Kai g 
kurie juodųjų wardų alderma-| 
nai reikalauja, kad tokių | 
viešųjų butų miestas daugiau Į 
statytų jų rajonuose. Ir meksi-| 
kiečiai spiria planavimo komi-g 
dėtą daugiau skirti viešųjų na-1 
mų meksikiečių rajonuose, | 
nes namai būsią nedideli, pi-1 
gūs dr gerai įrengti.

Kai kurių baltųjų wardų ai-f 
dermanai bando sumažinti 1 
numatytų butų skaičių ar ren-i 
ka kitas vietoves tiems butams g 
statyti, tačiau nuotaika tary-| 
boję yra tokia, jog galima ti-| 
kėtis pigiųjų butų visur ten, k 
kur buvo numatyti.

■tuotojų rankas, tai susiūbavo 
tikra plakatų jūra.

Praeiviai ir pravažiuojan-; 
tieji pradėjo domėtis plakatais 
ir užrašytais ūbaisiais. Prie* 
arkidJocezijos prisirinko apie: 
500 žmonių minia. Vieni ne
galėjo suprasti, kodėl tikintie
ji turėtų piketuoti bažnyčios 
kunigaikštį, o kiti, kard. Codyg 
arčiau pažinojusieji, pritarė t 
piketuotojams. Jie apgailesta-| 
vo, kad kardinolas į ftepapras 
tai aukštą puikybės debesį iš-1 
kilęs, nesiryžo nusileisti ir iš- | 
klausyti skaudančios tikinqio I 
jo širdies. Kiekvienas, su lie- ' 
tuviais ilgiau pasikalbėjęs, ■ 
matė, kad kardinolui būtų la- Į 
bai lengva su lietuviais rasti į 
bendrą kalbą, bet jis, matyt, ■ 
nepanoro kalbėti su protestu©- | 
ti drįsusiais tikinčiaisiais.

Organizuoti piketuotojai pa- i 
siuntė atstovus į arkidiocę- 
ziją. Jie pasibeldė i duris. 
Reporteris

(Bus daugiau)

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
II-oji dalis

19
KAIMUOSE PRIE KURŠIŲ MARIŲ

1925 metais turėjau progos kurį laiką pagyventi 
Gyventos (vok. Juwendt) kaime, įsispraudusiame 
tarpe Kuršių Marių pakrantės ir Didžiosios Pričkagra- 
bės kanalo. Įsikūriau ten esančiame kaimo viešbutyje. 
Čia pat buvo ir valgykla svečiams ir vasarotojams ir aš 
buvau jos pastovus lankytojas. Vieną dieną, man čia 
kaip paprastai pietus pavalgius, šeimininkas su šel
miška šypsena mane užklausė, ar aš galėčiau nuspėti, 
kokiuo patiekalu šiandieną skonėjaus.

Valgiai čia visada buvo gerai ir skoningai paruošti 
ir aš juos kiekvieną kartą su geru apetitu suvalgyda
vau. Šios dienos pietus valgydamas, aš iš skonio bu
vau susidaręs nuomonę, kad tai bus žvėrienos kepsnis, 
bet šiaip ypatingo dėmesio į jo specialią prigimtį neat
kreipiau. Dabar iš šeimininko patyriau, kad tai būta 
briedienos kepenų kepsnio, šia proga įsileidau su šei
mininku ir į platesnį pašnekesį. Iš jo pasakojimo pa
tyriau, kad pamario kaimų gyventojai palei Didžio
sios Pričkagrabčs kanalą yra iš generacijos į genera
ciją užsigimę aistringi žvejai ir medžiotojai, gi ši pas
kutinė aistra dažnai yra surišta ir su palinkimu į bra
konieriavimą. Kaimiečiai yra tos nuomonės, kad visa, 
kas plaukioja vandenyse ar bėgioja bei skraido po 
miškus, priklauso Dievuliui ir nėra kurio nors as
mens ar valdžios įstaigų nuosavybė. Nors kiekvienas 
kas tik užsimanęs ir jokio leidimo neišsiėmęs ir tfegali 
medžioti, bet pasitaiko tokių atvejų, kada net briedis 
ar tai netinkamu metu ant ledo užėjęs, ar tai kitokiose

Prie durpių džiovinimo Didžioji et Samany pelkes durpyne

apystovose sunkiai susižeidžia ir vienintelis protingas 
dalykas jį nuo kančių taikliu šūviu išvaduoti. Ta pa
reiga išpuola artimiausiam tos apylinkės girininkui, 
kuriam tada tenka pasirūpinti ir briedienos išdalini
mu, kad mėsa niekais nenueitų. Taip apylinkės gy
ventojai karts nuo karto turi progos ir briedienos keps

niais pasmaguriauti. Tam tikra dalis, gal būt ir pati 
geriausia, tokiais atvejais atitenka ir viešbučio val
gyklai, kurioje dažnai pasimaišo ir iš toliau atkelia
vus svečias, ar ir ilgesnį laiką čia prisilaikąs vasa
rotojas.

šalia briedienos, valgį čia dažnai paįvairindavo ir

sumedžiojamos paukštienos patiekalai, nes šios apy 
linkės buvo turtingos įvairių rūšių vandens paukščiais 1 
ir tai ne vien tik tam tikrais sezonais, bet per ištisus j 
metus. Vasarą čia prisilaikydavo daug laukinių ančių, I 
gi kitais sezonais būdavo pagaunamos kurapkos, tilvi- ■ 
kai, stulgiai arba dubeltai, slankos, o taip pat ir fa- i 
zanai. Ypač žuvų patiekalų pasirinkimas buvo labai 
didelis ir įvairuojantis: karališkasis sterkas, sudokas, 
unguriai, menkės, menkių kepenys, lydekos, didstin- 
tės, stintelės, pastarosios kepamos tešlos minklėje. 
Be to, žuvis būdavo patiekiama valgiui Įvairiai paruoš
ta — marinuota, Įvairiuose padažuose, malta rūkyta. 
Labai skanių mėsą turinti žuvis yra lynai (Tinea vul
garis). Lynai prisilaikydavo daugiausia ramiuose, Už
daruose durpingų miškų tvenkiniuose ir ežeruose, tu- į 
rinčiuose susisiekimą su Nemunyno upe.

Ankstyvą pavasarį, pirmam atodrėkiui po stiprių 
šalčių užėjus, galėjai būti tikras, kad netrukus vai- į 
gykloje gausi paragauti ešerių (Acerina cernua ir Per- I 
ca fluviatis) sriubos, žiemos metu ešeriai čia buvo I 
žvejojanti gana savotišku būdu. Marių lede buvo pta- j 
kertamos eketės, Į kurias Įleisdavo galą ilgos lentos, ■ 
gi kitą jos galą, kyšanti virš ledo, pradėdavo daužyti j 
kokiu nors pagaliu ar plaktuku. Tada per ištisas die- j 
nas mariose visur girdėdavosi nesibaigiantis kaleni- | 
mas ir tų daužomų lentų tarškėjimas. Žvejų aiškini- I 
mu, tie garsai, virpindami vandenį po ledu išbudinda
vo tebemiegančios ešerius ir jie suplaukdavo prie eke- ' 
čia šviežiu, deguonies prisotintu oru pakvėpuoti, ] 
bei šiaip to triukšmo būdavo priviliojami. Tada juos • 
žvejai ir susemdavo iš tų ekečių tinklais ar vedėjomis. I 
Ešeriai yra mažos rainos Žuvys sn kietais dygliuotais 
pelėkais, bet iš jų išvirta ir per sietelį perkošta sriuba 
yra labai skani.

(Bus daugiau)

4 — NAUJIENOS, CHICAGO K ILL— SATURDAY, MAY, 29, 1971



DR, ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUtŲ, NOSIM 
l» GEMCLAS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Oftao telef.; P Respect 8-3229 

Rezid. tefefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

quo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.’

Rax. tat 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

r«l«f4 PRospoct 8*1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak, 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytai 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE.
Phono: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.
__ _< ______

Rsz. GI 84)873

DR. W. M. EJS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 

GINcKOLOGlNĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ava., WA 5-2670

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

ROCKFORD, ILL
Mirė Antanas Makalauskas
Tai mūsų tautiečių tokia da

lia. Jauni čia atvyksta, o suso
pę išvyksta — į Amžinantį

Trumpai pasirgęs čia Rock- 
fordo ligoninėje mirė Antanas 
Makalauskas, sulaukęs 91 metų 
amžiaus. Gimęs ir augęs Lietu
voje, Atvyko kaip ir daugelis 
Lietuvos jaunuolių, j šią laisvės 

1 ir galimybių šalį ir Rockforde iš
gyveno ištisus 50 metų. Dirbo 
iki pensijos didelėje mašinų įmo
nėje, sukūrė šeimyninį gyveni
mą, gražiai sugyveno. Jo žmo
na Jievutė mirė jau prieš 4 me
tus. Užaugino dukterį, kuri iš
tekėjusi už Mr. Rathwell sukū
rė savo šeimą ir augina dvi duk
reles.

Makalauskas buvo darbštus, 
įsigijo savo namus, bet maža 
kur pasirodydavo. Kaimynai jį 
gerbė. Jis buvo bene seniau
sias Rockfordo lietuvis. Palai
dotas Woods kapinėse Šalia sa
vo žmonos.

Reiškiu užuojautą dukrelei, 
anūkams ir giminėms.

žvalgas

DVI AMERIKOS .'š¥iw iv VĖS
‘ Rašo Dan Kuraitis

Man teko gerokai pakeliautiennsin valstijoje, La Cross kryž 
po, pasaulį. Kiek prisimenu, kelėje, reikia pašokti į kairę 
kiekvienoj kelionėj vis tenka ir vingiuojančiu keliu pasieksi
susitikti žmonių, kalbančių Rochester}, panašų į 
apie septynis pasaulio stebuk- Lietuvos bažnytkaimj.
lūs. Vieni važiuoja tų stebuk
lų pamatyti, kiti kalba kokį 
įspūdį piems tie stebuklai yra 
palikę.

Septyniais pasaulio stebuk
lais iki šio meto buvo Egipto 
piramidės, Atėnų Akropolis, 
Indijos Tai Machalas, Italijos 
pakrypęs bokštas, Babilonijos 
sodai, Aleksandrijos švyturiai 
ir Halikarnaso mauzoliejai.

Amerikoje nėra nei vieno 
išgarsėjusio pasaulio stebuklo. 
Bet Amerikoje yra dvi didelės 
šventovės, į kurias patys ame
rikiečiai ir užsieniečiai kiek
vieną metą kreipia vis dau
giau dėmesio.

‘Pirmoji šio krašto šventovė 
yra South Dakotoj. Keturių 
prezidentų veidai yra iškalti 
aukštame kalne ir didelėje uo
loje. Prezidentai matosi iš 
tolo. Ta šventovė vadinasi 
Rushmore. 1400 pėdų uoloje 
iškalti Washingtono, Jefferso- 
no, Lincolno ir Teodoro Roose- 
velto veidai.

didelį

Iš tolo Rochester, Minn., man 
greičiaus buvo panašus į Lie
tuvos Raseinius, kuriuos aš 
gan gerai pažinau. Tiktai ar
čiau privažiavęs pamačiau du 
ankštus mūrus, man jau tikrai 
priminusius Stebuklingąją mū 
sų Šiluvą, kurioje iš tolo ma
tėsi dvi šventovės: Šiluvos kop 
lydi a ir bažnyčia. Tie du aukš
ti Rochesterio pastatai nėra 
stebuklingi, bet žmonės juose 
stebūkius daro. Kaip Šiluvoj, 
kaip Liurde, kaip Fatimoje, 
kur žmonės eina su viltimi pa 
sigydyti iš juos kankinančių 
ligų, taip dėl tų pačių priežas
čių žmonės važiuoja į Roches
ter}, Minn., gydytis nuo nepa
gydomų ligų. Tiktai Rocheste 
ryje žmonės gydo ne stebuk
lais, bet iŠ ilgų metų patyrimo 
ir tikslių žinių...

Pirmas 15 aukštų pastatas, 
statytas 1927 metais, o antra
sis 40 aukšty tamsaus marmu
ro pastatas išaugo prieš 6 me
tus. Prie antrojo yra tamsaus

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 va). 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: G Arden 3-7278

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Letdimki — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA t 
R. ŠERĖNAS - 

2047 W. 67fh PI. WAIbrook 5-8063

MARQUETTE MATTRESS CO.
Mattresses Box Springs, all sizes. 
Brand- Names, dicontinued patterns. 
Mismatched sets — up to 50 percent 
off. Bunk beds, trundles, sleepers. 
Bedroom Suites. Quality at low. low

Ofise tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
-Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Isf STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki :8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
______Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
■ OPTOMETRISTAŠ
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. — TeL '737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

Tie keturi vyrai dirbo, kad 
ši brangi šalis vestų pasaulį į 
laisvę. Jų mintys ir nurodyti 
keliai dar ir šiandien yra gyvi 
ir teisingi. Jie dar ir šiandien 
padeda amerikiečiams. Tie 
keturi veidai šviečia amerikie
čiams, kaip ta Biblijos žvaigž
dė švietė trims karaliams, kad 
atkeliautų į Betliejų ir pagerb
tų gimus į kūdikėlį...

Didėjant turizmui, ta šven
tovė kiekvieną metą vis daž
niau ir didesnių žmonių būrių 
yra lankoma. Augant turiz
mui, ta šventovė dar dažniau

marmuro žmogaus kūnas, pri 
kaltas 7 —8 pėdų aukštumo
je, praeiviams sakantis, kad 
čia žmogui /teikiama pagalba 
ligoje. Ši ligoninė vadinasi 
Mayo klinika.

Kiekviename šio naujo na- 
mo aukšte .yra šimtai kėdžių, 
suskirstytų į “rytus” ir “vaka
rus”. Kiekvienas naujas lan
kytojas gauna leidimą ir uži
ma jam paskirtą vietą. Atida
vęs kortelę slaugei, jis laukia 
kol jį pašauks.

Slaugė jj nuveda į kitą kam
barį ir pasodina, kad lauktų

F AREIŠKIaIAS
1971 m. gegužės mėn. įt d. 

Naujienų dienraštyje Nr. 103 
p. Jonas D. čėsna straipsnyje 
“Iš lenkiškos kronikos”, tarp 
kitų asmenų, tendencingai pa
lietė ir Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininką Kazį Veikutį.

J. D. Česna rašo: “Na, ir dar 
ypač dėmesiui Vilniaus Kr 
Liet S-gos pirmininko K. Vei
kučio , kuris jau taip pat ga
nėtinai karštai perša mintį 
“kalbėtis su lenkais, nežinoda
mas — su kokiais... ?”

Šis J. D. Čėsnos tvirtinimas 
visiškai neatitinka tiesos.

Mes, žemiau pasirašę ir da
lyvavę pasitarime su pirmi
ninku K. Veikučiu posėdyje, 
pareiškiame, kad p. K. Veiku
tis niekuomet tokios minties 
nėra piršęs nei mūsų organiza
cijai, nei pavieniams jos na
riams

Jeigu pirmininkas K. Veiku
tis ir kalbėjo tuo klausimu, tai 
tik konstatavo faktą, kad tarp 
kaikurių lietuvių veikėjų at
siranda nuomonių, kad gal 
reikėtų ieškoti bendros kalbos 
su lenkais. Taigi, jei pirmi
ninkas K. Veikutis atkreipė 
vilniečių dėmesį į tai, čia vi
siškai nereiškia, kad jis įtaigoja 
“kalbėtis su lenkais0, kaip J. 
D. čėsna tvirtina.

Pasitarimo su pirmininku K. 
Veikučiu dalyviai: 

~ (parašai)
V. Šimkus

J. Lekas
P. Stakauskas

i REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI

prices.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

GRADINSKAS
bus lankoma. Nukeliavę žmo-"savo gydytojo. Daktaras, ap- 
nės stebisi tokiu gražiu rankų žiūrėjęs žmogų, parašo, kur

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

TIVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

v

2656 WEST 63rd STREET
VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtai nuo 5—7 vaL 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

Valandas: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIK $46.95

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

■ -------------------------- 'J>

' MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: FRoirtier 6-1882 * I

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

( Visos programos iš W0PA, 
j 1490 kiL A. M.

! Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12

i vai. ryto. — Seštadienj ir sek-: 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
J 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS į LIETUVĄ 
IR IS LIETUVOS

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

Vladas Kasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6. 
19. 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joins 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės i

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Retid. teta... Glbson 8-6195 

Priima iigon.us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsib’epia, tai telef GJ 8-6195

p. siitmis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kojom t 
(Arch Support*) ir t. L

VaL: g__4 įr 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 50629 

Telef.: P Respect 6-5084

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Me.
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

Lirihrnai tripp P*™ fP* 
r progas mono b<t>J F

naujienas

darbu. South Dakotos švento
vę aplankęs žmogus patirs, 
kad Pasaulio stebuklai buvo 
pagaminti pagal didžiūnų įsa
kymus, tuo tarpu- Rushmore 
šventovė iškalta paprasto ame 
rikiečio turėjusio galvoje vie
ną mintį: — Tie keturi vyrai 
dirbo pasaulio laisvei,, kad 
žmonija pati savarankiškai sa
vo reikalus tvarkyti!.

Tų keturių garbingų vyrų 
veidai nuo aukšto kalno švie
čia toliau, negu Betliejaus 
žvaigždė. Kiekvienas žino, kad 
jie, būdami šio krašto prezi
dentais, dirbo visos žmonijos 
laisvei ir gerovei. Žmonija 
siekdama šviesesnio gyvenimo, 
šiuos keturis garbingus vyrus 
ima pavyzdžiais.

jam reikės eW, kas reikės da
ryti ir kas iŠjtosakoti, kad spe
cialistai galėtų patirti, kurios 
jo kūno dalys negaluoja.

Rimtai sergančius ligonius 
aplanko patys gydytojai. Jie 
tarp savęs pakaria ir nuspren 
džia, kuo geriausiai gali tam 
žmogui pagelbėti. Tiktai tada 
serganti veža i ligoninę ope
ruoti ar kitaip gydyti. Šioje 
klinikoje ligonis gauna geriau 
šią pagalbą, kokią žmogus 
jam gali duoti.

Turiu pasakyti, kad šioje 
ligoninėje yra pavyzdinga tvar 
ka. Tokių slaugių kitur hėrk. 
Niekur slatfgės taip nedaboja 
gĄ’dytojų įsakymų, kaip šioje 
ligoninėje.

Bėt maloniausia rytais ma-

juodų afrikiečių, geltonodžių 
azijatų ir kitokių. Jie visi, ta
rytum vienos motinos vaikai, 
kalbasi ir tariasi kas geriausia 
padaryti. Tie gydytojau pa 
buvę kelis metus Mayo Klini
koje, grįžta į savo kraštus ir 
tampa garsiais žmonėmis, nes 
jiems laimė lėmė mokytis pa
čioje stebuklingiausio j e vieto 
je, Mayo Klinikoje.

Kalbu apie šią didžiausią pa 
saulib šventovę, nes man pa
čiam teko joje pabūti. Visą gy 
venimą, rodos, buvau sveikds 
ir stiprus, bet paskutiniu me
tu pradėjo negaluoti vienos 
kojos kelis. Turėjau vykti į 
Mayo Kliniką, kur man viską 
pataisė. Esu laimingas, kad 
gyvenu Amerikoje, kur patys 
naujausi pasaulio stebuklai 
yra daromi. Esu patenkintas, 
kad galėjau patekti į pačių ge
riausių gydytojų rankas ir gau 
ti geriausią patarnavimą.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

ANTROJI AMERIKOS tyti gydytojus, grupėmis vaikš
ŠVENTOVE • čiojfinčius koridoriais ir einan

Negarsioje Amerikos valsti
joje, Minnesotoj, esančioje 
apie 300 mylių nuo Chicdgos,

&us pas shvo ligonius. Tokių 
gydytojų grupių yra daug, man 
teko matyti jų berit tuziną. Po

PRANEŠIMAI
— Eržvilko Draugiško Klubo pus

metinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadieni, birželio 2 d.. Talman salėje, 
4500 So. Talman Avė. 8 vai. vak. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po šio susi
rinkimo bus pora mėnesių atostogų. 
Po susirinkimo įvyks vaišės.

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

S—L .. . . . ... —
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aasociacijos

vra mažas miestelis, Vadina- ėr 5 eiha iš vieno kainba-
— k „v- v «

mas Rochesteriu. Iš Chicagos 
reikia važiuoti 90 keliu. Wi$-

rio į kitą, aplanko ligonis, ap- 
klausinėja juos, patikrina

JAMES MOCKUS
Gyv. 1619 West Moris Ave.

Mirė 1971 m. gegužės 28 die
ną, sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metu.

Paliko nuliūdę: žentas Ado
mas Jezavitas, anūkas James ir 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Sekmadienį, 1 vai. popiet kfk 
nas bus pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted St.

Antradienį, birželio 1 dieną 
10 vai. ryto bus .lydimas iš ko
plyčios į Lietuvhi Tautines ka
pines.

Visi a. a. .James Mockus gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- ’ 
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atristėiki- 
nimą.

Nuliūdę lieka:

Žentas, giminės.

Laidotuvių Direktorius Po
vilas J. Ridikas. Tel. YA £1ML j 

■ ————----------

temperatūrą ir užrašo naujus 
Įsakymus. Jie apklausinėja ir 
ligonį apie jo savijautą.

Veria pastebėti, kad gydy
tojų tarpe yfa Įvairiausių žmo
nių; baltaveidžių europiečių,

— Lietuvių Namų Saviriihkų Drau
gijos Bridgeporte priešpusmetinis su
sirinkimas įvyks antradieni, birželio 
1 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami i susi
rinkimą, nes yra svarbių reikalū ap
tarti, taipgi reikės išrinkti naują iž
dininką, nes mūsų iždininkas Kostas 
Stula mirė kovo mėn. ir taipgi per 
vasarą susirinkimų nebus. Po susi
rinkimo Įvyks vaišės.,

A. Kaulakis, rast.

3307 So. LITU AN IC A AVENUE. Phone: YArdx 7-3401

BUTKUS-VASALUS

CASIMIR BERZANSKI

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003
------- I — -«

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

STEP. C. LACK III SŪNŪS
Mirė 1971 metų gegužės men. 16 dieną ir palaidotas gegužės 19 , 

d. Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.
Velionis Casimir Bertanski negali atsidėkoti tiems, kurie šutei- į 

kė jam paskutiių patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl i 
mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, atvy- | 
kuriems į šermenis, atsiuflturiems gėlių, užpirkusiems mišias ir pa- i 
lydėjusiems į kapines.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kun. klebonui Antanui Za- 
i karaaskui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriams Mažeika - Evans už mandagų 
ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams. nnnešuriems»jį į amžinojo poilsio vietą, 
ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pa
žįstamiems. O Tau, mūsų mylimasis sakome — Ramiai ilsėkis šal
tojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka:
Žmona Virginia, svnvs Lonna ir RonaM, broliai 
— John ir Frank, motina Ona ir sesuo Ann 
Zarach ir kiti giminės.

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19H
k jC* L tl A .

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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Pagarbiai prisiminkime
amžinybėn išėjusius

Čia pat Kapinių Puošimo i tuvių kapinėse bus specialios 
diena. Dieifa, skirta niūsų ar
timiesiems, mylimiems ir bran 
giems asmenims, išėjusiems 
amžinybėn, atminti.

Gegužės mėn. 31 dieną Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse ir 
Uetuvių Tautinėse kapinėse 
susirinks tūkstančiai Chicagos 
lietuvių pamaldoms ir gra
sioms apeigoms, kurių metu 
bus prisiminti mūsų tautos vai 
tai, jau palikę šios žemės ke
lionę ir kurie amžinam poil
siui atgulė tose kapinėse.

Artimieji tą dieną susirinks 
prie savo brangiųjų kapų, ant 
jų pasodins gėles ir maldos ty
liu žodžiu jungsis su jais, sa
ro artimiesiems įnirusiems 
reikšdami pagarbą.

Tą dieną Šv. Kazimiero lie

pamaitins. Gi tuojau'po tų pa
maldų.— Pašau liečiu Teisėms 
apsaugoti šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse komitetas ir šių 
kapinių .Sklypų savininkų 
draugija prie šių kapinių 
įsteigėjo A. a. kun.-Kriaučiųno 
kapo bei naujai pastatyto gra
žaus paminklo ruošia trumpas 
apeigas, kurių metu .bus pa
gerbti šių kapinių steigėjai ir 
visi lietuviai, kurių 
amžinam poilsiui čia 
laidoti.

palaikai 
yra pa-

LB Ko- 
teisėnis

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tek CL 4-1050

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

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

ZHICAGO, ILL. TEL VI 7-93

SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Dirkseno atminimui
Illinois senatas priėmė vien

balsiai įstatymą, kuris oficia
liai pakeičia lųt. Hwy. 71 — 
vieškelio pav'adiniiną Illinois 
ribose į Everett McKinley Dirk 
sen Memorial Highway”. Tuo 
bus pagerbtas įniręs Illinois 
respublikonas senatorius Dirk 
senas.

Aldermanas mėgo 
azartinius lošimus

Detektyvai išaiškino, 
pradingęs negras aldermanas
Hubbard (2-ro wardo) dažnai

Šią gražią tradiciją 
mi tetas Pasauliečių 
apsaugoti Šv. Kazimiero lietu
vių. kapinėse ir Sklypų savinin

k jau praktikuoja lankydavosi Las Vegas lošimo 
Trumpų apeigų klubuose, kur pralošdavo ne-

sumas pinigų. Jis jau

kų draugija, 
kelinti metai 
metu uždegama žvakė, ženkli 
nanti mūsų pagarbą ir meilę 
amžinybėn išėjusiems ir sim
bolišką jungti gyvųjų su miru
siais, padedamas vainikas ir 
atgiedama maldos.

Komitetas tad maloniai kvie
čia visus dalyvaujančius š.v. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
gegužės mėn. 31 d. tuojau po 
bendrųjų pamaldų, rinktis 
prie paminklo ir a; a. kun. 
Kriaučiūno kapo į dvasinio su
sikaupimo ir mirusiųjų prisi
minimo valandėlę. ' ii Y

Pačios apeigos bus labai 
trumpos, nevarginančios ir 
dalyvaudami išreikšime šių 
kapinhj kūrėjams, ir visiems 
mūsų tautos vaikams, čia am
žiname poilsyje besiilsintiems 
meilę ir pagarbą.

Jurgis Janušaitis

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk.r 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo.

9 iki 6 vaL vak. 'Sekmadieniais 'atdara nuo 12 iki 5. -j

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

-1 INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairią prekių.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th Sh, Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. V A L A N T ! N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. 
AL NAUJOKAITIS

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

jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji Šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60604.
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kad

mažas 
savaitė ieškomas ryšium su iš
eikvota 70,000 dol. iš “Čikagos 
plano kasos.

Byla aiškėja
George Jayne nužudymo by

loje detektyvai jau turi prisi
pažinimą iš vieno šilas Jayne, 
nužudytojo brolio, darbinin
kų. Negras Barnes prisipaži
nęs ir papasakojęs apie savo 
ryšius su kitais keturiais suim
taisiais šioje byloje.

Baigė mokyklą 
ir... gyvenimą

Ketvirtadieni automobilio 
nelaimėje užsimušė du Palos 
Hills aukštesniosios mokyklos 
mokiniai ir šeši buvo sužeisti. 
Jie visi važiavo vienoje maši
noje, i kurią trenkė sunkveži
mis. Jaunuoliai šventė mokyk
los pabaigimo dieną, dalyva
vo piknike ir rengėsi į balių, 
tačiau 18 metų vairuotojui pa
bandžius pralysti skersgatvyje 
pro pat sunkvežimio nosį, jam 
nepavyko ir mašina buvo 
smarkiai sudaužyta.

Nelaimė įvyko prieLa Grange 
Rd. ir ^7 gatvės.

Suėmė vandalus
Policija jau suėmė keturis 

nepilnamečius, 12, 13, 14 ir 16 
metų, kurie kaltinami sudau
žę gegužės 9 d. šv. Bonifaco ka 
pinėse 175 paminklus: Polici
ja apklausinėjo virš 50 jau
nuolių, 'kol sužinojo, kas vy
ko kapinėse tą dieną. Teismas 
bus birželio 16 d.

Gaudo automobilius 
be miesto leidimo

Policija pradėjo stropiai 
gaudyti automobilius ir sunk
vežimius, kurie neturi miesto 
leidimų —. ‘‘stikerių”. Jau nu
bausti 12 vairuotojų po 50 dol. 
kiekvienas. Apskaičiuota, kad 
per 5 metus Čikaga neteko 
apie 11 milijonų dolerių dėl 
leidimų nepirkimo. Teisėjas 
Berg iš Traffic Court nustatė 
bausmių minimumą -— 50 dol. 
Ypatingai bus griebiami ko
merciniai sunkvežimiai, kurių 
leidimai kainuoja nuo 30 dol. 
iki 120 dol. pagal jų svori.

Mokytojai balsavo
šešiose katalikų mokyklose 

Čikagoje pasauliečiai mokyto
jai nutarė įsijungti į mokytojų 
uniją. Tuo būdu jau vienuoli
ka mokyklų turės unijai pri
klausančius mokytojus. Dar 
12 mokyklų trečiadienio bal
savime nutarė į unijas nesi- 
jungti. r p- ;

Aukso žodžiai
Gubernatorius Ogilvie 

madienj pareiškė, kad išlipęs 
Midway aerodrome iš lėktuvo, 
važiuodamas Į Čikagos centrą, 
jis matęs gatvėse daug šiukš
lių ir atmatų. Nėra jokios prie 
žasties, kodėl žmonės, kurie 
gauna viešąją šalpą, negalėtų 
būti pasiųsti truputį apšvarin
ti ■Čikagos miestą, pareiškė 
Ogilvie. .. ;

pir-

Suėmė 15 “šaujig”
Policija suėmė 14 jiaauglių, 

kurie viename a]>leistume na
me pasislėpę apšaudė."policiją, 
kai ta bandė suimti jauną “sau 
Ij”, šaudantį iš šautuvo į 
3913 S. C|hųuet Avė. pastatą. 
Policija iš*vijkų atėmė du šau 
luvus. Laimė, kad nebuvo su
žeistų.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SHOE FACTORY
Fitting room needs qualified all- 
around sewing machine operators.

Insurance and hospitalization plan.
Call Mr. SURDYNSKI 

for appointment.

276-7701
RIDDELL, INC.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavirm

— Frank Sasevičius, Barring 
ton, III. ,baigė Illinois Techno
logijos institutą. Taip pat tą 
institutą baigė Arvydas J. Ta
mulis, gyv, Chicagoje.

— Petro Matekūno harmoni 
z uotas 4 liaudies melodijų dai
nas išleido Muzikos žinios. Tą 
leidinį, pavadintą Aidų Aidu
žiai, redagavo konip. J. Žile
vičius, gaidas įgraviravo P. 
Armonas.

HOUSEKEEPER
For city family. Near Loop. 5 day 

Go. Gen. housework. Laun- 
—j. Baby sitting. Good salary. 

References.
Some English necessary.

943-1611

EXPERIENCED WOMAN
for general housework one day 
week. Two adults. No ironing, 

wages, references.
North Evanston. 

Some English necessary.
Call 475-3122

per
Top

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REKJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-22

♦ Pirmasis Chicagos Lietuvių 
Operos Piknikas įvyksta rytoj, 
gegužės 30 d. Bučo sode. Jūsų 
lauks nuostabiai turtingas dova
nų šulinys, dainos, muzika, gar
dus maistas ir kiti įdomumai. 
Visi kviečiami gausiai atvykti į 
pikniką ir tiko prisidėti prie se
kančio sezono Operos svarbių 
darbų įgyvendinimo. (Pr).

FOR WORKING WOMAN, 
dependable woman wanted 5 half 
days or 3 full days per week. General 
housework, salary open, references. 

Good transportation. Mid North. 
Some English (necessary. 

3484755 
evenings and week ends.

RECEPTIONIST - TYPIST
Must have pleasant phone manner 
Hours Monday - Friday 9:15 A. M. — 
5:45 P. M. Apply between 10:30 A. M.

— 5:00 P. M.
LAWSON YMCA

30 W. CHICAGO AVE. 
944-6211

SKUBIAI parduodamas mūrinis na
mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

♦ Mūsų visų džiaugsmui ir lie
tuviškam atsigaivinimui įvyksta 
Dainų (Šventė, Šia proga yra 
ruošiamas susipažinimo banke
tas liepos 4 <L, 7:00 vai. vak. 
Conrad Hilton viešbuty. Bilie
tus isigykime iš anksta Margi
niuose ar pas O. Gradinskienę, 
tel. FR 6-1998. (Pr).

HELP WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

♦ Įvairaus dydžio deimantai.

kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvepo krauta-

SECURITY GUARD
$3—3.50 HR. TO START.

American Citizens with good work 
record needed as full time guards, 

for Loop office buildings. 
No experience necessary. 

Paid uniforms.
, Top Benefits. No fee.

ALLIANCE
10 So. LA SALLE — SUITE 1434 

7824161

Į PIETUS NUO 79-TOS
Geriausias savo puošnumu, ypatingai 
didelis ir visas pilnas prabangos bei 
patogumų 5 didelių kambarių mūras. 
Puošnūs formalus valgomasis, didelis 
salionas, natūralūs kūrenamas malko
mis židinys, dvi pilnos vonios. Visas 
namas su centriniu oro vėsinimu. 
Įrengtas rūsys, 4(Y sklypas, 2 mašinų 
garažas. Įkainuota stebuklinga bar- 
geno kaina. Paskubėkite šiam pasa
kiškam namui, kurį nemačius yra 

sunku patikėti. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

NIEKUR GERIAU
1% AUKŠTO 20 metų mūras, 

žus 2 butai, uždari pušų porčiai, 
jas stogas, gazu šildymas, 2 aut 
ražas, platus sklypas, arti mūsų, 
lė neužprašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 k; 
rių mūras ir 2 auto garažas. T 
švara, tvarka ir graži gatvė arti 
$23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienu 
dviem butam 30 pėdų sklyp: 
$10,900.

PAJAMŲ mūro bungalow: ’v 
didelis švarus butas apačioje ir 
3 kambarių-atskiras viršuje, mol 
dol. nuomos. Artima smagi 
$19,000.

5 BŪTU gelsvas mūras — 
2x3 ir 1 x 4 kambarius, 3 auto 
garažas, du blokai nuo parko. $4‘

PRIE PAT MARQUETTE P^ 
apynaujė mūro rezidencija. Sa^ 
kas iškeliamas išvažiuoja. Greita 
siūlymas. $29,000.

8 BUTU 15 metų šviesus 2 ai 
mūras nrie Evergreen. Rūsys, 
board šildvmas. elektriniai nečia 

tsklvna*. $14.000 oaįamu, apie $2 
Įmokėti, tik $75.500.

-Valdis Real Estat
7C51 So. Washtenaw Ave. RE 7

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

3 MIEGAMU MŪRINIS namas su pri
jungtu garažu. Modernūs įrengimai, 
78 pėdų sklypas, 79-tos ir Šo. Cicero 

apylinkė. Savininkas. 423-3737.

Jisai eina tik pas Tverų.
' '' (Pr.)

♦ LB Jaunimo ’Teatras šio 
mėnesio 29, 30’ir 31 dienomis 
Jaunimo Centre stato Anatoli
jaus Kairio 3 v.- ■ dramą PALI
KIMAS. Bilietai pa 3 ir 2 dole- 
rius gaunami Mazginiuose, 2511 
W. 69th St arba prie įėjimo 
vaidinimų dienomis. Visų spek
taklių pradžia—l ĮĮv. v, Bffietua

" PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% fid 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

CICERO. — Taverna su restoranu, 
veikią 30 metu. Daro S100.000 meti
nės apyvartos. Aukso kasyklos dide
lei šeimai. $85.000. 7 

neriai. įmokėti $25,000.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

10 BUTU, mūras, alum. Įauga: 
?azu. Gražus pastatas. Apy 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB., 18 metų mūr., šil. 
įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 ai 
grąžąs. Apylinkė 68-tos ir Pu] 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. 
Įima gazu. centrinis vėsinimas, si 

Išsiskiria part- įrengtas rūsvs. 2 auto garažas. b<

6200 So. W NAVE.

RENTING :1N GENERAL

visos eilės numeruųtofli - Veikal^ 
režisuoja komp. Darius Lapins- tuvės 
kas. (Pr) 6752

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais suaugusiems antram aukš- 
< ' te. . 6541 So. Campbell Avė. 

,^el- WA 5-6616 po 4 vai. popiet.

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių ir vir- 
j su baldais beismante. 

. , 6752 So. Artesian Ave.
Tel. 737-3148

MARQUETTE PARKE MŪRINIS 16 
metų aukšto, 2 liuksus butai, sau
sas rūsys, naujas garažas, žemi, tak

sai. nebrangus. Tel. 778-6916.

dvigubas sklvoas. Apylinkė 47t 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilto 
zu. aluminiiaus langai. 2 automo 
garažas, Marquette Parke. 
$28.900

3 MIEGAMU anvnaujis mūras. 
Įima gazu. aluminiiaus langai, C€ 
m’s vėsinimas. 2 automobiliu ear 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,(

SAVININKAS PARDUODA 6 kamba- ________ ____ __  a a .
rių bungalow. Karšto vandens žili- :NERTS REAL ESTĄ1 
ma gazu. 2 masinu garažas. 30 pėdu 
sklypas. Marauette- Parke. Skambinti 

bet kada. Tel. 476-5014.
3009 WEST 63rd STREE

Tel.: 471-0321

♦ šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse tuojau po mišių įvyks 
mirusių prisiminimo iškilmes 
prie steigėjų paminklo . senoje 
kapinių dalyje. Bus padėti vai
nikai visuomenės vardu, įžiebta 
simbolinė vieningumo žvakė, 
giedamos giesmės ir kt Visa 
patriotinė Chicagos lietuvių v*-, 
suomenė kviečiama gausiai šio
se kapinių iškilmėse dalyvauti.

(Pr).

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

5 — M’s MAINTENANCE & 
.JANITORIAL SERVICE
INTRODUCTORY OFFER

20% Off. Stores, offices, apts. homes. 
General house or apt. clean - up, 
painting inside or out, all house elec
trical repairs. Lawn maintenance, 
rug shampooing, floors scrubbed & 

. waxed. .
Our reputation is built on your satis

faction “U name it. We do it”.
Free estimate, 24 hr. service.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

5 KAMBARIU beveik naujas bu 
low geroie pietvakariu apylinl 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

ALSIP, ILL.. Delux 18 aparti 
building fvllv rented.

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

6 ROOM, 3 BEDROOM 
Brick bungalow near 66th and 
Louis. New gas hot water heat 

mediate possession. $23.900
Ako have^ other Dronerties.

Call TONY POWELL 
434-3400 or 735-1968

♦ Margučio gegužinė - pikni
kas bus gegužės 31 <L (Kapų 
puošimo dieną), pirmadienį, 
Bučo sodyboje. Willow Springs, 
III. Pradžia 12 vai. Visi kvie
čiami dalyvauti ir linksmai pra
leisti popietę. (Pr).

366-9022

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

NUVEŠ Į KAPŲ PUOŠIMO 
IŠKILMES

Pirmadieni, Kapų Puošimo 
Dieną, gegužio 31 d., iš Chicagos 
busas nuveš žmones j Lietuvių 
Tautines Kapines ir parveš juos 
atgal. Kelionė į kapines ir atgal 
kainuos $2.50. Nuo Naujienų 
busas išvažiuos lygiai 9:00 vai. 
ryto. Jis sustos ties Lietuvių 
Auditorija, ties 35-ta ir Halsted, 
35-ta ir Archer, Archer ir Cali
fornia, Archer ir Kedzie, Kedzie 
ir 42, Kedzie ir 55, Kedzie ir 
63, Kedzie 67, Kedzie 71, o vė
liau važiuos tiesiai į Tautines 
kapines.

Iš Kapinių išvažiuos lygiai 
4:00 vai. popiet. Grįš tuo pačiu 
keliu. (Pr).

SUPERMARKET EQUIPMENT like 
new, walk-in soolers, meat cases, 
service and self-service dairy cases 
— 3 deck and air screen, produce 
cases, 5—7—10 ton airconditioners, 
all equipped with condensing units 

Call 873-6600 
between hours 8 to 5 P. M.

♦ Rezervuokite birželio 12 
dienos vakarą D. Stankaitytės 
rečitaliui — tai vienas žymiau
sių mūsų kultūrinių Įvykių 1971 
m. Solistė Dana Stankaitytė 
pirmą kartą Čikagoje duoda sa
vo rečitalį garsioje Orchestra 
Hali su iki šiol negirdėta pro
grama.

Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje, 2624 W. 69 St. Chi
cago, Hl. 60629 nuo 8 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro kasdien. Bilie
tų kainos: 6, 5 ir 4 doleriai.

Rengimo Komitetas
(Pr).

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpublic 7-1941

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Ilsimo kė

limo sąlygos.
A B A C E V I J I U S

6455 So. Kodzio Ave. PR S-2233 ’

APDRAUDŲ

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL — 257-5542

69-TA IR SPRINGFIELD 
6 kambariu mūrinė rezidencija s 
dvigubo dydžio miegamaisiais p 
pušų lentomis iškaltu saulės kar 
riu ant platesnio sklvno. 2 mai 
garažas ir visi kiti stilingi Įrengi] 
dri oilnos vonios. Vardan grozit 
laimės puikiausioje apvlinkėje ša 

kite stebukladari.
Skambinkite MICHAET£ dabar 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

2—FLAT BRICK
Bv Owner.

4800 NORTH — 4200 WEST 
2—5s. Enclosed porches. Hot w;

heat. Tiled kitchens and bath
Garat"* "Rocoment.

674-3377

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senna 
su rūšių namo apšildymo pečius 
air-conditioning į naujus ir senus 
mus. įrengiu vandens boilerius 
stogų rinas (gutters). Darbas ai 
karnas greit, sąžiningą! ir garantuc 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447




