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MONTREALIS. — Kanados vyriausybė pasiuntė kariuo
menę į Ottawą ir Montreaiį, kad padėtų policijai apsaugoti val
džios pareigūnus, diplomatus ir viešųjų įstaigų pastatus nuo te
roristų, kuriems vadovauja Kvebeko Išlaisvinimo frontas. Tero
ristai jau yra pagrobę anglų diplomatą ir Kvebeko provincijos 
ministerį bei laiko juos įkaitais, reikalaudami išpirkimo.

Premjero Pierre Trudeau va
dovaujamas kabinetas turėjo ne
paprastą posėdį, kuriame ir bu
vo nutarta imtis griežtų prie
monių kovai su teroristais^Tuoj 
po to posėdžio kariuomenės da
liniai pajudėjo Montrealio ir 
Ottawos. kryptimis.

Griebtis tų nepaprastų žygių 
vyriausybę paskatino teroristų 
grięžtas reikalavimas, kad poli
cija nutrauktų žmogvagių (kid- 
neperių) ieškojimą, paleistų 23 
kalinius, kaltinamus terorizmo 

. veiksmais, ir garantuotų jiems 
nekliudomą išvažiavimą į Kubą 
arba Alžirą.

Jei tie du reikalavimai bus iš
pildyti, tai Išlaisvinimo frontas 
paleis pagrobtą anglų diploma-

imo nužudymo Kvebeko darbo 
ministerio Pierre Laporte.

Mini st er is Laporte būsiąs pa- 
liuosuotas tik tada, kai už jį bus 
sumokėta $500,000 auksu. Be 
to, yra statomi ir kiti reikalavi
mai./

RIAD NORI PERKELTI ARABŲ 
KONFLIKTĄ Į ASAMBLĖJA 4^ v C'
.Atstovai turės progos užgirsti sovietų 

karo vadų įsakymus egiptiečiams
NEW YORKAS, N. Y. — Egipto užsienio reikalų ministeris 

; Riad reikalauja perkelti Egipto-Izraelio bylą į asamblėją, kur 
visas pasaulis galėtų aptarti apie kilusius nesusipratimus ir karo 
veiksmus. Tuo tarpu Izraelio užsienio ministras Abba Eban kitaip

■ galvoja. Dabartiniu metu konfliktas yra Jungtinių Tautų sau- 
į gurno tarybos žinioje. Ten jis ir turėtų būti svarstomas. Izraelio 
t ministeris yra pasiruošęs klausimą bet kur. svarstyti, bet jam at
rodo, kad klausimo nereikia išpūsti. Asamblėjoje bus varoma 
propaganda prieš Izraelį, o saugumo taryboje teks svarstyti 
naujus karo veiksmų faktus.

Abba Ęban pareiškė,'kad jis 
labai norėtų susitikti su Egipto 
užsienio reikalų ministru Riad 
ir asmeniškai pasitarti visais 
konflikto reikalais. Izraelio mi
nistras mano, kad šitokio susiti
kimo metu būtų galima žymiai 
daugiau klausimų išspręsti, ne
gu propagandinėmis kalbomis.

Didžiausią staigmeną teks iš
girsti sovietų užsienio ministrui 
Andrei Gromykai. Sovietų val
džia paneigė JAV sekretoriaus 
William. Rogers kaltinimą ru
sams. Rogers pareiškė, kad ne 
tik egiptiečiai, bet ir rusai su- . 
laužė paliaubas. Jie buvo pasi
žadėję nedaryti jokių sustipri
nimų, o dabar įrengė raketas vi
sai netoli Suezo kanalo.

Izraelio valdžia, patyrusi apie 
sovietų valdžios paneigimą, tuo
jau paskelbė, kad ne tik egiptie
čiai, bet ir rusai laužė susitari
mą. Izraelio karo vadovybė-bu
vo užrekordavusi sovietų karo 
vadų, dirbančių prie Suezo ka
nalo raketinių centrų, pasikal
bėjimus tarp savęs ir tarp so
vietų kariuomenės štabo pačia- • 
me Egipte.

Sekretorius Rogers gavo Izra
elio padarytas juosteles. Jis ve
žasi viską į Jungtinių Tautų po
sėdį. Jis planuoja visiems Jung
tinių Tautų atstovams pakarto
ti'sovietų karo vadų įsakymus 
egiptiečiams ir pasikalbėjimus 
tarp savęs. Jungtinių Tautų at
stovai turės progos įsitikinti, 
kad rusai Vienaip sako, o visai 
kitaip daro.

naujas sekretorius
SPRINGFIELD, Ill. — Guber

natorius Ogilvie Illinois valsti
jos sekretorium paskyrė John 
W. Lewisa, valstijos agrikultū
ros departamento direktorių. Jis 
baigs mirusio sekretoriaus Paul 
Powell terminą, kuris baigsis 
1973 metų pradžioje.

Kaip Powell buvo labai žy
mus ir įtakingas demokratų vei
kėjas, taip Lewis yra žymus res
publikonų veikėjas. Abu per 
daugelį metų buvo valstijos le-____  _
gislatūros atstovais. Toms pa-' rašyti.

šis įstatymas suteikia teisę 
Nixono adminstracijai pasiųsti 
Federalinio Investigacijų Biu
ro (FBI) agentus į universite
tus ir kolegijas teroristams iš
vėtyti. Įstatymas numato mir
ties bausmę bombų sprogdinto- 
jams, dėl kurių kaltės būtų ki
tam atimta gyvybė. Senatas 
pats buvo praeitą savaitę pri
ėmęs panašų prieš bombas ir 
bombarduotOjtis -nukreiptą įsta
tymą ir kelis kitus prieš krimi
nalą įstatymus, kurių Nixono 
administracija jau reikalavo nuo 
praeito sausio mėnesio.

Senato debatai dėl Organizuo
to Kriminalo Kontrolės' 'Akto 
1970 truko tik 27 minutes. Se
natorius John McClellan (D. 
Ark.) kalbėjo daugiausia, aiš
kindamas Senatui būtiną reikalą 
kuo greičiausiai suderinti Se
nato ir Atstovų Rūmų bilių skir
tumus, kad įstatymas nedelsiant 
būtų galimas įtraukti į įstaty
mų knygas.
Įstatymas būtinai reikalingas 

“šis įstatymas yra būtinai rei
kalingas”, kalbėjo Senatui Mc
Clellan. “Kiekviena nudelsiama 
diena suteikia patogumą, pdrą- 
sinimą ir protekciją, jei ne imu
nitetą, daugumui organizuotų 
mlsikaltėlių., šis kraštas tokio 
įstatymo buvo reikalingas prieš 
šešis mėnesius ir yra reikalin
gas- šiandien”.

McClellan pasakė, kad šiame 
įstatyme telpa 85 iš 95 svarbiau
sių priemonių, kurias pats Se
natas norėjo įjungti į įstatymą. 
Ypač svarbu, jis pasakė, kad At
stovų Rūmai įterpė į įstatymą 
potvarkį, įgalinantį sutramdyti 
universitetų teroristus ir revo
liucionierius, kurie savo tiks
lams siekti priemonėmis pasi
rinko bombas.

Įstatymas numato, kad kiek
vienas, kas sąmoningai parūpi
na ar panaudoja bombas, kurių 
susprogdinimas pareikalautų 
žmogaus gyvybės, gali būti mir
ties bausme nubaustas. .

PRIĖMĖ ĮSTATYMĄ KOVAI SU
Įstatymas numato mirties bausmę sprc
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Norėdamas pagreitinti kovą su 
kriminalu, Senatas praeitą pirmadienį priėmė Atstovų Rūmų pri- 

I imtą antikriminalinį įstatymą ir jį pasiuntė prezidentui pasi-

reigoms jie buvo nuolat išrenka
mi. Be to, abu keliais atvejais 
buvo Atstovų Rūmų pirminin
kais.

Powell pasidarė tiek pupulia- 
rus, kad 1964 m. buvo išrinktas 
valstijos sekretorium. 1968 m. 
jis ir vėl kandidatavo ir buvo 
išrinktas. Kadangi'valstijos se
kretoriai yra renkami keturiemspildyti pirmuosius du reikalai-

.. mus, susijusiukalinių ?°^.’“’"TO?*
savimu, arba ilgai delstų su at
sakymu, tai Išlaisvinimo fron
tas įvykdysiąS 'Laporte’o egze
kuciją.

Valdžios pareigūnai veda de
rybas policijos būstinėje su. te
roristų atstovu dėl išlaisvinimo 
anglų diplomato Cross ir minis
terio Laporte. Derybas veda dji 
advokatai. Vienas jų atstovauja 
valdžiai, o kitas —žmogvagiams.

Vieną vadinamųjų “frontinin
kų” reikalavimą valdžia sutiko 
išpildyti. Būtent leido per ra
diją perskaityti prancūzų kalba 
jų atsišaukimą, kuriuo ragina
ma Kvebeką paskelbti nepriklau
soma nuo kitos Kanados valsty-

Kvebeko premjeras Robert 
Bourassa pasakė per radiją kal
bą; kurioje jis pabrėžė, jog val
džia turi būti užtikrinta, kad 
įkaitai tebėra gyvi, pirm negu 
ji sutiks patenkinti “frontinin
kų” reikalavimus. Toks užtikri
nimas lyg suteiktas, kai iš pa
grobtųjų bbvo pristatyti laiškai, 
kuriuose jie sako, kad esą svei
ki ir gyvi.

dviejų metų terminui guberna
torius ir paskyrė Lewisą, atsily
gindamas jam už paramą, su
teiktą rinkiminės kampanijos 
metu, kai jis kandidatavo guber
natoriaus postui.

Po paskyrimo valstijos sek
retorium Lewis tuoj pareiškė, 
jog po dviejų \netų termino iš- 
sibaigimo jis nebekandidatuos. 
Teigiama, jog tai buvusi Ogilvie 
tokia sąlyga, kad nekandidatuo
tų, nes 1972 m. kandidatu į se
kretorius jis numatąs Edmund 
J. Kucharskį, jei tasai šį rude
nį rinkimus pralaimės.

Valstijos sekretoriaus postas 
yra labai svarbus. Nuo sek
retoriaus priklauso apie keturi 
tūkstančiai įvairiausių darbų, 
kuriuos, paprastai gauna “savo 
žmonės”. Tad dabar galima ti
kėtis pusėtino “sukrėtimo”, kai 
sekretoriaus pareigas pradės ei
ti Lewis.

Beje, Lewis yra 65 metų am
žiaus. Sekretoriaus metinė al
ga — $40,000.

Kova dėl sostinės
REGGIO CAL SBRIA, Italija.

— Nuo praeito f 
protestai ir dem 
me nedideliame dietinės Italijos 
uostamiestyje |iek padidėjo, 
kad gatvės yra 
visoks susisie 
ii j a nutrauktas
Tos mėlynos vėliavos su užrašais 
“Autonominė ' Barikadų Respu
blika”.

Reggia.Calabria protestai pra
sidėjo dėl to, kad valdžia tos apy
gardos valdžios centrui (sosti
nei) parinko mažesnį Catanzaro 
miestelį. Jau yra trys mėnesiai 
kaip dienomis čia vyksta susi
rėmimai'demonstrantų su poli
cija, o naktimis bombardavimai 
ir sprogdinimai. Policija liovėsi 
barikadas beardyti ir sąjūdis 
yra virtęs tikru sukilimu. Per vi
są tą laiką aukų būta tik trys 
sužeisti policininkai ir apie 250 
riaušininkų ir 3 užmušti.

barikaduotos, 
su visa Ita- 
nieste iškėl

♦ Prezidentas Nixonas uždėjo 
veto ant įstatymo projekto, ku
ris nustato ribas rinkiminės 
kampanijos radijui ir televizijai 
išleidžiamų sumų. Prezidentas 
mano, kad toks įstatymas yra 
priešingas konstitucijai.

Powell’o palikimą
SPRINGFIELD, III. — Illino- 

jaus Investigacijų Biuro .(IBI) 
agentai pastatyti saugoti miru
sio valst. sekretoriaus Paul Po
well ofisus Springfielde ir Chi
cagoje taip ilgai, kol gubernato
riaus Ogilvie paskirtas naujas 
valst. sekretorius pareigas pilnai 
perims.

Sargybos prie abiejų ofisų 
pastatytos gavus žinių, kad pra

gertą šeštadienį daug dokumentų, 
priemonės bus pritaikytos ir (rekordų ir net pinigų,/buvę iš- 
Ottawoje, kur užsienio atstovi!

♦ Pirmieji Kanados kariuo
menės daliniai jau įžengė į Mon
treal!, kur pradėjo smarkiau 
siausti separatistai teroristai. 
Premjeras Trudeau įsakė ka
riams saugoti užsienio ambasa
das, konsulatus ir įtakingesnius 
asmenis. Panašios apsaugos

. | ties popiežiaus paskirta teologi- 
1 or1^’; nė komisija rekomendavo ordi-

nuoti vedusius vyrus f kunigus, 
kuriuos esą būtų galima panau
doti Afrikoje ir Pietų Amerikoje, 
kur kunigų labai trūksta.

Komisija ką tik baigusi savo 
antrąjį metinį mitingą paruošė 
rekomendacijas būsimam 1971 
metų vyskupų Sinodui, pritarda-

I m a popiežiaus enciklikai, drau
džiančiai kunigams vesti, tačiau 
patardama šventinti kunigais

♦ Du Detroito priemiesčiai 
pravedė patvarkymus, kurie lai
ko atsakomingus tėvus už vaikų 
nusikaltimus. Potvarkis leidžia 
tėvams uždėti $500 piniginę bau
dą ir pasodinti juos 90 dienų į 
kalėjimą, jeigu jie nesugebėjo' 
išauklėti ir prižiūrėti vaikų. 
Paskutiniu metu paaugliai nai
kino automobilius ir kenkė nuo
savybėms.

♦ Antradienį New Yorko bir
žoje vfl nukrito akcijos. Vy
riausybė yra įsitikinusi, kad šis 
nukritimas yra naudingas.

♦ Argentinos spauda skelbia, 
kad surasti Ievos Peronienės pa
laikai. Nuvertus
palaikai buvo dingę iš kapinėse 
pastatyto mauzoliejaus.

*• Paryžiun buvo atvažiavęs 
komunistinės Kinijos atstovas. 
Jis norėjo patekti į Jungtinių 
Tautų . švietimo organizacijos 
komitetą. ‘ bet jam nepavyko. 
Komitete dirba čankaišeko val
džios atstovas. Komunistinės Ki
nijos atstovas buvo sulaikytas 
prie durų.

Kanada ir Kinija
OTTAWA. — čia skelbiama, 

kad Kanada ir komunistinė Ki
nija padariusios sutartį užmegz
ti diplomatinius ryšius. Kol kas 
nėra tikrai žinoma, kada toji su
tartis bus oficialiai paskelbta. 
Teigiama, kad Nacionalinės Ki
nijos ambasadorius Yuchi Hsueh 
tuoj apleisiąs Kanadą, o po ke
lių dienų užsidarysianti ir am
basada. Tai bus padaryta, kai 
komunistinė Kinija atidarys sa
vo ambasadą.

Pasitarimai dėl diplomatinių 
ryšių užmezgimo tarp Kanados 
ir komunistinės Kinijos buvo 
vedami Stockholme, Švedijoje, 
per paskutinius dvidešimt mė
nesių. Prie susitarimo nebuvo 
prieita dėl to, kad komunistinė 
Kinija statė reikalavimą Kana
dai pasisakyti už priskyrimą

ORLANDO, Florida. — Namų 
darbo bombai sprogus sužeisti 
du karo aviacijos valdininkai, 
kurie tą bombą radę padėtą kon
strukcijos vietoje bandė išmon
tuoti. Tai jau trečia bomba 
sprogusi toje vietoje. Viena su
naikino buldozerį ir grioviams 
kasti mašiną. Policija neranda 
jokios bombardavimui priežas
ties.

Formozos komunistinei Kinijai. 
Kaip žinia, Formoza dabar yra 
Nacionalistinės Kinijos valdoma.

Kanada reikalavimui priskir
ti Formozą komunistinei Kini
jai priešinosi. Kaip ta proble
ma galutinai buvo išspręsta, kol 
kas nėra žinoma. Tačiau vyrau
ja nuomonė, jog Kanada pasi
sakysianti už rezoliuciją priim
ti komunistinę Kiniją į Jungti
nes Tautas.

LONDONDERRY, šiaurės Ai
rija. — Apie pusiaunakti bom
ba sprogo per šimtą jardų at
stu nuo Gas Co. žibalo tankų, 
išmušdama didelę skylę tos kom
panijos ofiso sienoje. Tuo pačiu 
metu kita bomba už 80 mylių 
nuo Londonderry suardė šiaurės 
Airijos gynybos pajėgų apmo
kymo centrą.

Dailininkas nupieš »a penkię aukšty ardvi y dirbtuvę, kuri fialas 
būti naudojama įvairiems darbams Mėnuly)*, ji būtų tinkama pakly- 
dusioms astronautams erdvėje flaudyti ir ii jos galima būty daryti 

tyrinėjimus bet kurioje žemės vietojo.-

norinčius būti vedusius vyrus.
Komisija yra sudaryta iš 30 

mokslininkų, kuri tačiau turi 
tik patariamą j! balsą.

Per savo valstybės sekretorių 
i kardinolą Villot popiežius dar 
kartą patvirtino Romos katalikų 
bažnyčios nusistatymą prieš 
abortus, net tokiais atvejais, jei 
nėštumas gresia motinos gyvy
bei ir prieš gyvybės atėmimą 
iš pasigailėjimo net pačiam li
goniui prašant. Popiežius dar pri
dūrė, kad “Organų perkėlimas 
taip pat kelia sunkius klausi
mus”.

Policija aplamdė 
kubiečius

NEW YORKAS, K Y. — 
Į Jungtinių Tautų posėdžius 
atskrido Kubos užsienio rei
kalų ministeris. Kubos tremti
niai, pabėgę nuo Fidel Castro 
persekiojimų, susirinko prie 
Jungtinių Tautų, kad galėtų pa- 
protestuoti prieš užsienio minis
terio atvykimą.

Kubiečiams buvo sunku pri
eiti prie Jungtinių Tautų namo 
ir Kubos vėliavos. Jie peršoko 
geležinę tvorą ir skubėjo prie vė
liavos. Bet Jungtinių Tautų po
licija laiku jiems pastojo kelią.

Kubiečiai nenorėjo taip leng
vai pasiduoti, bet buvo sugau
dyti ir sudėti už grotų.

Taikos akcijos 
karo protestas
WASHINGTON AS. — Or

ganizacija, pasivadinusi P. A. C. 
(Peace Action Coalition) paskel
bė planus prieš karą demonstra
cijoms visoje Amerikoje šio spa
lio 31 dieną ir nacionalinei prieš 
karą konvencijai gruodžio mė
nesį. P. A. C. pareiškė, kad pra
dedama mobilizacija reikalau

ti besąlyginio Amerikos kariuo
menės iš Indonezijos pasitrauki
mo.

; P.A.C. pranešėjo žodžiais, tuo 
klausimu per ateinančius lap
kričio 3 rinkimus ruošiamas refe
rendumas Detroito, San Francis
co ir Bostono miestuose. Grupė 
pasisakė tikinti, kad ruošiamas 
demonstracijas prieš karą Piet
ryčių Azijoje bus galima su
kergti su rasizmo, infliacijos, 
nedarbo, politinių “represijų”, 
karių teisių ir moterų “išlaisvi
nimo” klausimais.

P.A.C. planuojanti gruodžio 
4-6 dienomis savo nacionalinę 
konvenciją, kuriai vietą teksią 
pasirinkti Chicagoje, Washing
tone, Clevelande ar Philadelphi- 
joje.
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this way makes saving almost painless.
And now there’s a bonus interest 

rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, įH% when held to maturity of 
‘B years 10 months (4% the first year). 
That extra *4%, payable as a bonus at

Dvi tinklinio aikštės jau lau
kė tuntų rinktinių ir teisėjas 
ps. Vyt. Germanas bandė sviedi-

Gausus būrys tėvelių, rėmėjų 
ir svečių skirstėsi nuo laimėjL 
mų stalo, laimėtojamsbesidžiau
giant laimėjimais. Vėliavos aikš-

Penktoji tradicinė varžybų 
šventė puikiai praėjo.

— Broli rajono vade,’vėliavai 
pakelti išrikiuota 273 skautai ir 
skautės, skamba raportas.r "

— -Sesės,' troliai, budėkit!
— Vis budžiu!

iš anksto (kaip 
prašyta) Įsiregistruoti Clevelan- 
de. kad dalyvausite.

3. Vykstantieji galėtų vieni ki-

žibučių I dr-vės “Aušros Var
tų” tunte.

Vandens perpylimo estafetę 
laimėjo Nerijos vietin. Nidos lai
vo Antyčių valtis, gaudamos pir
mą vietą, kaip ir pridera prie 
vandens pripratusioms ūdry- 
tėms. Antroji vieta teko žibučių 
I dr-vei iš “Aušros Vartų” tunto, 
o trečiąją paėmė vilkiukų Vy
tauto dr-vė.

Daug prakaito pareikalavo 
kvadrato rungtynės, paukštyčių 
grupėje laimint Dubysos dr-vei 
iš Kernavės tunto ir vilkiukų 
grupėje Daumanto dr-vei iš Li- 
tuanicos. ,

tinio ir tikro lietuviškosios as
menybės ugdymo kelią ypač vie
tovėse, tuntuose — vietininki jo
se, draugovėse ir skiltyse — bū
reliuose.?.-

Todėl visuose svarstymuose 
pirmiausia turėtumėm pakanka
mai dėmesio skirti tiems rūpes
čiams, kurie tiesiogiai labai svar
būs lietuviškojo jaunimo ugdy
mui tikroje ir realioje jų veiki
mo aplinkoje.

Norime bandyti tikrai sutarti
nai žvelgti pirmyn.

Someday you’ll be old.
When you are, you’ll find that though 

you can taste memories, you can’t eat 
them. Though memories can give you a 
warm feeling, they aren’t shelter from 
the cold. “ ’
f There’s no substitute for money when 

you’reold.
And you can have that money if you 

Start building your nest egg now, while 
you’re still feeling young.

One of the very basic things you can do 
is join the Payroll Sayings Plan where you 
work or the Bond-a-Month Plan where

tėję j. v. s. Br. Juodelis išdėsto 
mazgams virvutes, patikrina 
išdėstytas “bombas” ir skuba su 
lapais prie teisėjų stalo.

— Ar visiems nugalėtojams 
turi dovanas?- teiraujasi teisė
jų vyriausias v. s. V. Tallat-Kelp-

tiems patalkinti, sutartinai or
ganizuotis, drauge keliauti ir p.

4. Geriau, kad norimi siūly
mai būtų iš anksto (kaip jau 
prašyta) raštu pasiųsti LSS Ta
rybos Pirmininko adresu, tuo 
būdų galėtų būti laiku nukreip
ti i pasiruošimų darbus.

. 5. Kadangi suvažiavimo laikas 
toks trumpas, tai labai svarbu, 
kad būtų jame kiekvieno kal
bama taip pat trumpai, glaustai, 
aiškiai ir, jei kas siūloma, siū
loma konkrečiai.

— Sesių komandos traukia 
burtus žaidimo eilei nustatyti, 
— skelbė teisėjas.

Burtai nulėmė pirmiausia su
sitikti Nerijai su “Aušros Var
tais”, kurie rungtynes laimėjo. 
Nugalėję jūrihinkes, “Aušros 
Vartų” komanda stojo prieš Ker
navę. Ne kartą čempijonėmis 
buvusios, kernavietės šį kartą 
kapituliavo, ir “Aušros Vartai” 
išėjo turnyro laimėtojomis.

Aikštėje į sukinėjosi skautų 
vyčių komanda.

— Mes nebijom žaisti prieš 
vyčius! savo drąsumą demons
travo jūrų skautai.

—- Gerai, kad sutinkat gauti 
į kaulus, — juokėsi pora skau
tų vyčių veteranų.

Deja, abu setus laimėjo jūrų 
skautai, dideliam ilgakojų vy
čių nustebimui. Paskutinis su
sitikimas buvo sesių ir brolių 
čempijonų komandų draugiško
mis rungtynėmis, kurias laimėjo 
jūrų skautų Algimanto laivo 
komanda.

Suvažiavimas, svarbiausia, 
kviečiamas Įsijausti į tai, kuo 
mes- labiausiai galėtumėm pato
bulinti tikro tautinio, tikro skau-

LSS vadovų ir vadovių Studijinis Suvažiavimas Įvyks spalio 
31—lapkričio 1 dienomis Clevelande šiuo adresu: Jesuit Retreat 
House, 5629 State Road, Cleveland, Ohio 44134, tel. (216) 884-9300. 
Suvažiavimui ruošti komisiją sudaro: pirmininkas — ps. fiL S. J. 
Matas; registracijos pirmininkas — v. s. Pr. Karalius; 3406 Beech
wood Ave., Cleveland Hts., Ohio 44118, tel. (216) 321-2526; nariai 
-—s>. t. n. S.' Gedgaudienė, t. n. M. Gruzdytė, sen. G. Lazdinis, p. 
A. Meilus, s. fil. N. Kersnauskaitė, v. s. fil. A. šenbergienė ir v. 
si. R. Tatarūnjenė. iais metais buvo platesrie 

įvairesnė ir gausesnė

tų dr-vei ir trečioji — žemai
tės dr-vei iš “Aušros Vartų” 
tunto.

Laiškanešių estafetės aikštė 
iš tolo švietė Įvairiomis “tiltų”, 
“kalnų”, “apių” ir kėrpšių kliū
timis. Po jų laukė keturi maz
gai pagal eilę. Draugovės čia 
varžėsi tuntų ribose dėl pirmų 
vietų. Laimėtojais išėjo: Žemai
tės dr-vė “Aušros Vartų” tun
te; Gražinos dr-vė Kernavės 
tunte; Juodkrantės laivas Neri
jos vietininkijoje ir Algimanto 
laivas Lituanieos skautu tun-

Dalyviai ir registracija
I PąpilcĮant anksčiau skelbtus 
^ranę^įmus, primenama, kad da- 
-įlyviais-. kviečiami:
| įSS Vadovybės — LSS Ta-

maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 7. . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

Start your savings plan now.
And may all your memories be happy 

<>«“*• - - ...

ją reguliaraus, LSS statuto nu
matyto, LSS suvažiavimo ir ne
pakeičia kitų LSS Vadovybės or
ganų funkcijų.

Suvažiavimas nėra tikra šio 
žodžio prasme kursai, tačiau la
vinimo ir ugdymo mintis turė
tų vyrautu visuose jo tarimuose 
ir darbuose.

. Atidarymo žodyje rajono va
das v. s. P. Kedas visiems linkėk 
jo aktyviai dalyvauti varžybose, 
skautiškai .friimti^ laimėjimus 
ir pralaimėjimus. Vėliavų^ suple
vėsavus dangaus mėlynėje, .se
sių ir brolių, vienetai pasuko Į 
atitinkamas žaidimų aikštes.

Jauniausiųjų aikštėje
Vilkiukai, paukštytės, ūdry- 

tės ir bebrų 7 “Nemuno” laivas 
pirmiausia griebė mazgų rišimo 
estafetę. Joje pirmą vietą lai
mėjo Basanavičiaus dr-vė, ant
rą — žibučių U dr-vė iš Aušros 
Vartų tunto ir trečią — dr. V. 
Kudirkos dr-vė.

žodžių iš atskirų raidžių su
dėjimas pareikalavo iš visų ne 
tik greitumo, bet ir lietuvių 
kalbos gero žinojimo. Laimėto
jais čia išėjo - Daumanto dr-vė 
su pirma vieta, Gedimino dr-vei . 
laimint antrąją.

Bėgimas maišuose suteikė pro
gą skautiškam sumanumui paro
dyti. Pirmą vietą čia laimėjo 
“Nemuno” laivo bebras Ričar
das Apanavičius, o antrą — 
paukštytė Rima Raziūnaitė iš

-“LSS Garbės?: Teismo, LSS Kon- 
itrolės Komisijos, Seserijos Va
idijas, Brolijos Vadi jos, Ak. Sk. 
'Sąj. Vadijos ir Rajonų Vadijų 

nariai; .
- b), tuntimnkai-ės, vietininkai- 
ės ir dar po 1 atstovą iš t. va
di jos;

c), kiti LSS Vadovybės organų 
■’.bendradarbiai-ės.

Suprantama, kad šis studiji- 
mis suvažiavimas, savo apimti- 
įni ir techniškai, tegali būti re- 
v gidmtiiš;' labiausiai iš JAV AL 
nlairto.JA V 'Vidurio ir Kanados 
^rajonų. Bet toks svarbių vado- 
įįvų ir vadovių susitikimas reikš- 
T’mingas visai LS Sąjungai.
| Prašoma tikrai iš anksto re- 
įgistruotis! Tam duotas ir v. s. 
-”P. /Karaliaus adresas:

a) žinias suteikti, kaip buvo 
prašyta anketos pavyzdyje;
• Kk^tdgistruojantišr.Įmokė1/i^pe' 
■‘So nuo asmens; -
-f- c) komisija prašo įsiregistruo
ji ne vėliau spalio 15 d.

Transportas Clevelande 
f Atvykstą automobiliais prąšo- 
-mi patys atsirasti tiesiog suva
žiavimo vietoje. Vietai Cleve-

• Įžindę^surasti galima pasinau-
• dofi ir kiek jau paskleista tų na- 
-mų brošiūfelė “Welcome”.’
4 Suvažiavimui ruošti komisija
" stengSĮs '

a) atvykusius lėktuvais paim- 
“’ti iš CleVelando Hopkins aero- 
dromo (rinktis prie United Air

line Counter, ten sutiks skautai 
vyčiai);'

A b) atvykusius autobusais pa
imti iš Greyhound autobusų sto
ties (rinktis prie bilietų pirki- 

langelio).
Bet prašoma įš anksto, ne vė

liau kaip5 savaitę prieš suvažia- 
ijimą^ to geriausiai iš anksto re- 
jgistruojantis per v. s. P. Kara
lių), pranešti:
5 jei skrenda lėktuvu — a) iš 
.kur atskrenda, b) kada (tiks
lų laiką) atskrenda, c) skridi
mo numeris, d) lėktuvo bendro
vės (linijos)’ pavadinimą.

jei atvažiuoja autobusų: a) iš 
kur atvažiuoja, b) kada (tiks
lų laiką) atvažiuoja, c) kokios 
^bendrovės (linijos) autobusų, 
į Kom i si j a prašo kelionę taip su- 
^lanuoti' kad Į Clevelandą lėktu
vais ar autobusais dalyviai at
vyktų: enktadienį (X.30) — ne 

^Vėliau 11 vai. vak., o šeštadienį 
4X.31) <■— ne anksčiau 7 vai. ryto.
j Tai labai svarbu transporto 
organizatoriams ir aerodrome ar 
•autobusu stotyje budintiems.
į -■-•

’■ Stambios smulkmenos
L Prašonia vietovėse painfor

muoti ir kitus vadovus bei vado
ves, jei pranešimai ne visus su
interesuotus būtų pasiekę.

2. Laiku

Spalio 4 d. sekmadienio po
pietę virtinės automobilių iš Chi- 
cagos ir priemiesčių suka Į Bu
čo sodą, Willow Springs, III. Žai
dimų varžybų šventės rengėjai 
Chicagos jūros budžių “Prez. 
Smetonos” Įgulos nariai jau pa
siruošę vesti skautus, skautes, 
vilkiukus ir paukštytes žaidimų 
aikštėse bei sutikti tėvelius, sve
čius ir rėmėjus su skanumynais 
ir laimėjimais.

Jaunųjų aikštėje ps. V. Ru- 
pinskas sega bėgimo takų nu
merius ir kalkėmis paryškina

IŠKARPA IŠ UNION PIER SUVAŽIAVIMO LAUŽO
•"Aušros Vartų" tunto vadovės dainuoja ką tik sukurtus "dzin 

guliukus" apie suvažiavimo Įvairybes.
V. Bacevičiaus nuotr.

Ps. kun. J. KUBILIUS, SJ., VEDA PAŠNEKESJ-APIE TOLERANCIJĄ

Union Pier suvažiavime rugsėjo 26—27 dienomis. Dešinėje — suvažiavimo 
sekretorės: skautininkės R. Smolinskienė ir I. Šerėlienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Įsijausti į rūpesčius
Suprantama, kad šis mūsų 

studijinis suvažiavimas neatsto-į aikštes ribas. Vyresniųjų aikš

..t/?;-

Vyresniųjų aikštėje

Draugovėms susigrupavus į 
skiltis ir laivams į valtis, skau- 
tų-čių aikštės varžybos prasidė
jo su “žiogų” lenktynėmis. - •

— Pirmąją grupę sudaro se
sės, o antrąją broliai, — ko
mandavo vedėjas, padedamas 
būrio teisėjų.

Pradžia buvo sunki, ir atro
dė neįmanoma šokinėti laikant 
tarp kelių sviedinį. Vėliau se
sės ir broliai šoko gėriau už žio
gus, ir lapuose daugėjo laimėti 
ženklai. Skaučių grupėje ge
riausiai sekėsi Juodkrantės lai
vo Bangų valčiai laimint pirmą 
vietą, antrą vietą paliekant Ni
dos laivo žuvėdrų valčiai. Skau
tų grupėje Algimanto laivo jū
rų skautų Banginių valtis laimė
jo pirmą vietą, Mindaugo skau
tų dr-vės šeškų skilčiai paimant 
antrąją.

Persiformavus Į draugoves, 
prasidėjo “bombų” nešimas, ku
rias improvizavo vandens pri
pilti galioniniai- plastiko bute
liai. Nešamas dviem lazdom su
spaustos, jos slydo ir krito ant 
žemės.

—- Skubėk! Greičiau! — šau
kė eilėje laukiantieji.

čia pirmos vietos laimėtoju 
išėjo jūrų skautų Algimanto lai
vas, antroji teko šarausko skau-

UŽDAVINYS STOVYKLOJE: PASTATYTI Vilty IN] TILTĄ.
Dirba Detroito skautai. *

— Visiems., Vos sutilpo į ba
gažinę, — aiškina Įgulęs vadas 
v. v. RomasfBurba, kuriam šiais 
metais teko šventės surengimo 
koordinacija,

— Kviečiame apžiūrėti Chica
gos lietuvių prekybininkų gėry
bes, — šaukė prie apkrąuto sta
lo ilgametės žaidimų švenčių tal
kininkės M. KupcikęvjĮčįenė ir S. 
Rupinskienė.

Dar švemei neprasidėjus, 
aikštės klegėjo nuo jaunimo link
smų šūkavimų bebandant ka
muolius, tinklinio aikštes, besi
tvarkant aprangą.

— Tuntai rikiuojasi šventės 
atidarymui! — komandavo v. v. 
R. Burba, švilpukui nuskąmbė-

loke stock in America 
higtorpajflRg USSamgi Bcrxk.

P* M**!* H* for ** -0 X

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

A d r e s a s: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Ill. 60629

teje act plačiai sukrautos 
dovanos laukė varžybų laimėto
jų, skąutėms ir skautams besi
gaivinant šventės rengėjų ap
dalintu • lemonadu.

_Tuntai rikiuojasi vėliavos 
nuleidimui, — vėl skambėjo 
šventės komendanto švilpukas.

Perskaičius varžybų rezulta
tus ir laimėtojų vardus vidurio 
rajono vadeivė ps. I. Kerelienė 
ir šventės vyriausias teisėjas 
v. s. V. Tallat-Kelpša laimėju
siems išdalino dovanas.

Visur gyvenime vyksta 
varžybos. Išmokę skautiškai 
varžytis, jūs sugebėsite būti lai
mėtojais ir visur kitur, — šven
tės uždarymo žodį tarė vadei
vė pš. L Kerelienė. .

Nuleidus vėliavą, aikštėje su
švytravo tauro ragai, ir visas'Bu- 
čo sodas sudundėjo nuo “Tau
ro Rago” orkestro melodijų. Jau
nimas nužygiavo paskui jį į šo
kių salę, kur dundėjo suktiniai, 
klumpakojai ir kiti smagūs šo
kiai. Nuo žaidimų likusią ener
giją- jaunimas iki pat sutemos 
liejo aikštėse savo iniciatyva su 
visokiais sviediniais ir be jų.

Labai puiki rudens diena į 
šventę sutraukė apie 500 žmo
nių, kurie grožėjosi skautiško 
jaunimo judrumų.'Ilga vora au
tomobiliai riedėjo atgal Į Chica- 
gą, tik “Prezidento 7 Smetonos” 
įgulos jūrų budžiai tvarkė aikš
tes, vyniojo-tinklus ir rinko svie
dinius būsimųjų metų varžy-

'r- -‘

It takes more than memories



Daktarų fabrikai

is Budreckis

pilnu

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00 
$4-00

$130

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

Tiupymo Indėliai 
Apdrausti IM $20,000,

S-'W

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

• Pilna sauja sėja 
dalgiu piauna.

• Jei nebūt arklys nudvėsęs, 
būt ir nuo ėdimo atpratęs.

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: / 

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St^ Chicago, inihoH :60608;

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

— Šveicarija niekuomet, atsa 
kė sovietų diplomatas. “Juk tu
rėsim vieną šalį palikti, kur pa
tys galėtume pasilsėti”.

“A-gi, visą savaitę kasdien 
aš ponui siūliau keptą vištą, o 
ponas kiekvieną kartą pasirink
davai ką kita”.draugijų. Mirtingu- 

apdraustinumas grin

PATS KALTAS, NEKALTINK!
Nuolatinis restorano svečias: 

“Veiteri, bet šis viščiukas se
nas !”

Veiteris: “Už tai aš nekaltas ; 
kalčiausias esi ponas”.

“Kaip tamsta gali taip atsa-

ROMA (dpa). — Tūkstan
čiams Italijos daktarų gresia 
pavojus netekti savo nesunkiai 
pelnytų akademinių titulų. Val
džios tyrimai -parodė, kad lygiai 
10,000 akademikų yra įtarti sa
vo daktarų titulus įsigiję iš ank
sto paruoštais “mokslo darbais 
daktaro laipsniui gauti”.

Jau nuo pavasario vyksta ty
rimai institutų, kurie studen
tams už gerą atlyginimą parū
pindavo gerai paruoštas diser
tacijas.

Išaiškinta, kad kai kurie in
stitutai jau kelinti metai netruk
domi vertėsi pelninga daktarų 
gamyba ir? tik dabar- buvo pa
stebėta, kad tos daktaratų di
sertacijos yra viena kitai nepa
prastai panašios.

Teisingumo organai imasi žy
gių, kad visiems netikromis di
sertacijomis įsigijusiems dakta
ru titulai bus atimti.

INFLIACIJOS FRONTE
UHICAGO. — JAV iždo sek

retorius David M. Kennedy už
tikrino, kad posūkis gerojon fiu- 
sėn krašto ekonomijoje prasidė-

dukcija pakilo 3 nuošimčiais ir 
jau šeši mėnesiai kaip vyksta, 
nors dar “eratiškas”, bet tik
ras vartojimo prekių kainų ma
žėjimas. “Aš tikiu, kad eilinis 
žmogus jau mato, kad Nixono 
administracija laimi kovą su in
fliacija”, tvirtina Kennedy.

“Mes pergyvename per šį karą 
(su inffliacija) bedarbių skai
čių, kurs yra per didelis”, pri
pažino iždo sekretorius. “Bet jis 
vis tebėra mažesnis kaip buvo 
John F. Kennedy administraci
jos geraisiais metais ir 1965 me
tais”.

Sekretorius pripažino, kad di
džiausias infliacijos kaltininkas

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

ŠVEICARIJA
Vienas sovietų diplomatas pa

sakoja svečiams per priėmimą 
kaip pasaulis bus sukomunistin- 
tas. Būtent: pirma Anglija bus 
sukomunistinta dar šiais metais; 
Prancūzija keletą metų vėliau, 
paskui Italija, Vokietija ir t. t.

Išvardijus visas Europos vals
tybes kai kas paklausė.

— O kuriais metais šveicari-

šian- 
lietuvių mir- 

pariteto, 
■izika. Pritai-

1800 So. Halsted St Chicago, HL 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti

iš SLA rekordų ir pasikalbėji
mų su lietuviais gydytoj tis, ak
tuaras galėjo patirti, kokios 
yra Amerikos lietuvių mirtin
gumo priežastys. Vadinasi, tik 
iš mūsų žinių aktuaras Bruce 
patyrė, kad'šiandien daugu
mas senų ateivių miršta nuo 
arteriosklerozės, o vadinami 
dipy dažniasiai miršta nuo vė
žio.

P. Vilkaitis iškelia labai įdo
mų klausimą, kodėl prieš 20 
metų SLA nepriimdavo į na
rius asmenų, turinčių 60 ar 
daugiau metų. 1949-51 m. SLA

svarstydami l,80Osantuokų anu
liavimo bylų, daug mažiau betu
rės darbo. 1

Naujojo perskyra įstatymo 
blogoji pusė yra ta) kad jis ne
pajėgia žmogui suteikti visiškai 
pilnų perskyrų, šiuo Įstatymu 
panaikinamas tik santuokos ci
vilinis efektas, tai yra suteikia
mos legalios perskyros, bet ne
nutraukiami bažnytiniai sai
tai. Dėl to, nepaisant legalių 
perskyrų, jei pora buvo susituo
kusi bažnyčioje, o Italijoje 95 
nuošimčiai tuokiasi. tik bažny
čioje — bažnyčios ’akyse toks 
žmogus vis tiek tebėra skaito
mas vedusiu ar ištekėjusia ir 
toks ar tokia negali antrą kar
tą tuoktis bažnyčioje, kas ten 
skaitoma dideliu “pažeminimu”.

Net pagal naująjį įstatymą 
perskyrų pilnas efektas telauk- 
tinas tik 1976 metais, kadangi 
įstatymas numato 5 metus se- 
paracijos, tai yra gyvenimo at
skirai ir dar dvejus metus at
skiriamai pusei išklausyti, nors 
perskirų prašymą įmokant $100 
galima jau dabar įteikti.

Raginki te savo apylinkę 
augti - taupykite!

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji 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 pata
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Ą. 
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 Amę 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol. .
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Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
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Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu: ;
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

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. *

su sveikatos 
priimti į na- 

70 metų, o be 
iki 55 

Kaip matot,

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai. 
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Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu-;
■ .S.- .... ..... • • - ■ • . . t

vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit U? U- ;

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje apdraudos rūšys, mo
kesčių lentelės bei ligoje pašal
pos sumos ne iš piršto laužtos. 
Veikia ekspertizė. Jau po pir
mojo pasaulinio karo Susivie
nijimo veikėjai pastebėjo, kad 
siekiant visų gerovės, apdrau
dos sąlygos ir- mokesčių ra tos 
turi būti tiksliai, moksliškai 
nustatomos. SLA daug pasi
mokino ši amerikiečių frater- 
nalinių 
mas ir 
džianias American Experience 
lentelėmis.

Nemaža žinių SLA sėmė ir 
tebesemia iš Amerikos Nacio
nalinio Fraternalinio Kongre
so (NFCA), Fraternal Moni
tor žurnalo, asmeninio kontak 
to ir pasiinformayimo su ki
tais fraternalistais, įvairių val
stybių apdraudos įstatymų ir 
potvarkių bei iš valstybių eg- 
zeminatorių pasiūlymų ir re 
komendacijų. šituos davinius 
taikindavo ir taikina lietuviš
kam gyvenimui ypačiai SLA 
prezidentas, sekretorius ir tei
sinis patarėjas. Apie centro 
daktaro kvotėjo profesionalinį 
kompetetingumą negali būti 
klausimo. Mat, dr. S. Biežis, 
kaip gydytojas - chirurgas, 
pirm negu priėmė SLA dakta
ro kvotėjo postą 1940 m. jau 
buvo susipažinęs su apdrau
dos bendrovių anketomis bei 
sveikatos stovio patikrinimo 
kriterijais.

Iš visų SLA sekretorių, dr. 
Matas J. Vinikas buvo geriau-

Savo straipsnyje “SLA rū
pesčiai”, kuris tilpo Naujieno
se š. m. spalio 1 d., Jonas Vil
kaitis iškėlė ekspertiškumo 
draudimo reikaluose klausi
mą. šis klausimas nėra naujo
vė SLA vadovybei, tačiau dau
gelis narių nežino. Tiek na
riams, tiek nenariams, reikė
tų paaiškinti apie naudojamą 
ekspertizę draudimo reikaluo-

siai susipažinęs su draudimo 
apskaičiavimais bei statistika, 
nežiūrint to, kad draudimo 
mokslų nebuvo išėjęs. Jis iš
ėjo “gyvenimo kursus” ir su
gebėjo imti pavyzdį iš ameri
kinių komercinių bendrovių. 
Dr. Vinikas paliko nemaža gai
rių apdraudos klausimais, ku
riuos ir šiandien Susivieniji
mas vykdo.

Yra pragmatinė visuomeni
nė taisyklė, kad jeigu savųjų 
tarpe nėra ekspertų, nesidro
vėkite panaudoti kitataučių ta
lentus. Šitą taisyklę sėkmin
gai pritaikė prie Lietuvos val
stybinio gyvenimo DLK Gedi
minas, Algirdas ir Vytautas, o 
moderniais laikais Lietuvos’ 
respublikos kūrėjai. Bet di- 
gresuoju. SLA jau iš seno pa
siskolina iš kitų, pasikviečia 
kitataučius ekspertus, kada 
savųjų patyrimas tam tikroje 
srityje ribotas.

Draudimo (t y. draustinu- 
mo ir mirtingumo) žinovai 
vra aktuarai. Aktuaras yra 
profesionaliai paruoštas sp- 
draūdų ir pašalpų sričių žino
vas. Paprasčiau tariant, ak- 
tuąras yra matematikas, susi
pažinęs su mirtingumo statis
tika ir matematine tikimybe 
(probability). Jis sugeba ap
skaičiuoti ne tik galimybes, 
(possibilities), bet ir tikimy
bes. Kadangi lietuvių tarpe nė
ra aktuarijos mokslo žinovų, 
reikia kviesti talkon kitatau
čius. SLA sugebėjo pasirinkti 
kompetetingus aktu arus duoti 
painių klausimų . techniškus 
patarimus: Fondiller, Good- 
farb ir dabar Bruce. Visi SLA 
aktuarai — pirmo kalibro eks
pertai.

žinoma, yra ir antra pinigo 
pusė: ką jie žino apie lietu
vius? SLA Pildomoji Taryba 
ir centro raštinė iš savo pusės 
teikia aktuarui žinias apie pa
čius lietuvius. Pavyzdžiui, tik

Jungtinio posėdžio, [vykusio 1970 m. spalio mėn. 3 d. Cloveiande, Čiurlionio ansamblio namuose, dalyviai: iš 
kairės j dešinę sėdi: š. Amerikos liet. stud, s-gos pirm., PLB jaunimo sekcijos' narys A. Kalvaitis, I-jo jaunimo 
kongreso finansg komisijos pirm. V. Kamantas, PLB vbos jaunimo vicep. M. Lenkauskienė, PLB v-bos pirm. 
St„ Barzdukas, JAV LB v-bos atstovė A. Kubiliūtė, PLB jaunimo sekcijos narys A. Idzelis, Kanados LB v-bos 
atstovė J. Kuraitė. Stovi: at-kę stud, s-gos atstovas A. Razgaitis, Neo-Lituanijos atstovas V. Krapauskas, skau
čių seserijos atstovė A. Tamošiūnaitė, svečias D. Degesys, Santaros-Šviesos atstovas V. šaulys, svečias V. Gatau- 
tis, JAV LB v-bos atstovė L. Nainytė, akad. skautę są ūdžio atstovė Ir. Navickaitė, PLB v-bos finansę vicep. dr. 
V. Majauskas, svečiaas S. Girnius, JAV LB jaunimo se-cijos atstovas R. Sakadolskis, PLB jaunimo sekcijos narė 
D. Orentaitė, JAV LB v-bos atstovas adv. P. Žumbakis, akad. skautę sąjūdžio atstovas dr. Stp. Matas, mokslei- 
vię at-ky s-gos atstovas P. Alšėnas, PLB v-bos visuomeni liniu reik, vicep. dr. H. Brazaitis, PLB švietimo Tarybos 
pirm. A. Rinktinas, PLB v-bos sekr. A. Gailiušis, liet. stud, s-gos v-bos narė T. Neimanaitė, PLB v-bos vykd. 
vicep. dr. A. Butkus. Posėdy buvo apsvarstytas bei priimtas II-jo jaunimo kongreso komiteto darbo statutas 
(ref. A. Kubiliūtė), ryškinti kongreso tikslai bei uždavi >iai, (ref. A. Idzelis ir V. Kamantas), išrinktas kongreso 
komiteto prezidiumas: pirm. Romas Sakadolskis, Virgi ijus Krapauskas (Neo-Lituanijos korp. atstovas), santarie
tė Audronė Kubiliūtė (JAV LB v-bos atstovė), ateitinin’cė Joana Kuraitė (Kanados LB v-bos atstovė)^ Vitalija 

Ruibytė (Akad. Skautę Sąjūdžio atstovė). Balsavimo teisę turėjo 14 atstovę.
Nuotrauka J. Garlos

yra Vietnamo karas, per kurį 
kasmet išpilama po 30 bilijonų 
dolerių negaminant nieko nau
dingo suvartojimui. Tatai ir pa
skatinę spiralę didėjančią in
fliaciją.— ; - -- ----

“Kai mes parėjome į valdžią”, 
Jis priminė, kad šių fiskalinių pasakė iždo sekretorius Kenne- metų antrajame bertainyje pro. |5y, «mes turėjome išleisti iš 

kiekvieno dolerio po 44 centus 
gynybai ir tik 34 c. krašto rei
kalams; dabar vyksta priešin
gai — mes išleidžiame po 41 cen
tą gyventojų reikalams”.

narių mirtingumas buvo labai 
aukštas. Dvidešimt metų tėk
mėje padėtis ^pagerėjo 
dien Amerikos 
tingumas yra ^5% 
užtat mažesnė 
kant šitą aktualinę žinią prie 
gyvenimo, SLA 
patikrinimu gali 
rius asmenis iki 
sveikatos patikrinimo 
metų amžiaus, 
tokie sprendimai daromi atsi 
žvelgiant į eksjertinę statist! 
ką, o ne i mėgė jiškus spėlioji
mus. Algirdas Budreckis

1. Dn K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H L, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.___________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL ----- --
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psL :_____—----- :_________—-------
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL------
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psL --- ------- ------------------- —-----—;—-—
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. --------------- - $2.00 Ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL --------------------------

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ------------------ :----- -—-----------------------:------
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16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 1
17. Petronėlė Orintaltė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psL ------
18. Kipre* Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ■ i........... .
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

111 ... ,i Į...... i i ■■■■■■■ i .i,       i —m.

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.---------
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL .... .......
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šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

Milijonai italą laukia perskyrų
Daily News bendradarbis G. 

Weller praneša iš Romos, kad 
nepaisant popiežiaus Pauliaus 
VI opozicijos, 4 milijonai italų 
vyrų, moterų ir jų pavainikių 
vaikų, priėmus divorsų įstaty
mą, susilauks galimybės legaliai 
apsivesti. ... . . į.

Popiežius ir šį savęs nugalėji
mą priėmė sportiškai, panašiai 
kaip gimdymų kontrolės byloje. 
Jis sekmadienio pamoksle di- 
vorso net nepaminėjo, nepaisant, 
kad Vatikano konkordatu su 
Mussolini 1929 metais visokios 
perskyros Italijoje buvo įsta
tymų keliu uždraustos.
Išdžius didelė pajamų versmė

Naujasis, senato priimtas per
skyrų įstatymas buvo labai blo
ga naujiena Vatikano “šventa
jai Rotai”, kur nedidelis italų 
advokatų ratelis buvo visiškai 
monopolizavęs santuokų anulia
vimus, kas jokiu būdu nereiš
kia perskyras. Praeitais metais 
šventoji Rota 638 anuliavimus 
suteikė, o 115 atmetė.

Iki šiol turtingieji italai gau
davo santuokų anuliavimus su
mokėdami nuo $5,000 iki $50,- 
000; dabar galės gauti persky
ras už $1,000, tai yra už ma
žiausio itališko automobilio kai
ną. Nuo šiol 40 kunigų, kurie 
sėdi “šventojoj” Rotoj tebe-
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Jau eilę metų (nuo lotynų 
kalbos pakeitimo šv. mišių li
turgijoj) Šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos, Marquette Par
ke, lietuviai tėvai turi visokių 
nemalonumų ir rimtų pergyve-

nimų pirmos šv. komunijos 
reikalu.

Net ir iš grynai lietuviškų 
šeimų vaikučiai negali prieiti 
prie pirmos Šv. komunijos per 
lietuviškas šv. mišias.

bus inteligentas. Jis tvirtina, kad net ir genijus nebus 
inteligentas, jei neturės jo neapibrėžtos vidinės kultūros. 
Vidinj kultūrą jis įžiūri pas visą laiką gamtoje gyvenan
čius kaimiečius, bet jos nemato pas- inteligentiškos iš
vaizdos šiandieninius Parnaso gyventojus. Vidinės kul
tūros klausimo neliesime, nes manome, kad pats Tomo- 
nis dabartinius Parnaso gyventojus arčiau pažįsta.

Antroji inteligento savybė
yra, mūsų nuomone, labai artima pirmajai, būtent: bū
ti išsilavinusiu, turėti daug įvairių žinių. Tobulėti gali
ma tiktai siekiant naujų žinių, papildant turimas sąvo
kas, išryškinant įsitikinimus. Jei netobulėsi, tai atsilik- 
si, nebūsi išsilavinęs.

Lieka pati pirmoji inteligento savybė: siekti daug 
įvairių žinių ir būti išsilavinusiu. Bet komunistai daro

siekimas tobulėti

Inteligentija - komunistų baubas
Inteligentija yra didžiausias komunistų baubas. Jie 

.nepajėgia pažaboti inteligentijos pačioje Rusijoje, jie 
pastebi sunkumus ir okupuotoje Lietuvoje. Okupuotos 
Lietuvos spaudoje inteligentų ir inteligencijos klausimas 
keliais atvejais bandytas kelti, bet labai nedrąsiai ir ne
vykusiai. Iki šio meto dažniausiai jį kėlė pusinteligenčiai, 
susirūpinę inteligencijos pažabojimu, o ne josios augimu 
ir stiprėjimu. Komunistai savo eilėse turi didoką skai
čių parsidavėlių pusinteligenčių, bet niekad neturėjo in
teligentų.

i Inteligentų ir inteligencijos klausimą bando kelti 
techninių mokslų kandidatas Mindaugas Tomonis. Jis 
net siūlo inteligencijos laipsniui nustatyti technišką for
mulę, bet pats nelabai tiki savo pasiūlymu. Jis turi drą
sos pripažinti, kad ne kiekvienas aukštuosius mokslus 
baigęs ir diplomą įsigijęs asmuo yra inteligentas. Jis sa
ko, kad net ir du diplomus įsigijęs žmogus nebūtinai 
turėtų būti priskiriamas prie inteligencijos. Jis gali būti 
geras savo srities technikas, galįs dirbtuvę ar mašiną 
•valdyti mygtukais, bet jis nebūtinai turi būti skaitomas 
‘inteligentu. Kandidatas į inteligentus Tomonis tvirtina, 
(kad inteligentu gali būti asmuo, visai nebaigęs aukšto
sios mokyklos. Mokslas ir specialybė nepadaro žmogaus 
inteligentu, kaip mokyklų nelankymas neuždaro žmogui 
■kelio tapti inteligentu. Inteligentą Mindaugas Tomonis 
šitaip nusako: ’

“Mums visiems aišku, kad, norint būti inteli
gentų, reikia būti išsilavinusiu, t. y., turėti daug 
įvairių žinių iš įvairiausių žmonijos veiklos sričių”.

1 (“Literatūra ir menas”, 1970 m. bal. 11 d., 12 psl.)
Be daugelio įvairių žinių, Tomonis tvirtina, kad in

teligentas dar turi turėti šias dvi savybes: siekimą tobu
lėti ir vidinę kultūrą. Apie vidinę kultūrą trumpame ra
šinėlyje technikos mokslų kandidatas mažai tekalba. Jis 
tik pasako, kad be vidinės kultūros joks akademikas ne-

H

įvairių žinių negautų. Sovietų imperijoje gyvenantieji 
žmonės gauna tiktai tokias žinias, kokias valdovai jiems 
pakiša. Apie įvairumą ir kalbos negali būti. Laisva Lie
tuva mirgėte mirgėjo įvairiais laikraščiais ir žurnalais, 
kur galėjai daug ir įvairių žinių gauti, bet komunistai 
lietuvišką spaudą uždarė, o redaktorius į stovyklas išve
žė. Komunistai taip pat įvedė tokią spausdintų cenzūrą,

Tarp einančiųjų prie šito šv. 
sakramento yra dalis vaiku
čių, kurie nėra lietuvių kilmės 
ar nėra auklėjami lietuviškoje 
dvasioje. Tad šv. mišios pir
mos komunijos proga turi būti 
anglų kalba, nes visi ją su
pranta — aiškina1 mums mūsų 
dvasiškija. (Kaip koncesija lie-\ 
tuviams — būna leista turėti 
keletą lietuviškų giesmių bei 
•maldų).

Kad svetur mums kalba yra 
tiesiog neatskiriama nuo tau
tybės, kad mums kalba liudi
ja tautinę gyvybę, kad, Vydū
no žodžiais tariant, “kalba yra 
tautai kaip kūno žadas kūnui”, 
(t y- gyvybė, gyvastingumas), 
kad kiekvieno žmogaus dva
sinis ryšys su Dievu yra glau
džiausias tik tada, kai jis vyk
domas gimtąja kalba ir, kad 
mūsų kaip tėvų, kaip auklėto
jų, yra kartu uždavinys ir pri
vilegija įdiegti mūsų vaiku
čiams Dievo ir tėvynės meilę, 
kalba, kurią mes pasirenkame 
ir matyti mūsų vaikučius tą 
kalbą praktikuojant, ypatin
gai tokiu svarbiu ir kilniu mo
mentu jų gyvenime — viso ši
to, visų šitų dėsnių ir tiesų ne
pajėgia pilnai suprasti gera 
dalis jau čia gimusių dvasiš-

laisvame pasaulyje, nepasiektų asmenų, norinčių įsigyti 
įvairių žinių Paėmę savo kontrolėn visą spaudą ir už
draudę įvežti užsienio spaudą, komunistai imasi planuo
tai falsifikuoti praeitį ir dabartį. Lietuvos praeitį są
moningai iškraipo Juozo Žiugždos įsmeigtas ir vadovau
jamas kompartijos institutas, o dabartį falsifikuoja H. 
Zimanas su grupe bendradarbių.

Kaip lietuvis gali būti inteligentas, j jeigu jam atima
mi reikalingi žinių šaltiniai? Kokios vęrtės bus jo išva
dos, jeigu jam planuotai pakišami netikr šaltiniai? Kaip 
jis gali lavintis, jeigu jam atimamos reKalingos priemo
nės? Panašiai komunistai pasielgė ir su rusų inteligenti
ja. Jie pristeigė įvairių mokyklų, apsiegiojo jaunuolius 
mokslo laipsniais, bet kai reikia užsieniu išvažiuoti, tai 
valdžia vienų bijo leisti. Prie kiekvienos užsienin siun-i 
čiamos 'mokslus baigusių grupės pris’.atomas sargas, 
dažniausiai mažamokslis. Užsienin išvažiavę sovietų in
teligentai privalo klausyti mažamokslio lurodymų.
s į^vietinių .mokyklų inteligentija yra luoša, ji neturi 
progos-išsilavinti, jai atimti reikalingi tikslių žinių šalti
niai. Komunistai žino, kad tiktai -luoši, -gali būti jiems 
naudingi. Rusijos inteligentija jau protestuoja prieš ko
munistų suvaržymus žinioms gauti. -Lietuviai inteligen
tai mato, ką okupantas daro, bet tuo tarpu jie tyli.

Tėvų susirinkime, įvyku
siame 1970" m. spalio 7 d. besi
artinančios pirmos komunijos 
reikalus aptarti, seni argumen
tai buvo mums pateikti naujo
jo klebono.

-Klebonas bandė, manau vi
sai bereikalingai, įtikinėti, 
kad Dievas nenori susiskaldy
mo, kad katalikiškumas yra vi
suotinas, kad Dievas yra virš 
tėvynės ar patriotizmo. Primi
nė, kad ir Vatikanas liepia įvai 
riems žmonėms prisitaikyti 
prie naujų vietovių, naujų pa
rapijų ir aplinkybių. Sakykim, 
italams ar kitiems, nuvažiavus 
dirbti, pvz., į Vokietiją, reikė
tų pritapti ir prisitaikyti prie 
vietinių’parapijų bei kalbos.

- Yra tikrai liūdna ir skaudu, 
tai mūsų egzilų situacija yra 
lyginama prie geresnio duonos 
' tąsnio ieškančių, savo laisvu 
noru paliekančių savo’ tėvynę.

Iš virš 60 tėvų 21 prašė, kad 
. ų vaikučiams bū tų leista pri
eiti prie' pirmos šv.' komunijos 
per lietuviškas mišias.

Jeigu tai būtų jiems leista, 
(kas nebuvo!) tas nė tik, kad

daugiau nesuskaldytų parapi
jos, (kaip, kad teigė klebonas) 
bet, be abejonės, gerokai suce
mentuotų jau gan įskilusį pa
rapijos mūrą.

Pats Dievas (pagal Šv. Raš
tą) žmones leido jiems kalbėti 
įvairiomis kalbomis. Manau 
Jis ir dabar neturi reikalo mus 
visus matyti vienos tautos pi
liečiais su viena bendra kalba. 
Manau Jis tik to nori, kad mes 
mylėtume ir gerbtume vienas 
kitą, vienas kito kalbą ir pap
ročius, nes Dievas gi yra Meilė.

Dr. Tomas Remeikis susirin
kime priminė klebonui, kad 
Amerikos konstitucija, val
džia leidžia mums melstis sava 
kalba, kad Vatikanas tai irgi 
sankcionuoja. Buvo taip pat 
priminta susirinkusiems, kad 
lietuviukai tėvynėje dabar gi 
visai neturi teisės sakramentų 
praktikuoti, gi čia laisvame 
krašte, mūsų vaikučiai to at
likti lietuviškai negali.

Kur pasaulyje jie tai gali pa
daryti? Gal yra kraštų mums 
palankesnių už Ameriką ? — 
o gai yra parapijų lietuviškes
nių? \

Buvo pasisakymų ir iš ame
rikonų pusės, kad ir jie nėra 
patenkinti šituo kompromisu, 
kad ir jie praranda šį tą, bet... 
dėl parapijos vienybės... ir tt.

Ar nebūtų protinga ir išmin
tinga patenkinti abidvi puses? 
Mes atimti ar kliudyti tikrai 
niekam nenorime, bet kodėl 
negalime turėti kas mums tei
sėtai priklauso.

Teko girdėti pasisakymų, 
kad kaip prieš keletą metų bu
vo paraduojamos juodos vė
liavos prie bažnyčios, pirmos 
šv. komunijos proga — protes
to ženklan dėl lietuviškų mi
šių — tą labai nemaloniai, net 
trauma tiškąi pergyveno kai 
kurie Marquette Parko gyven
tojai.

Kaip greitai tie lietuviai pa
miršo patriotų lietuvių kovas, 
kančias už mūsų visų kraštą, 
kalbą, laisvę. Nebeatmena par
tizanų ir kitų tėvynės mylėto- 
jų prarastas gyvybės. Ar jau 
>šitie' lietuviai- nebeatsimeną 
žiauriųjų aktų, komunistų 
įvykdytų, agresijų, Birželio 
terorų ir jų pačių tėvynės pali
kimo priežasčių?

Jeigu visi lietuviai tokie bai
mingi ar apatiški būtų buvę,

Tallahassee, Floridoj, yra šis kryžius, 
kurio užrasa galima dviprasmiškai 
skaityti. Iš viršaus skaitant, būt y 
skirtingos prasmės žodžiai: "Scares" 
arba "Cares". Matyt, kryžiaus staty

tojai tyčia taip padarė.

nebūtų Lietuva niekad Vasa
rio 16-tos sulaukus.

Galima rasti gal geresnių 
būdų protestą išreikšti, bet tie, 
kurie, tas vėliavas nešė’, ma
nau, yra gilūs patriotai, ir 
tos juodos vėliavos gi simboli
zavo palaipsniui laidojamą lie
tuvybę.

Kova už tautinę gyvybę 
(įskaitant ir pirmąją.komuniją 
lietuviškai) turėtų būti ben
druomeninė kova, nes jokia 
atskira šeima, nesvarbu kaip 
patriotiškai nusiteikus, negali 
sukurti pakankamą ' aplinką 
tautiniam savo vaikų auklėji
mui, be to, paskirų šeimų bal 
sas dažnai lieka neišgirstas ar 
neišklausytas.

Visi veiksniai, kuriems rūpi 
■lietuvybės išlaikymas, organi
zacijos, dvasiškija turėtų žy
miai daugiau susirūpinti mū
sų jaunimo tautiniu išauklėji
mu bei lietuviškos sąmonės 
įžiebimu. (Pirmoji komunija 
lietuviškai taip pat yra ir tau
tinio gyvastingumo manifesta
cija mūsų vaikučiuose!)

Jeigu neųžsiauginsime savo 
atžalyną Lietuvai ištikimą —- 
nelabai kuo turėsime pasi
džiaugti ir net laisvą . tėvynę 
kada nors išvydę. 
'"’Ka^Tsūtelktinai tai ‘galima 
padaryti, parodė (ir vis rodo!) 
mums, tiek žydai, labai didelę 
dalį savo dėmesio sutelkę jau
nimo auklėjimui, tiek Kana-

(Nukelta į 5 psl.)
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Reikia neužmiršti, kad senovėje pilyse 

saugumą rasdavo tiktai turtingieji valdo
vai. Vergai tikdavo laukų darbams, bet į 
pilį labai retais atsitikimais jie patekdavo. 
Pilies valdovas buvo ir karo vadas. Dvy
liktame ir tryliktame šimtmečiuose, kaip 
gidas mums pasakojo, žmogaus gyvybė 
mažai tereiškė. Įtakingas žmogus buvo 
tiktai turtingas žemės ir pilies savininkas. 
Jie buvo laukų ir žmonių viešpačiais. Pi
lies valdovas su vergais galėjo elgtis kaip 
tinkamas. Visus žmones gerbti tiktai vėliau 
pradėjo. Žmonėms teko sunkiai kovoti dėl 
savo teisių. Kartais pasitaikydavo geras 
valdovas. Savo vergų jis neskriausdavo ir 
su žmonėmis nesauvaliaudovo. Mažiau 
sauvaliavo su savo tautiečiais. Didesnį 
žiaurumą valdovai rodė su kitataučiais. 
Lietuvoje su žmonėmis labai žiauriai elg
davosi dvarų savininkai lenkai. Dabar su 
lietuviais žiauriai elgiasi kolchozų ponai 
rusai. Vargas tam lietuviui ar lietuvaitei, 
kuris drįstų pasipriešinti sovietų valdžios 
pasodiniam kolchozų valdytojui.

Gidas pasakojo, kad Reinas labai daug 
yra matęs praeitais šimtmečiais. Jis sulai
kė daugelį priešų, bet į jo vandenis buvo 
nuleistas ne vienas pilies savininko prie
šas. Nežiūrint į sunkų kelią, žmonija vis 
dėlto žingsniuoja pirmyn ir lipa aukštyn. 
Visur, net ir žiauriausiuose kraštuose, 
pradeda Įsigalėti žmoniškesni papročiai ir 
priimami žmogaus teises apsaugojantieji 
įstatymai. Žmonės kovos, kol gaus pilnas 
teises ir galės visi, vieni kitų neskriausda
mi gražiai gyventi.

Senovėje tose pilyse gyveno turtingi vo 
kiečiai, šiandien tų pilių savininkai gal 
yra dar turtingesni, negu buvo jų prosene-

liai, bet šiandien jie turi mažiau galios, 
. negu turėjo pilių statytojai

Žmonijai teko žengti erškėčių keliais, 
bet ji vis dėlto žengia pirmyn. Dar ir šian
dien atsiranda. kūkalių rugiuose, bet pa
mažu jie vėtomi.

KANCLERIS BISMARKAS
Beplaukiant Reinu, pasiekėm Rodeshei- 

mą. Ten pastatyta didelė stovyla buvu
siam Vokietijos kancleriui Otto Bismarkui.

Bismarkas, kaip žinome, sujungė ke
lias palaidas Vokietijos valstybes į vieną 
ir privertė vokiečius klausyti prūsų. Vo
kiečiai įveikė prūsus, o'vėliau patys pasi
vadino prūsais ir pradėjo kovas prieš kitus 
vokiečius.

Kaži, ar Europai nebūtų buvę daug ge
riau, jeigu Bismarkas nebūtų sujungęs 
vokiečių ir iš laisvų žmonių nebūtų pada
ręs karių. Rodesheime buvo padarytas 
svarbus žingsnis Bismarko karjeroje ir vo
kiečių gyvenime. 1870-71 metais Bismar
kas laimėjo karą su prancūzais..

Bendrai paėmus, Bismarkas buvo di
desnis vokiečių tautos didvyris, negu Hit
leris arba net kaizeris. Bismarkas vis dėlto 
sujungė daugumą vokiečių i vieną valsty
bę, o Hitleris tą valstybę suskaldė. Bis
markui, atrodo, terūpėjo vokiečių apjun
gimas, o Hitleriui rūpėjo kitų tautų užka
riavimas.

Jeigu Bismarkui pavyko niekad nesu
jungtus vokiečius sujungti į vieną valsty
bę, tai man atrodo, kad rusai amžinai jų 
neatskirs. Rusai su vokiečiais dar pasitam
pys kurj laiką, bet vokiečiai susijung.s 
Reikia neužmiršti, kad vokiečiai yra ne
paprastai darbštūs. Jie moka tvarkingai 
dirbti. Jų planai geresni, negu sovietų 
penkmečiai planai. Rusai planuoja, bet 
vis ką nors užmiršta, o vokiečių planai 
būna pilnesnį. Blogai suplanavo Hitleris, 
bet jis nebuvo vokietis, o austras. Vokie
čiai planuoja abiejų Vokietijų sujungimą.

Brandtas jau padarė pirmą žingsnį. Jis 
rusus labai gerai pažįsta, nuo rusų jis vy
kusiai gynėsi Berlyne, „ užtat reikia tureti- 
vilties, kad jis europiečiams nemalonumų 
nepadarys.

VYNU0GĖS IR VYNAS
Iš Radeshęimo Bismarkas žiūri į vaka

rus. Visoje toje srityje, pradedant aukšto- . 
mis pilimis ir stačiais krantais ir baigiant 
šiltais ir žaliais slėniais, auga nepaprastai 
skanios vynuogės. Jau prieš kelis šimtus 
metų vokiečiai spaudžia gerą vyną iš tų 
vynuogių ir pardavinėja visame pasauly
je. Tas vynas vadinasi Rheinwein.

Vokiečiai statė, bet vynuogės padėjo 
tuos raudonstogius namus pastatyti. Jeigu 
vokiečiai būtų nemokėję tų vynuogių au
ginti ir iš jų gero vyno išspausti ir jį par
duoti, tai savo pilyse taip gražiai jie negy
ventų. Vokiečiai pergyveno Bismarką, kai
zerį ir Hitlerį, iš jų atneštas nelaimes, vis 
dėlto pareinyje jie labai gražiai gyvena. 
Jie mokėjo išsilailtyti ir praturtėti, nes 
jie yri pareigingi. Kas vokiečius beištiktų, 
ką jie bedaryto, kiekvienas vokietis savo 
pareigas atlieka. Vokiečių pareigingumas 
yra didžiausias jų turtas. Tai labiausiai ži
bantis vokiečių dianrantas.

Nei kaizeriui, nėr Hitleriui nepavyko 
Vokietijos padidinti. G Antrojo Pasauli
nio karo vokiečiai' prarado daug žemių. 
Karo metu vokiečiai neteko turtų ir jauni
mas neteko sveikatos. Bet per 25 metus vo
kiečiai vis dėlto vėl atsistojo ant kojų ir 
stipriai stovi. ■

Vokietija, mano manymu, šiandien ir 
vėl yra milžinas, su kuriuo visiems tenka 
skaitytis. Rusai bijo, kad vokiečiai nepa
reikalautų atimtų žemių. Jeigu vokiečiai 
šitokį žingsnį būtų padarę, tai rusams bū
tų didelė bėda. Niekas nežino, kokia bus 
ateitis. Gali atsirasti naujas Bismarkas, 
gali išdygti truputį kitoks Hitleris, bet gali 
vokiečiai, demokratiškai besitvarkydami,

taip pat išaugti į galingą ir protingą vals
tybę.

Ateities niekas nežino, bet kiekvienam 
aišku, kuris matė šių dienų Vokietiją, kad 
dviejų Vokietijų ilgai nebus. Užteko kanc
leriui Brandtui įžengti koją į rytų Vokie
tiją, kad Ulhrichtas ir kiti pamatytų rytų 
Vokietijos gyventojų nuotaikas. Reikia ne
užmiršti, kad vokiečiai turi ne tik Brand- 
tą, bet ir von Brauną, kuris padeda ame
rikiečiams skraidyti erdvėse.
;r Rašant apie vokiečius, man mintis nu
grimzdo praeitin.

Turiu galvoje Tilžę. 1913 metais pate
kau į Tilžę ir ten teko ilgesnį laiką apsisto
ti. Važiavau į Ameriką. Mano akys buvo 
netvarkoje. Tilžėje teko gydyti. Vaikščio
jau pas gydytojus, ot laisvu laiku vaikščio
jau po miestelį.

Miestelis buvo nedidelis, bet tvarkin
gas. Jis stovėjo ant Nemuno kranto. Ten 
buvo vokiškas alaus bravoras. Buvo ir ki- 

: tokių pastatų. Tilžė skyrėsi iš kitų Lietu- 
' vos miestų, nes tada valdė vokiečiai. Mies
tas buvo švaresnis, namai geresni ir ge
riau'prižiūrėti, krautuvės didesnės ir pil
nesnes. Pagaliau ir pačios prekės buvo 
geresnės. Rusų valdomi Lietuvos miestai 
merdėjo, o vokiečių valdžioje buvusieji 
Lietuvos miestai augo ir stiprėjo. Kaip pa
čioje Tilžėje, taip ir jos apylnkėse galėjai 
susikalbėti lietuviškai. Ūkininkai atvež
davo savo gaminius į Tilžę. Jie kalbėda
vo lietuviškai. Jų kalba buvo truputį kito
kia, negu žemaičių, bet įsiklausius būvu 
galima juos suprasti.

Kaip negalima paslėpti ylos maiše, taip 
negalima ignoruoti vokiečių Europoje. 
Brežnevas tai pajuto ir pradėjo derybas su 
vakarų Vokietija. Brežnevas įsitikino, 
kad Ulbrichtas — ne Vokietija. Vokiečius 
tiktai tam tikrą laiką galima erzinti UI- 
brichtu ir kitais kvislingais, bet ne visą 
laiką. .

Mano manymu, vokiečiai laimi apšvie-

. ta, darbštumu ir pareigingumu. Jiejaimės 
taikų mylinčioje ir ramiai gyventi norin
čioje Europoje. Šveicarija Europai bus 
pavyzdys, o vokiečiai Jungtinėse Europos 
valstybėse švies gražia diamante šviesa.

SANSKRITIŠKAS EILĖRAŠTIS
■■

Savo įspūdžius noriu baigti sanskritiš
ku eilėraščiu, kuris man kelis kartus pa
skaitytas Atėnuose. Jį skaitė ūrdų, kalba 
kalbanti indė, atvažiavusi į Graikiją seno- 

. vės studijų reikalais.

Jau vieną kartą esu minėjęs, kad kę- 
■ lionių metu kelis kartus bandžiau arčiau 
susipažinti su sanskrito kalba. Esu įsiti
kinęs, kad ryšys tarp lietuvių kalbos ir 
sanskrito turi būti, nes taip tvirtina patys 
geriausi kalbininkai ir istorikai.

Atėnų kotelyje indė man skaitė šitokį 
Begvado Gytos eilėraštį sanskritiš-poeto 

kai:

“Jo mani pašalti sokvatra 
Sarvam_sa maji pašaiti 
Tajanam na pranašaimi, 
Sa čia maj na pranašaiti”.

Lietuviško šiuose žodžiuose aš nieko 
nematau, bet kai indė man tą eilėraštį 
skaitė, tai jis man skambėjo labai lietuviš
kai. Ji man jį skaitė kelis kartus. Juo gar
siau ji skaitė, tuo lietuviškiau jis skambė
jo. O lietuviškas to eilėraščio vertimas bū
tų šitoks, pagal indės man aiškintą pras
mę ir kiekvieno žodžio reikšmę:

“Tas, kurs mane mato visur, 
Ir čia mane pamato.
Jam aš nesu niekad toli.
Jis ir man netoli”,

Poezijos ir skambesio šiam eilėraštyje 
yra* daug, bet tiktai kalbininkai galės 
mums paaiškinti, kaip toli yra sanskritas 
nuo lietuvių kalbos.

(Galas)
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EUDEIKIS
Vatikano pasira.

ręsti skyrybas lei

paruoštas ir pre-

GERAIDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMŽIUS

Drambliai ir-

PETRAS BIELIŪNAS

TeL 238-9787-8

Vienerių Metu Mirties Sukaktis

Phone: YArds 7-1911

YArds 7-1138-11393319 So. LITUANICA AVĖ,

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpubiic 7-1213
Virginia 7-6672

paruoštą įstaty- 
) pirmadienį įsta- 
r atstovą rūmai, 
šis įstatymas pa-

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

ganizacijų veikėja. Dirbdamas 
Alto, Balfo, SLA kuopoje ir 
Lietuvių Klube, aš niekad ne
turėjau geresnių ir paslauges-

N ARI AI: 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijoe

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST 
DALYSE

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

teisingiausias ZINIAS

7— Eleanor Coelyn, jos vyras Henry bei jų šeima ir 
Lietuvoje mirusios sesers Maliorienes 2 dukterys su

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

atspėju, esi didelis kultūros my
lėtojas, lankai teatrus, parodas 
irt. t?

“Irgi ne”I
“Na tai puiku! Paskolink man 

penkis dolerius’*.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

čią vienos gatvės atstume, vie
tiniam klebonui smarkiai prieš 
taraujant, vežė savo vaiką lūQ 
mylių , kad tas vaikelis galėtų 
prisijungti prie lietuviukų bū? 
relio ir pirmą šv. komuniją ai? 
likti lietuviškai.

BUTKUS - VASAITIS

STALINIS 
RADIJAS - PATEFONAS

TIK 26 INC. PLAT.

MARQUETTE FUNERAL HOME
||/ 2533 W. 71st Street

£ir Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontior <-1882

Šileikis vėl iš- 
bendrąją raš- 
paveikslais — 
cstybo rudens 
gaiš Michigano 
thicagos mies-

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo &30 Iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Londone brity sportininku grupė traukia virvę iš Olandijos, Šveicarijos ir Švedijos sportininku. 
Laimėtojai dar nepaskelbtu

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, *ntk» 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5S6-122C

DR. A JENKINS
Q Y D Y TO J AS 1R CHI RU RG AS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso toU Portsmouth 7-6000 
Re bid. telef.; GArden 3-7278

Tad ir nuo savęs aš jai linkiu 
ilgo, gražaus ir laimingo gy
venimo* Žvalgas

. — Utenos. Klubo mėnisinis susirin
kimas’ įvyks antradieni, spalio 13 d. 
7:30 ‘ vai. vak.’ Vengehauskienės sve
tainėj, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti ir aptarti svarbius 
klubo reikalus, kurių yra ganą daug 
—' artinasi klubo metinis parengimas 
r kiti reikalai.

_Vr Juška nut. rast

2512 W. 47 STe — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
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 į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Sudane akušerių nebuvo, bet paskuti
niu metu ir ten buvo įvesti kursai, 
kuriuose dėstoma pačios būtiniausios 
žinios. Paveiksle matome nauįai kur
sus baigusią sudanietę, skubančią asi

liuku { gimdymo vietą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tdcf.: HEmlock 4-2123 
R«zid. toiof- Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė. 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
Jei neatsiliepia t*1 telef GI 8^198

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

DR. FRANK PLECKAS 
optometristas 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

R*x. tel. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jeineatsiliepia, skambinti 374-8012

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Rez. GI 84)873

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 34)001.

Chicago Lithuanian National De- 
mokratic Club mėnesinis atsirinki
mas Įvyks trečiadienį, spalio 14 d. 
8 vai. vak., Hollywood svetainėj, 2417 
W.est 43 St. Visi nariai prašomi da
lyvauti. J. BeHčes,' rast.

ZUZANA NORMAL
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo 

išskyrė mylimą žmoną ir motiną. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Ža
garės vaisė., Latveliu kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Mirė 1969 m. spalio mėn. 14 d. Palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse, Chicagoje. ' ~

A. a. Zuzanos Normai giliai tebeliūdi vyras Antanas, -sūnus Cas
per, dvi dukterys — Eleanor Coelyn, jos vyras Henry bei jų šeima ir 
Wilma Nickon. Lietuvoje mirusios sesers Maliorienes 2 dukterys su 
šeimomis, Kolumbijoje sesuo Gaurišienė ir jos sūnus Dr. W. Gaurišas 
su šeima bei daugelis kitų giminių, draugų ir pažįstamų^

Ilsėkis ramybėje. Mes Tavęs niekuomet neužmiršime.ir anksčiau 
ar vėliau pas Tąve ateisime.

Giliai liūdi: •’ .■ - Z
Vyras, sūnus, dukterys, anūkai ir kiti giminės.

RR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosis*

IR GERKLĖS LiGO*
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef^ 

Rezid. tvlef.;
Kasdien nuo

ML S. B1EŽ1S 
r»1«f4 PRospect 8-1717 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadienisia 
Irečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

R*z-: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

TINKA I KREDITORIUS
“Sakyk, mielas drauge”, ar 

kartais palosi kortomis?
“Niekados!”
“Tai labai puiku, ar ne, bet 

užtat daugiau išgeri?”
“Nė lašelio! Esu abstinentas”.
“Stačiai neįtikėtina! Tuomet,

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA '
R. Š E R t N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Teko, visai pripuolamai, 
mano dukrelei (kaip tik besi
ruošiančiai pirmai komunijai) 
užsukti į minėtų susirinkimų.

Sugrįžus, ji nedrąsiai už
klausė, dėl ko ten ginčijasi su 
sirinkę tėvai. Paaiškinau jai, 
kad vieni tėveliai nori, kad įų 
vaiku^ai prieitų prie pirmos 
komunij os angliškai, o kiti — 
lietuviškai.

— Aš noriu lietuviškai, nes 
aš esu lietuvaitė..— be jokio už
klausimo ar svyravimo pareiš
kė mergaite.

Kodėl negalima šitame dide
lės laisvės krašte sudaryti ga
limybę jos šitų kilnų norų įgy
vendinti?

Lionė Ramonienė

ROCKFORD. ILL j 
Mirtis skina mūsų lietuvius 

Netikėtai mirė Genovaitė 
Karvelienė. - Ji buvo 63 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Su 
tėvais Remenčiais atvyko į šį 
kraštą būdama tik vienerių 
metų. Apsigyveno Rockforde, 
kur užaugo ir mokyklą lankė. 
Nuo pat jaunystės su lietuviais 
palaikė ryšius. Su Williamu 
Karveliu sukūrė šeimą. Jos vy
ras sėkmingai vertėsi, statyba. 
Ji su jos vyro motinėlę atidarė 
drabužių, jkrautuvę ir šiaip 
smulkių reikmenų krautuvę. 
Sekėsi neblogai. Bet štai po 
kurio laiko, neilgai sirgusi, mi
rė jos partnerė. Genovaitei te-

PIRMOJI SV. KOMUNIJA...
(Atkelta iš 4-to psl.)

dos prancūzai, per šimtus me- 
tų įrodę, kad nebūtinai reikia 
jau ir šokti į tų taip vadinamą 
visų tautų “sulydinimo katilų”.

Didelį tautinį susipratimų 
parodė ir- ta šeima, kuri,

— MarųvcN* Parke Liatuviy Namų 
savininkų organizacija jus kviečia į se
nai visų lįaukiamą didįjį Rudeninį 
banketą, kuris įvyks šių metų spalio 
mėn. 24 dieną, 7 vai. vak., Marquette 
Parko parapijos salėje, 6820 So. Wash
tenaw Ave., Chicagoje. Jūsų tenai 
lauks maloni lietuviška muzika, ge
ras ir lietuviškam skoniui pritaikytas, 
šiltas, gerai pagamintas maistas, tur
tingas ir nebrangus atsigaivinimo ba
ras, dovanų paskirstymas. Bilietai 
gaunami pas valdybos narius ir Mar
giniuose, 2511 West 69 gatvė. Lauk
sime jūsų atvykstant.

Stasys Patlaba
DR. VYT. TAURAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
Tel.: PR 8-1223

Dr. V. Tauras išvyko atostogų 
iki XI. »2 d. 

Ligoniai 'gali kreiptis pas 
•Pr. P. Strimaitį.

pnesmosi, tx 
rių dauguma 
už skyrybas, paeitą savaitę se
natas priėmė 
mo projektą, 
tymą priėmė

Manoma, kai
lies keturis nflijonus italų, ku
rie nelegaliai
lė valkų, gyvenančių su tėvais, 
buvo nelegalu , nes Italijos įs
tatymai nepri >ažino skyrybų.

Mussolinio i
sytas konkord itas sako, kad Ita
lija negali pra
džiančio įstatu iio, bet dabar tas 
įstatymas jau
zidento bus nusirašytas.

PRospect 8-3229 
WAIbrook 5-5076 
10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus

ko vienai sunkiai ir ilgas va
landas dirbti. Tačiau ji nesis
kundė. Atrodė sveika ir ener
ginga.

Mirtis buvo staigi. Vakare 
pradėjo nekaip jaustis, o ryto 
metą ji jau buvo amžinai už
migusi.

Velionė priklausė Lietuvių 
klubo moterų skyriui. Paliko 
liūdinčius vyrą, dukterį, vie
ną brolį, tris seseris, anūkus ir 
daug pažįstamų.

Atsisveikinti susirinko į kop
lyčią labai daug žmonių. Mat, 
Įsu daugeliu ji buvo susipažinu
si patarnaudama jiems krautu 
vėje.

Daug automobilių palydėjo

pines. Palydovai buvo pakvies
ti į Lietuvių Klubų užkandžių.

Reiškiu užuojautą vyrui, 
dukteriai, seserims, broliui ir 
kitiems giminėms. ,

Gražu prisiminti 
gimtadienius t

\ Žmogaus atsiradimo diena šia
me pasaulyje laikoma nepapra
stu įvykiu. T dieną mini turtingi 
ir neturtingi. Tiesa, vieniems 
tos dienos priminimas suteikia 
daug džiaugsmo, kitiems, ku
rių gyvenimas nelabai laimin
gai susiklosto, to džiaugsmo 
nėra daug. Bet, bendrai imant, 
gimtadieniai yra priimta pa
minėti ir atžymėti. Ypač ma
lonu yra atžymėti gimtadienius 
žmonių, kurie, kaip sakoma, 
gyvena “ne vien tik sau”, bet 
stengiasi ir kitiems padėti.

Tokį gimtadienį spalio 20 d. 
paminės rockfordiečiai. Tai 
bus Petronėlės Savickienė is 
gimtadienis. Tų gimtadienį 

I paminės Rockfprdo organiza
cijos, kurioms tiek daug yra 
pasitarnavusi mūsų miela Pet
ronėlė. Per daugelį metų? ji 
nenuilstamai- patarnavo orga
nizacijoms, jų parengimuose 
šeimininkaudama, . gamindama 
maistą ir tvarkydama virtuvės 
reikalus.

Nąra abejonės, kad tos or
ganizacijos ir jų nariai linki 
Petronėlei daug daug laimin
gų. metų. Linki sveikatos ir 
visokiausios laimės.

Petronėlė Savickienė yra pa
sižymėjusi ir kaipo įvairių or-

Italai galės 
legaliai išsiskirti 

ROMA, Italija—Italijos par- 
amentas priėmė skyrybų įstaty
mą. Vatikan: s gana griežtai 

^parlamento na
ris dėlto pasisakė

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71s» ST.

VĖL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 6—8 vak. 

Ofho telef^ 776-2880
Naujas raz. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

GYVULIŲ
Koks gyvulyk ilgiausiai gy

vena?
Atrodo, kad ve liai, ypač jų di

džiosios rūšys.
Didieji kroko iilai ir didieji 

banginiai taip pat gyvena po ke
letą šimtų metų 
gi pačių jėgų tepasiekia išgy
venę 3Qr50 metų, o apskritai 
laisvėje jie sulaukia iki 150— 
200 metų, nelaisvėje iki 80—120 
metų.

Kupranugaris sulaukia 40-50 
m., arklys 40 m., galvijai 20-25 
metų.

puošė Naujiem 
tinę naujais 
spalvingais ai 
gamtos ir didi: 
pakrančių bei 
to vaizdais. Aplankydami Nau 
jienas suinteresuoti gali apžiū
rėti ir įsigyti.

T»L ofiso: PR 8-7773; rex.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H 1 R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad.. ketviriad., 5—8, 
antrad. 2—4-,

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. L MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

V AT, ANDOS: 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.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažau Speciali pagalba koloms 

' (Arch Supports) ir t t.
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadirn.ais S—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, Ill. 60629 
Telef-- PRosp^t 6-5084

^iiwiii iąinn..nt^^

Pašto valdyba primena, kad kalėdi
nius siuntinius į užsienį reikėtų pap
rastu paštu išsiųsti dar prieš lapkri- 

'fcuDip i ‘uauu oij

M. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
AptnmA.tri&taf

DR. EDMUND E CIARA
2709 W. 51st STREET 

Tolu GR 6-2400
/ai. pasai susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

igiMi

RADINSKY
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Jungtinės Valstybės Rūkymas pagydomas' HELP ‘WANTED _ FEMALE
Darbininkiv Reikia

i viso pasaulio viltis
WILLIAMSBURG, Va. — Sir 

; Denis Brogan, žymus britų mok
slininkas ir politikas, kurs per 
*pūsę šimto metų palankiai bet 
Tiritiškai sekė kas dedasi Ame- 

’Trikoje, kalbėdamas 400 šimtams 
k Amerikos laikraščių leidėjams 
Lpasakė,- esą nepaisant visų pro- 
hlemu “Jungtinės Valstybės ta
čiau yra geriausioji viltis visam 
pasauliui”.

“Atvykdamas kiekvienais me- 
itais į jūsų kraštą nenustojau 
.Vilties, kad Jungtinės Valstybės 
sugebės išspręsti net sunkiau

siai sprendžiamas problemas”, 
^pasakė jis.
p. Palietęs vieną tokių problemų 
j— tam tikros negrų jaunuome- 
atlės atplaišos revoliucinę veiklą 
^šis Cambridge universiteto pro- 
»fesorius pasakė “mane tik ste- 
įbina, kokia nevykusi yra ta jų 
Sakei ja”.

.^Politiniai, kaip prof. Brogan 
■įteigia, Jungtinėms Valstybėms 
jbūtinai reikalinga tvirta inte- 
digentiška konservatyvi partija 
Tkaip lygiai ir gerai organizuo- 
įta kritiška liberalų partija.. - 

----- L_------------1----------------

' JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
hus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas. •
^RICHMOND AUTO SERVICE 
K 2934 West 63rd St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

PONTIAC, Mich. — Dr. Ray- ■ 
mond Mayor su kitu kolega Dr. 
Bobert Williams įsteigė rūko- *. 
riams gydyti kliniką. Po beveik ■ 
4 metų praktikos praneša, kad; 
tarp 55 ir 60 nuošimčių rūko-’ 
rių visiškai “pagyja” nuo rūky- ‘ 
mo. Klinika rūkorių gydymui, 
be kt. naudoja filmus, žymių į 
daktarų prakalbas apie rūkymo 
žalą ir įtaigą valios jėgai su
stiprinti.

Dr .Mayor, iš profesijos gi
nekologas, pats yra nerūkantis, i 
Paklaustas, kaip jis gali gydy-• 
ti rūkorius pats niekada rūko-' 
riu nebuvęs, atsakė: “Aš vaikų į 
negimdau, tačiau šimtus nau
jagimių priimu”.

GENERAL OFFICE
Must be good at figures. 

Some typing.
6255 So. Wabash

BŲ 8-8222

HOUSEKEEPER
Live in, own room. For small family. 
Good salary. Local references re
quired. Must speak some English.

Can Mr. ROLE.
WH 4-5600

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

SIUNTINIA! Į LIETUVĄ
’ IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5930
fl’l ! L. ii— ■ -»

TAIKRODŽIAI IR BRANGENYB18 
Pardavimas Ir Taisymas 

* 2646 WEST 69H» STREET
T»U REgubUc 7-1941

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

t LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliv draudimai.

tojai

PARDUODAMI
l§-MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

EAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

STARKSVILLE, Miss. — Ju
lian Bond, Georgijos valstijos 
legislatures narys, jaunas negru 
veikėjas, kalbėdamas Mississippi 
studentų, susirinkime, pasakė, 
kad artėja laikas, kuomet didieji 
Amerikos miestai bus apgyven
ti išiintinai negrų, o priemies
čiuose gyvenantieji baltieji tu
rės mokėti įžangos mokestį, no
rėdami į miestą įeiti ar įvažiuo
ti. Kuomet tatai įvyks, tai bū
sią dėka revoliucijos, kuri yra 
apėmusi Amerikos juoduosius.

moji programa bus šį ketvirta
dienį spalio 15 d. — ištrauka iš 
Balio Sruogos dramos “Barbo
ra Radvilaitė”. Skaitys aktoriai 
Zita Kevalaitytė, Marija Keme- 
sytė ir Algimantas Dikinis.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS R Ę AL ESTATE
2735 WEST 71st STREET . TEL. 925-6015

Paminklas pavadintas "Lituanicos" vardu jau stovi Lituanikos Parke, Be
verly Shores, Indianoje. Apylinkėje gyvenančiu lietuviu dėka, skulptoriaus 
Juozo Bakio 28 pėdu aukščio kūrinys tapo realybe. Jis yra metalinis ir pa
statytas ant betoninės bazės viduryje natūralaus tvenkinio, pagrindiniame 

miesto parke.

Juodųjų panterų 'retorika'
Kaip juodukai aiškina du sa

vo tarpe plačiausiai vartojamus 
žodžius' “kiaulė” (pig) ir “už
mušk” (kili), papasakojo Frank 
Jones, negrų- knygų krautuvės 
vedėjas Berkeley, Calif., apklau- 
'sinėjamas Kongreso vidaus sau
gumo komitete.

Mėgiamiausias panterų šūkis 
“Vienintelė gera kiaulė yra ne
gyva kiaulė” tikrumoje reiškia 
“vienintelis geras policininkas 
yra negyvas policininkas”, ta
čiau tatai nereiškia, kad tuomi 
skatinama užmušk visus poli
cininkus, “paaiškino” Jones. 
Kaip žmonės supranta tą ir kitus 
panterų “šūkius”, už tatai Juo
dųjų panterų partija, nesanti 
atsakinga 1

Panterų karikatūra, kur pa
vaizduota, kaip juodas vaikėzas 
nudurta policininko uniforma ap
sirengusią kiaulę, “yra tik savo 
rūšies politinė satyra”, kalbė
jo Jones. “Tai yra panašu į pla-

katus, vaizduojančius milžiniš
ką koją minant vabalą, nors to
kiais plakatais tik skatinami pi
liečiai neteršti: pašalių (nebūti 
“litterbugs”) ”, paaiškino Jones.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstod St., Chicago, 111. 60608. — Tol. 254-3320 

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

VedėĮas E. ŽUKAUSKAS

Pataria legalizuoti 
abortus

KEY BISCAYNE, Ha. — Pre
zidento Nixono .paskirta komisi
ja šiam klausimui ištirti pata
ria legalizuoti abortus. Komisi
jos surinkti duomenys aiškiai 
rodo, kad krašte visvien daromi 
abortai, nors žmonės neturi tei
sės juos daryti. .

Be to, komisija mano, kad mo
teris neturėtų gimdyti vaiko, 
jeigu ji to vaiko nepageidauja. 
Anksčiau amerikičeių daugumas 
buvo priešingas abortams, bet 
šiandien, kada žmonių skaičius 
nepaprastai sparčiai auga, visa 
eilė valstybių planuoja eiti prie 
gimdymų kontrolės, todėl komi
sija siūlo legalizuoti abortus ir 
sterilizuoti vyrus.

daktorė Daina Danilevičiūtė. Re
dakcijos adresas: 6635 S. Tahnan 
avė. Tiražas 250.egzpl. Tekste: 
Redakcijos žodis, stovykliniai 
straipsniai. Poezijos rinkimai. 
Bendradarbės: Dana Gaižiūnai- 
tė, Augusta šaulytė, Dalytė šau
lytė, Jūratė Jasataitytė- ir Bi
rutė Lieponytė; 36 psį šapiro
grafuotas sąsiuvinys.

Česlovas Grincevičius, GERO
JI VASARA. Mozaikinis roma
nas. Aplankas dail. N. Vedegy- 
tės-Palubinskienės. Lietuviškos 
Knygos Klubas; 264 psl., kainą 
S5. .

Knygos aplanko j e' be kt. pa
sakyta: “Česlovas Grincevičius 
šioje knygoje taip žaismingai ap
rašo lietuvišką miestelį, kad ne
gali būti tikras, ar autorius iš 
savo personažų tik juokiasi, ar 
jis kartu su jai^ linksminasi, iš
gyvendamas jų nuotykius ir 
pokštus... Iš jo sakinio skaity
tojas dažnai- susilaukia visiš
kai ne to, ko tikėjosi pradėda
mas jį skaityti”.

I

HIGH RATES — PAH) QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 

1 year certificate

Passbooks

5V2%
Investment 
bonus plan 

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

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

Vorai ir lietus
RUSTENBURG, Pietų Afrika. 

— čia žmonės klausosi per radi
ją oro pranešimų, bet paskui ei
na patikrinti “ką sako” vorai, gy
vatės, skruzdėlės ir kiti gyvūnai.

Senieji žmonės čia atspėja orą 
iš to, kad prieš lietų vorai ir 
skruzdėlės pradeda labai lysti į 
namus, žiogai — svirpliai per iš
tisą naktį nesiliauja čirpę ir pa
daugėja geltonųjų ir juodųjų 

kobrų. C.

— Dr. V. Tauras išvyko ato
stogų iki XI. 2 d. Ligoniai gali 
kreiptis pas Dr. P. Strimaitį.

— Atgaivinamas Pelkių žibu
rėlis — literatūrinė valandėlė 
Margučio radijo bangomis. Pir-

1 . ........ "

. MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus Ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Dgų metų patyrimas.

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 puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
- šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki

tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Streikas Argentinoj
BUENOS AIRES. — Ketu

riems milijonams darbininkų iš
ėjus į streiką visiškai sustojo 
Argentinos susisiekimas. Dar
bininkai sustreikavo protestuo
dami prieš kai kuriuos valdžios 
potvarkius ir reikalaudami aukš
tesnių atlyginimų, taip pat dau
giau politinės laisvės.

Prieš valdžią nukreiptas strei
kas yra pirmas prieš prez. Ro
berto Marcelo Levingstoną, kurs 
rugsėjo 18 d. perversmo keliu 
nuvertė prezidento Juan Carlos 
Onganio valdžią.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Atsiųsta paminėti
SŪKURYS.—Birželio-rugsėjo, 

1970. Išleistas kun. A. Lipniūno 
ateitininkų kp. Chicagoj. Vir
šelis

§SS

Devyniolikos metų prancūzaitė Mariet 
Claude Chavez Paryžiuje buvo išrink
ta Bastilijos Gražuole. Atostogas ji 
nutarė praleisti Tahiti saloje. JI Pa
teko į Papeete mieste renkamu gra
žuolių k on testa ir buvo išrinkta Tahiti 

gražuole*
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNES., OCTOBER 14, 1970

Danguolės Stončiutės. Re-

— Vladas Išganaitis, Saulių, 3 butų mokas Brighton Parke. 
S-gos garbės narys atšventė 5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
dvigubas sukaktuves — 70 me- 3v. • -r. v I MŪRO BUNGALOW. 6 kamn., Įreng
tų amžiaus ir oO metų saulių tas skiepas. 60-tajr Francisco, 
darbuotės.
tas prisiuntė “Naujienoms” 
820.00. “Naujienos” yra jam 
už tai dėkingos.

— Chicagos Lietuvių šach
matų klubas vėl renkasi penk
tadieniais 7 v. v. Jaunimo Cen
tre. Šiam sezonui yra numatyta 
klubo pirmenybės, varžybos su 
kitais klubais ir t. t. Visi šach
matų mėgėjai yra kviečiami 
atvvkti.

•/

— William Sebastian, Chica 
go Savinks and Loan bendro- 
vės propagavimo ir visuome
nininkų ryšių direktorius, iš-

. ■ I MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng-

Ta nrotza iuhilia-l 4 PO *4 MŪRINIS. Centralinis šil pruod j uoiiia ldymas garažas, eeros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

OAK LAWN geroie apylinkėje sa
vininkas parduoda 6 miegamųjų mū
rinį namų tik 6 metų senumo. 2% 
vonios, Įrengtas pramogoms ir po
ilsiui kambarys, 2% auto garažas. 
Kaina $45,000. Susitarimui apžiūrėti 

skambinkite 423-4775.

BY OWNER
10 yr. old 5%. rm., brk. home. 3 
bedrms. New Custom drapes. Full 

vyko atostogų į Ispaniją. Jis base. Excellent cond. Nr. 55th & 
kelionės metu nori patirti apie •H°5rne' 
pačius didžiuosius keleivinius* Call 436-0962
lėktuvus, dėl kurių gamybos 
yra kilę daug ginčų.,

— Joseph V. Rachunas, III. 
Konstitucijos konvencijos de
legatas, kalbės Lietuvių Pre
kybos rūmų susirinkime spa
lio 14 d. 8 v. v. Dariaus — Gi- 
rėon posto salėje.

— Linda Degutytė ir Jeffery 
Janulis gavo pagyrimo pažy
mėjimus iš Bogan aukšt. mo-( 
kyklos vadovybės už atsiektus 
gerus rezultatus National Me
rit stipendijų varžybose.

— LB Chicagos A py g.~ "Val
dyba ateinantį sekmadienį, 
spalio 18 d., 10 vai. ryto Don 
Varnas poste, 6818 So Western 
Ave. šaukia apygardos apy
linkių valdybų pasitarimą. 
Kviečiami dalyvauti ir LB Ta
rybos čikagiškiai nariai bei 
spaudos — informacijos komi
sija.

♦ Orkestro vadovui Adolfui 
Ramoniui važiuojant miesto au
tobusu buvo iš jo kišenės pavog
ta užrašų knygelė su grojimų už 
sakymais. Turintieji grojimo 
užsakymus yra prašomi skam
binti telef. 776-8688. (P.).

BY BUILDER
2 new homes. 3 bedrms. 1% baths.
Oak trim, Oak cab. Many extras.

Nr. 65th Keating.
Call 582-8860.

Open houre Sun. 1-5 PM.

TE R RA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 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 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600

BEVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys apie $14,000 pajamų. Na- 
maš išsimoka r>°r 6 metus. - '

. PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
1 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — S9-5.000.
2 AUKŠTU MŪRAS. 2 po 5. Nairia- 

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27500.

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetu vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14.900. \

2 BUTU IR metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

Valdis Real Estate
7051 So.. "Kgshtenaw Aye. RE 7-7200

PERKAME. PARDUODAME. MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas. • ■

N 0 RVI LA
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

r HOME INSURANCE

.’.r- * it ana Casualty Comor *

DAŽAU NAMUS 
IŠ VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

♦ Lietuvių Fondo valdyba at
spausdino standartinius aukų 
lapus, kuriuos siuntinės LF va
jaus kom., LF įgaliotiniams ir 
kitiems, kurie norės gauti. Tai 
bus pagalbinis dokumentas su-1 
rašyti aukoms, pvz., kurias au
koja per laidotuves vietoj gėlių 
ar kitomis progomis. (Pr.).

♦ Dr. J. Valaitis, Lietuvių Fon
do Pelno Skirstymo Kom. pirm, 
ir visa ^komisija gale metų pa-( 
skirstys LF pelną. Jie skirsto 
šiuo principu: 50% kultūri
niams reikalams per LB švieti
mo Tarybą, 25% remiantis įvai
riais prašymais ir 25% spec, pa
skirties kūriniams. (Pr.).

♦ Prof. dr. Z. Ivinskis, re
miantis sutartimi su Lietuvių 
Fondu, rašo Lietuvos Istoriją. 
Parašys 3 tomus. Pirmojo tomo- 
% jau parašyta. (Pr.).

1111 ■ '
SI UNTINI AI

Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Dldolls pasirinkimas Įvairių pra- 
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
» t

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu. 
alumin. langai, nusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23 500

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, žili- 
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44 500

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

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. žiluma gazu. Aliumini] aus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. 521.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
natinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Gerns pajamos. Marquette 
Parke. $54.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERSANDCONTRACTORS
Nsmy Statyba Ir Remontas

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi
liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios Išsimoki 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 5a. Kedzie Ave. PR 8-2233

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau genus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-condltioning į 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 & SHEEP METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS. rinW 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 garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitėc bet kada


