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Prancūzijos

šiaurės Viet-

pasitraukimas iš 
pasitarimų laiko

je Gaulle, apžiūrėti erdvės cen
trą Baikonūre, kur jokie užsie
niečiai neįleidžiami.

Pirmoje savo kalboje Pompi
dou pasiūlė sovietams Prancū
zijos paramą ieškant žemės tur
tų ir juos apdirbant. Brežnevas 
tuoj pasiūlė tuo klausimu susi
tarti pasirašant ilgalaikę sutar-

Prezidentas Pompidou viešės 
Maskvoje 8 dienas.

tačiau senatas dar gali bandyti daugiau apkarpyti' gynybos biu
džetą

SAIGONAS 
namo kareiviai puolė amerikie
čių bazę netoli Da Nango.

siuntė savo lėktuvus apšaudyti 
karinės chuntos štabo LaPazo 
Miraflores kareivinėse. Nežinia 
ar tas apšaudymas ką sužeidė ar

Debesuota, vėsiau.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 6:23

Viceprezidentas Agnew pava
dino Goodell ‘radikaliu liberalu” 
o respublikonų partijos vadovy

bių j onus dol. Tai yra apie 3% sumažinimas, nors gynybos sek
retorius Laird aiškino, kad jo prašoma suma yra labai sumažinta 
ir jos mažinti nebegalima, šiandien Atstovų Rūmai turi balsuoti

NFAV DELHI. — Keralos pro
vincijoje vyriausybę sudarė Mas
kvos linijos komunistai.

Vatikanas. — Katalikų bažny
čia vėl pakėlė moterį Į daktarus, 
šv. Katerina iš Sienos, kaip ne
seniai šv. Teresė iš Avilos, bu
vo paaukštinta j bažnyčios dak
tarus. ' . ‘ —

Tuo tarpu, tie karininkai, ku
rie rėmė prezidentą Ovando Can- 
dia, nutarė paskirti prezidentu 
kitą karininką — gen. Jose Tor
res,' kur j remia kairieji kariuo
menės sluoksniai. Įtakinga stu
dentų ir darbo unijų organiza
cija irgi paskelbė remiančios 
gen. Torres. Staiga iš trium
virato pasitraukė aviacijos va
das gen. Sattori ir paskelbė sa-

Pasmerkė šaudymą 
Kent universitete

Bolivijos vargai prasidėjo, kai 
helikopterio nelaimėje žuvo pre
zidentas Barrientos. Jo vietą 
užėmė civilis viceprezidentas Sa
linas. Jis pavaldė tik šešis mė
nesius ir karininkai jį nuvertė, 
pastatydami gen. Ovando Can- 
dia. Dabar ir jam teko pasi
traukti.

Prašo suvaldyti 
viceprezidentą

NEW YORKAS. — Guberna
torius Rockefelleris skambino į 
Baltuosius Rūmus, prašydamas, 
kad prezidentas Nixonas atšauk
tų viceprezidentą Agnew iš New 
Yorko valstijos, kur jis kenkiąs 
respublikonų partijos rinkiminei 
kampanijai. Anew, kaip ži
noma, neremia oficialaus parti
jos kandidato Į senatą Charles 
Goodell, bet remia konservatorių 
James Buckley. Tuo tarpu, 
Rockefelleris eina kartu su Goo
dell.

Lėšų komitetas savo raporte 
sako, kad skiriama suma gali 
parūpinti stiprias gynybos jė
gas, jei Pentagonas tvarkingai 
ir taupiai -Sumomis naudosis.'- 
Raporte sakoma, kad “Ameri
kai reikia daugiau gynybos už 
dolerį, o ne daugiau dolerių gy
nybai”.

Komitetas nubraukė 343 mi
lijonus dolerių nuo kadrams skir
tų 20.6 bilijonų dolerių. Rapor
te sakoma, kad kariniuose šta
buose galima dar daug sutau
pyti. Kritikuojamos helikopte
rių skraidymo pamokos genero
lams ir pulkininkams.
vę Kongreso komitetas, daug kur 
nubraukdamas prašomas sumas, 
paskyrė daugiau, negu buvo 
prašyta, karo laivų statybai, net 
417 milijonų dol. daugiau.

Biudžete skiriama virš bili
jono dolerių suma gynybos ra
ketų sistemos išplėtimui. Kon
gresas sutinka statyti trečią Sa
feguard raketų bazę Whiteman 
Aviacijos bazėje, Missouri.

palestiniečiai partizanai jau iš
važiavo ir iš šiaurinių Jordano 
miestų, kuriuos jie buvo okupa
vę civilinio karo metu. Vieni par
tizanų daliniai vyksta arčiau 
prie Izraelio sienos, kiti įsiku
ria Sirijos pasienyje.

Chicago, III. — Ketvirtadienis, Spalio-October 8 d-, 1970 m

Šveicarijos kareiviai žygiuoja į Ciuricho aerodromą, kur sustiprinta lėktuvų, sargyba. Iš fotogra 
fijos matyti, kad šveicarai leidžia savo kareiviams nešioti ilgus plaukus.

Abudu Vinogradovai — nėra gi 
minės. Paminėjo St. Seimą

šių metų metraštinis “Tėvy
nės Sargas” skaitytojus ir re
dakcijas jau pasiekė. 196 psl. 
žurnalas skirtas didesne dalimi 
paminėti penkiasdešimtmetį nuo 
Steigiamojo Seimo susirinkimo. 
Turinyje yra straipsniai: A. Ka- 
sulaičio, V. Viliamo, J. Kajecko, 
dr. J. K. Valiūno, vysk. V. Briz- 
gio, K. Škirpos, P. Naujokaičio, 
O. L., V. Sidzikausko, M. Mac
kevičiaus, L. Šimučio, J. B. Lauč- 
kos, K. Račkausko, D. Jasaičio.

Daugiau nagrinėjamas Nepri
klausomos Lietuvos didysis ir 
pats efektingiausias politinis 
įvykis, negu paties St. Seimo 
darbai. Nepriklausomos Lietu
vos istorijai šis “Tėvynės Sar
gas” daug patarnaus.

Redagavo dr. D.’ Jasaitis, iš
leido Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjunga. Administra
torius J. Jakučionis, 503 Euclid 
Ave., Brooklyn, N. Y 11208. Kai
na $3. (E)

Vakar prezidentas Nixonas, 
prieš savo kalbą apie Vietnamą, 
ilgai tarėsi su savo vyriausybės 
nariais ir patarėjais.

♦ Kanados prancūzų teroris
tai, kurie pagrobė britų diplo
matą, vakar pratęsė savo ulti
matumo terminą, nors reikala
vimu valdžiai ir? nesumažino. 
Kanados vyriausybė atmetė jų 
reikalavimus, kaip per didelius.

♦ Bolivijoje darbininkai puo
lė centrinį kalėjimą La Paz mies
te norėdami išvaduoti politiniu? 
kalinius, tačiau kariuomenė juos 
atstūmė.

♦ Egipto Tautinė Asamblėja 
patvirtino Anwar Sadat nauju 
Egipto prezidentu.

♦ Puerto Rico saloje kilo pot
vyniai, kuriuose du asmenys žu
vo, 200 namų buvo sunaikinta 
ir evakuota 4,000 asmenų.

♦ Pietų Vietname-JAV kari
nė vadovybė atšaukė visus ka
riuomenės algų pažymėjimus, 
kuriuos kareiviai naudojo vietoj 
pinigu, šis žygis labai pakenks 
Saigono juodai rinkai.

Aly Sabry, buvę* aviacijos karininkas, 
buvęs Egipto viceprezidentas Ir Ara
bų Socialistų Unijos sekretorius, bal
savo su kitais unijos vadovybės nariais 
už Anwar Sadato išrinkimą prezidentu.

Bolivijos darbininkų^ unijų 
centras paskelbė generalinį strei 
ką. Kariuomenė uždraudė žmo
nėms pasirodyti gatvėse nakties 
metu.

Neskaitant karinių asmeny
bių Bolivijoje šį kartą išsirikia
vo viena prieš kitą dvi jėgos: 
dešinieji konservatoriai, su gėn. 
Miranda priekyje, o prieš juos 
stovi kairieji su gen. Torres prie
kyje. Jis buvo ištremtas demo
kratinės prezidento Estenssaro 
vyriausybės metu. Kada kariuo
menė paėmė valdžią 1964 me
tais, gen. Torres buvo:Bolivijos 
ambasadorius Urugvajuje. Tor
res yra 50 metų amžiaus ir yra 
laikomas ambicingu oportunis-

Libanas neįleido 
Irako partizanų

BEIRUTAS. — Naujoji Liba
no vyriausybė parodė netikėtą 
griežtumą palestiniečiams par
tizanams,’ kurie atskrido lėktu
vais iš Irako į Libaną. Valdžia 
atsisakė juos įleisti. Kada par
tizanai pagrobė du Libano kari
ninkus, atvykusius kalbėti su 
jais Į aerodromą, libaniečiai su
ėmė tris lėktuvo pilotus. Vėliau 
įkaitais buvo pasikeista.

Penkiolikai partizanų pavyko 
iš lėktuvų nuvykti į Irako am
basadą kur jie’ pasiliko. Kiti su
sėdo į lėktuvus ir išskrido‘at
gal į Iraką. Partizanai norėję- 
iš Libano pereiti į Jordaną ir 
ten sustiprinti prieš karalių 
Husseiną kovojusias palestinie
čių komunistų jėgas.

Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris Mahomoud Riad Kaire 
pakartojo, kad Egiptas naujų 
raketų po paliaubų paskelbimo 
prie Suezo nestatė, kad tos ra
ketos jau ten buvo. Riadas pa
brėžė, kad Egiptas neišveš iš ka
nalo zonos nė vienos raketos ir 
net atsisakys kalbėti apie šį 
klausimą. Jis įspėjo, kad tai
kos pastangoms nepavykus, ne
bus kitos išeities, kaip tik gink
lu išvaduoti 
žemes.

Amerikos 
ambasadorių 
mas spaudimu Egiptui ir sovie
tams atitraukti raketas nuo Su
ezo. Amerikos žvalgyba neabe
joja, kad Egiptas tikrai pastū
mėjo savo raketas į 32 mylių 
nuo kanalo zoną nors tas už
drausta paliaubų susitarime. Dėl 
tų raketų ■ Izraelis įteikė Jung
tinėms Tautoms jau 20 skun-

sulygino su višta, kuri nežino, 
kad ji sėdi ant “blogo kiauši
nio”. Manoma, kad Agnew .nuo
monė apie Goodell atitinka ir 
paties prezidento nuomonę.

Prez. Pompidou 
gyvena Kremliuje

MASKVA 
prezidentas Pompidou buvo la
bai šiltai sutiktas Maskvoje. 
Jam gyventi paskirtas butas pa
čiame Kremliuje. Jam bus leis-

Kongreas nutarė 
dirbti po rinkimų 
WASHINGTONAS. — Kon

greso vadai pripažino, kad jie šių 
metų sesijoje nebegalės užbaig
ti likusių įstatymų projektų. 
Nutarta darbą sustabdyti spalio 
14 dieną ir vėl susirinkti lapkri
čio 16 d., po rinkimų. Tada bus 
bandoma užbaigti visus likusius 
darbus iki gruodžio 10 d.

Respublikonų vadai kongrese 
priešinosi tokiam nutarimui. 
Jie siūlė dabar kietai padirbėti 
iki spalio mėn. pabaigos ir po 
to pertraukti sesiją iki metų ga
lo. Šitokio, po rinkimų dar dir
bančio kongreso, nėra buvę nuo 
1954 metų. Kai kurie tokios se
sijos nariai jau žinos,, kad jie 
yra pakeisti lapkričio 4 d. rin
kimuose. Paprastai tokie “šlu
bos anties” kongresai ir nesiima 
spręsti svarbesnių klausimų. teršimo čempionas

WASHINGTONAS. — Oro 
teršimase Amerikos miestuose 
kelia vis didesnį vyriausybės rū
pestį. Vieni miestai, turį' dau
giau pramonės, turi nešvaresnį 
orą už kitus. Čikagos apylin
kėje yra gerai žinomas Gary, 
Ind., miestas, kuris visada yra 
padengtas dūmais.

Pasirodo, kad Gary, palygin
ti, yra švarus miestas. Daugiau
sia užterštą orą turi, kaip pra
neša Valstybinė Oro Teršimo 
Kontrolės įstaigą Steubenville, 
Ohio, liejyklų miestas su 34,000 
gyventojų, šiame mieste ir apy
linkėje per metus ant vienos 
kvadratinės mylios nukrenta 50 
tonų suodžių dulkių ir kitų ne
švarumų.

Praėjusią vasarą didelis lie
taus debesis atnešė į Steubenville 
didelius kiekius suodžių ir keli 
šimtai namų buvo nudažyti juo-

Britanija turėjo 
mažiau imigrantų 
LONDONAS. — Praėjusiais 

metais Britanijos eriligrantų 
skaičius padidėjo iš 278 tūks
tančių iki 293 tūkstančių. Dau
giausia emigrantų išvyko į Aus
traliją ir Pietų Afriką. Važiuo
jančių į Ameriką ar Kanadą 
skaičius toliau mažėja.

Imigracija į Britaniją iš už
sienio ir britų komonvelto vals
tybių pernai sumažėjo iš 222 
tūkstančių 1968 metais iki 206 
tūkstančių pernai. Ypač suma
žėjo imigrantai iš Indijos, Pa
kistano ir Ceylono.

MAŽĖJA VILTYS SURASTI TAIKĄ 
VIDURINIŲJŲ RYTŲ KONFLIKTE
NEW YORKAS. — Viduriniųjų Rytų taikos derybos mažai 

turi vilties prasidėti, nes Amerika netikėtai pranešė kitoms trim 
didžiosioms valstybėms, kad ji nedalyvaus keturių didžiųjų am
basadorių pasitarimuose, kol Egiptas nepataisys padėties ir ne
atitrauks savo priešlėktuvinių raketą kurios buvo pastatytos per 
paliaubų laikotarpį. Keturių didžiųjų derybos vyksta atskirai nuo 
Jungtinių Tautų tarpininko Gunnar Jaring taikos pastangų. Jos 
nutrūko, kai Izraelis atsisakė dalyvauti, motyvuodamas Egipto 
paliaubų laužymu. Dabar Izraelio ranką siekia sustiprinti ir Ame
riką nutraukdama, pasitarimus su Sov. Sąjungos, Prancūzijos 
ir Britanijos ambasadoriais. Tie pasitarimai prasidėjo, kovo 31 d.

Trukdo keliones 
i Vakarų Berlyną 
BERLYNAS. — Komunistų 

sargybiniai ir muitininkai buvo 
uždarę kelius tarp Vakarų Vo
kietijos ir Vakarų. Berlyno, šio 
meras Klaus Schutz praėjusį 
penktadienį pareiškė, kad Rytų 
Vokietijoje yra vadų, kurie sie
kia sabotuoti Bonos-Maskvos su
sitarimą ir tyčia siekia apsun
kinti santykius Beriyne. Savo 
blogą valią jie parodo skriaus- 
dami civilius keliautojus, kurie 
sugaišta keliuose tarp Vakarų. 
Berlyno ir V. Vokietijos kelias 
valandas be jokio reikalo.

Galimas daiktas, kad pasku
tinieji kelių uždarymai yra su
rišti su kariniais manevrais, ku
rie vyksta Rytų Vokietijoje, da
lyvaujant visų Varšuvos pakto 
valstybių daliniams.
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WASHINGTONAS. — Prezi
dento komisija neramumams 
universitetuose tirti, vadovau
jama buvusio Pennsylvanijos gu
bernatoriaus William Scranton, 
paskelbė, kad Kent, Ohio, uni
versiteto riaušėse žuvę keturi 
studentai ir devyni sužeisti jau
nuoliai nukentėjo dėl kriminali
nių veiksmų kai kurių, studentų tetas priėmė ‘gynybos departamento biudžetą ateinantiems, 1971- 
ir dėl to, kad kareiviams buvo miems metams, tačiau vietoje prašytų 68.7 bilijonų dol. skyrė 66.6 
leista įsinešti į universitetą už- ..... ~
taisytus ginklus.

Komisija vadina tuos nušovi
mus nereikalingais, nedovanoti-, dėl komiteto siūlomos sumos, tikimasi, kad ji bus patvirtinta, 
nais ir pataria ateityje nesiųsti 
kariuomenės su 'užtaisytais šau
tuvais į universitetus., z

< ANWAR SADAT, 
kurį Egipto valdančioji Araby Soeia- 
li*ty partija išrinko nauju Egipto pre
zidentu. Jį patvirtinti dar turės 0Y" 
ventoj y plebiscitas, kuris įvyks lap

kričio mėnesį.

Vėl Vinogradovas
KAIRAS. — Sovietų Sąjun

ga paskyrė naują ambasadorių 
Egiptan — Vladimirą Vinogra- 
dovą, užsienio reikalų vicemi- 
nisterį, kuris dalyvavo, kaip so
vietų delegacijos narys preziden
to Nasserio laidotuvėse. Jis už
ims Sergejaus Vinogradovo vie-

bė visoje Amerikoj siekia 5.5%, 
tačiau yra vietovių, kuriose be-i 
darbių nuošimtis žymiai didės- j 
nis. Tokių miestų, kur bedarbių 
nuošimtis siekia virš 6 nuošim
čių, Amerikoje šiuo metu yra 31. 
Neseniai. į tų miestų skaičių bu
vo įtraukti: Detroitas, New Or
leans San Jose, Calif., Bridge
port, Conn., Battle Creek, Mich., 
Corpus Cristi, Tex., ir Spokane, 
Wash.

BOLIVIJOS KAIRIEJI IŠNAUDOJO 
DEŠINIŲJŲ KARININKŲ SUKILIMĄ
LA PAZ. — Bolivijos politinė padėtis labai neaiški, tačiau ste

bėtojai sostinėje nenustebtą jei kiltų civilinis karas. Viskas pra
sidėjo sekmadienį, kai generolas Rogelio Miranda, kariuomenės 
štabo viršininkas, paskelbė nuverčiąs prezidentą Ovando Cąndią 
nes tas per daug pasukęs į kairę. Pradžioje prezidentas bandė nuo 
sukilėlių gintis, tačiau vėliau sutiko derėtis su Miranda. Kari
ninkų posėdyje buvo nutarta, kad nei Miranda, nei Candia neturi 
tapti prezidentu. Abu turį pasitraukti. Prezidentas Candia taip ir 
padarė, o Miranda paskyrė vietoj savęs Bolivijai vadovauti trijų 
karininkų tarybą: gen. Efron Guachalla, naują, armijos štabo 
viršininką, admirolą Alberto Abarracin, laivyno viršininką ir gen. 
Fernando Sattori, aviacijos viršininką.

Infliacija pakenkė 
Švedijos valdžiai

STOKHOLMAS. — Švedijos 
socialdemokratų vadas ir prem
jeras Olof Palme pasikalbėjime 
su New York Times korespon
dentu, kaltina dėl socialdemo
kratų susilpnėjimo paskutiniuo
se rinkimuose infliaciją. Kainų 
kilimas ar vyriausybės pastan
gos jas sulaikyti, padidėję be
darbių skaičiai visada pakenkia 
valdančiai partijai.

švedų premjeras išstudijavo 
rinkimų, , rezultatus švedi j oje 
per paskutinius 30 metų. Visa
da, kai kainos pakildavo dau
giau kaip 4%, valdanti1 parti
ja netekdavo kelių atstovų par
lamente. Tas pasitvirtino ir pa
skutiniuose rinkimuose. Social
demokratai Švediją valdo bū
dami mažumoje. Juos palaiko 
tik komunistai.

Švedijoje kainos kyla 6% per 
metus greitumu. Kainų kilimo 
ir rinkimų santykis pasitvirti
no ir kituose kraštuose, pareiš
kė Palme, Britanijoje pralaimė
jo darbiečiai, V. Vokietijoje — 
krikščionys demokratai. Dėl tų 
pačių priežasčių pasikeitė val
džios Australijoje ir Norvegi
joje.

Infliacijos sąlygose, sako 
Palme, vyriausybė yra kaltina
ma už kainų kilimą ir už prie
mones jas sulaikyti. Opoziciją 
tuo tarpu, žada numušti mokes
čius, padidinti atlyginimus. Daug 
kur balsuotojai patiki opozici
jos pažadams ir pakeičia vyriau
sybę.

Price 10c ___
Librarv of Congress Gr. 
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LIETUVOJE VĖŽIAI nyksta

sąs

Saulius Šimoliūnas

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
Ali accounts com 
poundecT daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

čių vėžių, bet 1967 m. jų beveik 
nebeliko.

Buvo bandyta įleisti vėžius

“Tiesa” rašo, kad vėžiai Lie
tuvos ežeruose ir upėse beveik 
išnyko.

Kadaise Lietuvos vandenyse 
buvo daug vėžių. Tačiau 19 a. 
viduryje Lombardijoje prasidė
jo vėžių maro liga, kuri pasiekė 
ir Lietuvos vandenis. Pirmoji 
vėžių maro liga prasidėjo 1899 
—1902 m. Po to vėžių padaugė
jo, bet 1920 ir 1940—1946 m. 
maro liga sunaikino gausesnius 
vėžių likučius.

Traku rajono viename vėžin- 
giausių Spindžiaus ežere buvo 
priskaitoma apie 300 tūkstan-

WLD būtų galima ruošti bet 
kada. Tačiau ji derinama su 
JAV prezidento paskelbiama PT 
savaite, nes ta proga galima su
ruošti tam skirtą minėjimą, ku
ris pačią WLD ęustiprina pro
pagandiniai ir finansiniai. Ar 
neturėtų ir kitos lietuvių kolo
nijos panašiai pabandyti? At
liekama didelė propaganda ame
rikiečių tarpę, parodomas lietu
vių sugebėjimas organizuotis. 
Gi, jei reikalas sumaniai tvar
komas, taip pat duoda gražių 
pajamų, kurias suteikia ta ap-
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ŽUVIES AMŽIUS
Dėl žuvų, tai sakoma, kad net 

ir silkės gyvena iki 20 metų, 
plekšnės 60—70 metų, lydžiai, 
karpiai, lašišos, šamai gyvena 
iki 100 metų ir net daugiau.

Minkštakūniai moliuskai, kaip 
Tridacna, taip pat gyvena iki 100 
nietų. .. - *

Vienas galas ąžuolinis. 
Kitas galas lazdyninis, 
Per vidurį šikšninis.

(Kultuvės spragilas)

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
naūja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės, y. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir "ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Metropolitan Bank & Trust
Vice - Prezidentas -

Vietos LB apylinkė ruošia ru
dens koncertą, kuris įvyks lap
kričio mėn.15 d. danų salėje, 
Kenoshoj. Dainuos solistė Aukš- 
tuolienė. Numatoma ir daugiau 
programos išpildytoj ų.

Minėjimai
DLK Kęstučio šaulių kuopa 

buvo įsteigta prieš 15 metų. Vei
klos sukakties paminėjimas bus 
sujungtas su Lietuvos Ginkluo
tų Pajėgų metiniu minėjimu ir 
įvyks lapkričio mėn. 29 d. šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje, 
Racine. P. Petrušaitis

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

ASSETS OVER $145/100,000, RESERVES OVER $12,900,000.
OFFICE HOURS: .
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. tt> 4p.m.

YRA GERIAUSIA DOVANA
V-yresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 doL'

veistis į ežerą. Deją, Ši prie
monė nedavė rezultatų. Vėliau 
imta galvoti apie dirbtinį vėžių 
veisimąsi inkubacijos būdu (įlei
sti į ežerus jauniklius-mailius). 
Tikimasi, kad toks vaisinimo 
būdas galės duoti gerus rezul
tatus.

link ūma, kurioje išleidžiame sa
vo pinigus.

KoncertasŠią vasarą teko aprašyti du 
Arrabalio, vieno iš garsiausių 
šių laikų dramaturgo vaidini
mus Naujienose. Tuos apra
šymus, išvertęs prancūzų kal- 
bon, nusiunčiau autoriui į Pa
ryžių. Jis labai šiltai atsakė, 
dėkodamas už jo gražų įverti
nimą Naujienose ir prižadėjo 
duoti pasikalbėjimą i Naujie
nas, kai sugrįš iš Tuniso, kur 
dabar suka filmą.

Beje,. vienas iš tų vaidinimų, 
pavadintas “Labirintu”, buvo 
pastatytas Arnoldo Giedraičio 
teatro trupės Chicagoje anglų 
kalba. Chicagos Tribune pa
statymą įvertino teigiamai. Gi 
Chicagoland Magazine rugsė
jo numeryje rašoma: “Chica- 
gos Repertuaro Kompanijos iš
pildymas Fernando Arrabalio 
“Labirinto” yra tour de force 
Daliai Mackuvienei, kuri vai
dina Mikelą, mergaitę apsėstą 
užburiančios beprotystės, taip 
pakiliai ir su tokiu nupoliruo
tu savo rolės apvaldymu, kad

sijų planus gali turėti visi tie 
savarankiško verslo asmenys, 
kurie moka Self - Emplyment 
Tax. Į šią asmenų grupę įeina 
visi profesionalai, k. t., gydy
tojai, advokatai, inžinieriai — 
architektai, nuosavybių par
davėjai (real estate brokers) 
draudimo agentai, savaran
kiški prekybininkai ir amati
ninkai ir t. t. Vien Illinois vals
tybėje yra keli šimtai tūkstan
čių mokančių Self - Employ
ment Tax ir kurie yra kvalifi
kuoti turėti Pensijų planą pa
gal Keogh aktą, čia reikia pa
žymėti, kad Koegh Pensijų 
plane gali dalyvauti taip pat ir 
Savarankiško verslo asmenų 
tarnautojai ir darbininkai.

Savarankiško verslo asme
nys ir.jų tarnautojai pastaruo
ju metu pradėjo plačiu mastu 
naudotis Koegh aktu numaty
tomis mokestinėmis privilegi
jomis, įsteigdami Pensijų pla
nus. Kai 100% neapmokesti
nami Įnašai į Pensijų Fondą 
padėti į banką per 25 metus, 
sakysime iš 5%, ir jei kasmet 
bus įmokama įstatymo leistą 
sumą $2,500.00 užaugs ligi 
$126,957.27, iš kurių $62,500. 
— sudaro patys įnašai, o $64, 
457.27 — procentai.

Alės, lietuviai, turime taip 
pat nemažą savarankiško vers 
lo asmenų ir visiems jiems bū
tų patartina pasinaudoti Keogh 
aktu, atskaitant dalį savo pa
jamų ir padedant i neapmo
kestinamą Pensijų globos 
kaitos banką.

Adolfas Baliūnas,

KENOSHA-RACINE, WIS
Lietuviu diena

500.00 arba 10% metinio už
darbio, atskaitant tą .sumą nuo 

'apniakestinamų pajamų. Į 
Pensijų Fondą atskaityti pini
gai turi būti laikomi banke 
specialioje sąskaitoje — Pen
sion Trust Account arba Pen
sion Custodian Account ir iš- 
"mokėti savininkui, kai jis pa
sieks 59V> metų amžiaus. Pini
gai gali būti taip pat išmokėti 
ir anksčiau: mirties ar nedar
bingumo atveju. Ant Pensijos 
globos sąskaitoje padėti! pini
gų priaugantieji procentai taip 
pat neapmokestinami, kol jie 
:bus išmokėti pensininkui. .
■ Keogh aktu numatytus Pen-

Anutrikcjt statomas didžiausias pasauly vilkikas - tanklaivis. Vilkikas yra baidoko gale padarytame įlinkime. Jo motorai bus labai stiprūs, jis galės lengvai 
stumti visų 532 pėdy tanklaivį.

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAIVIAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 6002

PHONE: 254-4470

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

. 1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail, P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei- 

\dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL
•S ; 2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
'mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra-

- žus leidinys. $1,50. >
’• ' 3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
-kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
'pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

ė. 5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00. .
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

-■tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
ILhai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

'< ' 7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dali. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pašakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, S1.00. -

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba- 
.ranauskas parašė Anykščių Šileli, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir Šiandieną, kad tai jam 

’iravyko’. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūrintais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

L v NAUJIENOS, ’ j

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

Rugsėjo .mėn. 20 d. 1970 m. 
Wisconsin© Lietuvių Dienos ren
gėjai baigė, savo veiklą, peržvelg
dami atliktus darbus ir paskir
stydami gautą pelną.

WLD praėjo, sėkmingai, nors 
oras pasrfadkę liętingas. Teko 
Pavergtu Tautų savaitės minė
jimą perkelti iš įpirko Į salę. Lan
kytoj ų ir svečią užteko. Ypač 
gausiai dalyvavo veteranai,’ nes 
per minėjimą kalbėjo jų vyriau
sias vadas Raymond A. Galla
gher. -

Ruošimo ir darbo organizaci
ja dirbo sklandžiai. Nepasimetė 

I ir kai lietus nutraukė atvirame 
ore paruoštą ir jau pradėtą mi
nėjimą. Pavyzdingai tvarkėsi 
vadovaujamos Teodoros Vilipie- 
nės Racine,-r Lietuviu. Moterų 
klubo narės, kurios vaišino sve
čius ir dalyvius.

Rengėjai dalį pelno paskyrė: 
100 dol. — vietos lituanistinei 
mokyklai, 36 dol. — tautinių 
šokių grupei “Bijūnas”, po 20 
dol.—“Draugui”; Naujienoms”, 
“Margučiui” ir šv. Kazimiero pa
rapijos chorui, po 10 dol. — “Dir
vai”, “Laisvajai Lietuvai” ir 
“Sandarai”.

Nutarta vėl ruošti WLD su PT 
minėjimu 1971 m. liepos mėn. 
18 d. šv. Teresės parapijos par
ke. Tam tikslui sudarytas ren
gimo komiteto branduolys: J. 
Milišauskas — pirm., Vikt. Su- 
duikis — selcr. ir M. Tamulė- 
nas — ižd. Kitus komiteto na
rius paskirs Kenosha-Racine LB 
apyl., Kenoshos ir Racine ALT 
skyriai ir DLK Kęstučio šaulių

Pranešamą, jog šį mėnesį 
Giedraitis stato naują vaidini
mą Jean Genet “Tarnaites”. 
Tai garsusjnodernaus prancū
zų teatro veikalas, vaizduojąs 
žmogaus žiaurumą ir suprimi- 
tyvėjimąi ^Reikia tikėtis, kad 
Chicagos lietuviai į šį pastaty
mą atkreips dėmesį ir gausiai 
atsilankys. Smulkesnės infor
macijos būš paskęlbtos visuo
se Chicagos amerikiečių laik
raščiuose.

RAUDONI JUOKAI
Maskvos Raudonojoje aikštė

je susitiko du žydai ir pradėjo 
dalytis naujienomis.

_Žinai, vakar ties Suezo ka
nalu buvo numuštas vienas mū
sų lėktuvas!

— O'kas jį numušė?
— Mes numušėme!

Sveika, “Lituanica”;
Čikagos Lietuvių Futbolo 

klubas “Lituanica” švenčia 20 
metų sukakti ir ta proga išlei
do gražų savo veiklos apžval
gini leidinėlį, < 56 puslapių su 
39 fotografijomis. Leidinį re
dagavo Edvardas šulaitis. 
Nuotraukos: R. Burųeikio, Z. 
Degučio ir E. Šulaičio. Spaus
dino Vlado Vijeikio spaustu
vė, tiražas 700 egz.

Leidiiiyš pavadintas “20 me
tų su kamūoliu”. “Lituanicos” 
vadovybė džiaugiasi, kad ne
žiūrint Įvairių sunkumų, per 
20~metų pavyko išlaikyti lietu
viško jaunimo dali savųjų bū
ryje.

Iš leidinėlio galima susida
ryti gan pilną va'iždą apie klu
bo atsiradimą, jo vadovus ir 
žaidėjus.- Dabartinis klubo pir 
riiininkaš dr. E. Ringus reiškia 
viltį, kad futbolininkų eilės 
didės (šiuo ritėtu jaunuolių 
ėilės furi apie 100 narių) ir sa
vo kultūringu bei drausmingu 
elgesiu garsina lietuvių vardą 
Čikagoje ir už jos ribų.

Be klubo nariui žaidėjų ir 
vadovų, leidinyje suminimi ir 
svarbūs klubo nariai rėmėjai 
— aukotojai, veiklos stiprin
tojai, o pabaigoje ir šio leidi
nio mecenatai.

Leidinys gražiai išleistas, 
geras popierius, aiškus šriftas, 
kaina — nepažymėta.

Čikagos Lietuvių Futbolo 
klubui “Lituanica”, klubo va
dams, nariams, vertėjams dvi
dešimtmečio proga linkime iš
tvermės, amžinos jaunystės ir il
giausių metų. Sportas, jauni
mo bendravimas per jį, yra 
svarbus veiksnys tautinės dva
sios išlaikyme. “Lituanica” to
je srityje atlieka didelį darbą 
ir jai pagarba už tai.

. A. Pužauskas

Chicagos Teatro Temomis
trys vyrai kartu su ja scenoje 
pasirodo lyg imtų viešas vai
dybos pamokas”.

Beje, Arnoldas Giedraitis sa 
vo Playhouse Theater, 315 W. 
North, Chicago Old Town, yra 
subūręs daug talento ir pasi- 
šventimo Melpomene s menui. 
Ne be pagrjndo Chicagos uni
versiteto laikraštis Chicago 
Maroon išsireiškė, jog Chica
gos teatras vėl turi savo ateitį 
Giedraičio dėka.

Pensijų planas savarankiško verslo 
< asmenims

Amerikos pramonės ir pre
kybos korporacijų dauguma 
greta Federalinio senatvės 
draudimo (Social Security) 
dar turi tarnautojų ir darbi
ninkų pensijų planus arba da
lyvavimo pelne planus (Profit 
Sharing Plan). Tarnautojas ar 
darbininkas, išdirbęs kompa
nijoje nustatytą metų skaičių 
ir pasiekęs* 65 metų amžiaus, 
pasitraukdamas į pensiją, be 
Social Security mokėjimų, dar 
gauna kompanijos pensiją. Pi
nigai, skiriami Į pensijų fon
dą, nurašomi nuo pelno kaip 
korporacijos išlaidos ir yra ne
apmokestinami.

Ilgą laiką šios rūšies pensijų 
pĮanais negalėjo naudotis sa
varankiško verslo asmenys 
(Self - employed). Tik 1962 
metais kongresas priėmė taip 
vadinamą 'Keogh aktą arba 
Self - Employed Individuals Tax 
Retn-ėment Act (papildytas 
1969 m.), kuris leido ir sava
rankiško verslo asmenims kas

SS

INSURED



VL. BAKŪNAS

Pasikaibėjimas su JAV Lietuviu 1 
Vakarų Apygardos naujai išrink 

B-nės Tarybą inž. Antanu A

Inž. A. Mažeika anksčiau 
(1949-60 m.) gyvenęs ir la
bai aktyviai dalyvavęs lietu
viškame gyvenime Čikagoje, 
nuo I960 m. gyvena Los An
geles, Calif. Jam" į Los An
geles persikėlus neilgai tetru
ko, kol jis kaip žinomas tau
tininkų veikėjas atsistojo 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Los Angeles skyriaus 
priekyje — pirmininko parei
gose. Būdamas griežtų savo 
politinių įsitikinimų, jis ne
paneigė ir priešingų pažiūrų, 
tuo parodydamas tolerancijos 
supratimą tikrąja.prasme. Tų 
jo gerų politinių “ydų” .dėka 
— jam užteko vos poros- me
tų atšaldyti iki tol labai įkai
tusias Los Angeles lietuvių 
kolonijos nuotaikas sroviniuo
se susibūrimuose, ar tai lietė 
Tautinių Namų ir Bendruo
menės Centro reikalus, ar ben
drai visą koloniją apimančią 
lietuvišką veiklą. Spėju, kad 
kaip tik ta aplinkybė -— jo po
litinė tolerancija — inž. A. Ma
žeiką dabar iš tolimų Ame
rikos Vakarų (vadinkite kaip 
norite: Hollywood ar Golden

Kur turėtų 
gyventi lietuviai?

LAISVOJI TRIBŪNA

Inž. Antanas Mažeika

— Kaip 
druomenės 
į Amerikos 
veiklos ribas, 
rinkimą

ibas, saky
vasario 1<

vertini Ben- 
skverbtis 

i Tarybos 
aukų 

16-tosios pro-

pažymėta,

16-tos

Jau

įstatuose 
kad Lietuvių 

toleruoja vi- 
veikiančias 

daug metų, 
Taryba 

proga ren-

West), ka 
(bet vis i 

1 siu) balsų 
dė į nau,‘ 
Bendruom 
čiausiąjį 1 
me, jei ji 
parodytą 
tį ir tolei- 
sitarnaus 
organizaci 
lietuviško 
jo veido”
Am^rikaP°kykĮ°s bei dvi tautinių šokių 

"rūpės.
— Kodėl —Kodėl šiuose JAV Lietuvių 

ga Amerikolendruomenės Tarybos rinki-
__ Atsak?uose dalyva-vo net virš dvie- 

kaip tik n<? tQkstančių balsuotojų ma- 
kifn dpmPQiiau negu 1967 m- rainiuose 

*1967 m. — balsavo 9,124, šiais 
druomene j .
se kaip tikleta1*- 6’?L <
žingsniu pi: ~ V1^ >’ Į™-

_____ „.ascių, kad siuose JAV Lietusiai netoli m. I; . . ,. , ,
čiamp Santa11* B-nes rinkimuose dalyva- 
, - . _ o mažesnis skaičius balsuotojų
kės skvrin^ta’kad rinkimai neįvyko nu- 
v +«•„ ™ + Matytu laiku ir rinkimų datos 
+• i„.i,iiivo net kelis kartus keičiamos.

aišku - tas balsuoto- 
anvlinkėse ius išblaškė- Tuo P^iu rinki- 

"linės komisijos negalėjo išvys- 
^^^^j^yti pilnos veiklos ir stoka pa-

Su dideliu susidomėjimu yra perkam^“”0 ,'fi
POVILO LAURINAVIfilAUS 404 puslapi bakuoto;v

B -p t\D TT0T7 į ~ Bendruomenė, kuriosH - 1) K l) b D. tyriausio organo rinkimuose te- 
lalyvavo vos nepilnai septyni 

Kieti viršeliai - $4.60, minkšti53.5^^^ balsuotojų _ turi 
Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai nandatą atstovauti visiems 

vos kraštas, miestiečiu, kaimiečiu ir dvas^meriko® lietuviams?
' — JAV Lietuvių Bendruome-

ir kit ■’T’arybos rinkimai įvyko pa-
. . 4 # ral B-nės išleistus įstatus. Nęžiū-

Romaną galima įsigyti arba užsisakytįn^ balsuotojų skaičius te- 
Prašome siųsti čekį arba Money Ordeiiekj tik virš šešių tūkstančių

— išrinktieji turi pilną teisę, ir 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicairivalumą atstovauti ‘visiems 

_ ietuviams.

PER ANNUS ANNUM

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNRTERLY

OF $5000 OR MOCATES 
ON CERTIFICATEJOO

2 YEAR MATURITY ATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

UP TO
$20,000.

^SAFETY Ob' 
YOUR SAVINGS

Chicago Savings 
and Loan Association

Chicago Savinpan Assn.
John Pake!, Si

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Moo. 12 P. M. to S F. M, fl. 9 to S, Sat 9 to 1320

PER ANNUM

ON 9CON ALL PASSBOOK
Passfa ACCOUNTS

$ioc

INSURED

Jau išėjo seniai Jau
Juozės Vaa

TAUTINIŲ ŠOKAKAIS
100 didelio formato psl.< Kaina 82.00. 

Persiuntimui paštu reih egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, dos 10 ar dau-

* giau egzempliorių, nemntimo išlaidų.
Knygą galima gauta pasiunčiant 

čeki ar Money orderį to

1739 S. Halsted 60608

yra 
B-nė 
sas čia, 
organizacijas, 
kai Amerikos 
vasario
ka aukas ir _ 
tuvos laisvinimo reikalams. Ala
no nuomone, į tą vienintelį Ame
rikos Lietuvių Tarybos pajamų 
šaltinį niekas kitas ir neturė
tų reikšti jokių pretenzijų. Lie
tuvių B-nė savo iždą turėtų pa
pildyti pagyvinant nario mokes
čio rinkimo akciją. Apylinkių 
valdybos turėtų intensyviau ir 
sąžiningiau tas pareigas atlikti. 
Ateityje šitas klausimas turė
tų būti labai rimtai apsvarsty
tas ir energingiau vykdomas. 
Be to, B-nės apylinkės bei apy
gardos per rengiamas šventes, 
koncertus bei kitus parengimus 
gali lengvai papildyti savo iždą 
ir tuo efektingiau padėti visai 
B-nės veiklai.

— Bendruomenės pagrindi
nė užduotis, ją steigiant, buvo 
kultūrinė — lietuvybės išlaiky
mas. Kaip Tamsta vertini kai 
kieno žygius dabar B-nę pavers
ti politinės veiklos organu ?

:— Tiesioginiai — Bendruome
nė nėra politinė organizacija, nes 
ji buvo įkurta ne politiniais pa
grindais, tačiau bendruomeninė 
idėja yra labai svarbus fakto
rius ir mūsų politinės veiklos 
plotmėje. Lietuvių Bendruome
nei yra palikta plati mūsų kul
tūrinės veiklos dirva, ši veikla 
yra labai reikšminga, nes daž
nai mūsų kultūriniame veiklos 
veidrodyje atsispindi ir mūsų 
laisvinimo politinė idėja. Tuo 
mes turime tik didžiuotis, nes 
tai juk yra natūralūs, beveik iš 
kiekvienos kultūrinės veiklos iš
plaukiąs politinis manevras.

— šis klausimas, be abejo, iš
kils naujos Tarybos sesijoje.'Ku- 
rioje pusėje Tamsta stovėsi?

— Laikausi nuomonės, kad 
visi mūsų politiniai veiksniai at
lieka labai reikšmingą darbą Lie
tuvos laisvinimo kovoje. Todėl 
mes neturėtume net/abejoti — 
kam priklauso mūsų politinė 
laisvinimo kova. Turime tik di
džiuotis ir džiaugtis, kad esa
me pajėgūs dar išlaikyti kelias 
laisvinimo institucijas, nes pa
gal lietuvišką patarlę: “...kai du 
stos — visados daugiau pada
rys...”, turėtume ja ir vado
vautis. Juk mūsų visų dar lau
kia dideli ir neužbaigti darbai, 
tiek politinėje, tiek kultūrinėje 
dirvose ir sutelktinėmis jėgomis 
privalome jokiu būdu nepalūžti 
bet ištverti šioje taip svarbfoje 
pavergtos Tėvynės mums pa
vestoje misijoje.

Baigiant pasikalbėjimą inž. A. 
Mažeika pridūrė tokią savo pa
stabą: “...esu dėkingas Tams
tai, p. Bakūnai, kad sudarei bro- 
gą šiais .Lietuvių Bendruomenės 
veiklos klausimais pasisakyti. 
Artėjant Lietuvių B-nės Vl-to- 
siosTarybos sesijai yra naudin
ga pasidalinti mintimis, kad ga
lėtume tinkamai tai sesijai pasi
rengti”.

Reikalas toks: Lietuvos Tyri
mo Institutas, reikalingai nesu
sipažinęs su lietuvių tautos te
ritoriniais klausimais, pasiūlė 
klaidingose sienose Lietuvos že
mes, jas net pavadindamas et
nografinėmis žemėmis. Tą jų ne
abejotinai klaidingą nuomonę 
remia jiems pritariantieji, o LB 
Švietimo Taryba, gavusi aproba- 
tą, tą žemėlapį nori išspausdin
ti ir paskleisti visose mokyklo
se bei visuomenėje.

. Aš, kaip lietuvių tautos na
rys, prieš tas jų pastangas iš
leisti klaidingą Lietuvos žemė
lapį, griežtai protestuoju! Tuos 
nutarimus jie turėtų sulaikyti 
ir pasikvietę naujų asmenų pa
rengti teisingą Lietuvos žemė
lapį. Mes ir taip turime per 
daug klaidingu Lietuvos žemė
lapių.
. Mes turime pakankamai prie
šų ir mūsų tautai blogo linkin
čių svetimųjų. Nekenkime sa
vo tautai net garbingų organi
zacijų, garbingų pavardžių prie
danga.

Jei tas ar panašūs Lietuvos 
žemėlapiai būtų atspausdinti, 
pasilieku teisę pasisakyti pla
čiau ir gal griežčiau ne tik dėl 
žemėlapio, bet ir jį parengusių, 
parėmusių, išleidusių asmenų.

Algirdas Gustaitis

KENOSHA, WIS.
Lietuvių Fondo šeima auga

Jei kas mane paklaustų, kada 
laimingiausia buvai krutėdamas 
tautinėj apraiškoj, nesvyruoda
mas atsakyčiau, tada kai mano 
pažįstami tautiečiai-kaimynai, 
neprašomi atvyko pas mane, ar
ba į savo namus pasikvietę Lie
tuvių Fondui klojo šimtines, pa
lydėdami šampanui ar kitomis 
vaišėmis, ir tokių buvo nema
žai. Jų tarpe buvo ir A. O. Šu
kiai, kurie prieš kurį laiką at
vykę į mano namus su šimti
ne įamžino savo gerą prieš me
tus mirusią motiną.

Rugsėjo mėn. 27 d. buvaujų 
pakviestas į savo šeimos šventę 
—anūkės Kristinos, sūnaus duk
relės gimtadienį. Malonu buvo 
svečiuotis nuoširdžiai ir gražiai 
vaišintis su artimųjų giminių 
bei pažįstamų gausių svečių bū
riu, pabūti A. O. šukių giminių

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”,—TURI GERIAUSIĄ

tarpe ir stebėti laimingus tėvus, 
kurių dukra ir sūnus yra sukūrę 
gražias, laimingas tautines šei
mas, o svarbiausia, kad A. O. 
Šukiams parūpino nemažai anū
kų, dėl kurių jie labai džiaugia
si.

Ta pačia proga A. O. Šukiai L. 
Fondui paklojo dvi šimtines 
įamžindami L. Fonde save ir 
sūnų Aleksą su žmona Liolyta. 
Jie gyvena Mihvaukėje. Tuo pa
čiu noriu pastebėti, kad A. O. 
Šukiai savo darbštumu bei tvar
kingu gyvenimu pajėgė gražiai 
išauginti savo vaikus ir patys įsi
kurti ant tvirtų kojų.

Taip pat malonu pristatyti 
naujus narius L. F. šeimai: P. 
Kaminskaitė, E. Lebeskienė, ku
rios besisielodamos tautine ap
raiška, įstojo į Lietuvių Fondą 
su pirmaisiais šimtukais. Garbė 
lietuvių tautąi ir jums.

L. F. piniginis vajus baigia
mas lapkričio mėn. 15 d. Į talką 
įsijungė St. Grigaliūnienė, Br. 
Jaras, J. Virbickas. Prašome ir 
kitus narius į talką!
. Nes vykdant pagrindinius 
tautinius uždavinius mes visi są
moningieji turime būti solida
rūs ir drausmingi, o dirbantieji 
turi nepalūžti, bet atkakliai siek
ti -tikslo. Nelaukime, kol mums 
atliks atliekamų dolerių, nes bū
sime jau amžinai užmigę. Sto
kime į L. F. šeimos narius iš tu-

rimų pragyvenimui sutaupę, 
kaip pasielgė esamieji L. F. na
riai. B. J. L. F. Įgaliotinis

MILIJONIERIAUS SCNELIS
Milijonieriaus sūnelis užsuko 

į naktinį klubą. Pavalgęs ir pa
gėręs jis paklausė padavėją:

— Sakyk, kiek daugiausia ar
batpinigių tu esi gavęs?

— 100 dolerių.
Jis ištraukė 20 dolerių ir pa

davė. ■ •
— Jeigu kitą kartą kas nors 

klaus, kas tau daugiausia davė, 
tai sakyk, kad aš.

— Gerai, — atsakė padavėjas.
— O dabar pasakyk, kas gi tau 

tuos 100 dolerių toks davė? ,
— Tamsta, pone.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS."

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir. 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį: v

Čikagietė, JSPŪDŽIA! KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

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

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL * ?

Edmundas Jastūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl. . .„y, •:.?

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. _ •

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psl. •

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR.
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS.2 Trumpa arehenlnginė ir 
politiniai-istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl. . \ ' V k į -

' ' *' .- ■ ■■ ~ ■< 1 -r* - ■ . ■- * * -F . } ■ ■/ -*v." 1?

' šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSUKI i:

Pas muš 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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
.Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Lietuviai įkinkyti kompartijos kovon
Niekam ne paslaptis, kad rusų komunistų partijoje 

visą laiką eina kova dėl vadovybės ir politinės krypties 
vidaus ir užsienio klausimais. Anksčiau tos kovos būdavo 
nepaprastai žiaurios. Stalinas ne vieną kartą yra išžudęs 
ne tik politinio biuro, bet ir centro komiteto jiarius, dri- 
susius suabejoti jo vadovybe arba pasipriešinti jo veda
mai politikai. Dar ir Stalinui mirus, Berija buvo nužu
dytas pačiame Kremliuje, kitų politbiuro narių akivaiz
doje, kai partijos centre kilo kova dėl vadovybės ir už
sienio politikos. •

Paskutiniu metu komunistai vieni kitų jau nežudo, 
bet kova jų tarpe eina visu smarkumu. Rusų komunistų 
partijos suvažiavimas turėjo įvykti praeitą pavasarį, bet 
jis buvo atidėtas ateinančių metų kovo mėnesiui. Dėl ati
dėjimo vyko smarkios kovos tarp “senių” ir “jaunesnių
jų”, tarp Brežnevo vyresniųjų ir šelepino vadovauja
mos jaunesniųjų komunistų grupės. Atrodo, kad lai
mėjo Brežnevas, bet Šelepinui tuo tarpu galva dar nenu
kirsta. Mes galėtumėme apie rusų komunistų nesutiki
mus nieko nerašyti, jeigu Lietuvos komunistai nebūtų 
Įvelti i šias rusų kovas ir žudynes.

Praeitą rugsėjo mėnesį Vilniuje buvo sušauktas “ta- 
tybinės” Lietuvos Rašytojų Sąjungos valdybos posėdis, 
kuriame gana plačiai buvo svarstomas Rusijoje ruošia
mas komunistų partijos suvažiavimas. Rugsėjo 26 dienos 
“Literatūros ir meno” numeryje yra atspausdintas pu
santro puslapio nepasirašytas straipsnis, pavadintas 
“Arčiau šios dienos uždavinių”. Straipsnį apie rašytojų 
vadovybės posėdį greičiausiai rašė pats redaktorius ar
ba jis redaktoriui politruko buvo pakištaš. Straipsnyje 
atsispindi dabartinė kompartijos politinė linija ir išdės
tyti lietuvių rašytojų uždaviniai .

Straipsnio pradžioje užakcentuojama nepaprastai 
didelė ateinančių metų ruošiamo rusų komunistų partijos 
suvažiavimo svarba. Ji yra tokia didėlė, kad dabar visa 
eilė Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Gudijos ir kitų rusų oku
puotų kraštų darbininkų pasižadėjo ne tik daugiau pre
kių pagaminti, bet ir geresnes prekes gaminti. Lietuvoje 
kolchozai pasižadėjo lenktyniauti ir su kitų valstybių kol
chozais, kad tiktai galėtų tam suvažiavimui duoti dau
giau javų ir kitokių žemės ūkio produktų. Rašytojų va
dovybė ryžosi įkinkyti lietuvius rašytojus Į varovų darbą. 
Rašytojai turės ruošti tokius straipsnius, kurie ragins 
lietuvius darbininkus dar sparčiau dirbti. Į šį darbą bus
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Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)

Rašinių apie SL S. apžvalga
Apibūdinę St. S. istorinio įvy

kio prasmę, eisime prie konkre
tesnio dalyko: apžvelgsime mūsų 
spaudoje paskelbtus rašinius ir 
paseksime, kiek juose tiksliai 
atvaizduotas St. S. istorinio įvy
kio prasme.

Pirmiausia apžvelgsime mūsų 
nesenai mirusio labai judraus 
ir pagal savo gyvenimo aplin
kybes gerai pasiruošusio isto
riko Pr. Pauliukonio straipsnį 
“Lietuvos valstybės pagrindus 
tiesiant” (Aidai, 5 n. 1970, gegu- 
žės m.). Straipsnis tikrai istoriš
kas, nes dalykas dėstomas pla
čiuose laiko rėmuose. Pradeda
ma nuo vasario 16 d. akto ir 
baigiama Hymanso žinomais 
projektais, šiuose istoriniuose 
rėmuose centriniu objektu įsta
tomas St. S. Trumpai paminima, 
kaip ruoštasi jo rinkimams, su-( 
darant komisiją, išleidžiant įs
tatymą ir nustatant rinkimų da
tą. Kai jau pasinešta kalbėti 
apie St. S. būtų reikėję kiek pla

Įtraukti ne tik Rašytojų Sąjungos, bet ir Rašytojų Klubo 
nariai. Klubas, kaip žinome, nėra toks, formalus ir nėra 
toks fanatiškas, kaip yra pati rašytojų sąjunga.

Paprasti sovietų imperijos darbininkai iki ateinan
čių metų turės lenktyniauti, o rašytojai, artistai, meni
ninkai, abejojantieji komunistai turės per tą laikotarpį 
persiorientuoti. Kas tą persiorientavimą praves? Jį 
turės pravesti seni ir užkietėję brežnevinės linijos 
komunistai. Štai kaip visas reikalas atrodo rašytojų 
valdybos paskelbtame pranešime:

“Savaime aišku, kad turi likti ir gerinti savo 
darbą Literatūros fondo valdyba ir rašytojų’ klubo 
taiyba. Pastarąją suformuoti, manau, tūrėtų akty
viau padėti mūsų partinis biųrąšĮ juo labiau, kad 
kaip tik klube, atrodo, turės koncentruotis ir politi
nis mūsų rašytojų auklėjimas, ir kitas politinis 
masinis bei kultūrinis mūsų organizacijos darbas. O 
kai dėl viso klubo darbo, tai manau; kad jis turi būti 
daug sistematingesnis, pląningesnis, kryptinges
nis ir Įvairesnis, kaip to visai pamatuotai reikalavo 
ir mūsų V suvažiavimo dalyviai”. (‘‘lĮteratūra ir 
menas”, 1970 m. rugsėjo 26 d., 2psĮ.)
Kaip komunistų partija paskyrė' "tarybinės” Lietu

vos Rašytojų Sąjungos ir Rašytojų Klubo vedybas, taip 
tos pačios komunistų partijos nariai šiandien imasi prie
monių nustatyti visos komunistų partijos narių “kryp
tingumą”. Iki ateinančių metų kovo mėnesio -Brežnevo 
žmonės sugebės priruošti reikalingų “gamybos rodiklių”, 
o tuo pačiu metu jie sugebės suvažiavimui nustatyti se
niams pageidaujamą partinę liniją. Į ŠĮ darbą yrą įtrauk
ti visi “tarybinės” Lietuvos rašytojai. Specialiai atsiusti 
emisarai prižiūrės, kad darbas būtį tinkamai atliktas.

Brežnevas gali būti tikras, kąd ateinančiais metais 
kovo mėnesį Maskvon suvažiuos jo politinei linijai ištiki
mi lietuviai komunistai.

čiau paliesti ir partijas ir mūsų 
visuomenės pažiūras į jas. Aiš
ki spraga prasikiša dėstyme, kai 
suminima tik trys: krikščionių 
demokratų blokas, socialistai 
liaudininkai su valstiečių sąjun
ga ir socialdemokratai. Aplenk
tos dar dvi partijos: tautos pa
žangos ir santaros. Kad jos ne
pravedė nė. vieno atstovo, nėra 
pagrindo išbraukti jų šiuo at
veju iš istorijos. Jų visiškas 
pralaimėjimas kaip tik ir turėjo 
būti gera proga paaiškinti mūsų 
visuomenės politinę orientaciją 
tuose permaininguose laikuose. 
Per trumpa kalba ir apie parti
nę propagandą, kai apsiriboja
ma pasakius: “Visu ryškumu iš
kilo srovinės skirtybės ir ideolo
ginės kovos, vestos nuo “Var
po”, “Apžvalgos” ir “Tėvynės 
Sargo” laikų. Tailabai bendras 
pasakymas ir atitrauktas nuo 
tikrovės. Anos skirtybės ir ideo
loginės kpyos vestos per laik
raščius ir buvo tik negausiai 
skaitančiai visuomenei žinomos. 
O šios priešseiminės jau išneš
tos ne tik laikraštinėmis, bet 

dar ir Žodinės propagandos prie
monėmis į plačią visuomenę.

Tikru intarpu į St. S. istori
ją galima laikyti Pauliukonio 
duodamą vaizdelį pirmos S. su
sirinkimo dienos. Visai vietoje 
čia cituojami Seimo nario K. Žu
ko aprašyti tos dienos įspūdingi 
pergyvenimai. Duodamos kal
bos prezidento A. Smetonos, lai
kinės S. pirmininkės Bitės-Pet- 
kevičaitės ir išrinktojo nuola
tinio pirmininko A. Stulginskio 
pagyvino tos dienos iškilmingą 
vaizdą. Tas S. atidarymo apra
šymas yra vaizdingas jo prista
tymas visuomenei. Tas dienos 
sudarytas vaizdas paliko gyvas 
jį pergyvenusiems iki šių dienų, 
kaip rodo kad ir atsiliepimai A. 
Kelmučio “Naujienose” ir Dr. 
V. Sruogienės “Nepriklausomo
je Lietuvoje”.

Iš St. S. darbų, kas būtų ant
roji dėstomojo įvykio dalis, Pau- 
liukonis primena tik du svar
biuosius : konstitucijos priėmi
mą ir žemės reformos įstatymą. 
Žemės reformos įstatymas nors 
trumpai, bet esmingai paliestas 
ir duoda skaitytojui ryškų vaiz
dą. Pagirtini mielo autoriaus jį 
vertinantieji žodžiai: “Reforma 
daug prisidėjo prie tautos eko
nominio gyvenimo pakėlimo ir 
prie valstybės vienybės (galima 
dar pridėti — ir prie tautišku^ 
mo) sustiprėjimo”. Bet konsti
tucija menkai paliesta. Kalba 
ne tiek apie ją, kiek apie parti
nes kovas dėl jos. Kur kas pla-. 
čiau jis kalba apie giriamuosius 
atsiliepimus apie ją. Istorijos 
metodo atžvilgiu tai jau maža pą- 
klaidėįė.

Aplamai, Pauliukonio straips
nis apie St. S. nors ir nėra vi
siškas įvykio dėstymas, bet ar
timas jam.

Paminėsime antrą straipsnį 
taip pat istoriko, mano kolegos 
■P. Čepėno rašytą. Straipsnio pa
vadinimas : “Lietuvių St. S.” (Ke 
leivis, 1970.V.20, 27.VI.10). Kaip 
istorikui įprasta, Čepėnas, davęs 
St. Š. aptartį (definiciją), eina 
(į praeitį. Paminėjęs Šliūpo len
kiškoje brošiūroje 1887 m. pa
darytą pareiškimą, kad Lietuva 
nori būti nepriklausoma ir Gri
niaus žodžius “Varpe” 1896 m. 
apie lietuvių pačių valdymąsi, 
pereina prie žinomos socialde
mokratų deklaracijos jų pro
gramoje 1896 m. Čepėno cituo
jamoji deklaracija skamba: “Sa
vistovi demokratiška respubli
ka, susidedanti iš Lietuvos, Len
kijos ir kitų šalių, paremtų ant 
liuosps federacijos”, šis social
demokratų programos punktas 
skelbtas viešai jau Lietuvos lai
kais ir plačiai apšnekėtas St. 
Kairio veikale “Lietuva budo” 
(275—276 p.). Dabar/be Čepė
no jis dar primintas ir Vilkaičio 
“Naujienose” 1970.V.11. Šis pa
skutinysis dėl tos socialdemokra

tų programos tiesiog rašo: “Jie 
(socialdemokratai) buvo vienin
telė politinė grupė viešai savo 
programoje pareiškusi Lietuvos 
nepriklausomybės būtinumą ir 
paskelbusi kovą del jos”. Istori- 
kąs Čepėnas jau žymiai atsar
gesnis.' Jis rašo: “...socialde
mokratai labai anksti ir labai 
aiškiai pareiškė savo nusistaty
mą Lietuvos ateities klausimu”. 
Kaip matome, istorikas susilai
kė išvesti į viešumą socialdemo
kratų neva paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybę. Jis pasielgė 
visai teisingai.

Iš tikrųjų, toje socialdemo
kratų programoje kalbama vien 
apie “liuosos federacijos demo
kratišką respubliką”, į'kurią tu
rėsianti įeiti ir Lietuva. Lietu
vos socialdemokratai iškišdami 
savo programoje į pirmą vietą 
federuotą demokratinę respubli
ką sekė rusais radikalais, kurie 
vaizdavosi Rusiją būsiant laisvų 
tautų federacija po caro nuver
timo. Tiesa, jie pripažino dar tei
sę tautoms išsiskirti iš Rusijos 
federacijos ir sudaryti savai
mingas federacijas, štai šią 
rusų socialistų programą ir nu
kopijavo mūsų socialistai, pri
taikydami ją Lietuvai, kai jos 
vardą į ją įrašė. Tad nėra orga
niško ryšio tarp anos socialde
mokratų programos ir Lietuvos 
laisvės bei St. S. Dėl to be rei
kalo ta programą iškišama, kai 
apie jį kalbamą.

Grįžtant prie Čepėno straips
nio tenka pasakyti jį esant ne
pakankamai kondensuotą,.- kiek 
padriką. Painiojama S. veikla 
su Lietuvos politine raida. Ne
išryškinami kaip reikiant didieji 
S. darbai, kaip konstitucija, že
mės reforma. Jie maišomi su vi
sokiais smulkiais įstatymėliais. 
Išskirtinė ir, manding, geriau
sią viso straipsnio vieta su duo
tomis trumputėmis S. narių cha
rakteristikomis. Jei jos būtų kiek 
platesnės, 'jos būtų pakėlusios 
straipsnio vertę. Aplamai, raši
nys taikytas plačiajai visuome
nei pasiskaityti ir neturėjo pre
tenzijų būti moksliniu istorinio 
įvykio vaizdavimu.

Visą seriją straipsnių apie St. 
S. davė J. Vilkaitis “Naujieno
se” kovo, bal., gegužės m. Jo 
straipsniai nelaikytini istorinio 
įvykio dėstymu. Jie grynai in
formaciniai. Juose ras skaity
tojas duotas ištisas kalbas kai 
kurių S. narių. /

Vilkaitis savo straipsniuose 
iškelia vėl naują faktą, būtent,? 
St. S. mintis pirmiausia kilo so
cialdemokratams. Jis kalba: 
“Kažin kodėl dabar kai kurie is
torikai neprisimena dar spau
dos draudimo metais pradėju
sio Lietuvoje veikti socialdemo
kratų sąjūdžio, kuris savo pro- 
gramon pagrindu įdėjo kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės su 

Įsteigiamuoju Seimu Vilniuje**. 
Kai jau keliamas aikštėn koks 
naujas istorinis dalykas, tai rei
kalaujama nurodyti ir šaltinis, 
iš kurio ta naujiena pasemta.

Dėl šio visai naujoviško Vil
kaičio tvirtinimo teleista bus 
priminti mūsų buvusio labai žy
maus socialdemokratų partijos 
vado St. Kairio veikalą “Lietu
va budo”. Jame neteko užtik
ti mažiausios užuominos apie so
cialdemokratų keltą St. Seimo 
mintį. Net ir priede, pavadin
tame “Programos Lietuviškos 
Socialdemokratiškos partijos 
(389 p. ir t.), kur duodama pir
moji programa (18D6) ir po to 
kalbama apie jos pakeitimus vė
liau vykusiose konferencijose ir 
niekur nepaminėtas St. S.

Aplamai, Vilkaičio straips
niai labai nekritiškai parašyti. 
Jie tegali būti laikomi tik me
džiaga — kad ir netobula — 
ateities istorikui. Jie patys ne
duoda nieko esmingo St. S. isto
rijai.

Straipsnių serijoje apie St. S. 
iškili vieta priklauso dr. V. Mi- 
siulio ilgam rašiniui “St. S. auk
sinį jubiliejų minint” (“Laisvo
ji Lietuva”, 12-16 nr. 1970. VI. 
4, 17. VII. 2, 6, 30). Pradžioje 
duodama vykusi, nors ir labai 
kondensuota apžvalgėlė Lietu
vos politinės padėties iki St. S. 
sušaukimo. Po to suminimos S. 
ruošos datos ir pats S. išrinki
mas ir jo sušaukimas posėdžiui. 
Šio dėstymo visuma' — vykusi 
įžanginė apybraižėlė. Tęsdamas 
toliau kalbą apie S. pirmiausia 
užsimena apie tautines srovės 
pralaimėjimą ir čia pat gribšte- 
lėj a šeiminį laikotarpį, aplamai, 
pažymėdamas, jog jame šalia 
tautinių ėmė reikštis ir “kosmo- 
politiniai-pąrtiniai” idealai. Taip 
kalbėjęs apie S., daktaras lei
džiasi į tolimesnę praeitį, į “Auš
ros”, “Varpo” laikus ir iš jų 
raidos veda prieškariniais laikais 
atsiradusias sroves. Nors tai 
nuokrypa nuo temos, bet ne- 
smėrktina. Juk čia trumpai pa
pieštas mūsų tautinio atgimi
mo vaizdelis.
■ f... Y- *. į ' ~

(Bus daugiau)

MYLIOS NEVIENODOS

Mylios ilgis ne visada vieno
das. Priklausys nuo to, kurio 
krašto spaudą skaitysime, nes 
austrų mylia yra 7,586 metrai, 
danų — 7,533 m., ispanų — 1,- 
365 m., italų rieapblitaniškoji — 
2,226 m., romėniškoji — 1,489 
m., veneciškoji — 1,739 m., lie
tuvių — 8,954 m., lenkų — 8,- 
529 m., norvegų — 11,293 m., 
olandų — 7,407 m., portugalų 
2,064 m., prūsų — 7,533 m., ru
sų 7,467 m., švedų — 10,699 
m., vengrų — 8,354 m., egiptie- 
tiška — 5§m.

ŠIŲ DIENŲ EUROPOJE 
PASIDAIRIUS

Rašo D AN KURAITIS

5
AMERIKOS GRAIKŲ KONVENCIJA

Gražiausioje Atėnų dalyje, išpuoštoje 
Amerikos graikų vėliavomis, Amerikos 
graikai buvo sušaukę savo konvenciją. Su 
važiavo labai daug Įvairiausių graikų or
ganizacijų dalyvių.

Sekmadienio rytą apie 300 Amerikos 
graikų inaršavo Atėnų gatvėmis. Juos ly
dėjo didelis dūdų orkestras. Maršuotojų 
tarpe 75 metų amžiaus vyrų. Amerikoje 
jie išgyveno po 50 — 60 melų. Jie džiaugė
si, kad turėjo progos bent seimą sušaukti 
Graikijoje.

• Tas organizuotas Amerikos graikų no
ras bent kartą organizuotai parvažiuoti į 
Atėnus ir ten aptarti įvairius organizaci
nius reikalus man labai patinka. Lietuviai 
panašų dalyką galėtų padaryti, jeigu kraš 
tas nebūtų svetimų pavergtas.

Be to, kiekvienam parvažiavusiam 
graikui rūpėjo "aplankyti gimtinį savo kraš 
tą, pasivaikščioti tais pačiais takais ir lau
kais. Pasimatyti su gyvaisiais, aplankyti 
mirusių kapus ir vėl laimingai grįžti į Ame 
riką, kuri jiems davė progos dirbti ir gra
žiai gyventi.

Lietuviai negali pasidžiaugti tuo, kuo 
šiandien graikai džiaugiasi. Mes negalime 
nuvažiuoti į mūsų sostinę, neturime teisės 

jos papuošti lietuviškomis yėliavomis, ne
galime nuvažiuoti į savo bažnytkaimius ir 
kaimus, aplankyti tas upes ir ežerus, ku
buose jaunystėje plaukiojome. Tie keliai, 
kuriais jaunystėje vaikščiojome, žolėmis 
apaugę; bažnytkaimių aikštės krūmais ap
augusios, o mūsų mylimieji laukia ne mū
sų, bet kiekvieną rytą žiūri, ar neateis 
koks ryšulys, ar laiškas. Tai vienintelė 
viltis ir paguoda, kurią jie dar turi liku
siame gyvenime.

Lietuvoje likusieji mūsų broliai ir se
serys, paklupdyti, turi eiti erškėčių ke
lius. Jie turi rūpintis, kad bent liktų gim
tiniame krašte. Juk okupantas gali juos 
išsiųsti į šiaurės Sibirą, kaip daugelį ten 
jau išsiuntė.

AMERIKOS LAIVYNAS PRILAIKO 
RUSUS

Rašant šias eilutes, Atėnų prieplauko
je buvo ne vienas Amerikos lėktuvnešis 
“Saratoga”, bet ten stovėjo dar keturi ga
lingi kreiseriai. Kiekviename plevėsavo 
JAV vėliavos. Tie karo laivai drąsino grai
kus ir kitus Viduržemio jūros pakraščių 
gyventojus. Amerikos karo laivai taiką 
mylintiems žmonėms pasakojo, kad rusas, 
nežiūrint į baisų jo žiaurumą, vis dėlto jis 
nebedrįs kelti savo tankų. į bet kurią lais
vą valstybę.

Manau, kad laisvo pasaulio opinija pa
veiks ir rusus, šiandien kiekvienam jau 
aišku, kad žmonės turi pradėti patys val
dytis. žmogus yra sutvertas ne vien dar
bui. Jis moka ir galvoti. Jis galvoja ne tik 

taip, kaip jam partijos vadovybė įsako, 
bet jis turi ir savo minčių. Jau ne vienas 
rusas pradeda reikalauti teisės savaran
kiškai galvoti ir tas mintis kitiems dėstyti.

Jau girdėjome, kad Rusijoje balsą už 
laisvę pakėlė keli rašytojai ir poetai. Skai
tėme net angliškai išverstus jų rašinius. 
Matome, kacl rusai reikalauja tos. pačios 
laisvės, kurią turi laisvojo ’ pasaulio gy
ventojai. Ten balsą "prieš komunistų dik
tatūrą pakėlė ir gen. Peter Grigorenko, Jis 
reikalavo laisvės j šiaurę išvežtiems toto
riams. Jis ręjkalayo, kad kįekvjenam pi
liečiui būtų garantuota net sovietinėje 
konstitucijoje įrašyta sąžinės ir žodžio 
laisvė.

Aėmrikos karo laivai drąsina laisvojo 
pasaulio žmones ginti savo teises, o pa
čioje Rusijoje drąsina žmones reikalauti 
tokių pačių teisių,* kokias mes visi turime 
Amerikoje. Kai rusai turės tokias pačias 
teises, kokias turi amerikiečiai, tai tada 
rusai paleis ir pavergtas tautas. Ne tik pa
tys rusai, bet kiekviena rusų pavrgta tauta 
turi teisę savarankiškai tvarkyti savo rei
kalus.

PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOS

JŪREIVIU
Amerikos jūreiviai, atplaukę į Atėnus, 

išėjo pasižvalgyti po mies(ą. Jiė vaikščio
ja pagrindinėmis miesto gatvėmis dairosi 
į krautuves, perka įvairius blizgučius pri
siminimams ir garsiai tarp savęs angliškai 
kalbasi.

Prie King George viešbučio yra resto
ranas, šaligatvyje ir viduje. Vienas Ame
rikos jūreivis sėdi prie staliuko ir sriubčio- 
ja graikų gamintą alų. Praeidamas užkal
binau jūrininką ir su juo gražiai pasikal
bėjau. Tuojau įsitikinau, kad Amerikos 
jūreiviai yra daug daugiau-apsiskaitę, ne
gu iš pirmo žvilgsnio atrodo. Jis buvo 
rimtas yyrąs, suprato laivyno svarbą ir 
žinojo, kuriems tikslams tokie galingi ka
ro laivai plaukioja Viduržemių jūros van
denimis.

Iš jo patyriau, kad šis lėktuvnešis už 
kokių trijų mėnesių keliaus į Pacifiką, o 
čia atplauks kitas karo laivas, tokio paties 
galingumo, kaip ir šitas. Pasirodo, kad 
Viduržemių jūroje be “Saratogos”, yra 
dar vienas Amerikos lėktuvnešis. Jūrinin
kas man nesakė ir aš neklausiau, kur tas 
antrasis lėktuvnešis lūkuriuoja. Iš visko 
matyt, kad Amerikos karb jėgos čia buvo 
gana didelės. Jis man priminė, kad du 
Amerikos kreiseriai buvo perplaukę Dar- 
dannėlus, įplaukę į Juodąją jūrą ir ten 
laisvai plaukiojo.

— Jei prasidėtų karas, tai būtų blogai, 
— tariau aš jam. — Juk rusai tūri gana 
daug karo laivų Viduržemių jūroje...

— Jei karas prasidėtų, tai į 6 valandas 
mes nuskandintume visus rusų laivus, — 
tarė jūreivis. — Ir rusai tai žino; jie tai 
labai gerai žino. Mes nenorime, kad karas 
prasidėtų, čia esame, kad jis neprasidėtų. 
Bet jeigu vis dėlto kąrąs prasidėtų, tai 
mes žinom, kas daryti. Mes kiekvieną mi

nutę žinom, kurioje vietoje yra kiekvie
nas rusų laivas, — tarė jaunuolis.

Palinkėjęs jaunam jūreiviui sėkmės ir 
laimės, — atsisveikinau ir nuėjau į viešbu
tį, nes jau metas buvo rengtis kelionėn.

Iš Atėnų pakilęs lėktuvas keleivius nu
nešė į Šveicariją. Nusileidome Ciuricho 
aerodrome.

CIURICHAS
Lėktuvas tvarkingai nusileido Ciuricho 

aerodrome. Keleiviai tuojau buvo suso
dinti Į didelį autobusą ir nuvežti į patį Ciu
richo centrą. Ten pat yra ir geležinkelių 
stotis. Atskridusių keleivių dauguma tuo
jau buvo susodinti į traukinį, kuris už va
landos, besiraitydamas gražięmis pakalnė
mis ir pašlaitėmis, tuojau pateko į Lucer- 
ną

Lucerno ežeras -r tai tikrą$ pasaulio 
stebuklas. Vandenimis tūkstančiai laivų ir 
laivelių plaukioja, o pakrantėse sėdi žmo- 
nęs žiūri į saulės glostomą kalnų vandenį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

. “N A' Ų J I Ė N A g* 
Jos visad rašo

TEISYBE
< ** * Y ' X
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W. ANNA BAUDS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 8-3229

Rezid. tolef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai vak. Tree uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus

R«x. tai. 239-4683

DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EŽ1S
r«!of.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

iiJOu.

Barzdukas, 
narys, yra

— Chicagos Lietuviy Našliy, Naš- 
liukiy ir Pavienių Klubo eilinis susi
rinkimas Įvyks spalio 9 d., penktadie
nį, 8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. šis susirinkimas jpra svar
bus, klubas kviečia narius ir nares 
gausiai susirinkit ir aptarti klubo rei
kalus ir įsigyti banketui bilietus.

M. U r bei is, rašt.

— Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau
gystės 60-tų metų sukakties banketas 
ir šokiai ivyks sekmadieni, spalio 11 
d., Vyčių salėje, (K of L Hali), 2451-55 
West 47th St., Chicagoje. Pradžia 6 
vai. vak. Dėl rezervacijų arba bilie
tų skambinkite p. Jasaitis — telef. 
LA 3-1138 ar Naujienose pas Mrs. 
Austin.

P. žumbakis, K. 
nebūdamas c. v. 
skyręs visą savo 
techn. spaudos darbams.

L. B-NeS CENT1

JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdyba rugsėjo 23 
d. pirmin. B. Nainio bute su
kvietė spaudos atstovus ir c. v. 
narius, painformuoti apie pra
ėjusių trijų metų veiklą. Tai 
buvo paskutinis centro valdy
bos pašnekesys su spaudos at
stovais, nes spalio 24 ir 25 die
nomis Clevelande susirinks 
VI-tos tarybos I sesija, kur iš
rinks naują centro valdybos 
pirmininką, o išrinktasis pir
mininkas sudarys naują c. val
dybą sekantiems 3 metams.

Pirm. Br. Nainys savo pra
nešime pažymėjo, kad c. v-ba 
veikė šiose darbo srityse: švie
timas, kultūra, jaunimas, or
ganizaciniai reikalai, visuo
meniniai ryšiai, finansai, in
formacija saviems ir sveti
miems, sportas ir kt

Didesnieji darbai atlikti šie: 
suruoštas II Kultūros kongre
sas (užplanavo buv. centro vai 
dyba), III Tautinių šokių šven
tė, (vykdė sudarytas komite- 
.tas), c. v-bos suplanuotas ir

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—( 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tre< 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA ‘ pasisekęs Mokslo ir kūrybos 
.2709 W. 51st STREET 

TeU GR 6-2400 
y ai. pagal susitarimą: Pirm., 
c—4. 7—9. antrad., penkt. 10- 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DK. W. M. EiSiN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS I 

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

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

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba UūGesio valandoje 
gražiausioa gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlė*.

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

tu turėta pajamų, taigi simpo
ziumas nedavė nuostolio. Kul
tūros kongresas kainavęs 23, 
000 dolerių ir davęs 6,500 dol. 
nuostolio.

Suorganizuotas ir jau vyk
domas keturių operų parašy
mas. Viena iš parašytų operų 
numatoma pastatyti Chicagoje 
1972 m. Ruošiamasi išleisti 4 
mokslinius veikalus: dr. Z. 
Ivinskio 3 tomų Lietuvos istor 
rija, dr. T. Remeikio Lietu
vos okupacijos dokumentacija, 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo darbai. Užplanuota išleisti 
dr. J. Puzino Lietuvos prois- 
torija ir dr. J. Griniaus Lietu
vos filosofijos istorija.

Centro valdybos suplanuoti 
dar šie darbai: IV Dainų šven
tė 1971 m. liepos 4 d. Chicago
je (repertuaras jau paruoštas, 
užsiregistravo 30 chorų), P. L. 
Jaunimo kongresas ir IV Tau
tinių šokių šventė 1972 iii. Be 
to, H-sis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas 1972 metų rude
nį-

Lietuvių Bendruomenės lini
ja santykių su kraštu buvę 
sunku išlaikyti. Į atvykusių iš 
okupuotos Lietuvos solistų 
koncertus nesiimta nei raginti 
nei drausti, o palikta patiems 
bendruomenės nariams asme
niškai apsispręsti. JAV-se da
bar veikia 8 LB-nės apygardos 
ir 73 apylinkės, šis skaičius 
yra nusistovėjęs ir mažai besi- 
keičia.

LB švietimo tarybos pirm. J. 
Kavaliūnas darė pranešimą 
apie lituanistinį švietimą. Šiuo 
metu Amerikoje veikia 42 li
tuanistinės mokyklos su 3,025 
mokiniais ir 329 mokytojais. 
Mokyklos yra aprūpintos rei
kiamais vadovėliais. Mokinių 
skaičius mokyklose mažėjąs, 
bet darželiuose vaikų skaičius 
nežymiai padidėjęs. Priežas
tys: baigusieji mokslus išsis
klaido po Ameriką, o naujai 
generacijai nebėra toks širdies 
dalykas kaip, mums. Netrukus 
mokykloms bus išleistas Lie
tuvos žemėlapis. Baigiamas 
ruošti Aiškinamasis lietuvių 
kalbos žodynas. LB-nė gauna 
finansinę paramą iš Lietuvių 
Fondo.

Kultūros Fondo pirm. A. 
Kairys savo pranešime paste
bėjo, kad Kultūros Fondas ieš
kojo naujų krypčių, ne tik’va
dovėlių ir kitų knygų leidimu. 
Buvo Įsteigia Dramos studija, 
kuri ir dabar veikia. Šią stu
diją perėjo 45-mokiniai. Vei
kia Jaunimo teatras, kuris pa
statė 3 veikalus. Teatro bran
duolį sudaro 12 asmenų, o kai 
reikia vaidinti, sutelkia dau
giau. Žymiausias Kultūros 
Fondo darbas , tai I-jo Teatro 
festivalio suruošimas .1969 m. 
Teatro festivalis turėjo pasise
kimą, ji aplankė 3500 žmonių 
ir gauta 2500 dol. pelno. 1971 
metams yra užplanuotas II-sis 
Teatro festivalis. KF-das turė
jo apie 5000. apyvartą ir išsi
vertė savo lėšomis.

Jaunimo reikalais kalbėjo 
Audronė Kubiliutė. Jos paaiš
kinimu buvo palaikomi ryšiai 
su jaunimo organizacijomis, 
suruoštas pasisekęs Jaunimo 
simpoziumas Chicagoje. Jau
nimo suvažiavime Clevelande 

. . t . ... . buvo tariamasi apie II Jauni-
Skubiai sutvarkome visus keliones , J. T, .

reikalus ir neimame brangiau, neguptio kongreso ruošimą. Darna- 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame voje kursuose dalyvavo 30 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje.

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu-šiuo adresu:

Kreipkitės 1
> z WALTER kASK - RASOAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643 

TeL 238-9787-8

simpoziumas, rajoniniai ben
druomenės suvažiavimai; vyk- 

keK dė informaciją per amerikie
čių spaudą, radiją ir televizi- 

““*,ją, pateikdama medžiagos, 
- - : kuri buvo panaudota.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo suruošimas kainavo 5.000 
dol. Tiek pat simpoziumo me

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

T*l. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9301.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL ~ 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71»t ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. - 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

Seniau Amerikoje buvo daug laikrodžiu, įtaisytu į šaligatvius. Jy 
stiklus tekdavo dažnai keisti, nes praeiviy kojos juos subraižydavo. 

Dabar tokiy laikrodžiu beliko tik keli, New Yorke.

Susirinkimų ir parengimu

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

BEVERLY HILLS GELINYČIA
GfcLRS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 3-0833 ir PR 80834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

W. 71st Street 
GRoovehill 6-2345-6 

50th Ave., Cicero 
TOwnhall 3-2108-9

2533
Telef.:

1410 So.
Telef.:

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

_ p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koiome 
(Arch Supports) ir L L

ORTHOPEDiJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, Hl. 60629 

Telefu PRospect 6-5084

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antradL, trečiad,, 
ir penkt 24 iri 6-8 vai. vak. šeštadie- 
niais 24 vai, po pietų ir ■ kitu laiku 

pagal susitarimą..

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telet GI 8-6105

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
Teisingiausias žinias

Apdraustas perkrausimas 
is Įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier 8-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

OADINW
STALINIS

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK 26 INC. PLAT.

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
'1490 kil. A. AL

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

.CHICAGO, ILL. 60629

SLA 134 Moterų 
Kuopos veikla

Mažas, bet labai linksmas ir 
Įdomus SLA 134-ta Moterų Kuo
pos susirinkimas Įvyko ketvirta
dienį, spalio 1-mą d. Pirmininkė 
p. čižauskienė pranešė, kad ji 
aplankė sergančią narę p. Bie- 
žienę, kuri buvo neseniai sužeis
ta, ir Įteikė jai dovaną kuopos 
vardu.

Ypatingai smagios buvo vai
šės kelių svarbių sukakčių. 
“Happy Birthday” buvo padai
nuota Elenai Buchinskienei jos 
gimtadienio proga. “Ilgiausių 
Metų” narės linkėjo p. Jezavi- 
tienei jos 25-ių metų vedybinės 
sukakties proga ir p. Austin, jos 
26-ių. metų vedybinės sukakties 
proga, o ypatingai !P. Mankienef, 
kuri minėjo 53-ių metų vedybi
nę sukaktį. Kv.

Northside
Daug metu 'Northsidėje išgy

venusi Emilija'Paškauskienė, po 
pirmu vyru Jucienė, mirė rug
sėjo 27 dieną. savo namuose, 
16,45 N. Mozagt. St.. Pašarvota 
buvo Grąboriaus. J. Ridiko ko
plyčioje, 3354 S. Halsted St.

Laidotuvėmis rūpinosi velionės 
duktė Emily Juciūtė, taipgi arti
mos velionės giminaitės ketu
rios Mikužiutės sesutės: Eufro- 
zina, Aldona, Nance ir Ona, pri
sidėjo prie laidotuvių apeigų.

Ketvirtadieni, spalio I dieną 
buvo palaidota šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šalia jos pir
mojo vyro Juciaus. K. čepukas

Vienas galas linguoja, 
Kitas sukas, lapatuoja.

(Kultuvės spragilas)’

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

DOVYDAS P. GAIDAS

Laidotuvių direktoriai:

GERALDAS F. DAIM1D

- JOSEPH PEVIS

Gyv. 6149 So. Kedvale Avė.

Mirė 1970 m. spalio 6 d., 10:40 
vai. vakaro; sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: dukterėčios ir 
sūnėnai bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Velionis buvo prieš 2 mėne
sius mirusios Emily vyras.

Kūnas pašarvotas Kosary ko
plyčioje, 3100 W. 59 SL

šeštadienį, spalio 10 dieną 
10:00 vai. ryto koplyčioje įvyks 
mirusiojo pagerbimas ir apei
gos, o po jų bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Joseph Pevis gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterėčios, sūnėnai, 
giminės.

Laidotuvių Direktorius Walter 
Kosary. TeL 434-4246.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

NARIAI:
* Chicagos 

Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

ANNA GURA
Bugaliskyte

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero^ Ill. Phone: OLympic 2-100?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

i

f 
f I

i

studentu. Spalio 3 d. buvo šau 
kiamas jauninto pasitarimas 
Clevelande, kuriame bus su
darytas Jaunimo kongreso 
prezidiumas.

Dabartinės centro valdybos 
sudėtis: pirm. inž. Br. Nainys, 
vicepirm. kun. .1. Borevičius ir 
V. Adamkus, sekt. St. Džiugas, 
ižd. inž. K. Dočkus, Kult Fon
du pinu. A. Kairys, švietimo 
Tarybos pirm. J. Kavaliūnas, 
inform, vedėjas agr. A. Santa
ros, jaunimo reik. ved. A. Kubi- 
liulė ir narys spec, reikalams

Gyv. 6737 So. Artesian Ave.

Mirė 1970 m. spalio 5 dieną. 2:15 vai ryto, sulaukusi 84 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr., Kupiškio valsč., Vezelių 
kaime.

Amerikoje ųšgyveno 57 metus.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Donna Marik, žentas Leon ir Mal
vina Guraitė, 2 anūkai — Don ir Gene, pusbrolis Charles Mikšis ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Malvina Kadžiulis. , z

Pašarvota Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69 Street.

Penktadienį, spalio 9 dieną 9:00 vai ryto bus lydima iš koply
čios Į §v. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anna Gura giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
į kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavima 
i ir ątsfeveikininją. V ■ . <_} .

Nuliūdę lieka:

Dukterys, pusbrolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL RE 7-1213.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

L

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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^Lietuvių Teisininkų Draugijos Centro Valdyba. Sėdi iš kairės pirmininkas Mečys Mackevičius, 
iždininkė Ona Tamulevičienė ir vicepirmininkas Algirdas Budreckas. Stovi iš kairės narys Jonas 

jVasaitis. 2-sis vicepirmininkas Vytautas Račkauskas, narys Felicijonas Gaudušas ir sekretorius 
Jonas Talalas. -:

Rš Foto V. Račkausko

Komunistinė elektrifikacija 
;; Šilutės rajone

Valstiečių laikraštis rašo: 
r* “Jau treji metai Šilutės ra
jono Stonaičių eiguvos gyven
tojai šviečiasi balanom ir žiba
linėm lempom. Nors elektros 
ginklai sutvarkyti ir reikalin
gos pastotės seniai sumontuo
tos, lemputės -nedega ir gana! 
r Gyventajai parašė ne vieną

skundą laikraščiams. Net “šiuo 
tai”. Iš visur gavo atsakymą, 
kad “artimiausiu metu”...

O ūkio elektrikai sukinėjasi 
juokdamiesi apie duris:

— Nereikėjo rašinėti skun
dų, būtume elektrą Įvedę. Da
bar be žiemos nieko nedarysi
me!

Savivaliautojus elektrikus 
reikia sudrausti. Artimiausiu 
metu!

Pasirašę V. Bliudžius ir dar 
43 pavardės.
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<B TEaYX SKUTE

ir progas sužino tktai per

AS

Gražiausia pasaulio moteris (skonio 
reikalas) Eva Reuber - Staier. siu mė
ty "Miss World", orui atšalus Europo

je, persikėlė gyventi į Australiją.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

h—agf'.M awrypatogios išsimokė 
Jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 3-2233

Paprašė pavėžinti
CIevelando universiteto stu

dentas Robert Adams, 23, prieš 
savo norą atvažiavęs j Chicagą, 
papasakojo policijai, kaip ta
tai atsitiko.

Jis paėmė pavėžinti kažkokį 
jauniklį, manydamas, kad tai 
studentas vykstąs į paskaitas, 
tačiau tas beregint atstatė re
volverį, liepė važiuoti i parką, 
kur privertė paimti vieną mer
giną ir du juodukus ir juos vi
sus vežė i Chicagą.

Atvažiavęs prie 58 St. ir Sto
ny Island Ave., jaunikliai jam 
atėmė piniginę su $5 pinigu ir 
nuėjo. Likęs vienas Adams nu 
važiavo f policiją.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T«L WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 __

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

VedėĮas E. ŽUKAUSKAS

Chicaga turės “kopiją” 
didžiausio pasauly roplio

Prieš 8 mėnesius ties Nova 
Scotia, Kanados vandenyse, 
buvo žvejų tinkluose 8%, pėdų 
ilgumo ir virš 800 svarų roplys 
(vėžlys), kurs pakeliui i Bos
tono akvariumą mirė. Dabar 
roplio lavoną užšaldytame 
stovyje gavo Shedds akvariu
mas Chicagoje, kur bus atlie
tos kelios to roplio kopijos ir 
paskirstytos tarp Fields gam
tos istorijos muziejaus Chica
goje, Naujosios Anglijos akva
riumo Bostone ir Vancouverio,

Tos rūšies 
vandenynuose, 
mažiau kaip 150 pėdų gelmė
se, sausumon eina tik kiauši
nių dėti, užauga iki 12 pėdų 
didumo; jų tikras vardas yra 
Dermochelys coriacea.

ropliai gyvena 
normaliai ne-

HIGH RATES

Passbooks

5’/2%
Investment t 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

“.lipių rudens ofenzyva”
New Yorke paskleistas laiš-

I

$1,000 minimum
1 year certificata

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., ' CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas
JL Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

♦

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
Prancūzijoje garsinami plastmasiniai 
keturkampiaj, iš kurių nesunkiai gali
ma pasigaminti Įvairių drabužių. Jie 
yra spalvoti. Vaizduotę turinti mergi
na gali kasdien susegioti vis naują 

rūbą.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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MtLP WANTED — MALC-FEMALt 
Reikia Darbininku ir Darbinlnkly

WAITERS 
WAITRESSES 

BUSBOYS 
Full time steady jobs. 

Good benefits. 
Private club.

MK9I «111- 11 Illi

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Raikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

The Chicago Sales manager of a major 
blue chip company needs a reliable 
person with excellent secretarial 
skills. This is an interesting position, 
requiring a diplomatic handling of. REAL ESTATE FOR SALE

Žemė - Pardavimui to the career secretary who likes 
■more than routine assignments, i 

Company provides excellent em-j 
ployee benefits, major medical, stock 
purchase plan and an outstanding' 
profit sharing retirement program. I

We are convenient to the north and 
northwest lines of Chicago & N.W.R.R.,1 
the Kennedy. Expressway and 

C.TA.
PLEASE CALL TODAY TO 

x ARRANGE AN INTERVIEW:

M. J. DOYLE 489-1500

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION ‘

71 EAST MADISON STREET

kas, išsiųstas iš Chicagos ir pa
sirašytas trijų policijos ieško
mų jipių (Yip reiškia Youth 
International Party) Bernar
dine, Jeff Jones ir Bill Ayers.

Laiško autoriai giriasi, kad 
jų grupė pernai susprogdinusi 
Haymarketo "policininko pa
minklą ir dabar tą patį pada
riusi antrą kartą. To “kiau
lės” (hipiai ir jipiai policiją 
pravardžiuoja '“pigs”} nuver
timas esąs ženklas, kad prasi
deda “rudens- ofenzyva” nuo 
Santa Barbara iki Bostono, 
nuo Kento iki Kansas”. Į tą 
“naujos kairės’” sąjūdį pri
klausą ir visi ,7 Chicagoje nu
teistieji, jų tarpe Abbie Hoff
man ir Jerry Rubin.

— Prel. Krupavičiaus pagerbi
mas — Alvudo radijo paskaita 
bus šį ketvirtadieni — šiandien, 
spalio 8 d. 10 v/ryto Sophie Bar
čus Radio šeimos valandoj.

— Dail. Antano Rakštelės 
darbų paroda Įvyks spalio 31 
ir lapkričio Į d- Kolumbo Vy
čių salėje, Woodhaven, N. Y. 
Ruošia Lietuviu moterų fede
racijos New Yorko klubas.

.. ’ _•

— Prof. Dr. fontanas Klimas 
ruošia aiškinamąjį lietuvių kal
bos žodyną, ..ĮkurĮ,išleis JAV' 
LB švietimo Taryba.

— Balys Brazauskas, Balti
more, Md. yrat išrinktas Ame
rikos lietuvių? s veteranų 154 
posto komandierium. Kartu iš
rinkti ir kiti posto pareigūnai: 
P. Oksas — vicekomandierius, 
Jonas Stefura — adjutantas, Ka
zys Ozela — sekretorius, kun. 
Antanas Dranginis — kapelio
nas, adv. Nadas Rastenis — tei
sėjas advokatas, Vitas Siauru- 
saitis — iždininkas, W. Smith 
— seržantas, V. Laukaitis, W. 
Hacks ir K. Smith — vėliavos 
tarnybos pareigūnai.

— BATUNAS'. — Baltijos 
kraštų organizacija laisvinimo 
akcijai Jungtinėse.^ Tautose 
ruošia demonstraciją ir mani
festą prie JT Rūmų tikslu at
kreipti atstovų ir pasaulio dė
mesį, kad per 25 metus ta tarp 
tautinė organizacija nieko nė
ra padariusi dėl Lietuvos, Lat
vijos ir Esi jos valstybių išlais
vinimo iš Sovietų okupacijos. 
Pastangas remia visos didžio
sios bei vietinės organizacijos 
ir kviečia dalyvauti ar prisidė
ti prie šio darbo. Priimamos 
piniginės aukos, kurias prašo
ma siųsti United Appeal, 2789 
Schwarz Ave. Bronx, N. Y. 
10465. fe*

— LB solidarumo įnašai yra. 
pagrindinės Lietuvių Bendruo 
menės pajamos.. Dėl to LB Či
kagos apygardos valdyba pra
šo savo apylinkėse tą solida
rumo įnašą susimokėti. Iš so
lidarumo įnašų 25% lieka apy
linkei, 25% priklauso apygar
dos valdybai, o 50% tenka cen 
tro valdybai.

— Lietuvos Teisininkų Dr-jos 
Centro Valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas Mečys 
Mackevičius, vicepirmininkas 
Algirdas Budreckas, 2-sis vice
pirmininkas Vytautas Račkaus
kas, sekretorius Jonas Talalas, 
iždininkė Ona Tamulevičienė ir 
nariai Felicijonas Gaudušas ir 
Jonas Vasaitis.

— 65-ių metų, ar daugiau tu
rįs namų savininkas Illinois val
stijoje gali nurašyti $1500 nuo

the

HARRIS SEYBOLD
CO/

1924 N. PAULINA 
CHICAGO

. An Equal Opportunity Employer

SEWING MACHINE

AND FLOOR GIRLS
Will train. Top Rates. 40 Hour week. 
Some overtime. Work for a nice 
Boss in clean pleasant surroundings.

Blue Cross plan available. 
Company benefits.

CHICAGO FLAG & 
DECORATING CO.
823 So. WABASH

HA 7-3960 -

GENERAL OFFICE
With Typing and 

Aptitude for Figures.
5 DAY WEEK 

Air Conditioned Office.
Blue Cross and Blue Shield

and Retirement Plan.
APPLY IN PERSON

SCHACK’S INC.
2516 W. ARMITAGE . .

REIKALINGA

NAMŲ ŠEIMININKĖ •
Gyventi kartu.su maža šeima, priva
čiame kambaryje. Geras atlyginimas, 

reikalingos rekomendacijos.
Skambinti Mr. ROLE 

’WH 4-5600

SECRETARY
WITH SHORTHAND

Excellent salary & benefits.
5 Day week. Good transporta

tion. Call for Appointment

RAG SORTERS 
-- New Material.
Steady emplovment.
S. HELFAND & SON 

615 W. PERSHING RD. 
927-3333

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

• J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
t '• INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke. x

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

' 2737 W. 43rd STREET

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

I HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolla 
320114 W. 95th St 

G A 4-8654

an.: Casualty Comer •

JUOZAS (JOE) JURAmS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrė 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

t 2934 West 63rd St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

kainuotos nuosavybės vertės ir 
vokiu būdu nuo 90 iki 100 dol. 
sumažinti 1970 Įmetu taksus. 
Platesnes informacijas tuo rei
kalu suteikia A. Čepulis, 3548 S. 
Emerald Ave., Chicago, Illinois 
60609, telef. LA 3-1387. (Pr).

— Kazys Rubinas susižeidė 
<oją. Jis paguldytas šv. Kry
žiaus ligoninėje, 417 kambaryje, 
šauliai yra prašomi jį aplankyti.’

♦ Tik ką išėjo iš .spaudos 
Vandos Frankienės-Vaitkevičie- 
nės ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, 
jasaka mažiesiems. Jūratės Ei- 
dukaitės iliustruota. Didelio for
mato, Dviejų spalvų, 24 psl. 
Gaunama pas autorę — 7311 So. 
Talman Avė., o taip pat Nau
jienose, Marginiuose ir pas Pū- 
celevlčiūtę. (Pr).

TEL. 925-6015

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 pa 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų, Marquette Par
ke. $44.000. *

2 BUTŲ. 14 metų modemus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
S19.600

VERTINGAS APARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai. $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsvs. apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

PERKAME, PARDUODAME. MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET ?

^PRospect 8-5454 ,

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

♦ Akademinis Skautu Sąjūdis, 
Chicagos skyrius maloniai kvie
čia narius ir jų svečius į savo 
Metinę šventę, kuri įvyks š. m. 
spalio mėn. 17 d., Jonyno salė
je, Chesterton, Indiana. 6:30 
vai. vak. įvyks tradicinės sąjū
džio pakėlimo apeigos. 7:30 vai. 
vak. prasidės vakarienė. Pa
grindinį vakaro žodį tars fil. V. 
Statkus, meninę programą at
liks solistė fil. Nerija Linkevi
čiūtė ir pianistas^sen j. Alvydas 
Vasaitis. šventė užsibaigs su 
šokiais. Dėl informacijų ir re-1 
zervacijų prašome skambinti 
t. n. V. Ruibytei telef. 778-7491 
arba fil. L. Von Braun telef. 
476-3525. (Pr). i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 
Chicago, 111. 60632. Ta!. YA 7-5980

A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-3775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBti 
Pardavimo Ir Taisymai 

2646 WIST 69th STRUT 
T.I.: RlpvtUk 7-1T41

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pr*- 
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
S23 500

2 PO’ 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, nlatuc skly- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu. gara
žas. Marauette Parke. $52.000

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliumini! aus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas.. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai 4r garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING * SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO, ILL. 80609 

TeL: VI 7-3447

A. ABAJLL rooking 
įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinaa ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotai.

Skambinkit v 
LA 1-6047

(kai nirimą* veltui, kreiukitė* b*t kada

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

kartu.su

