
Šiandien, 12 vai. paradas Čikagos centre

PATARĖJAS KISSINGER BUVO PEKINE 
IR SUSITARĖ DĖL NIXONO KELIONĖS

WASHINGTONAS. — Ketvirtadienio vakare prezidentas 
Nixonas pasirodė televizijoje ir paskelbė didelę sensaciją, kuri 
nuskambėjo visame pasaulyje. Jis pranešė, kad jo patarėjas vals
tybės saugumo reikalams dr. Kissinger buvo nuvykęs į Kinijos 
Liaudies respubliką, kur kalbėjosi nuo liepos 9 iki 11 d. su premje
ru Chou En Lai. Negana to, prezidentas paskelbė, kad Kinijos 
premjeras pakvietė Nixoną atvykti Į Kiniją ir Nixonas tą pa
kvietimą su malonumu priėmė. Vizitas numatomas prieš gegužės

ČIKAGA. — šiandien Čikagoje įvyksta svarbiausias šių 
metų Pavergtųjų Tautų savaitės Įvykis — paradas miesto centre. 
Jis prasidės 12 vai. nuo Wacker ir State gatvės, šių metų Pa
vergtųjų Tautų savaitė yra švenčiama jau 12-tą kartą. Ją pa- j 
skelbė prezidentas Eisenhoveris ir Kongresas 1959 metais. Ta, 
proga specialią rezoliuciją paskelbė ir Illinois atstovų rūmai 
Springfielde. Rezoliuciją pasirašė rūmų spykeris W. Robert Blair 
ir sekretorius Fredric Silcke. Rezoliucijos pabaigoje pabrėžiama, 
kad joks žmogus nėra tikrai laisvas, kol visi žmonės nėra laisvi.

Čikagos Pavergtųjų Tautų sa
vaites komitetas yra pasirašęs 
rezoliuciją siūlys priimti masi
niame mitinge po parado. Rezo
liucija yra ilga ir apima daug 
klausimų. Pirmiausiai nurodo
ma, kad Rusijos ir Kinijos ko-
munizmas toliau plečia savo ko-, 
lonialinę imperiją ir gresia lais
vojo pasaulio saugumui ir ne
priklausomybei, veda griaunan-
čią veiklą Pietų Amerikoje, Af
rikoje ir net “mūsų šalyje”, ve
da agresyvų karą Vietname ir 
Kambodijoje, Laose ir Tailandi- 
joje didina Įtaką į arabų šalis, 
didina savo karines jėgas Vi
duržemio jūroje ir išvysto nau
ją grėsmę Azijoje prieš Tautinę 
Kiniją.

Todėl komitetas ragina Ame
riką užimti tikros vadovybės vie
tą, nes jau trečdalis pasaulio yra 
komunistų imperialistų paverg
ta, todėl reikia naujos politinės 
linijos. Tos politikos pagrinde 
turi būti atstatymas šventų tei
sių, remiantis apsisprendimo tei
se, demokratija, visoms tautoms.

Komitetas remia -Amerikos 
kovą prieš komunizmo agresiją 
Pietryčių7 Azijoje, sveikina Ame

rikos kariuomenę k reiškia pa
garbą žuvusiems ir belaisviams. 

’ Komitetas apeliuoja Į preziden
tą ir visas laisvo pasaulio vy- 

' riausybės, sustabdyti komunistų 
terorą prieš imigrantų grupių 
vadus ir politinius prieš komu- 

'hizmą kovojančių organizacijų 
vadus, vyriausybės prašomos 
juos saugoti nuo MVD-KGB per
sekiojimų, ypač tuos, kurie pa
sirodė slaptos policijos sąrašuose 
skirti pagrobimui ar mirčiai. .

‘ Komitetas įspėja, kad “ping- 
pongo” politikos farsas nereiš
kia pasikeitimo komunistų tiks
luose.- Komitetas priešingas Ki
nijos -komunistų valdžios priė
mimui Į Jungtines Tautas. Ko
mitetas smerkia idėjas, kurios Į 
pavojų pastato Tautinės Kinijos 
suverenumą. Būtų katastrofa, 
jei Tautinė Kinija būtų apleis- 

' ta laisvojo pasaulio šiuo kritiš
ku momentu. Laisvės prasmė yra 
pavojuje.

Komitetas priešingas rusų 
konsulatų steigimui, priešingas, 
kad Amerika padėtų statyti ko
munizmo imperiją ir sovietų ka
rinę galią, parduodama svarbius 
karinius Įrengimus ir prekiau
dama su jais.

Rezoliucijoje siūloma steigti 
pastovų Pavergtų Tautų Komi
tetą ir Laisvės Akademiją. Ko
mitetas apeliuoja pasukti Ame
riką tokiu keliu, kuris duos sau
gumą pačiai Amerikai ir išug
dys pasitikėjimą visų pasaulio 
tautų tarpe, pasukti Į apsispren
dimo ir laisvės visoms tautoms 
kebą, ir ne tik deklaracijomis, 
bet veiksmais ir darbais. Yra 
per daug Įrodymų, kad ekspe
rimentavimas su Raudonaisiais 
yra mirtinas.

Rezoliuciją pasirašė Čikagos 
Pavergtųjų Tautų komiteto pir
mininkas Viktors Vikšnins, uk
rainietė Ulana Celewych, kroa
tė — Sandra Sola, slovakas —

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA. — Ryšium su prezi
dento Nixono numatoma kelio
nė Į Pekiną, “Chicago Today” 
charakteringai sako: “Praneši
mas yra sunkus smūgis Tauti
nės Kinijos Chiang Kai Sheko 
vyriausybei Taivane. Tačiau
Amerika per 20 metų atliko vi
sus Įmanomus įsipareigojimus 
Tautinei Kinijai. Mes galvoja
me, kad jie nėra tokie šventi ar 
amžini, kad dėl jų turėtų būti 
paaukota pasaulio taika”.

SAIGON AS. — Gen. Minh, 
galimas kandidatas Į P. Vietna
mo prezidento vietą, pasiskun
dė, kad prezidentas Thieu gau
na Amerikos paramą rinkimij 
kampanijoje. Thieu naudojasi 
spaustuvėm, radijo ir televizi
jos stotim, lėktuvais ir helikop
teriais, kurie visi yra gauti iš 
Amerikos. Amerikiečiai nori, 
kad Minh kandidatuotų, nes ta
da, kai Thieu laimės nedidele 
persvara, atrodys, jog rinkimai 
būvoĮaisvi ir't'eišėti,'—kalbėjo 
Minh.

DETROITAS. — “The Detroit 
News”, aprašinėdamas Paverg
tųjų Tautų savaitę ir suruoštas 
parodas, įsidėjo dvi fotografi
jas: ukrainietės Drohomyreski 
ir lietuviškais tautiniais drabu
žiais pasipuošusios Penny Sa- 
kis, Rimo Sukausko-Sakio žmo
nos. Ponia Sakis atnešė į redak
ciją lietuvišką riešutinį pyragą, 
kurį paragavę redaktoriai pa
skyrė Pavergtoms Tautoms kelis 
puslapius. Rimas Sukauskas šie
met vadovauja Detroito Lietu
vių Organizacijų centrui.

ŠAIGONAS. — P. Vietnamo 
1,500 kareivių dalinys sugrįžo 
iš Kambodijos, kur išbuvo sa
vaitę ir nesutiko priešo.

Kroatai nesigaili 
nušovė serbą C

STOKHOLMAS. — Du jauni 
kroatai, kurie teisme prisipaži
no nušovę Jugoslavijos ambasa
dorių Stokholme Vladimir Rilo- 
vič, švedų teismo buvo nubausti 
kalėjimo ikVgyvos galvos baus
mėmis. Abu jauni vyrai, vienas 
20 m., kitas 22 m. kroatai pa
reiškė teismui, jog ambasado
rius Rolovič karo metu išžudė 
tūkstančius kroatų ir jie visai 
nesigaili jam atkeršiję.

Kroatai įsibrovė į jugoslavų 
ambasadą Stokholme balandžio 
7 d. Jie norėjo ambasadorių pa
grobti, tačiau, šiam pasiprieši
nus, — buvo nušautas.

Ivan Kralik, komiteto sekretorė 
— Mary Shpikula, lietuvis — 
Vai. Sadauskas, latvis — Leo
nids Neimanis, estas August 
Parts, gudas — Niek Zyznieus- 
ki, estas prof. A. Voobus, vokie
tis Walther Kollack, serbė Rok- 
sanda Panich ir čekoslovakas 
Stefan Kopecky.

Žmonųai besidairant nauju energijos šaltiniu, akys vk daugiau krypsta į natūralu žemės vidurio karšti. Daug 
kur jis prasiveržia iš žemės gilumos geizeriy pavidalu, kaip Yellowstone Parke ar Islandijoje, kur karštu, iš že
mes trykštančiu vandeniu yra šildomas Reykjaviko miestas. Daug tokiu Šaltiniu yra N. Zelandijoje, Italijoje, 

Amerikoje, tačiau daugiausia jy yra po jūros dugnu. .

Sovietai susitarė 
su Benelux

PARYŽIUS. — Benelux vals
tybės pasirašė sutartį su Sovie
tų Sąjunga dėl prekybos išplėti
mo. Tai pirmas kartas, kad so
vietai susitarė su ekonomine Eu
ropos grupe, o ne su atskirom 
vyriausybėm. Vakaruose laukia
ma, kad Kremlius pakeis savo 
nuomonę ir apie Bendrąją Euro
pos Rinką, kuri iki šiol buvo kal
tinama Amerikos uždavinių Eu
ropoje vykdymu ir Nato pakto 
agresyviomis intencijomis.

Kinijos valdžia jau pripažino, 
kad Europos Rinka yra įrankis 
Europai nusimesti Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos pančiams.

Benelux sąjunga tarp Olandi
jos,’ Belgijos ir Liuksemburgo 
buvo jsteigta dar karo metu Lon
done. Tai buvo pirmoji muitus 
panaikinusi ir ekonominį bend
radarbiavimą pradėjusi valsty
bių grupė, iš kurios vėliau iš
augo didesnė — rinka.

2000 metais - 9 bil.
Jungtinių Tautų Statistikos 

metraštis 1970 metams skelbia, 
kad žmonių prieauglis žemėje žy
miai pralenkia maisto prieauglį 
ir jei neįvyks kokių drastiškų 
pakitimų, po 30 metų, t; y. 2,000 
metais žmonių žemės planetoje 
bus daugiau kaip 9 bilijonai. Tai 
yra žymiai daugiau negu ligšiol 
buvo spėjama. Dar 1969 me
tais žmonių žemėje buvo 3,561,- 
000,000; iš jų didžioji pusė — 
Azijoje.

žemės ūkio produkcija 1969 
metais buvo 2 nuošimčiais ma
žesnė, kviečių net 4 nuošimčiais 
mažesnė.

Metraštyje pažymėta, kad 
1969 metais žmonių gyveno: Af
rikoje 335 milijonai, šiaurės 
Amerikoje 224 milijonai, Lotynų 
Amerikoje 275 mil., Azijoj 2 
bilijonai ir 9 milijonai, Europoje 
458 milijonai, Okeanijoj 19 mi
lijonų, Sovietijoje 240 milijo
nų.

Iš 181.28 milijonų keleivinių 
automobilių pasaulyje veik pu
sė važinėja JAV vieškeliais. To
liau pranešama, kad daugiausiai 
kolorijų suvalgo airiai —■ po 
3,450 kalorijas per dieną; ma
žiausiai Haiti salos gyventojai, 
vos po 1,720 kalorijų per dieną.

AMMANAS. — Iš Sirijos į 
Jordaną atvyko vyriausybės de
legacija bandyti tarpirfinkauti 
tarp vyriausybės ir partizanų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar buvo paskelbta iš 
San Clemente prezidento vasa* 
ros “Baltųjų Rūmų”, kad pata
rėjas dr. Kissinger į Pekiną nu
vyko su trim valdininkais. Iš 
viso jis su Kinijos premjeru iš
sikalbėjo 20 valandų.

♦ Sen. Hartke pareiškė, kad 
tik Nixonas galėja atlikti tokį 
žygį, kaip patarėjo siuntimas į 
Pekiną. Jei kuris demokratas 
būtų taip padaręs, jis butų ap
šauktas-išdaviku ir pan.

7- ♦ Jordane paskelbta žinia, kad 
Egipte praėjusią savaitę buvo 
sąmokslas nužudyti; prezidentą 
Sadatą. Slaptoji žvalgyba są
mokslą išaiškino.
-♦Jau trys demokratai sena

toriai : Ed. Kennedy, Adlai Ste
venson ir Daniel Inouye papra
šė vizų važiuoti Į komunistinę 
Kiniją. Jie tikisi gauti leidimą 
Įvažiuoti rugpiūčio pabaigoje.

♦ Kalnuotam kelyje Pakis
tane autobusas nuo kelio nuva
žiavo Į tarpeklį, žuvo 115 žmo
nių.

♦ Vakarinėse ir pietinėse val
stijose susitrukdė traukinių 
tvarkaraštis, nes 20,000 gele
žinkelio .. darbininkų ..pradėjo 
streiką.

♦ Sulaukęs 75 m. pasitraukia 
iš pareigų Washington© katali
kų arkivyskupas, kardinolas Pa
trick O’Boyle.

♦ NBC paskelbė, kad patys 
didieji Vietnamo vadai Thieu ir 
Ky irgi buvo Įvelti Į narkotikų 
prekybą.

Nori užmiršti
Stalino dienas

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos žurnalas “Komu- 
nist” rašo, jog tęsimas debatų 
apie Stalino vaidmenį sovietų 
istorijoje gali pakenkti komuniz
mo uždaviniams. Tuo straips
niu pakartojama Kremliaus li
nija nesvarstytti Stalino klaidų 
ir neleisti rašytojams kelti gerų 
ar blogų Stalino periodo įvykių.

Kremliaus vadams, kurių dau
guma dirbo kartu su Stalinu ir 
prie jo iškilo, labai nepatogu 
klausyti, kaip nagrinėjamas “as
meninio kulto” laikotarpis. Prie 
daugelio Stalino niekšybių pri
sidėjo ir dabartiniai Kremlius 
vadai. Todėl Stalino smerkimas 
būtų ir jų pačių smerkimas. 
Kremlius apie Stalino dienas no
rėtų visiškai užmiršti.

JAV apgailestauja 
Islandijos žingsni 
WASHINGTONAS. — Islan

dijos vyriausybės nutarimas už
daryti Nato karinę bazę Keflavi- 
ke, kur laikoma 3,700 amerikie
čių, sukėlė susirūpinimą Nato 
valstybių štabe. . Valstybės de
partamentas pareiškė apgailes
tavimą. Bazė yra svarbi .Nato 
gynybos uždaviniams, iš jos yra 
sekami . sovietų povandeniniai 
laivai, kurie Įplaukia j šiaurės 
Atlantą iš didelės sovietų ba
zės Murmanske. Islandijos ba- 
Zėje yra stebėjimo punktai, svar
būs ir Amerikos . gynybai nuo 
sovietų raketų. LiL 'r._.

Nauja • Islandijos vyriausybė 
sudaryta iš .trijų partijų koali
cijos. Joje-yra ir komgnistų va
dovaujama Darbo Sąjunga. Be 
jos valdžioje yra agrąrų-Progre
syvioj i. partija ir-Libęralų- ir 
Kairiųjų unija.- šios partijos nu
tarė toliau palikti-Islandiją Na- 
to organizacijoje, .tačiau bazės 
turės’ būti uždarytos. ■

Nato štabe sakoma,, kad tai or
ganizacijai Islandijos.\bazė yra 
svarbesnė už Maltą Viduržemio 
j Groję. ■ žvalgybos - žiniomis, iš 
290 sovietų povandeninių laivų, 
net 160 yra laikomi Murmansko 
ir kitose šiaurinės Rusijos ba
zėse. Ateityje jų judėjimą teks 
stebėti Amerikos ir Britanijos 
žvalgybos lėktuvams. Anks
čiau tą žvalgymą atlikdavo Ke- 
flaviko bazė ir Norvegijos šiau
riniai stebėjimo punktai.

— Vilniuje išleistas vaikams 
leidinys, suWalt Disney pie
šiniais, “Murziukas”. Tekstas 
verstas iš serbų kalbos. (E)

Naujasis armijos sekretorius Robert 
Froehlke, 48 metų, kilęs iš Wiscon- 
sino, kaip ir gynybos sekretorius 

Laird, jo senas bičiulis.

mėn. 1972 m.

Reikalauja Kiniją
■ priimti Į J. T.

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose 18 valstybių įteikė 
sekretoriatui rezoliuciją, kuri 
reikalauja pripažinti Kinijos 
.Liaudies Respubliką kaip vieną 
iš penkių pasaulio galybių ir rei
kalauja pašalinti Tautinę Kiniją 
iš visų Jungtinių Tautų komite
tų. ši rezoliucija Įteikta iš anks
to, prieš JT sesijos pradžią, ku
ri yra rugsėjo 21 d.

Rezoliucija pabrėžia, kad ša
lia Amerikos, Britanijos, Sovie
tų Sąjungos ir Prancūzijos, Sau
gumo Taryboje turi sėdėti ir ko
munistinė Kinija.

Neseniai komunistinės Kini
jos šansai būti priimti Į Jung
tines Tautas žymiai padidėjo. 
Paskutinė, pasisakiusi už jos 
priėmimą, buvo Islandijos vy
riausybė.

Rezoliuciją, raginančią priim
ti Kiniją, /pasirašė Albanijh, AI- 
žiras, Kongo, Kuba, Ginėja, Ira
kas, Mali, Mauretanija, Pakis
tanas, Rumunija, Somali ja, Je
menas, Sudanas, Sirija, Tanza
nija, Pietinis Jemenas, Jugosla
vija ir Zambija.

Kritikuoja karalių 
- “Dievo pasiuntinį”

KAIRAS. — Įtakingas Egipto 
laikraštis “Al Ahram” kritikuo
ja Maroko karalių Hassaną, ku
ris numalšino praėjusį šeštadie
nį nepavykusį karininkų sukili
mą. Karalius yra prispaudėjas, 
kuris galvoja, kad jis yra Die
vo atstovas žemėje, rašo laik
raštis. Nors arabų vienybei ga
li pakenkti Maroko valdžios kri
tika, tačiau negalima tylėti, nes 
tyla apviltų Maroko žmones.

Egipto spauda rašo, kad per 
savaitę buvo suimta 1,000 ma
rokiečių ir galima laukti dau
giau sušaudymų.

Saigono generolai 
jau nesikalba

SATGONAS. — Vicepreziden
tas Ky nutraukė paskutinius ry
šius su prezidentu Thieu ir pa
skelbė kandidatūrą į prezidento 
vietą. Abu generolai jau kuris 
laikas nesikalba. Ky iki rugpiū
čio mėn. turi gauti 40-ties par
lamento narių pritarimą arba 
100 miestų ir apskričių patarė
jų pritarimą. Parlamente yra 
195 nariai, o patarėjų yra 550. 
Viceprezidento agentai jau ren
ka parašus, endorsuojančius Ky 
kandidato vietai.

Nežinia, ką dabar darys kitas 
galimas kandidatas, generolas 
Minh. Jis yra pareiškęs, kad 
jei Ky kandidatuos, tai jis — 
ne. Minh irgi kritikavo prezi
dentą Thieu.

Prezidentas savo trumpame 
pareiškime, kuris buvo paskelb
tas ir Kinijoj, pabrėžė, kad jo 
tikslas yra išlaikyti pasaulyje 
taiką, o to neįmanoma padaryti 
be Kinijos dalyvavimo su 700 
milijonų žmonių. Todėl jis pa
siuntęs Kissingerį į Pekiną. Pa
sikalbėjimo tikslas yra normali
zuoti santykius taip Amerikos 
ir Kinijos ir pasitarti abiems 
šalims rūpimais klausimais. “Bet 
kuri valstybė gali būti mūsų 
draugė, netapdama kurios kitos 
valstybės priešu”, pareiškė pre
zidentas, pridėdamas, kad įtem
pimui sumažėjus visos pasaulio 
šalys turės naudos.

Vakar San Clemente susirinko 
visi svarbiausi vyriausybės na
riai svarstyti su prezidentu už
sienio politikos klausimų.

Kissingerio kelionė į komunis
tinę Kiniją buvo gerai apsaugo
ta paslaptis. Manoma, kad apie 
ją iš anksto žinojo tik Pakis
tano prezidentas. Kada buvo 
paskelbta, jog Kissingeris, lan
kydamasis Pakistane, “lengvai 
susirgo skilviu”, jis iš Rawal
pindi išskrido savo dideliu lėk
tuvu Į Nathiagalį, apie 50 my
lių nuo Rawalpindi miesto,- gy
dytis. Jis vieną dieną ilgiau: už
truko Pakistane, negu buvo nu
matyta. Daug buvo'įvairių spė
liojimų apie Kissingerio; kelio
nės planus, tik niekas nenujau
tė, kad jis susitiks su Kinijos 
vadais Pekine. Tik vienas Azi
jos diplomatas, gerai pažinda
mas Nathiagali vietovę, suabe
jojo, kaip toks didelis sprausmi- 
nis lėktuvas, kuriuo išskrido Kis
singeris, • nusileis mažame Na
thiagali aerodrome. Jam tačiau 
neatėjo į galvą mintis, kad Kis
singeris skrenda į Pekiną.

ši sensacija sukėlė įvairių kal
bų Amerikoje ir visame pasau
lyje. Tautinė Kinija jau pareiš
kė Amerikos vyriausybei pro
testą. Japonija susirūpino, kad 
ji viena liks be ryšių su Kini
ja. Saigone valdžios žmonės pa
lankiai vertina Nixono praneši
mą, galvodami, kad pagerėję 
santykiai padės baigti komunis
tų puolimas Pietų Vietname.

ši žinia, be Tautinės Kinijos, 
didžiausią rūpestį kelia Krem
liaus vadams. “Tassas” pranešė 
žinią trumpai, be jokių komen
tarų.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų užsienio komitetas at
metu pasiūlymą sustabdyti Grai
kijai karinę paramą. Jos prie
šai įrodinėjo, kad be Amerikos 
globos karinė graikų diktatūra 
sugriūtų. Pentagono atstovai 
tvirtino, kad Graikija yra svar
bi Nato valstybė, turinti sieną 
su Varšuvos pakto valstybėmis 
ir Amerikos interesams svarbu 
turėti stiprią Graikiją. Komite
tas leido naudoti lėšas tik pre
zidentui nutarus, kad jos būti
nos Amerikos saugumui.

SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 29 ameri
kiečiai, 238 vietnamiečiai ir 1,105 
komunistų kareiviai.



ALFONSAS NAKASDAINŲ ŠVENTES PARAŠTĖJE: SKAIČIAI, ĮSPŪDŽIAI, PASTABOS
Antra savaitė po įvykio. Sė- 

džiu Union Pier’e, Petro Daugai
los jaukioje, švarioje vasarvie
tėje. Lengvas vėjūkštis sūpau
ja liepų ir ąžuolų šakas. Saulė 
skelia pakaušį, jei tik iš pavė
sio pasitrauki. O Michigan© van-

skaidrūs, nors gerk. Pustuštis 
dabar Union Pieras, nes vasa
rotojai, prieš keletą metų žu
velių maitos išgąsdinti, į kitus 
kurortus išlakstė. Niekas jų ne- 
beįtikina, niekas nė nebando įti
kinti, jog tų žuvelių dabar pa
krantėse reikia su žiburiu ieško
ti...

Atsivežiau savaitę neskaitytų 
laikraščių glėbį, o vasarvietės 
savininkas aprūpina ir naujau
siais Naujienomis bei Draugu. 
Sklaidau Tėviškės žiburius. Ke
leivį, Nepriklausomą Lietuvą, 
Draugą ir Naujienas. Ketvirto
sios Dainų šventės aprašymai 
kiekviename numery. Aprašy
mai ir nuotraukos. Rašo spau
dos ložėse sėdėję oficialūs re
porteriai ir rašo iš visokių am
fiteatro vietų įspūdininkai. Ge
rai, kad šitaip iš visų kampų, 
nes skirtingos to milžiniško Či
kagos tvarto vietos turėjo skir
tingas spalvas, skirtingus kva
pus ir, kas svarbiausia dainų 
šventėje, skirtingus garsus. Apie 
tai kiek vėliau. Pirma apie la
biausiai degantį reikalą, dėl ku
rio šį rašinį rašau (o buvau be
veik prisiekęs — tylėsiu kaip 
žemė).. Apie skaičius!

Jau po trečiosios Dainų šven
tės susikirtau su Draugo išmin
čiais, skelbusiais apvalias tūks
tantines. Tuomet labai apytiks
liai suskaičiau choristus ir Nau
jienose tikrus skaičius paskel
biau. Ginče man buvo atsakyta 
pašaipa. Mano ten duotus skai
čius ir šiandien, po penkerių 
metų, gali pasitikrinti, labai ne
sunkiai, išdidinę kurią oficia
lią nuotrauką ir skaičiuodami, 
kad nesuklystų, kryžiukais nu
žymėję kiekvieno choristo gal-

Skaitau š. m. liepos 6 dienos 
Drauge patį pirmąjį reportažą 
(kun. dr. Juozo Prunskio). “Po 
didingos dainų šventės” ir vėl 
matau tūkstantines: tūkstantis 
suaugusiųjų ir netoli tūkstan- 
ties vaikų. Nieko nėra lengves
nio šitaip: pasklaidei Dainio- 
Vaičiūno redaguotą leidinį, su
skaitei 1292 suaugusiųjų ir 748 
vaikučių pavardes, sudėjęs pa
sidarei 2040 pavardžių sumuš
tinį, padalinai iš dviejų, ir, pra
šome. Bet ką gi paliksite, po
nai, istorijai? Juk choristų 
skaičius dainų šventėje, man
ding, yra lygiai svarbus, kaip 
degalų galionų skaičius raketai 
į mėnulį iškelti. Naudos tuos 
skaičius už šimtmečio, kai ma
tuos lietuvių kultūrinį pajėgu
mą šiaurės Amerikoje Anno Do
mini 1971. O jeigu norite pa
vyzdžių, kaip nereikia sąrašais 
pasikliauti kalbant apie dalyvių 
skaičių, tai duodu čia porą. Pir-

pasislėpę pavėsyje prieKarštą YMacos dieną Romoje
Konstantino va

NAUJA SOLžENIdNO 
KNYGA

Farrar, Straus & Giroux fir
ma New Yorke laimėjo kontes- 
tą išleisti sovietų rašytojo Alek
sandro Solženicino naujausią 
novelę “Rugpjūtis, 1914”, kurią 
pats autorius pavadino “svar
biausiu savo amžiaus darbu”. 
Patiriama, kad firma už tą kny
gą pasiūlė apie $600 tūkstančių. 
Solženicino reikalą atstovauja 
Šveicarijos advokatas Dr. Fritz 
Heeb.

Pinigai bus padėti Solženici
no vardu Vakarų bankuose, kur 
jau yra depozituota $78,400 Sol- 
ženicinui skirtoji Nobelio pre
mija už literatūrą.
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B., B. PIETKIEWICZ, Pres.
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47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1085
NEMOKAMAI VTETA AUTOMOBILIAMS.

1 mokama vieny
— metu certift-

4caiams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau T

PODIRVIO DRĖKINIMAS

Dr. Ing-Stander institutas 
Stuttgarte, Vokietijoje, padarė 
nepaprastai sėkmingus bandy
mus smėlingus tyrlaukius paver
sti derlingais laukais.

Tunezijoj, šiaurinėje Afriko
je, Nabeul srityje, sausoje smė
lio dykumoje buvo 10 iki 20 
centimetrų gilumos podirvyje iš
vedžioti porotos medžiagos vauiz 
džiai ir per juos buvo leidžiamas 
vanduo dirvožemiui. drėkinti.

Rezultate, tik ketvirtą dalį 
vandens sunaudojus dirvoms 
drėkinti, kaip yra sunaudojama 
laistant iš viršaus, gauta 10 mė
nesių bėgyje trys geri derliai. 
Skelbiama, kad šis eksperimen
tas žada nepaprastai didelės ga
limybės sausrų kraštuose agri
kultūrai vystyti.ji dar nebuvo Valaitienė) Detroi

te deklamuojant ir buvau jos 
deklamavimu sužavėtas. Ne aš 
vienas jos talentą ten pastebė
jau.

(Bus daugiau)

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
sodina pertraukos metu, buvau 
manęs, jog juos suskaičiuoti bus 
neįmanoma. Užtat nuėjau prie 
estrados ir skaičiau jau susėdu
sius. Pasirodo, tie vaikiukai bu
vo labai vienodo sukirpimo ir 
suskaičiuoti nebuvo labai painu. 
Kiekvienos eilės keturiose skil
tyse (kurias skyrė trys takai) 
vis susėda po 13 ir 14, tik labai 
retais atvejais 12 ar 15. Kadan
gi man skaičiavimo visai neuž
baigus dainavimas prasidėjo, o 
sėdėjau labai nepatogioje pozi
cijoje ir nebuvau pasiėmęs žiū
ronų, tai nebesu tikras, kiekos 
eilių buvo pati dešinioji (iš pu
blikos žiūrint) skiltis. Jeigu 10 
(dešimt), tai oficialus mažame
čių choristų skaičius yra 699 
(šeši šimtai devyniasdešimt de
vyni) ; jei ta skiltis teužėmė 9 
(devynias) eiles, tai oficialus ma
žųjų dainininkų skaičius buvo 
685 (šeši šimtai aštuoniasde
šimt penki). Už cia-duotu skai
čių tikslumą, prileidęs suaugu

siųjų skaičiavime plius -/ minus 
dešimties, o mąžųjų plius / mi
nus dvidešimties paklaidą, galiu 
eiti ir į JAV aukščiausiąjį teis
mą. Gal Draugo reporteriai ir 
vėl iš manęs šaipysis? Tegu, 
šiuo įspėju geriamąjį profeso
rių Juozą Žilevičių ir kitus mū
sų muzikinio gyvenimo istori
kus, kad mano skaičiai yra visiš
kai apytikriai. Man pačiam šio
je matematikoje buvo nelaukta, 
netikėta sensacija: pirmą kartą 
visoje JAV lietuvių dainų šven
čių istorijoje, pradžios mokyklų 
vaikučių jungtinis choras bent 
50 (penkiasdešimčia) viršijo su
augusiųjų jungtinį chorą. Tu
rint omenyje, kad, kaip teisin
gai kai kurie Įspūdininkai jau 
prieš mane pastebėjo, suaugu
siųjų chore vyravo žilos ir pli
kos galvos, o sale jų, kontrastui, 
labai jauni jaunutėliai veidai 
(pvz., Detroito Jaunimo choro 
dalyvių) , su siaubu tenka paste
bėti, jog visiškai išsigimė, vi
siškai nulietuvėjo mūsų viduri
nioji karta. Klasišku dekaden- 
so pavyzdžiu yra ir mano De
troitas: iš tūkstančių lietuvių 
turime čia šimtus gražiabalsių 
dainininkų, bet nė dainų šven
tei nebuvo sulipdytas suaugu
siųjų choras ar choreliukas.

Kiek dalyvavo publikos, aš 
nė praeityje, nė dabar nesiėmiau 
ir nesiimti aiškinti.. Publikos 
tikslų skaičių, tiesiog penkių de
šimčių, jeigu ne dešimties tiks
lumu, gali paskelbti tie, kurių 
rankose buvo bilietų platinimas. 
Juk be bilieto oficialiai niekas 
negalėjo įeiti, o jeigu keli patys 
aukščiausi svečiai buvo su pom
pa ir palyda įvesti, tai jie tik 
ant pirštų suskaitomi. Vis dėl
to buvo labai nejauku, matant 
ištisas pagrindinės publikai skir
tos aikštės (vadinkime tai par
teriu) sekcijas tuštut, tuštutė
les, ir tokias pat šimtų kėdžių 
tuštumas visuose mezaninuose 
bei balkonuose.

Akustika, akustika— Viešpa
tie, apsaugok! Pavyzdžiui, me- 
zanine, kuriame sėdėjau, amfite
atro kairėje pusėje, Prudencijos 
Bičkienės solo kantatos metu 
buvo ištisas žviegimas, nors au
sis užsikišk. Kaip gerai, kad, vis
kam pasibaigus, pasikalbėjau 
su vienu dirigentu ir su vienu

miausia, patikrinkite Čikagos 
Lietuvių Operos chorą ir šv. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos chorą. Rasite visą eilę 
tų pačių pavardžių viename ir ki
tame. Ir antra — suskaičiuoki
te Stasio Sližio Jaunimo choro 
Detroito choristus. Jų rasite 69 
(šešiasdešimt devynius). Man 
yra žinoma, jog Amfiteatre da
lyvavo tik apie 20 (dvidešimt) 
jų. Mat, gerą dalį atplėšė tau
tinių šokių grupė šilainė, šokė- 
jus-choristus išsiveždama į St. 
Catharines, į skautų ten ne lai
ku rengtas Jonines, o kiti dėl 
įvairių priežasčių neatvažiavo. 
Tai tik du pavyzdžiai, iš dviejų 
skirtingų vietovių. Dainuojan
čių dviejuose ar trijuose viene
tuose, tiesa, išskyrus jčikagą, 
gal kitur nė nebuvo. O į chorą 

■ užsirašiusių, į leidinį papuolu
sių, bet dėl visokių priežasčių 
nei Amfiteatro, nei Čikagos ne
pasiekusių, buvo šimtai.

Tai kiekgi iš viso choristų 
ketvirtojoje Dainų šventėje da
lyvavo? Gerbiamieji rengėjai ir 
Čikagos/žurnalistai, .'turiu jums 
didelį staigmeną, nes aš ir ši 
kartą choristus suskaičiau. Su
skaičiau dargi tiksliau, negu per 
trečiąją Dainų šyęntę. Suaugu
siems phoristam^ skaičiuoti ne- 
reikėjoTiė dideliū^paštangų, nes 
jie rikiuotai į estradą žygiavo. 
Truputi sprandą paskaudo, vis 
į tą patį kampą, vis į vieną taš
ką bežiūrint ir truputį įtempi
mo būdavo, kai vora belioms mi
nutėms sustodavo (ankstesnie
ji nespėdavo į savo eiles sulip
ti) ir į didesnį gumulą-susigrūs
davo. Bet suskaičiavau, štai, su
augusieji choristai: 388 (trys 
šimtai aštuoniasdešimt astuo
nios) moterys ir 246 (du šim- 
:tai keturiasdešimt šeši) vyrai, 
viso 634 (šeši šimtai trisdešimt

turi) asmenys.
Kai pamačiau, kad mažuosius

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmai ir ketvirt 9:00 ryto. 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto 12:00 dienos.
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kitu priešingoje pusėje sėdėju
siu. Ne, ne, man aiškino, Biekie- 
nė labai gražiai dainavo. Tai, 
sako, mikrofonai, tegu juos vel
niai rautų. Va, ir būčiau para
šęs, jei vertinčiau tik iš savo 
kėdės, jog Bičkienė pabaisa ta
pusi. Tas mano pirmas įspūdis, 
štai, Naujienose bumerangu man 
grįžo. Kazys Bartulis nupeikė 
ir Liną Virbickaitę ir ypač jau 
Karilę Baltrušaitytę-Valaitienę. 
Pirmiausia skubu paaiškinti, jog 
visi trys pranešėjai (abi mote
rys ir Bernardas Prapuolenis) 
buvo pasigėrėtini. Iš mano vie
tos klausant, nežuvo nė vienas 
jų žodis. Man jau aišku, kad p. 
Bartulis čia buvo mikrofonų pri
gautas, kaip aš dėl Bičkienės. 
Prikišti K. Baltrušaitytei-Va- 
laitienei skubėjimą irgi yra ne
rimta. Kadangi, kaip sakiau, 
kiekvienas žodelis, kiekvienas 

’skiemuo (iš‘ mano kėdės) buvo 
puikiausiai girdimi, tai visiškai 
nesvarbu, kaip tankiai ar lėtai 
ji žodžius tarė.- Tarp kitko, gir- 
-dėjau K, Baltrušaitytę (tuomett

Frank Zoeas. President

Nuo

Midland Savings aptar

Mes norė

ir ateityje.

$20.000 AND LOAN ASSOCIATION

PHONE: 254-4470

1914 metų
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojame
Jums uz mums parodytą
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tume būti Jums naudingi
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M. TAMULSNASVOKIEČIŲ KARO NELAISVĖJE
(1914-1918 metai)

(Tęsinys)

Po kurio laiko, tarp savęs pa
sitarę, paprašėme ir gavome ga
lą. barako, atitvertą nuo kitų, 
kad galėtume ramiai sau gy
venti. Nurodėme, kad įstaigo
se dirbdami norėtumėme šva
riau užsilaikyti ir ramiau pa
ilsėti. Bendruose barakuose net 
nakties metu buvo ūžimas ir ne
daug ramybės. Ten rūkydavo ir 
naktimis kortomis lošdavo, nors 
tai daryti ir buvo draudžiama. 
Buvo belaisvių, kurie lošimui ir 
rūkalams savo mažą duonos gau
namą gabalą parduodavo ir dėl 
to badaudavo ir skursdavo. Lei
do mums pasigaminti ir medi
nes loveles, tad palyginus su ki
tais, mes buvome privilegijuo
toje padėtyje. Pagaliau išpra
šėme žalių maisto produktų, 
kad galėtumėm išsivirti sriubą 
taip, kaip mums patinka. Stovyk
loje buvo įruoštos pastogėlės, 
kur buvo pastatytos krosnelės 
su ringėmis valgiui išsivirti. Ten 
mes ir virdavome savo sriubas, 
o prancūzai ten virdavo savo 
mėgiamą šokoladą, ir iš sausai
nių, įleidę į juos iš krano kiek 
vandens, išsikepdavo sau ska
nių bulkučių.

Stovykloje daugumas belais
vių buvo rusai, nemažai pran
cūzų ir nedaug anglų. Su pran
cūzais draugavome, bet anglai 
laikėsi nuošaliai ir išdidžiai.

Tenka pasakyti, kad rusų be
laisvių gyvenimas skyrėsi nuo 
tokio pat prancūzo gyvenimo 
taip, kaip dangus nuo žemės. Ir 
štai kodėl. Pagal susitarimą 
per šveicarų Raudonąjį Kryžių,

prancūzų valdžia reguliariai siųs
davo Vokietijoje esantiems be
laisviams tokį sausainių (gale- 
tų) davinį, kokį kareivis gau
davo fronte. Prancūzai, net ir 
belaisviai, nevalgydavo vokiečių 
kariams ir belaisviams duodamos 
juodos ruginės duonos. Tai jau 
didelis dalykas. Kiekvienas 
prancūzas iš namų nors kartą į 
savaitę gaudavo siuntinį su mė
sos konservais, šokoladu, pieno 
milteliais, makaronais ir pana
šiai. Siuntiniai per Šveicariją 
greit ateidavo. Kas neturėjo 
šeimos ar šeima negalėjo siųsti, 
tokį aprūpindavo siuntiniais ir 
raminančiais laiškais atitinka
mos organizacijos arba kai ku
rios šeimos tokį belaisvį globo
davo, kaip savo šeimos narį. Ru
sas belaisvis, kad ir gaudavo la
bai retai kokį siuntinį, tai ten 
būdavo daugiausia sudžiovintos 
rugienės duonos gabalai ir ne
daug ko geresnio. Įpakavimas 
— tai drobinis maišas. Miestie
čiai gaudavo geresnių siuntinių, 
bet tokių nedaug buvo.

Mes lietuviai jautėme, kokiam 
nelaimingam kraštui priklauso
me ir už ką turėjome kariauti.

Kadangi iš mokyklos mokė
jau šiek tiek prancūziškai kal
bėti, tai pradėjau po truputį su
sidraugauti su prancūzais, nes 
norėjau pramokti daugiau tos 
kalbos. Su vienu jų susidrauga
vau arčiau ir sutarėme, kad jis 
mane mokys prancūziškai, o aš 
jį rusiškai. Jis buvo susidomė
jęs rusų kalba. Tarp kita ko, 
reikia pasakyti, kad jis buvo 
didelis smuiko mėgėjas ir smui
ku grodavo kiekvieną dieną. Iš-

Kairėje mano bičiulis prancūzas, minimas 
straipsnyje, o dešinėje aš.

moko jis ir rusiškai dainuoti 
“Ach, Moskva, Moskva, Moskva 
— zolotaja golova”. Jam labai 
patiko gaida ir žodžiai ir jis tą 
motyvą dažnai smuikuodavo. Su 
juo praleisdavome ilgas valan
das bevaikščiodami prievaka
riais, kalbėdami vieną vakarą tik 
prancūziškai, o kitą — rusiškai. 
Per jo protekciją gaudavau nu
sipirkti juodos duonos, kurios

jo mokytis Švedijoje švedų ir, 
ruošiantis į Ameriką, anglų kal
bas.

Kaip patyrėme iš belaisvių, 
atvykstančių iš kitų stobyklų, 
mūsų stovykla buvo viena iš 
geresnių. Švara buvo gera. Kar
tą į savaitę eidavome į karei
vių pirtį — dušą, gaudavome 
šiek tiek, nors prasto, muilo. 
Buvo ir krąutuvėlė, kur, tarp

prancūzai nevalgydavo. Už ke
paliuką, bene penkioms dienoms 
duodamo, sumokėdavau ^sidabri
nę vokišką markę.

Pramoktos kiek daugiau vo
kiečių ir prancūzų kalbos man 
buvo naudingos ateityje: vokie
čių — laike vokiečių okupacijos, 
gi prancūzų, kai vėliau reikė-

kita ko, retkarčiais gaudavome 
nusipirkti vieną kitą apelsiną 
po penkius pfeningus už vieną. 
Kitur sąlygos buvo daug bloges
nės ir didesnis mirtingumas. 
Prie kariuomenės ligoninės bu
vo ir belaisvių skyrius, kur daug 
belaisvių mirdavo. Iš Prancūzi
jos pafrontės būdavo atgabena
mi ištisi traukiniai su sužeistais

lykas toks, kad iš Rusijos ne-1 
galima buvo rašyti į Lietuvą — 
ir atbulai, gi per mane gaudavo i 
žinių apie savuosius. Turint ry
šį su artimaisiais, daug geriau 
ir lengviau laikas bėgo, nes gau
nant naujų Žinių buvo apie ką 
galvoti, pasvajoti. Vienu laiku 
iš namų gavau liūdną žinią, kad 
mirė motina. Labai tai pergy
venau, nes ji, tėvui anksti mi
rus, mus tris sūnus išaugino pa
ti gana nesveika būdama. Visi 
trys buvome kare. Vyresnysis 
Rusijoje, antras, gyvenęs Ame
rikoje, kovojo Prancūzijoje, o 
aš, jauniausias — buvau vokie
čių nelaisvėje. «

1918 metų pavasarį pradėjau 
jausti skausmus krūtinėje ir pa
prašiau bičiulį Tadą, kad jis man 
parinktų vietą pas ūkininką, ku
kiam neperdaug reikalingas dar
bininkas. Jis tokią vietą ir su
rado. Suaugęs sūnus nebuvo 
į kariuomenę paimtas dėl į vidų 
įlenktos kojos. Pas ūkininką pa
buvęs sustiprėjau ir atsigavau. 
Rusas, dirbęs kaimyniniame 
vientkiemyje, sukombinuodavo 
man kiaušinių, kurių sugerda- 
vau bent po du į dieną. Kai grį
žau į stovyklą ir pagyvenau ke
letą savaičių, atėjo įsakymas, 
kad būtų paruošti keli belais
viai su silpna sveikata siunti
mui į Rusiją mainais į grįžtan
čius iš Rusijos vokiečių belais
vius. Buvau įtrauktas į sąrašą. 
Stovyklos viršininkas, senas ka
rininkas, mane pašaukęs, paklau
sė: “Aber Šie sind Lituer?” 
Jam atsakiau, kad tikrai esu 
lietuvis, bet noriu važiuoti į Ru

siją pas brolį. Sakau, galiu pa-1 
rodyti brolio laiškus. Sutiko j 
mane išleisti važiuoti į Rusiją.' 
Važiuoti į Rusiją ir norėjau ir1 
bijojau, nes iš laikraščių žino-j 
jau, kas ten dedasi ir koks ten 
gyvenimas. Bet iš gaunamo j 
“Lietuvos Aido”, leidžiamo Vii-I 
niuje, žinojau, kaip organizuoja-j 
si Lietuvos vyriausybė bei kaip 
veikia įvairūs komitetai Rusi
joje ir tvarko pabėgėlių grįžimą 
Lietuvon.

(Bus daugiau)

TAISOME KLAIDĄ

Mūsų dienraščio liepos 8 d. 
laidoje, Alfonso Nako straips
nyje, pavadintame “Literatūriš
ki ‘Metmenys’ ir kultūringas ‘Į 
Laisvę’”, trečioji skiltis turi pra
sidėti sekančiai: “Didesnės ne
teisybės apie J. Kaupo asmenį, 
man regis, niekas negalėjo pa
sakyti”. Per apsirikimą, pirmie
ji keturi žodžiai buvo papuolę į 
ketvirtos skilties pirmą eilutę.

Redakcija

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, TH. 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $155,000,000, RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday. Tuesday. Thursday and Friday, 9 AM. to 8 P.M.
Saturday, 9 AM. to Noon • Wednesday. No Business Transacted
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
' Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

I

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

! .

|

ĮU 1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

ir išbadėjusiais belaisviais. Dau
guma jų ir mirdavo. Buvo ir 
didžiuliai belaisvių kapai. Ten 
prancūzas skulptorius kalė pa
minklą iš granito gal du ar kiek 
daugiau metų.

Nepaminėjau Vieno dalyko 
anksčiau, tai lietuvių siuntimą 
pas ūkininkus. Kai reikėdavo 
belaisvį pasiųsti pas ūkininką, 
tai mano bičiulis tuojau įrašy
davo lietuvio pavardę. Buvo daug 
belaisvių su lenkiškomis pavar
dės galūnėmis. Tais atsitiki
mais eidavome į barakus, pra
dėdavome su tuo asmeniu kalbė
ti rusiškai ir, bekalbant įterpda
vome sakinį “Ar moki lietuviš
kai?” Jei atsakydavo, kad ne
supranta, mes, mandagiai ^pa
juokavę, nueidavome savu ke
liu.

Vėliau lietuvius belaisvius, 
nors jų buvo labai maža, dirban
čius pas ūkininkus teko aplan
kyti 1917 metų vasarą. O buvo 
taip. Stovyklos vadovybė ga
vo įsakymą, kad karininkas su 
belaisviu aplankytų baltiečius 
belaisvius darbo vietoje ir už
pildytų žinių lapus. Belaisvis tu
rėjo žinoti baltiečių kalbą ir mo
kėti važiuoti dviračiu. Tai kelio
nei mane parinko. Tai taip bent 
porą savaičių pavažinėjome po 
pietinę Bavariją traukiniais ir 
dviračiais, lankydami belais
vius. Patekę pas ūkininkus be
laisviai buvo patenkinti ir gerai 
atrodė. Daugelis jų turėjo ro
mansų su vokietaitėmis, kurių 
vyrai buvo žuvę ar kovojo fron
te.

Pirmieji nelaisvėje pragyven
ti metai buvo patys liūdnieji ne 
vien dėl to, kad badavome ir ko
vojome su parazitais, bet ir dėl 
to, kad neturėjome ryšio nei su 
artimaisiais tėvynėje, nei su pa
bėgusiais į Rusijos gilumą fron
tui artėjant. Kada buvo leista 
rašyti atvirukus, pirmiausia 
(rodos vokiškai) parašiau į na
mus. Sužinojau, kuriame dali
nyje brolis tarnavo, kai Lietu
va dar nebuvo okupuota. Pradė
jau susirašinėti ir su broliu, ku
ris man ir siuntinių ir, paga
liau, man reikalingų knygų pra
dėjo prisiųsti. Daugelis kaip 
Lietuvoje, taip ir Rusijoje pra
dėjo gauti mano adresą ir man 
rašyti. Lengviau ant širdies pa
sidarė, gaunant daugiau žinių 
apie artimus ir pažįstamus. Da

Let it rain. Let it snow. The Quiet Kool 
Kom-Pact air conditioner won’t rust 
no matter what. Available in the most 
wanted cooling capacities, the Kom- 

, Pact can cool each room in your house

on any-adequately wired 115-volt cir
cuit. What could be more convenient? 
Or economical? Pick a Quiet Kool 
Kom-Pact for any size room and stay 
cool from now on.

’ I

Now at GLASEbCS

AIREfl^ 
* DON’T IMK TO

THEY’RE ABSOLl

8,000 BTU's ... this 
Custom Kom-Pact has 
really big-room cool
ing capacity. Air Wave 
distribution. Two- 
speed fan. Automatic 
thermostat Slide-out 
permanent filter. 
Pushbutton controls. 
Instant installation. 
Decorator walnut 
grain front.

EASY TERMS
Model BAF1A

A

irk
6

I-

• NO RUST • NO STAINS

6,000 BTU’s of summer comfort.
Adjustable air direction, two- 
speed fan. Automatic thermo
stat. Slide-out permanent filter. 
Pushbutton controls. Instant in- Model 6AF9B 
etallatlon.

5,000 BTU’a of certified cooling.'
IVi amps. Installs instantly .. . 
no tools, no kits, no extras. 
Slide-out permanent filter. Auto
matic thermostat. Two-speed 
fan. Pushbutton controls. Model 5AF7B

yin

root

a product ot Emerson Radio

5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS 
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DARIUS IR GIRĖNAS PRIEŠ IŠSKRENDANT PER ATLANTĄ

Darius - Girėnas - Lituanica
Triumfo ir tragedijos diena

Šį šeštadienį sueina 38 metai nuo dienos, kurią du 
jauni lietuviai atliko tų laikų technikos priemonėmis be
veik neįmanomą žygį — senu perdirbtu vienmotoriniu 
Bellanca modelio lėktuvu. Iš New Yorko perskrido At
lanto vandenyną ir Vakarų Europą, per 37 valandas ir 
11 minučių be jokio sutrikimo, tiesia linija perskrisda- 
mu 3984 mylias arba 6411 kilometrų (Pirmasis Atlantą 
perskridęs amerikietis Charles A Lindbergas 1927 m. 
gegužės 21 d. iš New Yorko perskrido iki Paryžiaus 3611 
mylių per 33 vai. ir 32 minutes).

Steponas ^Darius ir Stasys Girėnas pelnė sau ir Lie
tuvai amžiną garbę, bet ir suteikė visai tautai neapsako
mą skausmą žūdamu beveik prie pat Lietuvos sienų, dėl 
neišaiškintų priežasčių 1933 m. liepos 17 d. nukrisdamu 
senovės lietuvių tautos žemėje, Prūsijoje viršum nedide
lio Soldino miškelio. Vokietija, per kurią mūsų' didvyriai 
tą naktį skrido, buvo jau fanatiškų rudmarškinių val
doma. ... . .

Lituanicą originaliai CH-300 Pacemaker, Darius, gy
vendamas Chicagoje, su savo draugu Girėnu pirko nuo

kultūros įstaigų pavadinimų bei daugybės patriotų savo 
naujagimius pradėjo Dariaus ir Girėno vardais krikštyti 
— tai tik silpnas pavaizdavimas viso triumfo ir tragedi
jos didumo.

Lėktuvo katastrofos vietoje — Soldino miškelyje bu
vo pastatytas granito paminklas — ant trijų apskritų pa
kopų padėtas Vyčio kryžiaus formos didžiulis granito 
pavaizdavimas. Paminkle iškalta lietuvių, anglų ir vokie
čių kalbomis: “čia žuvo lietuvių lakūnai — Atlanto nu
galėtojai Stepas Darius ir Stasys Girėnas”. Vėliau iš Kau- 

’no buvo atvežtas ir greta šio paminklo pastatytas medi
nis lietuviškas kryžius.

Didvyrių palaikai buvo padėti Kauno kapinėse spe
cialiai pastatytame mauzoliejuje, o Lituanicos likučiai — 
Karo muziejuje. Užuojautas Lietuvai pareiškė ištisa eilė 
valstybių. Lietuvos valstybės paštas išleido Dariaus - Gi
rėno pašto ženklų seriją. Dariaus gimtinė Rubiškė buvo 
pavadinta Dariaus kaimu, I-ji Lietuvos aviacijos eskad
rilė — Dariaus Eskadrilės vardu. Jų vardu pasivadino 
daugybės Lietuvos visuomeninių, jaunimo ir sporto or
ganizacijų. Poetai lakūnus apdainavo, muzikai jų gar
bei kompozicijas kūrė, skulptoriai ir dailininkai lipdė ir 
liejo jų biustus, bareljefus, medalius, statulas ir piešė 
paveikslus. '

Nė kiek neatsiliko ir Amerikos lietuviai — tikrieji 
skridimo sponsoriai ir globėjai: Chicagoje, Bridgeporte, 
viena gatvė (buv. Auburn) pavadinta Lituanica Avenue 
ir Marquette Parke, centrinėje lietuvių kolonijoje, pa
statytas Lituanicos replikos paminklas, ir bent du Chi-

savais susitaupytais pinigais už $3,200. Įvairiais paren
gimais, aviacijos dienų pajamomis, per Skridimo Fondą 
ir rėmėjų aukomis bei nuosavomis santaupomis kelionės 
paruošai buvo sukelta apie $13,000. Iš tos sumos pirktas 
lėktuvui naujas motoras už 82,970.62 ir lėktuvo pertai-

cagos lietuvių sporto klubai pasivadino Lituanicos var- 
| du, o viena aikštė pavadinta Lithuanian Plaza. Brook- 
lyne, N. Y., Williamsburg rajone, viena aikštė pavadin
ta Lituanica Square ir pastatytas paminklas. Čia neįma
noma suminėti kiek kur kitur lietuvių bendruomenės

symui išleista $3,250, bet perdirbtas ir Lituanica pakrikš
tytas lėktuvas buvo vertinamas jau į $25,000.

Lituanica svėrė 8,300 svarų, sparnų ilgis turėjo 50 
pėdų, propeleris sukosi iki 2,190 kartų per minutę, mo
toras buvo 365 arklių jėgų, 9 cilindrų, skrido normaliai 
po 121 mylias per valandą. Pasikrovęs 779 galionus ga
zolino ir 35 galionus alyvos galėja skristi be sustojimo iki 
6,000 mylių (Iš New Yorko iki Kauno yra 4466 mylios).

Istorija jau 38 metai kaip tyli, dėlko buvo Dariui ir 
Girėnui ir Lietuvai paskutinę valandą išplėštas iš rankų 
laurų vainikas, nors garbė ne tik nebuvo išplėšta, o buvo 
keleriopai paaukštinta. Jei tokiame Kaune su nedaug 
daugiau kaip 100,000 anuomet gyventojų, žymia dalimi 
kitataučių, Dariaus ir Girėno laidotuvėse dalyvavo 60,000 
ašarojančių žmonių ir po visą Lietuvą ir Ameriką ir 
kur tik lietuvių gyventa, pridygo didvyrių lakūnų garbei 
ir jų Lituanicos vardui daugybė paminklų, vietovių ir

įamžino savo tautos jaunų dausų argonautų vardą.
Baigiant norisi priminti, kad mūsų sparnuotieji ar

gonautai buvo labai artimi Naujienų vyrai. Jų žygį ak
tingai rėmė Naujienų dienraštis, o St. Darius per savo 
suorganizuotą Chicagos lietuvių aviacijos dieną vieną 
Naujienų redakcijos narį, su kuriuo buvo pasidarę ar
timi Klaipėdą vaduojant, paėmė paskraidyti viršum 
Chicagos miesto, jau tuomet bemažko neturėdamas ava
rijos. Pakilus iš aviacijos dienos aikštės ir skrendant 
viršum “Loop”, lėktuvėlio motoras ėmė ’ “spjaudyti” ir 
Darius nebegalėjo grįžti į aikštę, bet laimingai nutūpė 
kažkokiame Northsidės aerodromėlyje. Stasys Girėnas, 
gimęs Kaltinėnuose, 1910 m. atvykęs į .Ameriką,. iki 1917 
metų dirbo Naujienų spaustuvėje.

Gražiai ir pagirtinai padarė Sandūnų (Beverly Sho
res) lietuviai, išrūpinę Lituanicos vardą savo vasarvie
tės parkui. Parko atidarymo ir Lituanicos simbolinio

PAPUVO ll> v v Ii i y/
Dainų šventės 

dalyviai patenkinti

Bockfordo lietuviai rado di
džiausią pasitenkinimą savo kai
mynu ir didžiuojasi Chicagos lie
tuviais, kurie sugebėjo milži
nišką darbą atlikti, sutraukti ge
riausius chorus iš visos Ameri
kos ir Kanados į vadinamą “Dai
nų šventę”. Tai didžiausias lai
mėjimas lietuvių tautai: kada 
Suvienytų Valstijų prezidentas 
Nixonas ir viceprezidentas Ag
new sveikino lietuvius ir gra
žiai atsiliepė, kad lietuviai įnešė 
savo aukštą kultūrą į šią šalį, 
taipgi sveikinimai iš Amerikos 
senato ir kongresmonų ir iš Illi- 
nojaus gubernatoriaus Ogilvie 
bei Chicagos miesto mero Ri
chard Daley ir kitų valdininkų.

Amerikos lietuviai turėjo 
šventą pareigą atlikti — daly
vauti dainų šventėje, dėlto trau
kė iš miestų ir miestelių ir su
sirinko apie 10 tūkstančių se
nų, jaunų ir mažųjų.

Mūsų dainų šventės dalyviai 
aukštai įvertino, sako, kad oku
puotos Lietuvos žmonės žinotų 
apie tokį milžinišką vieningumą, 
laimėjimą, gal jiems būtų leng
viau jų kančias ir vargus nešti. 
Kad dalyvavo 29 suaugusių cho
rai su 15 šimtų dainininkų ir 14 
jaunuolių chorų su 8 šimtais 
dainininkų ir žymiausi muzikai, 
dirigentai ir kompozitoriai. Pa
dainavo 14 dainų. Trys valandos 

i prabėgo, kurių niekas negalės 
pamiršti. Rockfordiečių kelionė 
buvo smagi. Važiavo ir mūsų 
Jurgis, su kuriuo turėta juoko 
ir pykčio — nenorėjo užsimokė
ti. Organizatoriui paprašius-gal
vą .pakraipė, sako “nėra strio- 
ko”. Organizatorius Petras Šer
nas nuvažiavo į Chicagą, nupir
ko ir tiems, iš kurių pinigų ne
gavo, užmokėjo iš savo kišenės 
už bilietus. H autobuso vairuo
tojas ir savininkas Kasputis sa
ko : “Aš turiu apdraudą ir žinau 
teises, pavažiuosiu 5 mylias ir 
išmesiu lauk!” Pagaliau Jurgis 
susiprato ir užsimokėjo. Vieni 
pokeriuką lošė, kiti dainavo, kol 
pasijuto, kad jau Chicagoje prie 
Amphiteatro.

Rockfordiečiai buvo susodin
ti vienoje eilėje geroje vietoje. 
Mūsų Jurgis sako “brangiai už
simokėjau, rasiu geresnę vietą”. 
Skrybėlę užsimaukė, nulipo že
myn, atsisėdo dainininkams skir
toje vietoje. Susirinkę daininin
kai Jurgį išspaudė, vienok jis 
rado kitą vietą. Programai pa
sibaigus visi skubinosi į savo
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busą važiuoti pietų valgyti, pa
sigedo, kad Jurgio nėra. Išbė
go trys greiti vyrai Jurgį su
rasti, bet nerado. Jurgis skry
bėlę pametė, susiradęs išėjo per 
užpakalines duris. Praėjo pusė 
valandos, keleiviai visi pikti, 
nutarė Jurgį palikti. Organiza
torius P. šernas šalto proto, pra
šo visų palaukti minutę, štai ir 
Jurgis atsirado!

Nuvažiavo į didelę lietuvišką 
valgyklą. Ir ten pilna stovin
čių svečių. Kai kurie užėjo į 
“Paramos” krautuvę, nusipirko 
valgių kokių norėjo, suėjo į ta
verną lietuvių švariai užlaiko
mą užsisakė gėrimų ir pavalgė. 
Rado ir pažįstamų ir labai pa
tenkinti sulipę į savo autobusą 
parvažiavo į Rockfordą.

Lietuvių klubas dar buvo at
daras. Niekas nepiktas už mūsų 
Jurgio suvaidintas komedijas.

žvalgas

Susipynę reikalai
Jeigu žmogus gyventų vie

nas, tai jo reikalai būtų pap
rasti ir aiškūs. Bet žmogus 
vienas dabartiniame pasauly
je gyventi negali, užtat ir jo 
teisiniai, ekonominiai ir kito
kį reikalai kartais susipina. 
Vieniems lengva atsipalaiduo
ti, o kiti ir su pagalbininkais 
negali atšipinti.

Adv. Charles P. Kai, turįs 
ilgų metų patyrimą, nori pasi
dalyti su skaitytojais apie ke
lis ryškesnius teisinius ir eko
nominius susipynimus ir gali
mus būdus atšipinti. Jis yra 
užimtas žmogus, bet jis yra 
pasiryžęs duoti kelis praktiš
kus patarimus, štai jam žmo
nių iškelti klausimai ir jo atsa 
kymai:

Klausimas: — Mudu su žmo 
na turėjome padėję į banką 
$20.000.00. Vienas kitu pasiti
kėjome, bet kuris galėjo pini
gus išimti. Viskas buvo tvar- 
koje, kol ji su manim tarėsi, 
bet paskutiniu metu ją slėgė 
tyla, tapo nešneki.

Tai dar būtų pusė bėdos, bet 
ji, su manim nepasitarusi, iš 
banko išėmė $10,000.00 ir pa
skolino kažkokiam naujam 
pažįstamui. Patyręs apie pini
gų išėmimą, pareikalavau, kad 
ji pasakytų - paskolą gavusio 
žmogaus vardą ir pavardę, bet 
ji atsisakė. Tiktai gavęs iš ban
ko išimtus čekius, pamačiau 
parašą ir sužinojau, kam pini
gai buvo duoti. Dabar nei ji

nei aš neberandame to paukš
čio, kuris pasirašė 10,000 do
lerių čekį.

Prašome pasakyti, ką aš da 
bar turiu daryti?

Atsakymas: — Savo žmonos 
vyras negali kaltinti krimina
liniu nusikaltimu, bet jis gali 
priversti ją padėti į išvalytą 
sąskaitą jos uždirbtus 10,000. 
00. Jeigu surastumėte tą žmo
gų, kuris pinigus gavo, tai 
galėtumėte jį traukti krimina- 
linian ir civilian teisman.

Jums būtų daug lengviau, 
jeigu žmona su Jumis bendra
darbiautų. Josios tylėjimas 
Jums nepalengvins laimėti by
lą.

Klausimas: — Mudu vedė
me prieš 14 metų. Mūsų gyve
nimas visą laiką buvo audrin
gas. Nesugyvenę šeimos, mu
du abu dirbome. Mudu kartu 
ir atskirai taupome.

Be mano žinios žmona iš
traukė iš mūsų bendrų santau
pų $1,500.00 ir abiejų vardu 
nusipirko deimantinį žiedą. 
Iki šio meto ji nesumokėjo vi
sų pinigų už tą žiedą. Aš atsi
sakiau tą sąskaitą mokėti, nes 
tas pirkinys buvo grynai jos 
asmeniškas reikalas.

Ar krautuvės savininkas gali 
mane priversti mokėti likusią 
to žiedo sąskaitos dalį?

Atsakymas: — žiedo parda
vėjas negali jus priversti mo
kėti likusios sumos, nes dei
mantinis žiedas nėra gyveni
mo reikmena, o tiktai papuo
šalas. Vyras privalo užlaikyti 
žmoną tiktai pagal savo eko
nominį pajėgumą, bet ne menk 
niekiais.

Jeigu ji būtų nupirkusi pal
tą, batus, maisto, tai vyras bū
tų atsakomingas už šias skolas, 
bet jis neprivalo mokėti už 
papuošalus net ir tuo atveju, 
jeigu jie būtų’ deimantiniai.

Adv. Charles P. Kai

Geras biuletenis
Vliko finansuojamo, italų kal

ba leidžiamo biuletenio Elta - 
Press š. m. birželio mėn. laida 
visa ištisai (25 psl.) paskirta 
baisiojo birželio įvykiams apra-v. 
syti. Viskas paremta dokumeir-^ 
tais, o pirmasis puslapis pridė
tas liūdnų vaizdų paveikslų iš 
tremtinių gyvenimo Sibire.

Labai gražiai atspausdintas. 
Jo redaktorius prel. V. Mincevi
čius gaunąs daug padėkos už gra
žiai ir turiningai išleidžiamą biu
letenį, kurio medžiaga italų 
spaudoje plačiai panaudojama.

(E)

paminklo nudengimo oficialios iškilmės bus šį sekma
dienį, liepos 18 d., kur, reikia tikėtis, bus tiek lietuvių, 
kiek tik galės. • J. Pr.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

VL. BAKŪNAS

PASTABOS VIRŠ IR 
ANAPUS ATLANTO

(Kelionės Įspūdžių pabiros)

2,
Taip lengvai išsisprendus kėdės reikalui, 
maniau, kad galėsiu plačiau išsikalbėti 
kelionėje, bet kai pasirodė, kad keleivių 
labai mažai — po geros vakarienės su kok
teiliais, gerokai sutemus, beveik visi ke
leiviai išsitiesė skersai dviejų ar trijų kė
džių. .. saldžiam miegui virš Atlanto. Ne
atsilikau ir aš, juo labiau, kad pro langą 
nieko nebuvo galima matyti, o be to, 
pradėjo darytis ir šalta. Patogiai apsi- 
dangstęs vilnonėmis antklodėmis, kurių 
buvo galima prisirinkti net keleriopai 
daugiau, negu vienam keleiviui normaliai 
skirta, net nepastebėjau laiko tėkmės ir 
lėktuvo motorų ūžesio, kai 5:30 vai. ry
to (jau Europos laiku) stewardese paža
dino pusryčiams. Pratrynęs akis ir pakė
lęs lango užuolaidą, pastebėjau tik tiek, 
kad jau prašvitę, bet skrendame labai de
besuotu “dangumi”, kuris tik protarpiais 
atsiveria lyg i kokius šulinius, o jų dugne 
vėl kiti... debesys, migla... Taip ir ne
gali susiorientuoti kur esi. Turėdamas gal 
voje, kad laiko skirtumas tarp New Yorko 
ir Briuselio yra 5 valandos ir kad dabar 
jau yra gerokai šviesu, nutariau, kad 
esame jau virš Europos žemyno ir Briuse
lis turėtų būti netoliausia. Kai apie tai pa

siteiravau' pas keleivių tarnybos vyresnįjį, 
pasirodė, kad neklydau, — esą po 40 mi
nučių būsime jau Briuselyje. Po pusryčių, 
saulei kylant aukštyn, gi mūsų lėktuvui 
leidžiantis žemyn, besidairant vis dar po 
labai debesuotą ir rūškaną Europos pa
dangę, net nepajutau, kad kelionę per At
lantą buvau pramiegojęs: vakar vakare 
18:30 vai. pakilęs New Yorke, šiandien 6:50 
vai. ryto (iš to laikotarpio reikia atimti 5 
valandas, laiko skirtumą tarp New Yorko 
ir Briuselio) jau buvau naujosios Europos 
sostinėje Briuselyje. Faktinas skridimo 
laikas tebuvo apėmęs vos tik 6 vai. ir 40 
min., nors pats “skridimas” prasidėjo 18:30 
vai., bet kaip New Yorke yra įprasta, ne
galėjome laiku pakilti d.ėl didelio skai
čiaus lėktuvų, esančių ant to paties “įsibė
gėjimo” kelio. Planuodamas kelionę bu
vau numatęs, kad Briuselyje pabūsiu porą 
dienų ir paskui skrisiu Londonan. Taip ir 
bilietai, juos gaunant Los Angeles, buvo 
sutvarkyti. Bet, gaila, gavęs bilietus — jų 
namie netikrinau, būtent neskaičiau — 
kas juose įrašyta. Todėl visai neskubėda
mas, kai atsidūriau Briuselio aerodrome, 
prisėdau kavinėje, užsisakiau kavos puo
duką, kad gerai pajutęs žemę, neskubė
damas, galėčiau leistis į patį miestą. Kai 
jau keleivių dauguma buvo išsiskirstę, nu 
ėjau į bagažo skyrių pasiimti savo lagami
no, bet nustebau, jo ten neradęs. Dar 
daugiau buvau nustebintas, kai bagažo 
skyriaus tarnautojas, pažiūrėjęs į mano 
bilietą paaiškino, kad mano lagaminas 
jau yra... pakeliui į Londoną, nes taip

esą mano biliete pažymėta__ Tik dabar
man “atsidarė akys” (kad namie reikėjo 
patikrinti bilietus ii' juose įrašytas datas) 
dėl to nieko nelaukdamas “griebiau’’ pir
mą pasitaikiusį lėktuvą į Londoną, kuris 
skrido per Paryžių — mano plane visai 
nenumatytą sustojimą. Bet kai keliauji 
vienas, nesurištas su jokiomis ekskursijo
mis ar “čarteriais”, tai nedidelė bėda pa
sukti kiek ir iš Lėlio, jei pasukimas, eina 
ir per Paryžių...

Arti dviejų valandų skirtumu (nuo ma 
no lagamino) jau buvau Londone, kur la
gaminas “laukė” manęs. Jokių nesusipra
timų, jokių “trubelių”, jokio paaiškinimo 
(kodėl mano lagaminas Londone atsidūrė 
vienu lėktuvu, aš kitu) — ir... ir net jo
kios kontrolės dėl muitų.

New Yorke tarptautinėje krautuvėje 
I aerodrome) buvau nusipirkęs porą bonkų 
.amerikiečių gėrimo ir du kartonu ameri
kiečių cigarečių (be muito ir mokesčių), 
nes žinojau, kad Londone tokia dovana 
vertinama daugiau, negu ten nupirktam 
geriausią vietinį gėrimą ar rūkalą. Atvyks
ti iš Amerikos, tai ir dovana tebūna ame
rikoniška. Bėt.. buvau suklydęs — ko 
ir kiek į Angliją iš Amerikos atvykdamas 
gali atvežti. Turėjau vieną bonką pačios 
geriausios amerikoniškos “wisky” ir vieną 
kartoną, cigarečių daugiau, negu Anglijon 
leista turistni ^eih- Niekada kaip keliau
ninkas, niekur nesu stengęsis apeiti bet 
kokį turistams taikomą suvaržymą. Taip 
ir Londone? paaiškėjus (kai perskaičiau 
didelėje iškaboje, ką gali ir ko negali įsi

vežti), kad gėrimo ir rūkalų turiu daugiau 
negu leistina, nužygiavau tiesiog prie uni
formuotų muitinės valdininkų, kur pa
reiškiau, kad turiu vieną bonką gėrimo ir 
vieną kartoną cigarečių perdaug... Bu
vau pasirengęs už tai sumokėti ’ muitą, ar 
— jei negalima — išmesti. Mano didžiam 
nustebimui, uniformuotas muitinės valdi
ninkas paklausęs, ar tai būtų viskas, ką 
aš turėčiau deklaruoti muitinėje, ir gavęs 
atsakymą, kad “yes”, — net nedirstelėjęs 
į mano bagažą nei į pasą, savo “thank you” 
davė ženklą, kad kaip turistą sveikiname 
ir keliauk į Londono miestą niekeno dau
giau netrukdomas. Aš tikrai buvau nuste
bęs tokiu paviršutiniu muitų tikrinimu 
Londene, ypač po to, kai buvau skaitęs 
kai kurių mūsų veikėjų( vargus su Londo
no muitine, kai jie ten (ir kitur) turėję 
dideliu sunkumu... t <*

Bet dabar būtų pats laikas grįžti prie 
mano pastabos “Naujienose” apie pasikal
bėjimą su belgų žurnalistu. Iš Briuselio į 
Londoną .(via Paris) skrendant, šalia sėdė
jo apie 30 — 35 metų gerokai nuaugęs ir 
puikiai apsirengęs vyriškis, kuris dar 
Briuselio aerodrome pradėjo skaityti bel
gišką laikraštį. Lėktuvo motorams pradė
jus ūžti, bendrakeleivis kreipdamasis į 
mane (sėdėjau prie lango) padarė tokią 
pastabą: “...keliaujate? Ar nebūsite iš 
USA?” Gavęs atsakymą “yes.’’ (jam ne
buvo sunku spręsti apie mane iš apsiren
gimo ir tos aplinkybės, kad prie savęs tu

rėjau New Yorko tarpvalstybinės krautu
vės paketą su gėrimais ir rūkalais) atkrei
pė mano dėmesį, kad stebėčiau, kai lėk
tuvas pradės riedėti įsibėgėjimo keliu. Esą 
stebėti tai, ką matysiu to kelio pašalyje.

Čia buvo vos kelių minučių taiko tar
pas, ir kai mūsų lėktuvas pradėjo įsibėgė
ti, suskaičiau , kad “praūžėme” pro 20 
išrikiuotų labai senos konstrukcijos pro- 
pelerinių lėktuvų, "kuriuos, kaip tas žur
nalistas, (jis tokiu prisistatė) man aiški
no, po antrojo pasaulinio karo Amerika 
paskolino Belgijai, o dabar Belgija, kaip 
NATO narys, tuos persenusius lėktuvus 
turėjo nusipirkti... Ir tie persenę lėktuvai, 
esą, sudaro tam tikrą dalį NATO aviacijos 
jėgų... Žinoma, pastebėjo jis, “mes turi
me ir geresnių lėktuvų, bet jų niekas ne
mato ir niekas nežino, kiek ir kur mes jų 
turime... ”

Paklausiau, kokia yra jo, kaip belgo, 
nuotaika — NATO Vyr. Būstinės buvimu 
Belgijoje atžvilgiu? Jo atsakymas buvo 
gana įdomus. Pirmiausia, sakė jis, žiū
rint iš kokios pusės prie to klausimo priei
sime.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENA S” 

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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t>R. ANNA BALIONAS
AKIŲ* AUSŲ, NO3HS 

IK GERKLES LIGOS 
FRITaIKO akinius

2858 W, 63rd STREET
Ofiso t«l»f.; PRojfxct 8-3229

Rvzid. WAibroolc 5-5076
Kasdj^i nuo 10 iki 12 vai. rytu.

V
• w

in t Lį iVj or4.VJLCIX

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA lit MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building}. TeL LU 56446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 3748012 

lelefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais 
ireėiad. ir sekmad. ofisas uždaryta^ 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
f Phene: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Sununit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

iMt

DK. FEIER bKAXiS 
HrtrStCiAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5849 

Raridu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir keivirua. 1—7 vai, 
antracL, penKtadieių nuo 1—5. ireč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez. G1 8-0873

DR. W. M. EISIN - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

tinaiti palaidojus
parapijos Gavaltu 

_ . Tai buvo Mi
vių 1 autinėse kapinėse, palai- Jusaitė, kurią jis ir vedė, 
dojome senatvės sulaukusį kurio laiko, kaip daugelis kitų 

jis atvyko į šią šalį ir apsistojo 
Chicagoje. čia kiek pagyve
nęs panoro būti ūkininku ir įsi 
gijo didelį gabalą žemės prie 
Birchwood, Wisconsin.
jis kartu su žmona labai sun
kiai dirbo. Jiems talkino Mar- [ 
tinaiėio žmonos brolis. Jų ūkio 
žemė (didesnė jos dalis) buvo i 
apaugusi visokiais krūmokš
liais bei dideliais medžiais. 
Po kelių metų jie ūkį pardavė 
ir sugrįžo Chicagon, kur ėmė 
verstis siuvėjo amatu. Kai su
sitaupė pinigų , sveikatos su
metimais ir vėl įsigijo gražų 
ūkį prie Free Soil, Michigane, 
netoli Scotville. Jiems pavyz
dingai ūkininkaujant ir šiuos 
žodžius rašančiam būdavo di
delis malonumas pas juos pa
atostogauti , nes jie visuomet 
turėdavo visokių ūkiškų gėry
bių savo svečiams nuoširdžiai 
pavaišinti. Anais laikais toje 
apylinkėje gana daug lietuvių 
ūkininkavo, turėjo kelias or
ganizacijas, kurioms ir Marti
naitis priklausė. Kaip laisvam 
žmogui pritinka, jis daug me
tų skaitė Naujieoas ir jas rė
mė. Kai seniau Naujienos reng 
davo kontestus platinimui dien
raščio bei kontestantanis už 
pasidarbavimą skirdavo bran
gias dovanas, tai į tuos kontes 
tus stodavo ir Vincas Marti
naitis, Vieną kartą iš Naujie
nų jis gavo naują gražutėlį for
tepijoną, kuriuo neapsakytai 
džiaugėsi. Mat, jis laisvai ga
lėjo groti įvairias melodijas 
tiek vargonais tiek fortepijo
nu. Kai kada savo svečiams

Praeitu šeštadienį, liepos

do j ome senatvės

ruoju laiku gyveno Manistee, 
Mich. Velionis iš 
tiesiai graboriaus 
Adams (lietuvio) 
mūsų Tautines kapines palai
doj imuL Mat velionis prieš 
mirtį pasirinko ten ir vietą am 

jžinam poilsiui. Mūsų didokas 
būrelis giminių, draugų bei 
gerų pažįstamų nustatytu lai
ku laukėme prie, velioniui skir
tos duobės. Staiga pasirodė 
specialus didžiulis limuzinas, 
aprūpintas visais moderniš
kais patogumais. Jam priartė
jus, Jurgio Černiausko iš bū
relio parinkti karstnešiai nu
nešė karstą prie duobės. Ve
lionio . žmonos sesers dukrelė 
Hauore Buchinskaitė iš rašto 
paskaitė tam momentui pritai
kytą bei su paskutiniu atsis
veikinimu surištą kalbą. Kars
tui pamažu slenkant duobės gi- 
lumon ir darbininkams uždė
jus dangtį ant amžinos karsto 
skrynios, su atsidūsėjimais bei 
gailesčio ašaromis , per gar
siakalbius sklindant giesmėms, 
pradėjome skirstytis.

Vincas Martinaitis, gerokai 
išsimokslinęs jaunos dienose, 
buvo Skriaudžių parapijos var 
gonininku. Be vargoninkau- 
damas susipažino su viena iš 
gražiausių merginų, kilusios iš

ten buvo 
George 

atvežtas į Ten

rių metinės pajamos prašoks 
$25,000, penkis kartus daugiau 
dabartinio nuošimčio. M. š.

— Estijos atstovo, p. Ernet 
! Jaakson, eiliniu kvietimu, 1971 
m. birželio 4 ČL Washingtone įvy- 

i ko Baltijos valstybių diploma- 
, tinių atstovų pasitarimas. Ta 
proga pasrinformuota ir pasi
tarta reikalais, liečiančiais Bal
tijos valstybes.

— š. m. birželio 7 d. Lietuvos 
atstovas ir p. O. Kajeckienė da
lyvavo Nikaragues ambasado
riaus ir ponios Sevlla Sacasa 
priėmime, surengtame Nikara- 
guos Prezidento ir ponios Somo- 
za garbei.

GRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI '

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

NAMUI, NORS IR SENĄJĮ
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUYJ1

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Razid. teiafu GArden 3-7278

/ 1 ■■ ■■ 
PERKRAUSTYMAi

1 Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-970Q 
į Rezidencijos; PR 6-9801

I DR. J. MEŠKAUSKAS
E GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS
I VIDAUS LIGŲ SPEC.
I 2454 WEST 71st STREET
F VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
[ 2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
į nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta- 
■ dieni nuo 9 iki 12 vai
1 Trečiadieniais uždaryta.

Leidimai — Pilna apdrauda 
2EMA KAINA 

R. URENAS 
2047 W. 67th Pl. WAlbrcok 5-8063

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

I DR. FRANK PLECKAS
j' OPTOMETRISTAS
' KALBA LIETUVIŠKAI
| 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
I Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Apdraustas perkraustytnu 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
323 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
DR. LEONAS SE1BUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namą, automobi- 

f N lių. gyvybės, svei-
\ katos ir biznio.
/ Patogios išslmokė- 

l*mo Ml/S05- 
jT b a C E V I Č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
| Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12
vai. ryto. —. šeštadienį ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vali

f DR. P. STRIMAITIS
11 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gį Bendra praktika ir chirurgija

Ofisas 2750 West 71 st St.f* TeL: 925-8296
Valandas: 2—8 vai vak. Penktadieni— -

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

CHICAGO. ILL. 60629

Call: Frank Zepoli* < 
320872 W. 95th St.’ !

GA 4-8654

State tonfrgjjfcand Casualty Compapy Į

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

Rez. tel.: WA 5-3099

B DR. VYT. TAURAS
£4* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pina., aatrad., trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.* HEmiock 4-2123
Rezid. tele,- Gibson 8-6195

LA

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

1"

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065
Chicago, III. 50632. T«L YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE 8 REALTY

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

. ' (Arch Support*) ir t. L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
. 2850 W«ct 63rd St., Chicago, 111. 60629
k Telef.: PRotpoct 6-5084

Oar has do defease 
against the carelew use of fire. 

So please follow Smokey's ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be jure to drown <11 campfires, 

«ir the tsbes, and draws 
them again. Crush all 

smokes dead out.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Please! Only yęu can 
prevent forest fires

K. FRINGES
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t.
024 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-W27

Only you 
can prevent

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

i NA Al

Linksmumo arba liūdesio va 
gražiausios gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir sezooi 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PU T RAM EI
5525 So. Harlem Ave. — 5

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Povilas P. Dargis, SLA prezi
dentas, šių metų rugpiūčio 13 
d. atskrenda į Chicagą, kur pla
nuoja praleisti kelias dienas.

Rugpiūčio 13 dienos popietę 
jis nori susitikti su SLA nuola
tinių komisijų nariais ir pasitar
ti fraternalios organizacijos rei
kalais.

Rugpiūčio 14 dieną Dargis 
planuoja dalyvauti numatomam 
SLA 63-čios kuopos narių susi
rinkime, kuriai ilgus metus va
dovavo Laurutanas.

Rugpiūčio 15 dienų Dargis 
dalyvaus Naujienų piknike, kur 
tikisi susitikti ir pasikalbėti su 
senais pažįstamais ir visuome-

— Paula Stasiūnaitė daly
vauja Chicagos pietvakarių 
YMCA — YWCA jaunimo sąs
krydžio planavime. Sąskrydį 
finansuoja W. Clement Stone, 
kuris savo karjerą pradėjo 
krautuvės pasiuntiniu ir savo 
pastangomis bei darbu tapo 
milijonierium.

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

1410 So. 50th Ave^ Cice
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

jis pagrodavo smagių polku-

Einan.. senyn ir išsisėmus 
sveikatai ūkį likvidavo ir per
sikėlė gyventi i Manistee, kur 
ir. užbaigė savo ilgo gyvenimo 
dienas. Nors tikslių žinių ne
turiu, bet Martinaitis buvo 
jau virš 90 metų amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Paliko liūdinčius žmoną Mariją 
Martinaitienę - Jusaitę, dukte
rį Oną Story, žentą Charles, 3 
anūkus, 11 proanūkų, seserį 
Adelę (Cleveland, Ohio) ir jos 
šeimą, svaines Magdaleną 
Vischulis ir ' jos šeimą, Helen 
Buchinskienę, jos šeimą, Elz
bietą Šatienę Lietuvoje, svaini 
Vincą Katkevičių ir daug kitų 
artimų draugų bei pažįstamų.

Taigi, mielas Vincai Marti
naiti, ilsėkis ramybėje per am 
žius savo pasirinktoje Tauti
nių Kapinių žemelėje. Gi jums 
visiems velionio artimiesiems 
bei 
kiu

jo sergančiai žmonai reiš- 
gilią užuojautą. A. Jūsas

NUMATO DIDELIUS 
UŽDARBIUS

JAV Cenzo biuras numato, kad 
vidutinės darbininko pajamos, 
pagal dabartines pirkimo kai
nas (1959—1970 m.), pakils 
nuo $8,600 iki $10,900 pirmoje 
1975 m. dalyje. Po to vidutinės 
pajamos kils iki $14,700 iki 
1985 m., sako biuro direktorius 
George Hay Brown. 1985 m. bū-

11 Mėty Mirties Sukaktis

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDmONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-880

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuvių Piliečty Pa
šaipiojo klubo piknikas įvyks sekma
dienį, liepos 18 dieną buvusiam Lep- 
pos sode. Bus skanių valgių, gardžių 
gėrimų ir smagi muzika šokiams. 
Pradžia 12 vai.

Visus kviečia
Valdyba ir Komisija

A* + A.
KOTRYNA MIKULĖNAS 

(KAPOČ1ŪTĖ)

Gyv. Sebring, Florida

Mirė 1960 metu liepos mėn. 
17 dieną, sulaukusi 66 metus.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš 
Suvalkų guber., Marijampolės 
apskr.

Amerikoje išgyveno 51 metus.
Po gedulingų pamaldų buvo 

nulydėta i Lietuvių šv. Kazimie
ro kapines liepos 23 d.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, sesers dukte
rys: Agnes Rogers, Anna Za- 
bella su šeima, Helen Balsa- 
vich su šeima, švogeris Norbert 
Mikulėnas su šeima, pusbrolis 
Kazimieras Paplauski su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi. Lietuvoje liko sesuo su 
šeima.

Mano brangiausiai žmonai 
pagerbti 1971 m. liepos 17 i 
bus laikomos Šv. Mišios Sv. 
Kotrynos bažnyčioje, Sebring, 
Florida.

Prabėgo 11 metų, kai atsi
skyrei iš mūsų tarpo.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiau
sioji, niekuomet neužmiršime.

Nuliūdę lieka:

Vyras Antanas, Sesers 
Dukterys ir giminės.

CHARLES A. YONIKAS Jr
Gyv. 6245 So. Washtenaw Ave.

Anksčiau gyveno Bridgeporto apylinkėje

Mirė 1971 m. liepos mėn. 15 dieną, 8:45 vai. ryto, sulaukęs 60 
metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Anne (Petrokaitė), duktė Sharlene Strorus- 
ki. žentas Lawrence, sūnus Charles A., marti Mardek 4 anūkai — 
Gregory, Kimberly ir Lawrence Stromski taip pat Charlyun Yonikas, 
brolis Peter Yonikas, brolienė Ann ir jų šeima, sesuo Mary Chereska, 
švogeris Albert ir jų šeima, du pusbroliai — Joseph ir Thomas Norei
kai ir jų šeimos, uošvienė Amilija Petrokienė ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė Loyal Order of Moose Lodge 44.
šeštadieni, 1 vai. popiet kūnas bus pašarvotas J. F. RudminO ko

plyčioje, 3319 So. Lituanica Avenue.
Pirmadieni, liepos 19 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Yisi a. a. .Charles A. Yonikas Jr. giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ‘ ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel YA 7-U38.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE M1ESTC 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDJIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREĘT REpublic 7-121.3
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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1971 m. liepos 24 dieną

Naujieniečių
PIKNIKAS - VAKARONĖ

j jvyks Union Pier, Michigan — Čekų salėje.

Pradžia 6 vai. vak. — šokiai, valgiai, bufetas

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
ruošiamoje linksmoje vakaronėje.

tar-

i Sabotuoja Bell 
telefono įrengimus

» Telefono darbininkų ir 
įautojų streikas dar nepalietė
plačios visuomenės, nes dau
gelis linijų yra automatinės ir 
pereikalauja darbininkų pa
galbos. Todėl galima laukti 
daugiau sabotažo veiksmų, 
kurie sugadintų telefono ry
šius. Illinois Lake apskrityje 
buvo sudegintos trys linijų 
centrinės su 2,400 linijų. Prie 
Libertyville buvo nupiauti 
penki vielų kabeliai su 1,800 
linijų.
v Elgine bomba sudegino Bell 
Bendrovės garažą, padaryda
ma 50,000 dol. nuostolių. Lau
ke stovintiems 20 sunkveži
mių buvo išdaužyti langai. 
Dviem Bell Įstaigos pareigū
nams netoli Elgino buvo iš-

daužyti langai, vienas langas
— peršautas.

Policija suėmė du
Bell darbininkus.

kams užtruko visa valanda, 
kol jie ištraukė negyvą vaiki
ną be dokumentų ir jokios 
identifikacijos iš sudaužyto 
automobilio.

Nušovęs plėšiką 
ir pats žuvo

i Federalinis maršalas sėdėjo 
vakare Dukes Place, taverno
je 117 E. 79th St. Jam begeriant 
alų, į taverną atėjo keturi jau
ni vyrai ir pareikalavo iš sve
čių ir iš savininko pinigų. Mar 
šąląs išsitraukė

Illinois

Dėl triukšmo nesiskųsk!
Čikagoje, 1228 S. Troy vyko 

balius. Vienas 18 metų gyven 
tojas šventė gimtadienį. Kada 
naktį virš to buto gyvenąs 
žmogus, 36 metų nuėjo į apa
čią pasiskųsti dėl didelio triukš 
mo, sukaktuvininkas pasiėmė 
revolverį, išlydėjo kaimyną ir 
jį ant laiptų nušovė.

žuvo teisėjo duktė
Trečiadienio naktį automo

bilio nelaimėje žuvo teisėjo 
MčCollom 19 m. duktė Nancy, 
neseniai baigusi Maria HS. Ji 
su jaunu vyruku buvo tėvo au 
tomobiliu išvažiavusi į Palos 
Hills parką. Automobili vai
ravo jos draugas. Dėl nežino
mų priežasčių mašina išsuko 
iš kelio ir trenkė į medi.-

North Palos Park gaisrinin-

Kas tik turi gerą skoni,

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

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

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION .

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
■- 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69tti St., Chicago, 111. 60624. — Ttl. WA 5-2757
3333 So. Halstod St., Chicago, 111. 60608. — T»l. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

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

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
Į vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 

visur galima gražias sodybų pieveles išauginti Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: _____
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PERSONAL
Asmeny laiko

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikto

LONELY AMERICAN WIDOWER, 
retired businessman wishes to meet 

lady for friendship or marriage.
Please write in English to

NAUJIENOS, Box No. 175
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL. 60608 *

EXCELLENT
IMMEDIATE OPENINGS!

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

DĖMESIO! KARPENTERIS!
Pataisysiu viską, kas tik reikalinga 
prie namų — didelis ar mažas darbas. • 

revolverį ir Pastatysiu ir naują. Tel. 582-7595. į 
paleido tris šūvius Į plėšikus,!  ’
kurių vienas vietoje krito.

Kiti trys atsišaudydami pa-1 
bėgo, vienas šūvis pataikė mai
šalui i veidą ir jis mirė. Taver 
noje tuo metu buvo dar 
klientų.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

— Experienced — 

DRAPERY 
SEAMSTRESSES 

TOP SALARY
Get 40 hours pay — 

Work four — 9 hour days.
3 Day Week ends Every week. 
Excellent working conditions. 

Hours 7 a.m. to 3:30 p.m. 
Air-Conditioned Shop.

Steady year round work.

ART DRAPERY

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMA12

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

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

10
PARDUODAMA 2 SKLYPAI — geroj 
vietoj — Lietuvių Tautinėse kapinėse 

Skambinkite 447-4973.
2766 No. LINCOLN AVĖ.

GR 2-8587

mer
Neto-

St. Charles mieste yra

šeši vaikinai, 
amžiaus jau bu- 
Genevos mergai-

Iki metų (galo

Perkels berniukus 
pas mergaites

Geneva, Ill. turi garsius 
gaičių pataisos namus, 
lies e,
du berniukų pataisos namai. 
Buvo nutarta iki šių metų pa
baigos sujungti berniukus su 
mergaitėmis.
15 ir 16 metų 
vo perkelti į 
čių mokyklą,
bus perkelta 50.

Abiejų lyčių jauni nusikal
tėliai kartu lankys pamokų kla 
sės ir kartu dalyvaus įvairiose 
pramogose: šokiuose, pikni
kuose ir pan...

venimas yra skirtingas nuo 
j Amerikos, kelione labai pa
tenkintos. Diminskaitė pernai 
baigė Loyolos un-tą, o Džiu
gaitė šių metų pavasarį užbai
gė Maria H. S. ir rudenį pra
deda studijas Illinois un-te.

— Buvusios dvi krautuvės
prieš Šv. Jurgio bažnyčią da-‘ 
bar yra užsidariusios. Kai dėl 
ligos Robert Viršyla savo krau
tuvę uždarė, jau praėjo dau
giau kaip pusmetis. Vadina
moji Pete krautuvė irgi bus 
uždaryta kelias savaites, nes 
savininkas nori vasaros metu 
paatostogauti.' , V. S.

— Chicagos Parkų Distrikto
keliaujantis žvėrynas aplan
kys Įvairius miesto parkus. Pir-’ 
rnndipni lipnn« 1Q ri ID-^n South Side real estate office re(iuiresmadienj, Hepos 19 d.,-10.30 services of experienced cashier, ty-

fringe benefits.
Mr. REIZNER

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT  AS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

.Dictation and typing experience, to 
work for executive of large Near 
North wholesale company. Good sal

ary and benefits. 
Call Mr. RAPPIN: 

829-8800

BARGEN AS Už $19,900
Labai žema. kaina — tik $19,900 su 
mažu imokėjimu už 5% kambarių tik 
10 metų mūrą. 3 dvigubo dydžio 
miegamieji, puiki virtuvė su valgo
muoju joje, pilnu beismantu ir 2 
mašinų garažu už labai netikėtą bar- 
geno kainą. Skambinkite stebuk

ladariui. 4

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

SECRETARY — TYPIST
Statistical typist. Loop C.P.A. firm. 
2 girl office, experience typing fin
ancial statements. Shorthand help

ful but not necessary.
CALL 
236-7780

4225 N. KEYSTONE 
Spacious, 2^ bedroom, 3rd floor, ele

vator bldg. Mid 20’s, By Owner.
Mr. NESBIT

245-5911 Weekdays 
545-2384 Evening & Weekends

— William. Grickis, 21 me
tų amž. jaunuolis iš Cheshire, 
Conn., beatostogaudamas Is
panijoje, dalyvavo metinėse 
tradicinėse žaidynėse su bu
liais Pamplona miesto gatvė
se. žaidynių dalyviai, kurių 
šiemet buvo apie 400, bėgioja 
gatvėmis priekyje būrio bulių 
ir saugojasi, kad jų nenudur
tų. Pirmąją žaidimų dieną W. 
Gricki bulius ragu užkabino 
už payankės ir Įdūrė Į šoną. 
To momento tragiška nuotrau 
ka pateko ne tik Ispanijos, bet 
ir pasaulinėn spaudom

—Juozas Gedmintas, Los An
geles, Calif., Įvairių organizaci
jų veikėjas, Dainų šventės pro
ga viešėjo ilgesni laiką Chica- 
goje, aplankydamas gimines ir 
pažįstamus taip pat stebėdamas 
visuomeninį lietuvių gyvenimą. 
Liepos 12 d. išskrido Į Los An
geles.

— Dr. Jonas Hermanavičius 
iš Venezuelos lankėsi Chicago- 
je. Lydimas Dr. Aldonos Ru
gienės atsilankė pas dail. Miką 
Šileikį, apžiūrėjo kūrinius ir nu
sipirko tris paveikslus. Dr. Ru
gienė nupirko du. Dr. Herma
navičius gyvena Caracas, Vene- 
zueloje ir ten praktikuoja me
diciną. Pasisvečiavęs porą sa
vaičių Chicago] e grįžo į Ve
nezuela-

— Chicagos Parkų Distriktas 
ruošia viešą ir nemokamą kon 
certą liepos 22 d., 7 vai. vak. 
Marquette parke.

— Adu. Gabrielius Gedvilą 
nuo pat savo jaunystės ir stu
dentavimo dienų domėjosi 
lietuviškuoju gyvenimu ir 
spauda, šviesos - Santaros jau
nimo organizacija jį delegavo 
Į Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybą. Teisės moks
las ir gilus pažinimas lietuviš
ko, o taip pat amerikietiško 
gs’venimo yra naudingi svars
tant klausimus ar darant spren 
dimus. įvairiuose gyvenimo ir 
politikos įkarščiuose Ameri
kos Lietuvių Taryba dar nėra ' 
padariusi klaidų ir neįsileido 
į menkaverčius laikino pobū
džio žaidimus.

vai. jis bus Kelly parke, Brigh--Ping a must, good starting salary & 
ton parko apylinkėje.

— Pvt. Walter S. Zinkevičius
atliko 2 mėnesių jauno karei- .. -j T . t GENERAL OFFICE

vio apmokymą. Jo tėvai gyve Girl wanted to work in active Real 
na Brighton Parko apylinkėje. ?state ofc- Receptionist, typing, fil- 

^ng. FHA loan processing. Pref, girl 
„ _ . . 'who speak Spanish and has knowl-

— IJ. r. Bulow,Laivyno edge of ofc. procedure. Benef 
ROBLEN R. E.

277-2422

— D. F. Bulow, Laivyno 
Petty officer Third class, tar-1 
nauja karo laivyne USS For-] 
ręstai, kuris po kelionės Vidur | 
žemio jūroje, .grįžo Į savo ba
ze. Norfolk, Va. Tame laive ?° st^ ?®pt-lst/ Lįv® in- ChMcare, 
yra apie 5,000 jūreivių. Jo mo 
tina Mary Bulone, gyv. Bridge- 
porto apylinkėje ir veikli lie
tuvių organizacijose, tikisi 
sulaukti ji parvažiuojant Į na- . . GIRL OFFICE 
mus, nes laivas kurį laiką bus t° meet public - typin 
taisomas. i1

MOTHER’S HELPER
PERMANENT

two children, extra help. Own room, 
bath, Colored T. V.

HOWARD & WESTERN
869-1528

ig, 
necessary general knowledge of 

shorthand.
CALL

. AU 7-0925
— Anthony R. Shimkus, 

Southern Illinois universiteto 
studentas Carbondale, UI., yra 
Dekano garbės sąrašuose. EXPERIENCED LAUNDRESS

— Charles Kažukauskas, Mo
mence, III., skaito : Naujienas 2 day week, steady, 
nuo pat pirmojo numerio. An-j ere^^- 
ksčiau jis gyveno Chicagoje 
ir čia dar tebeturi’ nuosavybės.

— Jonas Kavaliauskas, anks; 
čiau gyvenęs Omahos mieste,1 
išėjęs pensijon apsigyveno 
Chicagoje. Turėdamas daugiau - 
laiko seka lietuvišką gyveni; EXPERIENCED CARPENTER 
mą darbus ir juose dalyvauja. 
Jam labai patiko dr. J. Adoma 
vičiaus paskutinė paskaita per 
S. Barčus radiją, kurioje buvo 
paliesta visuomeninio gyveni 
mo reikalai.

— Dariaus - Girėno minėji 
mas įvyks šį sekmadienį, lie
pos 18 d., 2 vai. popiet prie 
jiems pastatyto paminklo, 67- 
tos ir California Ave. Iškil
mes ruošia Amerikos Legiono 
Dariaus — Girėno postas 271. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti.

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški.byla.
Laikas pirkti daiktų gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TYTERAS — JEWELRY,
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Sk).

DES PLAINES — BY OWNER
2 bedroom small older home. Close 
to transp. loop bus. Northwestern 

train. Large corner lot.
Under $20,000.

Call for apoointment
827-5721

SUGALVOTA — PADARYTA
' SVEIKAS MEDINIS modernus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. S18,600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26.500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 35 pėdų sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
7051 5o. Washtenaw Ave. RE 7-7200

SALE BY .OWNER.
Perfect 2 bedroom ranch in East!
Glenview. Beautiful landscaped woo- ’ sMvnas
ded lot 85x132. T--i J----- 1ded lot 85 x 132. Just decorated, i 

j Newly carpeted throughout. 1% bath. {
Air conditioned 1967. Electric hum- 
idifier. Livingroom fireolace. 
mopan window to ceiling in living 
room and master bedroom. Freezer 
and extra refrigerator in full basem

ent. 1 car attached garage. 
$51,000 or best ofer. 

729-1141

2 PO 4 MŪRINIS. skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

j 2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias

įrengtas 
užim-

SCHAUMBURG
— BY OWNER —

4 bedrooms — 2% baths. Large fa
mily room with fireplace; includes 
washer — dryer — dishwasher — 
disposal — built-in oven & range plus 
extras. Two car garage, mid 40’s.

41-ma ir Camnbell.
I PUIKUS BUNGALOW.
! skiepas, garažas. Tuoj galima
i II. 77-ta prie California Ave. 

Ther-| MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

j 3 BUTAI Ir biznio patalpa
i puete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠMATTTS REALTY

Mar-

GENERAL HOUSE WORK.
Top pay. Ref- 

Some English necessary. 
7100 NORTH & 3200 WEST.

SH 3-7217

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro’ garažas. Marquette 

18 APARTMENTS 4 story brick.. Parke. — Tik $89,000.
Fully leased. Stoves, refrigerators, j 16 BUTŲ, mūras, alum, langai, ai. 
--“-x ------ Income S29.000. ;gazu. Gražus pastatas. Apylirihė

Marquette Park 62-ra ir Talman. T!k $79.500.
1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši- 

li:aa gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rusva. 2 auto garažas, beveik 

Apylinkė 47tos ir

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga- 
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$23,90e.

Show by appomtment - must sell. jS^kėk-

janitor service.
Asking $150,000.

vicinity. Call 586-1614.

BERWWNE 13-tos ir Harvęy apylin- 'skinas,
keje. 3 butu po 4 kambarius mūras , p^Iaski $37 500
su rūsiu. 37 pėdų sklypas, žemi tak

sai, geros pajamos. 
$29,900. 

SVOBODA. 
2134 So. 61st Ct., Cicero.

BI 2-2162. Jei neatsako - LA 1-7038 .NERIS REAL ESTATE
HELP WANTED — MALE 

Darbininku Reikia 6 PUOŠNŪS BUTAI
Tel.: 471-0321

Rough & Trim work for 
residence.

771-8586

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BY OWNER

North side, gross, in excess of 
$100-day. $2,200 

878-0056
8 A. M. — 8 P. M. Mon.-Fri 12 

to 8 P. M. Sat.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU nau
jai .dekoruotas butas suaugusiems 

114-tos ir Kedzie apylinkėje 
BE 8-3395

MARQUETTE PARKO gražioje apy
linkėje naujam name išnuomojamas 
1-mam aukšte 6 kambariu butas ra
miems suaugusiems asmenims. Skam

binti nuo 9 iki 3 vai. popiet 
tel. 471-1628

Tas 2 aukštų mūras su 6 butais tikru
moje yra geresnis’ už naują. Sveika 
karšto vandens šilima gazu, ąžuoli;' MARQUETTE PARKO centre 2 butu 

mūrinis po 4 kambarius. Platus lo- 
virtuvese 2 masinu garažas Gera j taS. Naujas gazo pečius. Pigus. 
79-tos ir Kedzie apylinke. Gali leng- 778-6916
vai tapti turtingu, jei tik paskambinsi ‘

stebukladariui.
Skambink MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

GRAŽŪS 4 BUTŲ NAMAI, 
3 metų, Lemonte. 

Parduodami savininko už 
$58 tūkstančius.

SKAMBINTI. 656-4654

FOR SALE BY OWNER. 4 bedroom 
2 story house on 4 lots. Income ap
artment on 2nd floor. Full basement. 
2 car garage. 2 blocks from Fox river.

Near train and transportation. 
Price high 30’s.

Call (312) 658-4755 
for appointment.

SAVININKAS PARDUODA 6 kamba
riu mūro bungalow su 3 miegamais ir 

2 mašinų garažu. Tel. 476-0861.
7201 So. TALMAN AVĖ

BY OWNER
Brick 6 & 6. Gas heat, 2 car gar- • 
age. Low taxes. Excel, cond.

Vic: 4200 W. 1400 N. 
Mid. 20’s. 
252-1464

SAVININKAS PARDUODA
3 miegamų ranch tipo mūra su ce
ramic plytelių vonia, centriniu oro 

vėsinimu. IV: mašinos garažu.
$10 ooo

12748 So. MORGAN ST.
Tel. 468-7437

— Nijolė Diminskaitė ir Ju
dita Džiugaitė, abi čikagietės, 
šiuo metu keliauja po vakarų 
Europą. Jos pasiryžusios per 
vieną mėnesį aplankyti 13 vals 
tybių. Rašo, kad Europos gy-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

26*6 WEST Sfth STREET
TeL: REpublte 7-1941

MARQUeite PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys prie mažos 
šeimos. Galima galgi pasigaminti ir 
naudotis kitais patogumais. Dirban- 
cia.'P a.r Pensininkui ir moteriai — 
vidutinio amžiaus. Nerūkantiems. 

Tel. WA 5-6742.

BIZNIERIAI. kurte garsinasi 
NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ

SAVININKAS PARDUODA 
12 butų moderniai įrengtą mūrinį na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai, virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

2532 So. 58 Ct., Cicero. 
Tel. 863-2231

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus Ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

HEATING CONTRACTOR
Irengln naujus !r perstatai! senna Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditloning J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
" 4444 So. WESTERN AVE.

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


