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“UŽ ŽUVIS PARDUOTAS ŽMOGUS
(Iš Bostono lietuviu protesto plakato)

WASHINGTONAS. ‘— Nežinomas lietuvis jūreivis Simas, 
kurį amerikiečiai sugrąžino sovietams praėjusią savaitę, suge
bėjo padaryti tai, ko ilgai nepadarė įvairios lietuvių organizacijos 
Amerikoje. Jeigu nekartą kalbėta apie “tylos uždangą”, kuri gau
bia Lietuvos bylą, tai ta uždanga buvo taip pralaužta, kiek pra
eityje dar nebuvo pasitaikę. Tur būt, visoje Amerikoje nebuvo 
laikraščio, kuris nebūtų bent trumpai užsiminęs apie šį negražų 
įvykį. Didžiosios spaudos agentūros AP ir UPI abi davė apie šį 
lietuvio sugrąžinimą pakartotinas žinias. Sekmadienį 10 vai. 
vakarę CBS (2 kanalo) televizijos programa iš New Yorko pa- 

■. skyrė virš 5. minučių visam įvykiui nušviesti. Specialus tos stoties 
; i korespondentas Marvin Kalb iš Washingtono pranešė, kad vals

tybės departamentas buvo informuotas apie pabėgėlį “Vigilant' 
kuteryje, prašantį politinės globos teisių.

, Daugiausia apie lietuvio ati
davimą: rusams rašė Bostono 
spąuda. “Record American” 
ketvirtadienį pranešė iš Baltų
jų Rūmų, kad ten gaunamas 
“protestų potvynis” dėl nutari
mo sugrąžinti rusams lietuvį jū
reivį.

SENATORIAUS PERCY PAREIŠKIMAS
“New York Times" vedamasis kaltina 

"menkadūšiy pareigūnu kvailumą"
ČIKAGA. — Vakar senatoriaus Charles Percy sekretorė “Nau-

SĮjienoms” pranešė senatoriaus oficialų pareiškimą dėl laisvėn pa- 
| bėgusio lietuvio sugrąžinimo sovietams. Sen. Charles Percy saku, 
g kad visi Valstybės departamento ir Pakrančių Sargybos pasiaiš- 
R kinimai dėl to įvykio yra neaiškūs ir nepatenkinami. Jis buvęs 
J pritrenktas, kai išgirdo, kad pabėgėlis atiduotas rusams, nors 
| tai jam gali kainuoti gyvybę. Sen. Percy reikalauja, kad įvykis 

| būtų pilnai ištirtas ir išaiškintas. ' t

numeryje įsidėjo vedamąjį, ku
riame palygina lietuvio nepavy
kusį bandymą pabėgti su Flori- 
don pabėgusiais keturiais vokie
čiais, kuriems ant Laisvės Sta
tulos nebuvę nieko įrašyta “in 
fine -print”. Strapsnis pavadin
tas “Asylum Limited” ribota 
globa. Straipsnyje -paminimas 
lietuvio sumušimas.

“Boston Globe” šeštadienio 
laidoje? sako, kad Transporto se
kretorius John Volpe įsakė Pa
krančių Sargybai suteikti pilną

pabėgusiam ‘ jūreiviui ' politinę1 
globą.. Kažkoks valdininkas 
transporto departamente pareiš
kęs UPI agentūros atstovui, kad 
lietuvis vieną kartą savanoriškai 
buvęs sugrįžęs į sovietų laivą, 
tačiau antrą kartą vėl pabėgęs. 
Valstybės departamente kitas 
“kalbėtojas” nurodęs, kad de
partamentas irgi laukia paaiški
nimų iš Pakrančių Sargybos va
dovybės.

Lapkričio 28 d. Bostono “Ame
rican” turi platų pasikalbėjimą 
su dr. Richardu Kontrimu, ku
ris vadovauja lietuvių protesto 
demonstracijos komitetui. Laik
raštis’ sako, kad protesto tiks
las yra atkreipti viešosios opi
nijos dėmesį. į Pakrančių Sar
gybos, pasielgimą. Lietuviai, lat
viai ir estai ragina visus rašyti 
prezidentui ir reikalauti, kad jis 
pripažintų egzilės teises tam lie
tuviui jūreiviui “in absentia” ir 
kad reikalautų, jog sovietai su
grąžintų. jį, jei jis dar gyvas, 
Amerikai. Kontrimas taip pat 
pareiškė, kad bus reikalaujama 
išaiškinti ir nubausti kaltuosius 
dėl šio pasielgimo, taip pat, kon
gresas turėtų dar kartą paskelb
ti ir pabrėžti politines globos 
Amerikoje teises, nes pastarasis 
atsitikimas sulaužė Jungtinių 
Tautu konvencijos 33 straips
nį. / ’ •

Demonstracijos rengiamos 
Hartforde, Baltimorėje, Čikago
je, Los Angeles ir Detroito bei 
kituose Amerikos miestuose.

Ką sako R. Brieze?
Penktadienio /Boston Globe” 

rytinėje laidoje įdėjo pasikalbė
jimą su “Vigilant” laive buvusiu 
ir visą įvykį mačiusiu latvių kil
mės Robertu Brieze. Jis papa
sakojo, kaip lietuvis, kuris mo
kėjęs keturias kalbas, šaukė: 
“Help, help”. Briezė pareiškė, 
kad amerikiečių ir rusų konfe
rencija vyko “Sovietskaja Lat
va” laive, kuris buvęs apie 10

pėdų nuo “Vigilant”. Tos kon 
ferencijos metu lietuvis įlipęs 
į “Vigilant” laivą. Kada Brieze 
ir kiti amerikiečiai sugrįžo į ame
rikiečių kuterį, jie rado kapi
toną Eustis besiderintį su ru
sais dėl pabėgusio lietuvio. Pats 
Brieze įsikišęs ir prašęs, įrodi
nėjęs, kad pabėgėlis turi gauti 
politinę globą, nes sugrąžinimas 
reikštų jo mirtį.

Amerikiečiai nuvežė

Brieze toliau pasakoja, kad 
jis tuo metu nematė lietuvio, 
tačiau girdėjo jį šaukiantį 
“Help !”Iš pradžių lietuvis buvęs 
apatiniame rusų vaikomas de
nyje, tačiau jis iš ten nubėgęs 
į viršutinį’ denį, kur yra kapito
no kajutė. Jis įbėgęs į tą kaju- 
teę, kur Brieze jį pamatęs vien
marškinį ir kruvinu veidu. Iš 
kajųtės - jis bėgo į laivo galą, vis 
šaukdamas; “Help!”'.' Rusai ta
čiau jį pasiviję, sumušę, surišę 
virvėmis. Tada “Vigilant” nu
leidęs gelbėjimo valtį ir ja lie
tuvis buvo sugrąžintas į “So
vietskaja Litva” laivą.

Kai amerikiečiai jūreiviai su
grįžo atgal į “Vigilant” jie pa
pasakojo, kad lietuvis buvo 
“praktiškai be sąmonės”. Baig
damas pasikalbėjimą su “Globe” 
Brieze pareiškė, kad “lietuvis 
jau greičiausia bus miręs”.

Mokėjo penkias kalba

Dar platesnį-straipsnį apie vi
są įvykį parašęs “New York 
Times” sekmadienio laidoje, čia 
visi įvykiai aprašomi panašiai, 
kaip “Boston Globe”, tik pride
dama, kad lietuvis mokėjęs an
glų, vokiečių; rusų, ispanų ir 
lietuvių kalbas. Lietuvis Simas 
turėjęs su savim laiškų, žmonos 
fotografiją ir pasą, kuriuos 
amerikiečiai iš jo paėmę. Jis 
turėjęs du vaikus. Jau sutemus 
kapitonas Eustis gavęs iš admi
rolo Eillis Įsakymą lietuvį su
grąžinti ir keturiems rusams 
buvo leista užlipti ant “Vigi
lant” denio. Vieną kartą Simui 
pavykę, nors sumuštam, iš ru
sų išsiveržti ir slapstytis “Vi
gilant” laive. Tuo metu, nors 
4 rusai ir lietuvis dar buvo “Vi
gilant” laive, kapitonas laivą pa
judino toliau nuo rusų laivo. Pa
galiau rusai surado pasislėpusį 
tamsoje lietuvį ir primušė jį iki 
sąmonės netekimo.

Per tą visą laiką nė vienas 
amerikietis nepajudino piršto 
lietuviui apginti, nors visi kalbė
jo, kad tai, ką jie matė — jiems 
pykina širdį.

Sekmadienio “New York Ti
mes” prideda, kad Baltijos vals
tybės yra Sovietų Sąjungos da
lis nuo 1940 metų, kada jos bu
vo prijungtos (annexed”), iš
skyrus laikotarpį per II-jį Pa
saulinį karą. , '

Kalifornijos universitetas pasistatė naują biblioteką, kuri kainavo 5.2 mil. dol. šioje San Diego bibliotekoje laiko
ma 750,000 knygy. Viršuje ta pati biblioteka nakties metu.

Bijojo jūreivių muštynių

Pirmadienio “Chicago Daily 
News” irgi turėjo ilgoką UPI 
agentūros pranešimą, kuriame 
sakoma, kad valstybės departa- 
męntas^gąyo. iš “Vigilant’ kute
no tris žinias. Pirmojo sakė, 
kad “laivas turi galimą pabėgė
lį ant denio”, antrasis kalbėjo: 
“atrodo, kad egzilio teisių pra
šymas yra atšaukiamas” ir pas
kutinis buvo “vyras jau perduo
tas sovietams”. Pakrančių Sar
gyba tvirtina, kad “valstybės 
departamentas nepasiūlė pata
rimo”, o valstybės departamen
tas sako, kad jis neturėjo pro
gos patarimą pasiūlyti. Ameri
kiečiai, pagal latvį Brieze, nėjo 
lietuviui pagalbon, nes buvo bi
joma, kad tuo atveju kiltų kova 
tarp rusų ir amerikiečių Įgulų.

IŠ VISO PASAULIO

Ginėjos užpuolimą
ALŽIRAS. — Jungtinių Tau

tų stebėtojų komisija sugrįžo iš 
Ginėjos, kuri skundėsi, kad ją 
puola iš kaimyninės Portugalų 
Ginėjos baltų ir juodų samdytų 
kareivių grupė. Stebėtojai ne
abejoja, kad Portugalija šiuos 
puolimus remia, tačiau prie jų 
organizavimo prisidėjo ir patys 
Ginėjos opozicijos žmonės.

Puolimo tikslai buvę: prezi
dento rūmai, kurie buvo sudegin
ti, kalėjimai, iš kurių paleisti 
politiniai kaliniai ir Afrikos par
tijos Ginėjos nepriklausomybei 
vado namas.- ši partija kovoja 
už kaimyninės Ginėjos išlaisvi
nimą iš portugalų rankų, šios 
partijos vadas puolimų nebuvo 
paliestas, nes jis buvo išvykęs į 
Bulgariją.

Latvijos nepriklausomybės 
šventės (lapkričio 48) proga 
JAV spaudoje paskelbta laiš
kų jir straipsnių. “New York 
Times” dienraštis lapkričio 21 
d. laiškų skyriuje Įdėjo F. Ber- 
zinš, gyv. Flushing, N. Y., laiš
ką “Latvijos nepriklausomy
bės diena”.. Autorius priminė, 
kad Fidži respublika neseniai 
virto 427-ju J. Tautų nariu, 
tačiau kitos, nepriklausomo
mis buvusios valstybės, nėra J. 
Tautų nariais. Toliau pažy
mėta, kad Baltijos valstybės 
Stalino — Hitlerio 1939 m. suo
kalbio dėka buvo okupuotos. 
Latviai liūdnai mini 52 m. jų 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį, vildamiesi, kad “de
kolonizacijos vyksmas ir vi
suotinas pritarimas tautų lais
vo apsisprendimo teisei su
teiks laisvę ir Latvijai”. Tą vil
tį stiprina J. Tautų Charta ir 
JAV nusistatymas nepripažin
ti Latvijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Laiškas baigiamas 
žodžiais: “Leiskite mums grįež 
tai reikalauti, kad Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos išlaisvini
mo klausimas būtų iškeltas 
Jung. Tautose.” (EJ

WASHINGTONAS.— Prezi- 
mtas Nixonas, atleisdamas

Jvidaus '-sekretorių HičkeJį^šįiš. 
pareigų atleido ir šešis jo^pata
rėjus bei asistentus.

WASHINGTONAS.^ — Prezi
dento patarėjas Daniel Moyni
han pasitraukia iš šios tarny
bos. Buvo gandų, kad jam siū
loma ambasadoriaus vieta 
Jungtinėse Tautose, tačiau Moy 
nihan pareiškęs norą sugrįžti Į 
savo seną vietą — profesorium 
Harvardo universitete.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS |

šį ketvirtadienį, gruodžio 3 
d. 7 vai. vakare Įvyks gedulo ir 
protesto eisena prieš padarytą 
nežmonišką Amerikos valdžios 
pareigūnų nusikaltimą grąžinant 
prievartos būdu sovietams pabė
gusi lietuvį jūrininką.

Visi dalyviai renkasi minimu 
laiku prie Marquette Parko baž
nyčios. Kas gali, prašomi atsi
nešti kartu žvakes, kišenines 
elektrines lemputes ar kitas pa
našias šviesas.

Iš čia protesto eisena prasidės 
ir eis California gatve iki 63 
gatvės. Toliau 63-čia iki Kedzie 
gatvės ir grįš prie Dariaus-Gi
rėno paminklo. Visos organi
zacijos, jauni ir suaugę, prašo
mos jausti pareigą ir gausiai da
lyvauti.

šią eiseną ruošia Marquette 
Parko LB valdyba. Gedulo bei 
protesto eisenai vadovaus para
pijos klebonas kun. Antanas Za
karauskas Jr Illinois senatorius 
Frank* Savickas.

“New York Times”, plačiai 
skaitomas Amerikoje ir visame 
pasaulyje^ pirmadienį parašė ve
damąjį, pavadintą: “Land of 
the Free”. Straipsnyje sakoma, 
kad pabėgančio jūreivio sugrą
žinimas, bendradarbiaujant Ame 
rikos karininkams, tikrai yra 
vienas gėdingiausių incidentų, 
kurie bet kada įvyko laive, nė
šio jančiame Amerikos vėliavą. 
Tai pažeidžia Amerikos tradi
ciją duoti politinę globą ir net 
gali sudaryti Ženevos konvenci
jos pabėgėlių klausimu sulaužy
mą.

Straipsnis trumpai nupasako
jęs įvykius, sako: Vigilant lai
vo kapitonas įleido sovietų jū
reivius Į savo kuterį, kur pa
bėgėlis buvo ištemptas iš pasi
slėpimo vietos, buvo mušamas 
iki sąmonės netekimo, Amerikos 
stebėtojamsžiūrint ir buvo 
Amerikos valties nugabentas į 
sovietų laivą.

Vedamasis sako, kad paaiški
nimas (kabutėse) duotas Pa
krančių Sargybos kalbėtojo bu-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Lietuviai siekia

Graikijos rinkimai

— Nauj. Zelandijos ansamb
lis praėj. vasarą gastroliavo 
Vilniuje ir Kaune. Buvo paro
dytos maorių tautos liaudies 
dainos ir šokiai. Prieš atvyk
dami į Vilnių nauj. zelandie- 
čiai gastroliavo Maskvoje, Ta
line, Rygoje. Iš Kauno jie iš
vyko i Minską ir Leningradą. 
(E.)

ATĖNAI. — Karinė Graiki
jos valdžia sekmadienį pravedė 
“rinkimus” į patariamąją tary
bą. Valdžios paskirti elektoriai, 
viso 1,240 patikimų režimo as
menų, išrinko 92 tarybos narius. 
Iš jų vyriausybė pasirinks 46 
žmones, dar pati paskirdama 10 
savo kandidatų.

Prieš rinkimus graikų saugu
mas suėmė keliasdešimt nepa
tikimų gyventojų. Graikai kri
tikuoja šiuos rinkimus, kaip far
są, kuris valstybei neduos nau
dos, tik pareikalaus naujų iš
laidų, nes kiekvienas tarybos 
narys gaus algą — 833 dolerius 
per mėnesį.

Nixono pareiškimo
NEW YORKAS. — AP spau

dos agentūra iš New Yorko pa
skelbė, kad Amerikos lietuviai 
siekia iš prezidento Nixono vie
šo pareiškimo, kuris patvirtintų, 
kad Amerika vis dar 'duoda po
litinę globą tiems, kurie jos pra
šo.

Romas Kezys, Amerikos Lie
tuvių Akcijos komiteto pirmi
ninkas, pareiškęs sekmadienį, 
kad šitoks prezidento pareiški
mas reikalingas tam, kad žmo
nės už geležinės uždangos ne
prarastų pasitikėjimo Amerika.

šia AP žinią pirmadienį įsidė
jo Čikagos “Sun Times” laikraš
tis, paaiškindamas, kad Ameri
kos lietuvių pyktį sukėlė atsisa
kymas suteikti egzilės teises lie
tuviui jūreiviui, kuris pabėgo iš 
sovietų žvejų laivo ir įšoko į 
Pakrančių Sargybos kuterį

♦ Harwardo studentų organi
zacijos vadovybė pranešė Bos
tono Amerikos Lietuvių Tarybai, 
kad ne tiktai studentai, bet ir 
profesoriai antradienį dalyvaus 
ruošiamoje didelėje demonstra
cijoje, kurioje protestuos prieš 
lietuvio žvejo išdavimą rusams. 
Visas universitetas pasipiktinęs 
JAV pakraščių sargybos vado
vybės elgesiu.

o Popiežius Paulius atvyko į 
Australiją, kur jį aerodrome su
tiko apie 5,000 žmonių Australi
joje tai yra. pirmas bet kurio 
Papiežiaus vizitas.

♦ Vengrijos komunistų kon
gresas vienbalsiai išrinko Janos 
Kadar partijos vadu. Kongresas 
išrinko naują centro komitetą 
iš 105 narių, jam vadovauja 13 
narių Politbiuras. Kongresas 
panaikino politbiuro narių kan
didatų titulus.

♦ Įvairiose užsienio šalyse ka
lėjimuose dėl narkotikų plati
nimo sėdi apiex400 amerikiečių. 
Kai kur kalėjimų sąlygos Ame
rikos standartais yra labai žiau
rios.

♦ Izraelio gynybos ministeris 
gen. Dayanas pareiškė, kad Iz
raelis yra pasirengęs be jokių 
sąlygų derėtis su arabais, ta
čiau jie turį žinoti iš anksto, 
kad Izraelis niekada nesugrą
žins Golano aukštumų, Gazos 
pakraščio ir Tirano sąsiaurio. 
Dayanas greit atvyks į Ameriką 
tartis su Amerikos vyriausybe.

♦ Pakistano vyriausybė 172 
milijonus dolerių paskyrė nu
kentėjusioms sritims atstatyti.

♦ Amerika, Britanija ir Pran
cūzija įspėjo Sovietų Sąjungą, 
kad trukdymai susisiekti su Va
karų Berlynu pastatys j pavo
jų visas derybas dėl to miesto. 
Jau trys dienos komunistai truk
do transportą tarp V. Vokieti
jos ir Vakarų Berlyno.

Vakarų Vokietijos ambasa
dorius Portugalijoje ir jo žmona 
abu rasti negyvi. Bonoje 
skelbta, kad abu nusižudė 
“privačių” priežasčių.

♦ SLA 226 kp. metinis 
sirinkimas įvyks gruodžio
1970, 3600 W. North Ave. Bus 
valdybos rinkimai.

ir pats Įvykis. Jis pareiškė, kad 
nutarimas atiduoti lietuvį bu- ’ 
vęs padarytas atsižvelgiant: į 
jautrias tarptautines diskusijas, 
kurios vyko dėl žūklės teisių. 
Tos derybos galėjusios būti pa
statytos Į pavojų, jei būtų grieb
tasi kito kelio. Kitais žodžiais, 
tautos pareigos tiems, kurie žve
joja geltonuodegę plėkšnę, pra
lenkia pareigas žmogui, ieškan
čiam saugumo Amerikos laive, 
— rašo NYT. •

Tikrasis paaiškinimas tikriau
siai yra menkadūšiš aukštų pa
reigūnų kvailumas, palydimas, 
gal būt, letargijos. Nuostolis pa
darytas. Dabar jau nebeįmano
ma išgelbėti .lietuvį, kuris tikė
jo, atmindamas istoriją jr tradi
cijas, kad jis bus saugus, kai 
tik užlips ant Amerikos laivo. 
Kas dabar svarbiausia — grieb
tis veiksmų, kad šitokie neįtiki
mi dalykai nepasikartotų, ši 
valstybė prarado dešimtis tūks
tančių gyvybių ir išleido bilijo
nus dolerių spirdamas! komu
nistų tyronijai. Pabėgėliai iš 
totalitarinių režimų visada bū
davo šiltai sutinkami iš viso pa
saulio dalių. Bėgliai dažnai im
davosi rizikingų kelių ,kad ras
tų garantuotą saugumą Ameri
koje.

Vyriausybė turėtų greit šio 
epizodo kaltininkus išaiškinti ir 
patraukti atsakomybėn, o grei
tas Kongreso įsikišimas ir inves- 
tigacija galėtų būti naudinga, 
apsaugoti, kad panašūs dalykai, 
kaip “Vigilant” afera nebepasi
kartotų” — baigia savo veda
mąjį “New York Times”.

pa-
dėl

su-
2,

♦ Čikagos Lietuvių Taryba 
šeštadienį ruošia didelę demons
traciją miesto centre, ties savi
valdybės rūmais. Protestuos 
prieš lietuvio žvejo išdavimą ru
sams. / - “
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Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu

Chicago, I1L 60608——■

NAUJIENOS, CHICAGO R, H-U

jie nemažai 
ir labai retai

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTi

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

krašto 
spalio
Tribu- 
didelę

ŽINO SAVO SAIKĄ.

— Neduok j abi daugiau ger
ti. Matai, kad jis jau beveik gir-

NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS

ki būti. Tokio dalyko: nėra ant 
šios žemės.. . '.

• L • . *. ■ b ■■■ . --c! ; ;

Pasiskaityti. -Medical Work 
News, Vol. ,11, No.,48,November 
1970. ; H ’’■ •"

Vitaminas E geriausias vaistas 
nuo kojose mėšlungio

Klausimas. Koks geriausias 
vaistas man nuo naktimis kanki
nančio kojose 
smo 
tarą man patarti.

Atsakymas. Dabar paskutinė
se medicinos žinių naujienose 
šiai ligai geriausias vaistas, ša
lia zinko sulfato, yra vitaminas 
E. Vartokime natūralius to vi
tamino šaltinius, kaip jau išaiš
kinta aukščiau.

— Dali. Giedrė Jankonytė — 
Žumbakienė savo darbų paro
dos New Yorke pelną 352 dol. 
paaukojo vietos Maironio var
do lituanistinei mokvklai.

blauzdose skau
mėšlungio, prašau dak

negerovių, pavyzdy s. Ligonė pra
šo nedarbingumo pensijos dėl 
to, kad turinti astmą ir pakeltą 
kraujospūdį? Jos (tėvas turėjo 
visa amžių astma. Jos motina

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS” -

nis iš zinko sulfato, peršant jį 
pirkti tik iš vienos firmos, kad* 
tas cinkas už niekus ir be re
cepto laisvai vaistinėse gauna
mas. šia proga prašoma, kad 
didelė netiesa medicinos srity
je būtų atitaisyta — paskelbta 
faktinės žinios apie zinko šulę 
fatą ir jo pagalbą arteriosklero- 
tikams. . •

Kūno, proto ir jausmų damos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

Kovodami su skleroze, kovo
kime visais frontais. Meskime 
riebalus iš po savo odos. Tvar- 
kykimės su pakeltu kraujospū
džiu. Neatsilikime kovoje su 
perdėtu jautrumu — bereikalin
gais rūpesčiais. Meskime užsi
sėdėjimą — neveikią, prie kor
tų snapsėjimą. Sąnarių skaus
mus turėdami nesakykime “Ar-

— Amerikos Lietuvių Stu 
dent u S-gos suvažiavimo Cleve 
landė dalyviai suruošė sponta
niškas demonstracijas dėl pa
bėgusio lietuvių jūreivio sugrą 
žinimo. Jie nešė karstą ir-pla
katus, sudarydami blOko. ilgu 
mo eiseną. >5/

Nuo
ĄS>'14 metų 
"—ŠGdland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
ipaskoių reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums ūz mums parodytą 
-pasitikėjimą.’ Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
1 $20.000

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
PO VILQ. .LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

prasmėj!® 
je jau bū1 
sėklos vaišius 
galvijų ir -javų .sėklos, 
lės pagerinimu, tik ne žmonių. 
Du liguisti tuokiasi, vaikų liguis
tų- susilaukia, o visi kenčia. Ar 
neprotingiau būtų pirm pagal
voti, o tik paskui veikti.

“Moteriškieji” vaistai nuo 
sklerozės

Visais galimais būdais ginkimės 
nuo stipriausio mūsų žudiko — 

.sklerozės

turėjo trisjjirdies atakas. Iš jos 
dviejų brol 
Iš jos ke;
sveikos: vieną, turį 
pakeltą ’ 
čia pili’

-- Irena 'Veblaitienė, Nevy 
York, N. Y. lietuvių literatūros 
ir’poezijosv interpretatorė yra 
klausytojų mėgstama ne tik 
scenose, bet ir kaip “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo programos 
pranešėja. Programai vado-

Bų Ąjenąs turi astmą, 
burių, sęserų tik dvi 

astmą, kita 
. Tai kokia 

galt tokiai moteriš- 
Rsd1jį ‘|iuo pat savo 
sa/fe motinos įščiu- 

ista — liguistos 
Mes rūpinamės 

v.eis-

o Prikalbėti aktorę, kad at
sisakytų jai pasiūlytos geros 
rolės naujoje pjesėje ir užleis
tų kitai" aktorei, yra tas pats, 
ką prikalbėti" popiežių, kad 
pataptų ėvangeliku. (George 
Brandt, dramaturgas). >

— Jis tuomet eiiia iš" karčia- 
mos namo, kuomet jau nepaei-

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:

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl. ••

U 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 VĄLSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 pšL

* v • Ą-j

Edmundas Jasiūnas, CIVILINE AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl. >»■< ’<

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

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELŽS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psl. • r. įį-S-. -r. },i

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

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

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

— Muz. Jurgis Petkaitis va
dovauja " Hartfordo lietuvių 
chorui “Aidas” Dvidešimt me- 
tų^ sukakties proga choras- ruo
šiasi išleisti- savo dainų plokš
telę. Dalyvaus 1971 metų Dai
nų šventėje/’ Priimami nauji 
choristai. ' ? t ’

... .

Kieti viršeliai.. — $4.00. minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Malonu, kad šio ‘ skyriaus 
skelbtą per keturis metus, tiesą 
apie /zinKt/ sulfato naudą kojų 
ir kitų kūno dalių sklerozės at- 

*• ** l s # 5 ** kvėjais dabar priminė ir medici-

Dabar vis gausėja mediciniš
koje spaudoje vitamino E nauda 
apsaugoje nuo .sklerozės. Yra to 
vitamino piliulės. Geriausia bus, 
jei mes visi; imsime vartoti 
maistą gaušiai. turinti vitami
no E. Jis atsiranda dygstančiuo
se kviečiuose. Tokia kviečių sa
lyklą yra į gausus šaltinis vita
mino E. į • . .

Sudžiovinta ir sumalta toji sa
lyklą dabar; gauųama .“Alvado 
Ragaišiaus” -pavidale visose lie
tuvių krautuvėse. Vietoj duo
nos - vartokime toki .ragaišį.... Dar 
pas amerikiečius,., galinąę .pirkti 
Wheat gerą? cereals.. .Vietoj ki
tokių. javų:4i-ipsnių .(pagal Sta
sį Barzduką -^ javinių) -, var
tokime gausiai vitamino. E turin
čius kviečių, javainius. Tai buš" 
mūsų natūralūs kelias apturėji
mui taip n^cįingo prieš sklerožę 
kovai vitarąiųg Ę. Tada nereikės 
mums .lankytis ,po Health Food 
krautuves ir ten dėsimtenopasį 
bereikalingas1 išlaidas daryti.•• &

Mineralų v truputis Įvairiau-; 
siu mūsų kūnui būtinai reika*1 
linga. Susekta, kad česnake esą 
mineralai, gerai tarnauja kovoję 
su skleroae/ Po skiautelę kasdie
ną to prieskonių, karaliaus nau-. 
dokime, ir pieno užgėrę, dėl kva
po nesirūpinkime — jis pranyks; 
Tiesa, tabletės česnako irgi,ne--; 
atsiduoda. Rasta, kad kremz
lėse yra chondroitin sulfurix 
acid — ji apsaugo bandymuose- 
žmones nuo širdies atakų :— kert 
bus atsakantis vaistąs vaistų 
rinkoje — naudokime kremzles^ 
o su jomis ir minėtą naudingąją 
rūgštį. Praktiškai, geriausia 
vartoti kiaulių ausis. Išvirus 
nuo jų odą'nulupti, ir sumaltas 
ar smulkiai supiaustytas ausis 
kasdieną nors po truputį vary 
tokim. žmonėms bandymuose

gintis. Nieko perdaug nereikia 
vartoti. Dabar jau paskelbti me
diciniškoje spaudoje tyrimai 
apie galimą žalą žmogaus arte
rijoms — arteriosklerozės su
kėlimą vienos dalies baltymo: 
methionino (tai cheminis jun
ginys — amino rūgštis išskirta 
iš baltymo). Jo daugiausia yra 
kiaušinio baltyme procentais 
(4.4 dalys), trinyje (2-3), žu
vies raumenyje (3.4) karvės 
piene (2.8), kepenyse (3.2), gy
vulio raumenyse (3.2), žemės 
riešutų miltuose (0.9), avižose 
(2.3), ryžiuose (3.4), kvietiniuo
se miltuose (3.0), duonoje (2-3).

Methonino (kartu su kita ami
no rūgštimi) dienos davinyje 
žmogui reikia 3.6 gramo per die
ną. O tos svarbios amino rūgš
ties žmogaus sveikatai gauname 
iš šimto gramų baltymų sekan
čius kiekius ir sekančių maisto 
medžiagų: mėsos (4.3 gramų), 
iš pieno (4 gramus), iš baltų 
miltų (4.2 gramus), iš “enrich
ed” duonos (4.2 gramus), pa
staroji duona čia esti parengia
ma pridedant 6% pieno kietų
jų dalių ir vitaminingų mielių.

Jei žymiai daugiau methioni- 
mo — tos svarbios mūsų kūnui 
medžiagos mes kasdien suvar
tosime negu 3.6< gramo pa
gal naujausius patologo gydy
tojo Kilmer McCully dabar tik 
ką atliktus tyrimus, mes save 
statysime pavojun susilaukti per 
ankstyvos kraujagyslių sklero
zę. Taigi, visur ir visada mes 
turime saiko prisilaikyti. Nie
kada nevartokime perdaug tos 
amino rūgšties, pavidale virš mi
nėtų maisto medžiagų, kuriose 
tos rūgšties daugiausia yra.
Ilgas ir sunkus apsaugos nuo 

sklerozės kelias

Įvairūs riebalai, jei pergau- 
siiu vartojami, priskretina krau
jagysles, bet svarbiausias rie
balas dėl užkimšimo arterijų 
yra' cholesterolis. Jo -— este
rių pavidale esti 95% arterijų 
kamščiuose. ’ Dat laisvo choles
terolio 2'z< ten tuose kamščiuo
se randas. O kitu riebalu — tri- 
glycerįdų .— tik 2%, phospholi
pids — tik 1%. Framingham 
per 20 pietų atlikti ir dabar dar 
tęsimai tyrimai tvirtina, kad 
kraujo parįebėjimas ir pakeltas 
kraujospūdis yra pagrindinės 
dvi priežastys širdies atakoms 
atsirasti.

- j ' j*. . «

t Dėl. k<> pradeda riebalai iš 
krąujo jjusė^tl ant vidinės arte- 
rijo?, sienelės ? — t dažnas pa
klausit; Jau turimas atsakymas. 

zGydytpjai . Zilversmit ir New- 
:piąn(.sįusękė, kad vidinės arteri- 
jos sienelės suardymas — žaiz
dų joje atsiradimas — paskati- 
,pa .kraujo riebalus klotis ant pa- 
kęųktos. vietos, čia ir prieina- 
^mė "Žando" sulfato naudą. Nuo 
sentf senovės zinko .mostis buvo 
vartojama kūno žaizdom leng
vinti. '1 Amerikos kariuomenės 
•gydytpį^pirmieji, pradėjo ka
reiviams vartoti zinko sulfatą 
per .burpa t (ne, -išoriniai mosties 
pavida^liypigfeitimmui gijimo 
visų k?re .apturėtų kūno išorėj 
žaizdų. Atsitiktinai pastebėta 
ir jau£fQ^jfc.kęturis pietus .“Me^ 
dical į paskelbta, kad
kojų arterijU|priskretimai nuo 
zinco sulfatąVjrgi taisėsi: riet 
iš tuzino sergai^iųjų vienuoli
ka pagerėjo; negalėję eiti be 
skausmų blaiKŽdčseį" -’ėmė be 
skausmų vaikščioti c pavartoję 
zinco sulfatą epį> į trię;. kapsules 
per dieną, po ^ęalgip;ipo 22O .pig. 
kiekvienoje kapsulėje^*”

į. ! f' ..T* /s- '
Amerikiečių gydytojams skirtas 

žurnalas skelbia apie zinko 
nauda

— New Yorko vyrų choras, 
vadovaujamas muz. Vytauto 
Strolios, gruodžio 5 d. koncer
tuos Philadelphijoje.

_  Young Americans for 
Freedom dauguma pąrių Chi- 
cagoje parašė ,laiškus reikia
moms įstaigoms įr asmenims 
dėl išdavinio 'lietuvio pabėgė
lio sovietams. Jie, rašė taip pat 
sen. William Fullbright (D, — 
Ark), kuri yra Senato Užsie
nio politikos komiteto pirmi
ninkas.

niška spauda, skirta šio 
gydytojams. Šią metų 
26 d. unmeryje Medical 
ne skelbia zinko sulfato 
naudą gydant kojų arterijų 
sklerozę. Kiekvienas gydytojas 
gali apie tai sužinoti. Džiauki
mės, kad šiame skyriuje mūsiš
kiai buvo pakartotinai raginami 
gydytis nuo sklerozės visapu
siškai, įskaitant ir zinko sul
fato kapsulių naudojimą. Mat, 
zinkas gerai gydo žaizdas — se
niau jis buvo naudojamas mos
ties pavidale išorinių žaizdų gy
dymui. Pasitvirtino tiesa, kad 
ir vidinių kraujagyslių sienelių 
žaizdelės gerai gyja nuo zinko 
sulfato jį priimant per burną. 
Dabar jau pilnos vaistinės yra 
zinko sulfato kapsulių. Vienos 
vaistinės pačios parengia tas 
zinko kapsules. Jas ėmė gamin
ti Schlicksup Drug Co., Peoria, 
'Illinois, šis skyrius tiek čia, 
tiek Lietuvoje žmonėms pata
rė tartis su vaistininkais ir ga
mintis namuose tas kapsules, o 
Lietuvoje sviestiniame popie
riuje miltelius (proškas) — ten 
mat, sunkiau gauti kapsulių. Jau 
čia rašančiam yra žinoma, kad 
inteligentiški lietuviai pilsto zin
ko sulfatą (nusipirkę palaidus 
jo miltelius) į iš vaistinės gau
btas Nr. 2 gelatinos kapsules, 
pirma jas kiek aplamdė. Svar
bu, kad neperdozuotume, bet 220 
liig. kiekvienoje kapsulėje ar 
;“proškoje” to zinko pripiltume 
'(palyginti galime su vaistinėje 
atsverta kapsule savos padary
tos kapsulės svorį). Perdoza- 

. vus —' gausis vėmimas, nieko 
/kito, blogo. Mat, zinko sulfato 
didelės dozės nuo senų laikų var
tojamos vėmimui sukelti. Visas 
gydymas turi eiti gydytojo prie
žiūroje.- Zinko sulfatas negau
namas be recepto. Ir miltelius 
— palaidą zinką svarais be gy
dytojo recepto negausime. Už 
tai didelę skriaudą lietuviams 
padarė vienas lietuviškas laik
raštis, paskelbdamas nė vieno 
žodžio tiesos neturintį laišką čia 
rašančiam, girdi, daromas biz-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $002 

PHONE: 2544470

buvo duodamą tos rūgšties po 
6-8 gramus kasdieną, tada buvo 
apsaugomi jie nuo sklerozės ža
lingų komplikacijų 
atakų.

Pradėkime bendrai visi svei
kiau maitintis, ėmę daugiau ci
trininių sunkų gerti, rūgusio 
pieno — pasukų gausiau naudo
ti, ir pratinkimės prie augalinių 
baltymų: pupelių, žirnių,.- Ja
ponai daugiausia minta augali
niais baltymais 
ryžių suvartoja 
serga širdies atakomis.

,1 š v a d a. Sudėtingas ir il
gas bei sunkus kelias žmogaus 
kovoje su stipriausia savo gil
tine— skleroze. Eikime medici
nos mums rodomu kėliu, visai ne
kreipdami dėmesio į visokius 
pelnagaudžius teigiančius, kad 
dar neįrodyta, jog sklerozė ri- 
šasi su maistu. Jei zinko sulfa
tas tokiam padedą, tai nėra ko 
didžiuotis , net gaišiausiam dak
tarui, kad jis nieko nežinąs apie 
tą vaistą. Taip yya su visais ki
tais . dalykais. Tik mes sergan
tieji turime tvarkytis: iš seno 
patalo keltis nerūgojant ant šio 
skyriaus, kad jis mus visus kė
lia į sveikesnį gyvenimą ne tiek 
su piliulės pagalba, kiek grįži
mu į natūralų gyvenimą, bei el
gesį. Tik labai maža dalis da- 
bar pacientų pajėgia pildyti.gy-

tritis*’ ir tuo pasitenkinę nebū
kim*: žiūrėkime, ar
neturime (gout) pasi-
reiškiančidi ^ymcių gėla. Ji 
kaip ir cholesterolis greitina 
sklerozę, nes uric acid priskre
tina gyslas. O jau su tuo ame
rikonišku persivalgymu tai tik
rai visiems reikia kartą ant vi
sados liautis. Cukraligė nėra 
mūsų draugas. Tvarkykimės su
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Susitvarkykim savus• riebalus pirm negu jie 
sutvarkys. Gyvenimo reikalavimas

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM

ENC" CLOPEDIA L1TUAN1CA
361 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TEL: (617). ^68-773Q’ VAKARE 282-275g

Visi lietuviai imkime kovoti 
su didžiausiu mūsų žudiku — 
skleroze visomis mums prieina
momis priemonėmis. Naudoda
mi gydytojo priežiūroje zinko 
sulfatą mes tvarkysimės su skle
roze visame kūne — smegenyse, 
širdyje ir kitose dalyse. Geras 
tai vaistas mums bus ir žarno
se turint žaizdas —ulcerative 
colitis pavidale. Tai tik dalis 

darbo. Reikia visais kitais bū-

Today a single gir I o | 
needs more than jusi a I 
closet full of cldtheC I 
to call her own.

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
raštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 

hr fell r; - * ,,

B .

TRUMPAI

2 Years Savings 
Certificate 

{Minimum $5.000)
msstF?
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ŽODŽIŲ KOVA DĖL PAJAMŲ 
MOKESČIO

(Tęsinys)

Mokesčių mokėtojams kaip 
tik atrodo tuo atžvilgiu geriau, 
kai konstitucija yra nelanksti, 
nes ir esant nelapksčiai konsti
tucijai sugebamą jų nugarą 
laužti visokiais naujais mokes
čiais.

Pateikiamas, naujas biudže
tus .$4.65 bilijonai dolerių, ku
ris sudarysiąs net virš 6.mili
jonų perteklių. Bet kam vals
tybei tas perteklius, tai apie 
tai nei vieno žodžio. Taip, kaip 
geram dvare geras ūkvedys, 
daro. • 1
Paskelbiamas ir socialinės glo
bos biudžetas 1970 metams. 
Tas biudžetas jau siekia $675 
milijonus arba 124 milijonai 
dolerių daugiau, kaip 1969 
metų biudžetas, nežiūrint visų 
karpymų nuo globos reikalin
gų vaikų. Raminamas!,' kad is 
tos sumos $299 milijonai bus iš 
fėderalinių fondų.

Neatsilieka ir Illinois kelių 
studijų komisija. _Ji pateikia 
planą, pagal kuri reikalinga $3 
bilijonų, arba $300 milijonų 
kasmet keliams statyti 20 me
tų laikotarpy. Lengviausias 
kelias, komisijos nuomone, iš- 
sprsti tą problemą yra pakelti 
mokesčius už benziną, auto
mobilių ir sunkvežimių regis
tracijos mokesti, leidimų mo
kesti. Ir kas svarbiausia, Įsteig 
ti kelių patikėtinių Įstaigą, ku 
ri išleistų kelių statybos bonus, 
po 250 milijonų dolerių kas
met per dešimt metų.

Bonai būtų-išperkami iš mo
kesčių, suplaukiančių Į kelių 
fondą.

Išlaidos jau*yra apskaičiuo
tos. Dabar taria žadi vėl pats 
gubernatorius. Jis siūlo Įvesti 
pajamų mokestį 4% dydžio as
meninis ir bendrovėms, nes 
valstybės išlaidos padidintos 
45%. 1969 metu balandžio 1 d. 

• - y • - -

jis taip pat siūlo pakelti para
mą pradžios ir vidurinėms val
dinėms mokykloms. Tam tek
sią išleisti daugiau kaip pusę 

' visų būsimų pajamų iš paja
mų mokesčio. Ir kad tai taip 
jo administracija numato, ka
dangi ji rūpinasi ateitimi 
vaikais.

Gubernatoriaus biudžetas 
numatė 30%. švietimui, 25 % 
kelių pagerinimui ir 17% vie
šajai globai. Paliko tik 19% 
psichiniams ligoniams, gamtos 
apsaugai, pataisos namams, 

\ Įstatymų vykdymo, priežiūrai 
ir bendriems valdžios reika
lams.

Illinois yra trečia turtingu
mu valstybė JAV-bėse, imant 
gyventojų pajamas. Bet Illi
nois 52% federalinio pajamų 
mokesčio vra sumokama 24% 
asmenų pagal Internal Reve
nue Service davinius. Kitaip 
sakant, % mokesčių mokėto
jų tesumoka tik mažiau kaip 
pusę visų federalinio pajamų 
mokesčio. Ir tai dar nerodo, 
kad tuos tris ketvirtadalius su
daro tik neturtingieji, kurie 
visai jokių mokesčių nemoka, 
o gyvena iš pašalpų.

Illinois pardavimo mokestis 
duoda 49,1% visų valstybės pa
jamų, kai vidurkis kitose vals 
tybėse tėra tik 26.8%. Kaip iš
spręsti tą vidurkio problemą 
ateina su pasiūlymu ne kas ki
tas, kaip Illinois Advokatų 
Sąjunga. Ji siūlo Įvesti vieno
do procento mokesti bendro
vėms ir asmenims, kad tokiu 
būdu tas vidurkis būtų pasiek
tas, kaip yra kitur, Logika tik
rai saliamoniška, bet ir čia vis 
tiek reikia paaiškinimų. Sa
kysim, jei pajamų mokesčio 
bus surinkta 70% visų valsty
bės pajamų, tai pardavimo 
mokesčiui teliks tik 30% ir vi
durkio problema bus išspręsta

visai lengvai. Ir Illinois vidur
kis priartės prie kitų vaLst>b<ų.

Taip pal ir Illinois Advoka
tų Sąjungos Taryba pritaria 
vienodo procento pajamų ifto- 
kesėiui. Tarybos nuomone, -tik 
toks mokestis atitinka valsty
bės konstitucijai. ■■

Tarp unijų irgi nebuvo vie
nos nuomonės pajamų mokes
čio atžvilgiu. AFL-CIO, IGįSE, 
UAW buvo priešingos vienodo 
procento mokesčiui. Tuo tar
pu Thomas J. Murray, Čikagos 
statybininkų tarybos preziden
tas, kurio unijos nariai gauna 
didesnius atlyginimus kaip-ki? 
tų .sričių darbininkai, sąk<\ 
kad .vienodo procento mokestis 
esąs teisingiausias unijos ba
riams, nes būsią mažiau gali
mybių išvengti mokesčio! Tr 
net, -jo nuomonė, nebūsią 
skylių, per kurias būtų galiųia 
išvengti mokesčių. Jis, gauda
mas riebų atlyginimą, visai'pa 
miršo, kad darbininkai ir prieš 
tai nepajėgė surasti jokių sky
lių ir tos skylės yra visai ne dė 
darbininkų interesų daromos.

PTA (tėvų ir mokytojų Są
junga^ irgi rėmė pajamų mo
kesti.. Net ir Illinois mokesčiu V - • • k . , A .» *
mokėtojų sąjunga,, kurią Su
daro biznieriai, irgi rėme'ir 
pasisakė, kad mokestis būtų 
vienodas asmenims ir bendro
vėms. j*-

Illinois Chamber of Coih.- 
mėrce yra visą laiką priešinga 
progresyviam mokesčiui. Bet 
reikia atsiminti, kad ji yra 
priešinga tik kylančiai progre
sijai, bet visada ir visur remia 
krintančią .progresiją, didėjant 
apmokestinamų pajamų su
mai. Rūmai skaitė, kad vieno
do procento mokestis asme
nims ir bendrovėms yra geriau 
siąs. Bet tie. Rūmai .taip pat no
rėjo .’biznieriams išimčių ir nu
rašymų..- . ; , j*;

Pats gubernatorius, rėmė sa-r 
vo teigimą, kodėl jis nori Įves
ti vienodą.mokestį,. aiškinda
mas, kad bendrovės faktiškai 
nemoka mokesčių, nes jos ga-

mo

baigta statyti .erdvės laboratorija-Skylab. Ji bus pasiusta į erdves 1972 metais. 
Jau ruošiami šiai kelionei technikai ir- astronautai.

escius 
dėtas

perkelti 
mokestis 

sumokamas 
kaino-

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

YOUR SAVIMfiS V©

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

up- to <- 
. $20,000. .

ON ALL PASSBOOK 
' ACCOUNTS

Chicago Savings
. ind Loan Association

INSURED

Chicago Savings and Loan Assn.
. JOHN PAKEL, Sr. Chairman of th« Board ' Mrs. PHIL PAKEL, Praakknt

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

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

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. Toes. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

linčios tuos 
vartotojui — 
bendrovėms 
vartotojų 
mis.

Tas argumentas nėra pama
tuotas. Iš tikrųjų Illinois gy
ventojai ir net i bendrovės jau 
mokėjo aukštesnes kainas, nes 
kitose valstybėse yra bendro
vėms mokestis ir tą mokesti 
Illinois gyventojai ir Illinois 
bendrovės turėjo padėti su
mokėti, pirkdami prekes: jie 
negavo pigiau prekių kaip tų 
valstybių gyventojai, kur tas 
mokestis yra. Pavyzdžiui, Ka
lifornijoj 13% : ir New Yorke 
11% valstybės pajamų yra gau 
narna iš bendrovių mokesčio. 
Bendrovės, suniokėdamos tuos 
Kalifornijos ar New Yorko mo 
kesčius, perkelia mums aukš
tesnėmis kainomis, kurie gy
vename Illinois valstybėje. Jei 
mūsų-Įstatymų leidėjai uždeda 
bendrovėms niokestĮ, tai 49 
valstybių . vartotojai padeda 
bendrovėms; sumokėti tą mo
kestį, jei los bendrovės daro 

yvartą visame krašte. Logiš 
i bendrovių mokestis galėtų 
ti ir aukštesnis, nes bendro- 
s nemoka nuo gryno pelno, 
ilstybės yra susitarusios dėl 
akėjimo formulės, pagal ku- 
l koks grynų pajamų procen- 
rturi būti apdėtas kiekvie- 
je valstjTfėje, Uždedant mo- 
stį. Formulė yra paremta 
^ų išmokėjimu,’ tarnautojų 
aičiumi ir nuosavybės ver- 
yalstybėje.: .Mokesti mokai 
tik tos valstybės, bet visos 

ndrovės, darančios bizni to- 
valstybėje. .
Pradedamas nagrinėti nau- 
5 biudžetas, Valstybės iždi- 
akas Adlai Stevensonas III 
imetė gubernatoriui, kad 
jkęsčių pajamas sumažino 
milijonais, dolerių ir išlai- 

s perdėjo 216 milijonų dole- 
L sumai. Stevensono nuomo- 
, biudžetas net numato 166 
lijonus dolerių perviršių.

Met ir senatorius W. Russel

das Ralph Smith (buvęs US se
natorius) sakė, kad toks mo
kestis yra nekonstitucinis. De
mokratai Touhy ir Choate at
sakė, kad nekonstitucingumas 
yra tik priedanga pravesti tą 
pdtį procentą visiems, nes jei 
bus skirtingos normos, tai 
respublikonai bijo, kad ateity 
bus galima lengviau pakelti 
bendrovių mokestį, jei tam są 
lygos būsiančios palankios.

Finansiniai sluoksniai to
kiam projektui irgi buvo prie
šingi. Vėl tas pats Sun -Times 
1969 m. birželio m. 23 d. įžan
giniame rašė, ir Įrodinėjo, kad 
asmenims nėra jokio praktiš
ko skirtumo, nes jei bus skir
tingas bendrovės procentas, 
asmenys mokės aukštesnes kai 
nas už prekes ir visas Įstaty
mas gali būti paskelbtas nekon 
stitucinis. Didžiajai spaudai 
pasidarė visai neaišku, kada 
kainos kyla. Jiems atrodė, kad 
Illinois valstybėje bendrovės 
kelia kainas tik tada, kada 
bendrovėms uždedamas mokes 
tis. Pagal tokią lėkštą logiką 
Illinois valstybėje tik pirmą 
kartą teturėtų pradėti kilti kai 
nos, tą mokesti Įvedus. Jei 
taip būtų buvę, kaip toji spau
da stengėsi Įtikinti, tai Illinois 
gyventojai būtų buvę laimin
giausi žmonės pasauly su pa
stoviomis kainomis ir moką 
žemiausias kainas už prekes

ne tik JAV-bėse, bet ir pasau-

(Bus daugiau)

Melrose Parkas
Melrose Parko lituanistinės 

mokyklos Kalėdų eglutė Įvyks
ta gruodžio mėn. 6 d. (sekma
dienį) 2 vai. po pietų, Sacred 
Heart parapijos bažnyčios mo
kyklos salėje. Mokiniai pasi
ruošę suvaidinti Kalėdų vaiz
deli — “Šventoji naktis”. At-

vyks į vaidinimą ir Kalėdų 
senelis, kuris vaikučius apdp- 
vanoš dovanėlėmis. Mokyklos 
vadovybė ir Tėvų komitelfs 
prašo mokinių tėvus parūpinji 
savo vaikams dovanėlių, kil
nos Kalėdų senelio bus įteiktus 
vaikams. Po vaidinimo vaikai 
bus pavaišinti minkštais gėri
mais ir saldumynais, o valINj 
tėvai ir svečiai kavute. Tė\ų 
komitetas ir mokyklos mok)'- 
lojai ir mokiniai kviečia vislip- 
menę atsilankyti ir atsivesti' 
vo mažuosius, kurie mokvkMs 
nelanko. Prašoma nesivėluoH, 
nes mažieji svečiai nemėgstami 
giau laukti. Salės adresavu
sio N. 16th Ave., Melrose Park, 
m. ' A

PADĖKA PONIOMS ’4 
1 /t

LB Melrose Parko apylinkes 
valdyba ir Lituanistinės mo
kyklos komitetas nuoširdžųįi 
dėkoja apylinkės ponioms, gu
rios aukojo pinigus maistui, 
kurios maistą gamino, puošė 
salę ir kitaip prisidėjo prie 
koncerto ir baliaus surengimą; 
Įvykusio lapkričio mėn. 14 /1. 
Eagles Hali. Kadangi suruošti 
padėkos kavutę dirbusioms./r 
aukojusioms apylinkės po
nioms susidaro patalpų sunku
mai, tai visoms ponioms 
kartą tariamas lietuviškas 
ačiū. (^t)L.

SKAITYK PATS IR PARAGlKG 
KITUS SKAITYTI :.į 
NAUJIENAS .4.

1971 Plymouth-Duster

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidjmas, ^i'
PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAff-BUNNElį 

G T X, FURY-DUSTER. ; ? A?’.

ie--
B

-‘•4?

4030 Archer Avenue — Phone
SKZaXZZZXlXSZIKIEllXlKKSIIllllllMBIVRBlf

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka dii 
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 priež 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-
nėšio pirmos.

Arrington, buvęs respubliko
nu daugumos vadas, skaitė, 
kad gubernatoriaus biudžetą 
galima sumažinti 37 milijonai 
dolerių.

Pajamų mokesčio projektas 
pradedamas svarstyti Spring- 
fielde įstatymų leidėjų. Sei
melis norėjo apdėti visus 3% 
mokesčių, asmenis ir bendro
ves. Bet demokratų opozicija, 
vadovaujama atstovo Clyde 
Choate (D-Anna) buvo prie
šinga vienodam .procentui ir 
toji opozicija laimėjo.

Didžioji spauda visą laiką 
rašė ir propagavo, kad tik toks 
vienodo procento mokestis bū
tų visiems, asmenims ir ben
drovėms. Sun-Times net savo 
1969 m. birželio m. 18 d. įžan
giniame rašė, kad atstovo Cho
ate pažiūros yra demagoginės 
ir trumparegiškos “iš gilių 
Illinois pietų”.

1969 m. birželio m. 19 dieną 
demokratai pasiūlė 2 ir 4 pro
centų mokestį. Bet respubli
konai sakė — ne. Senato va-

UNIV

PER ANNUM v - » t
ON SAVINGS CERTIFICATE? 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
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ApdrautH lid $20,008,
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KATALIKU FEDERACIJOS KONGRESAS 
40 metu jubiliejinis seimas su 35 dalyviais, 

Įskaitant valdybą, delegatus ir svečius

Lietuvoje premijuojami chuliganai
Rusų okupuotoje Lietuvoje sudaryta vadinamoji 

“tarybų” valdžia. Josios priešakin pastatyti lietuviai ar
ba sulietuvintomis pavardėmis rusai. Ministras pirmi
ninkas — lietuvis, ministrai lietuviai, bet kiekvienos mi
nisterijos ministro pavaduotojai yra iš Maskvos atsiųsti 
specialistai, kurie šokdina lietuvius taip, kaip karo me
tu vokiečiai šokdino Norvegijos kvislingą.

Lietuvos “tarybinė” valdžia paruošė, pasirašė ir 
paskelbė visą eilę Įstatymų. Iš pirmo žvilgsnio žiūrint, 
tie Įstatymai atrodo visiems vienodai turėtų būti taikomi, 
o krašte turėtų būti pakenčiama tvarka. Nelaimės pra
sideda, kai niekas Į tuos “tarybinius” Įstatymus nekrei
pia dėmesio, bet sauvaliauja. Sauvalė krašte tokia didelė, 
kad net patys valdovai turėjo susirūpinti.

Vadinamoji “tarybinė” valdžia parinko Kaišiado
rių rajoną, kad iškeltų viešumon nusikaltimus ir parody
tų juos visam kraštui. Darban buvo Įkinkyta Kaišiadorių 
rajono prokuratūra, milicija, teismas, partija ir visi 
valdžios atstovai. Iš Vilniaus suvažiavo Įvairių ministe
rijų atstovai, tyrinėjo įstatymų laužymo klausimą ir kė
lė viešumon rajone vykstančius nusikaltimus.

Kaišiadorys, kaip žinome, yra pusiaukelėje tarp Vil
niaus ir Kauno. Kaišiadoryse visais laikais komunistai 
stengėsi sudaryti jačeikas, bet jiems nesisekdavo. Dar
ban jie Įkinkydavo labai žemos moralės, žmones, todėl po
licijai labai lengva būdavo patirti komunistų sąstatą ir 
sekti jų veiklą. Nepriklausomos. Lietuvos laikais Kaišia
dorių policijai buvo pažįstamas kiekvienas girtuoklis, 
klijuojąs atvežtus kompartijos atsišaukimus. Įdomu, kad 
su okupantu ir šiandien dirba žemiausios dorovės ele
mentai, gyvenantieji Kaišiadorių rajone, šitokios nuo
monės priėjo ne Naujienos, bet paskelbė patys komunistai.

Į Kaišiadoris nusikaltimų aiškinti atvažiavo “tary
binės” - respublikos prokuroras A. Kerelis. Jis atsivežė 
kelis Vilniaus Universiteto sovietinės teisės dėstytojus. 
Buvo atvežtas Andrius-Bulota, V. Nekrašas, R. Greičius. 
Viso tyrinėjimo priešakin pastatytas vietos kompartijos 
atstovas ir juridinės konsultacijos vedėjas J. Grodnickas.

Suvažiavusių “tarybinių” teisininkų klausėsi Įvairūs 
“liaudies tarėjai”, “draugiškų teismų” nariai, kažkokį 
“liaudies draugovininkai”, “liaudies kontrolės” grupių 
nariai, kadrų skyriai, partijos nariai ir vietos prokura- 

-• tūros ir dirbtuvių darbuotojai.

Kiekvienas atvažiavęs valdžios atstovas aiškino vei
kiančius Įstatymus ir kėlė viešumon Kaišiadorių rajone 
vykstančius nusikaltimus. Kaišiadoriečiai valdytojai ga
lėjo klausti prokuroro, kaip suderinti gyvenimo tikrovę 
su popieriuje rašytais Įstatymais. Tikrovė buvo pasibai
sėtina. Kaišiadorių rajono kompartijos sekretorius V. 
Kardamavičius bandė aiškinti sukviestiems ir suvažiavu
siems, kas yra padaryta “teisėtvarkos” srityje, bet iš
kelti faktai jo pagyras pavertė niekais. Įdomiausią pa
reiškimą padarė K. Arlauskas, vidaus reikalų ministeri
jos teisių skyriaus viršininkas. Jis kaišiadoriečiams pa
sakė:

“Ne visuose kolektyvuose teisėtvarkos pažeidė
jams sudaroma nepakantumo atmosfera. Chuliganų, 
girtuoklių pavardes galima rasti premijuojamųjų 
sąrašuose. Jie pasiunčiami Į kuronus, paliekami ei
lėje butams gauti. Kam tokios privilegijos nusikaltė
liams?” (Tiesa, 1970 m. lapkričio 21 d. 3 psl.)
Kaip chuliganai ir girtuokliai būdavo Įkinkomi Į 

kompartijos darbą nepriklausomybės laikais, taip tie 
patys chuliganai ir girtuokliai stovi kompartijos veiklos 
priešakyje ir šiandien. Padorūs žmonės su komunistais 
nebendradarbiauja, sąžinė jiems neleidžia. Be chuliganų ir 
girtuoklių pačioje Rusijoje negalėjo apsieti Leninas, taip 
be chuliganų ir girtuoklių negali apsieiti ir Kaišiadorių 
komunistų partijos vadovybė. Chuliganai ir girtuokliai 
komunistams reikalingi ,ir kituose okupuotos Lietuvos 
rajonuose.

Vidaus reikalų ministro atstovas K. Arlauskas kai
šiadoriečiams pasakė, kad Kaišiadorių rajone chuliga
nams ir girtuokliams duodami butai ir jie siunčiami 
Į kurortus,. o ar Vilniuje kompartijos nariai tokių privi
legijų neturi? Vilniuje naujus butus gauna tiktai kom
partijos nariai, pasižadėjusieji į partiją įstoti, arba krei
vai liudijusieji prieš savo brolius ir seseris. Kas Vilniaus 
kompartijai paslaugų nepadaro, tas Vilniuje naujo buto 
negaus..

O kaip yra su pensijom? Paprastas darbininkas, vi
są gyvenimą išdirbęs, gauna 12 rublių mėnesinę pensiją, 
tuo tarpu' kompartijai pasidarbavęs chuliganas ar gir
tuoklis gauna “personalinę pensiją”, dešimtį kartų di
desnę už įstatymais nustatytą. Kaip su teise pirkti ge
riausias prekes nupigintomis kainomis? Tokias privile
gijas turi tiktai kompartijos nariai ir partijai naudingi 
chuliganai.

Kol krašto įstatymai ne visiems bus vienodi, kol ko
munistai turės dideles privilegijas, tai chuliganai važiuos 
Į kurortus, o paprastas lietuvis darbininkas vargą vargs.

Apie ši Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos kongresą, 
kurį “Draugas” kukliau pavadi
no seimu, tenka pasakyti, kad 
tai buvo patetiškas vaizdas, kaip 
ta institucija pramiegojo popie
žiaus Jono XXIII “aggiornamen- 
to” sukeitus gaivinančius skers
vėjus du tūkstančius metų se
name Katalikų Bažnyčios pasta
te.

Čia nėra mažiausio noro jaus
ti pasitenkinimą dėl tokio nebe- 
nuslepiamo nuosmukio. Bene I 

visų, mūsų organizacijų išeivijo
je mažėja kiekybė, o su kiekybe 
mažėja ir kokybė, bet kad tiek 
tragiškai būtų sumažėjusi ta, 
kuri iki šiol garsiai gyrėsi esan
ti pašaukta omnia restaurare in 
Christo, ir pašaliniam liūdna ma
tyti..

Per “kongreso” atidaromąjį 
posėdį, praeitą, šeštadienį, lapkr. 
28 d. ,šv. Marijos Mergelės Gi
mimo parapijos mokyklos spor- 

Į to salikėje žmonių apytikriai bu- 
I vo: apie 20 kunigų, 5 moterys ir

kita tiek civiliai apsirengusių 
vyrų. Sekančią dieną, sekmadie
nį, svarbiausią jubiliejinio kon
greso dieną, su visa valdyba, de
legatais ir svečiais buvo 35 žmo
nės. Išeina, kad Federacija per 
40 metų savo gyvavimo neužsi
dirbo nė po vieną žmogų kiekvie
nam savo pravegetuotam me
tui

Nors skelbta pradžia 10 vai., 
bet belaukiant daugiau delegatų 
ar svečių atėjo ir pusiau vienuo
likta. šeimininkui kun. Zaka
rauskui trumpu žodžiu pasveiki
nus seimą, į prezidiumą pakvies
ti Dr. Darnusis, Dr. Šimaitis, Dr. 
Danilevičius. “Viso pasaulio” 
federacijos pirm. Kleiva pirmi
ninkavimą perleido Dr. Šimai
čiui ir prasidėjo priešpietinės 
dienotvarkės vykdymas, būtent 
sveikinimai, prelato Balkūno pa
skaita “Federacijos ateitis” ir 
buvusių keturių Federacijos 
pirmininkų pasisakymai. Algiui 
Regiui pasiūlius, priimta, kad 
po pasisakymų būtų diskusijos.

Pirmos dienos veikla

Vyskupui Brizgiai paprašius 
kongresui Dievo palaiminimo, 
kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
Daužvardis, kurs pasisakė jau 
buvęs federantas, pareidamas į 
konsuliarinę tarnybą. Tuomet 
Federacija buvusi veikliausia. 
Deja, sumenkėjo, gal pasenome, 
teisybę pasakė jis, pabrėždamas, 
kad reikalai nesensta ir nema
žėja, štai kad ir šiandien, kada 
mūsų tautietis Laisvės šalyje 
siekęs laisvės, buvo rusams žiau
riausiai išduotas. Perbėgęs į JAV 
valdišką laivą legaliai jis jau 
buvo -JAV-bių teritorijoje, bet 
čia buvo leista rusams jį mušti, 
suraišioti ir jėga išsivedus ati
duoti į NKVD nasrus, šio lietu
vio žvejo dalia yra visos Lietu
vos dalia. Juk visa Lietuva pa
našiai yra suraišiota, mušama 
ir kankinama už tai, kad neken
čia vergijos, o trokšta ir siekia 
laisvės.' ' *

Toliau sveikino delegatas iš 
Toronto kun. Barius, Federaci
ją papeikdamas ir siūlydamas 
“pasitaisyti” ir daryti “ką nors 
nauja”.' Dr. Šimaitis nuo Alto 
priminė ;ką tik įvykusį sukre
čiantį faktą, kad -pirmą kartą 
Amerikos istorijoje buvo bude
liams grąžintas nuo jų ištrūkęs 
ir jau laisvės teritorijos ribas 
pasiekęs žmogus, mūsų tautie
tis lietuvis. Dar sveikino Leo
nardas šimutis nuo ALRKS, 
švedas nuo ALB Chicagos apy
gardos ir vienas kunigas, paste
bėdamas, kad F. buvo užmigusi, 
skatindamas ją atsibusti.

Ilgiau užtruko prelato Balkū
no paskaita, tikriau pasipasako
jimas apie Federacijos ir sa
vo praeitį. Jis nupasakojo, kaip 
dar prieš 43 metus Bostone, bū

I damas jaunas kunigėlis, jis jau 
skaitęs referatą, kaip reikia ka- 

‘ talikiškai veikti ir beveik tais 
pagrindais buvusi pati F. pagrįs
ta. Federacija savo laiku buvu
si gana karinga ir su liberalais 
bei socialistais net kalbėtis ven
gusi, pati apimdama arba skver
bdamasis į įvairios veiklos sritis. 
Tačiau tremtiniams į JAV pra
dėjus plūsti. Federacija šiems 
pradėjusi užleisti vieną veiklos 
sritį po kitos ir apsileisti. Esą 
jau 25 metai (tokio apsileidimo} 
ir ar nelaikąs esąs pakirsti. Prel. 
Balkūnas pirmasis šiame susi
rinkime priminė tą popiežiaus 
Jono XXIII nukaltą sąvoką aggi- 
omamento, išversdamas lietu
viškai kaip šiandienėj imas ir 
kviesdamas Federaciją iš pra
eities eiti į dabartį ir pradėti 
šiandienėti, tai yra žiūrėti į gy
venimą gyvųjų akimis. Tik kai 
priėjo prie būdų ir metodų, kaip 
nuo gyvenimo atsilikusiems į 
gyvenimą grįžti, prelegentas, 
atrodo, gerokai pats pasimetė, 
siūlydamas visokių nerealių ir 
ne šiandieniškų sumanymų, kad 
dėl vieno tokio pasiūlymo net 
Chicagos Lietuvių Tarybos pir
mininkas kun. Stašys jį vėliau 
sukritikavo. Bepropaguodamas 
apaštalavimą ir siūlydamas Fe
deracijai ateityje tuo apaštala
vimu verstis, prelatas pasiūlė, 
kad Federacija savo apaštalavi
mo dvasią galėsianti* skleisti per 
Alto skyrius. Kultūrinę veiklą 
jis siūlė palikti ALB. ..

Antanas Rudis, kaip buvęs F. 
pirmininkas, papeikė lietuvius 
kunigus, kad jie tik trukdą ir 
kehkią F. veiklai, savo teigimui 
pacituodamas net popiežių H jų 
XII, kurs pasakęs, kad kunigai 
net patys sau trukdo, -

Inž. Rudis Ssiūlė Amerikos 
lietuviams imti pavyzdį iš pir
mųjų imigrantu pilgrimų ir 
susispietus į savo “Mayflower” 

s energingai ginti savo kalbą, 
papročius ir tikybą.

Dr. Adolfas Darnusis buvo 
pirmas ir bene vienintelis šia
me susirinkime optimistas, pa
reikšdamas, kad “viskas eina 
gera kryptimi” ir pagirdamas 
prel. ’Balkūną, kad pasiūlė 
kultūrinę veiklą palikti Bend
ruomenei. Esą, Federacija tu
ri koncentruotis Į parapijas ir 
per jas veikti. Jis pabrėžė,- kad 
Amerikoje bandyta tautybių 
tirpymo katilo į (Melting Pot) 
politika visiškai nepasisekė, 
tautybės savo dvasinėmis sa
vybėmis gyvai reiškiasi, kles
ti, taigi ir mes lietuviai negali
me nei leistis tirpdomi, nei jaus-
tis užsidarę gete. Kleiva pade
klamavęs, kad “per pasauli 
keliauja lietuvis katalikas”, 
kurs norįs kur nors Įtilpti, 
kaip nors Įsijungti, pasiūlė, 
kad Federacija turinti ieškoti

“didžiojo sutarties kelio”, ne 
bendradarbiavimo, bet sutar
tinės veiklos. •

DISKUSIJOS

Kadangi iki pietų pertraukos 
laiko mažai bebuvo, tai disku
sijos buvo trumpos, tik A. Re
gis spėjo ilgėliau šnekteli.

Dr. Danilevičius patarė, kad 
Federacija turinti būti centri- 
fugalinė jėga organizacijoms 
su dviem funkcijomis — lietu
vybe ir apaštalavimu, ir turin
ti eiti į parapijas veikimo ke
liu ir apaštalaujant.

Kun, Urbonas drąsiau ir at
viriau pasakė tai, ką, atrodo, 
bene visi čia susirinkusieji 
jautė, pareikšdamas, kad Fe
deracija turi arba atsijauninti 
“sušiandienėti” arba pasitrauk 
ti ir amžinatilsį sugiedoti; ji 
nėra parapijų organizacija.

Pasauliečių Komiteto lietu
vių teisėms šv, Kazimiero ka
pinėse pirmininkas Algis Regis 
teigiamai pasisakęs dėl prel. 
Balkūno iškelto aggiornamen- 
to (sušiandienėjinio, atsinau
jinimo) reikalo, pareiškė, kad 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos vardu besitituluo- 
janti ši organizacija ne tik ne
išgirdo savo Bažnyčios galvos 
šaukimo keltis ir sušiandienė
ti, bet neatsibudo net, kuomet 
visur aplinkui, lietuviai katali
kai buvo apiplėšiami ir skriau 
džiami. Regis priminė lietuvių 
vaikams lietuviškos komuni
jos išplėšimą, parapijų ir ka
pinių apiplėšimą, naujausiai 
Šv. Mykolo lietuvių bažnyčios 
Chicagos šiaurinėje dalyje, ne 
tik bė lietuvių leidimo, bet ir 
be jų žinios, uždarymą ir švem 
tenybių Bei inventoriaus išga
benimą. Ką Federacija darė? 
Ji pasiliko ramiausiai tylėti- ir 
miegoti. Dėl Kazimierinių iš
niekinimo Chicagos lietuviai 
masinius protestus rengė; to
kiame Ford City kelių tūkstan
čių žmonių minia salėje netil
po, net amerikiečių spauda ir 
radijas. garsiai pakartotinai 
atsiliepė, bet Federacijos ne
simatė nė ženklo... Deja, pir
mininkaujančiam pradėjus su 
ilgesiu žiūrėti į laikrodėli ir 
dr, Jeromei dideliu balsu visus
pakvietus pietų, kalbėtojas, 
susirinkimui gyvai plojant tu
rėjo savo filipikas nutraukti 
nebaigęs. J. Pr.

(Bus daugiau)

• Filipinuose už. vaiko per
vežimą mokama ne pagal jo am-
žiu, o pagal svorį.

• Olandijoje prieš keletą me
tų uždraustas naktinis kepyklų 
darbas: mat, gyventojai turi 
valgyti tik šviežią duoną.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kutenu, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.
Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktĮ plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
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Grupei gulbių slinkiai pasikeliant nuo vandens tolimes 
niam skridimui, jų pirmieji, vandens paviršių plakan
tys sparnų suplasnojimai sukeldavo toki stiprų šlame
sį, kail atrodydavo, jog pasikėlęs viesulas iš kažkur 
atšvilpia per marias. Tas pats ūžesys būdavo girdimas 
ir joms ir vėl kur nors Į vandeni nusileidžiant.

Gulbės Karklės Įlankoje kas pavasari svečiuoda
vus apie dvi savaites. Tuo metu jos maitindavosi nen
drių ir vandens lelijų šaknimis, betirpstančių ledu iš
keltomis iš dugno. Stebėjimai parodė, kad poilsiau- 
damos gulbės ir į poras sueidavo, nes Į tolimesnę kelio
nę į šiaurinius peikiu rajonus ten lizdus krauti ir perė- 
tis jos jau išskrisdavo poromis. Rudens metu Mainus 
matydavo tas gulbes skrendant atgal i šiltesnes sritis, 
bet jos tada nesusiburdavo į didesnius pulkus, skris
davo visada atskiromis šeimomis.

Senis žvejys Dangeiaitis yra Mainui pasakojęs, kad 
jo jaunystės dienose, gal būt, apie 1870 metus, lauki
nės gulbės perėjosi ir Karklės apylinkėse. Tada Gau- 
rynės Įlankos galas, vadinamas Plačiuoju, buvo van- 
deningesnis, ne taip užakęs kaip šiuo metu, čia kas

Briedžiu dvikova Pamario miškuose v

metai prisilaikydavo kelios laukinių gulbių poros, ku
rios nendrynuose turėjo savo lizduš. Vienas bernas 
būk tai buvo prislinkęs prie gulbių lizdo ir šios, lizdą 
begindamos, nukando jam pirštą.

Pamario pievų krantai prie Karklės buvo statūs. 
Čia anksti suželdavo vešli žolė, į kurią pasiganyti nu
sileisdavo būriai laukiniii žąsų. Pamary buvo toks Lie
kų (gal Lieknų) Kampas (vok. Lokerorter Ecke). Ten 
besiplečiančios Užliekių pievos (Uschlokwiesen) bu
vo toli nuo sodybų, Įsispraudusios pamary tarp miško 
ir tose pievose laukinės žąsys dažnai lankydavosi. Jos 
į čia atskrisdavo dideliais pulkais, nes jų Čia niekas 
netrukdydavo ir nebaidydavo^ nebent atsitiktinai 
pasimaišiusi lapė, užsigeidusi žąsienos paragauti. Iš 
tolo jas stebint tekdavo su nuostaba konstatuoti, ko
kios jos žvalios būdavo, kaip rūpestingai jos užtikrin
davo visa būrio saugumą ir kokia gili drausmė bei su

siklausymas jų tarpe viešpatavo. Kiekvienas žąsų bū
rys savo aplinkoje išstatydavo pavienes žąsis, kurios 
eidavo sargybinių pareigas ir stebėdavo aplinką aukš- 
fai pakėlusios savo galvas. Bet koks pavojos tų sargy
binių gagenimu tuojau būdavo pranešamas jų bend
ruomenei. .* , ; * ' ' , ’

Balandžio mėnesy pasėjus avižas, tos laukinės žą
sys užsimanydavo aplankyti ir avižų laukus, į kuriuos 
jos įšokdavo daugiausia pavieniai, savo pačių atsako
mybe. Nakvoti jos visada sutūpdavo marių vandenyse. 
Orams atšilus, jos trikampio formacijomis pasikelda- 
vo į padanges ir garsiai girksėdamos traukdavo tolyn į 
šiaurę ir Į rytus.

Pelkėtuose ir sunkiai prieinamuose pamario miškų 
užkampiuose perėdavosi ir gervės. Jos mėgdavo gy

Pamario gamtovartdit. Ksltokas tarp Karklės Ir Kainininku.

venti atskiromis poromis ir nesibūriuodavo į didesnes 
bendruomenes. Ragu vadinamame miško kampe kas 
metai perėdavosi po kelias gervių poras. Jos susipo
ruodavo anksti pavasarį. Tada ankstyvais rytmečiais 
miškas skambėdavo nuo jų trimitavimo, patinui šau
kiant patelę į porą ir jai iš kito miško, kampo atsilie
piant tai gilesniu, tai aukštesniu balsu. Rytmečio ty
loje jų ta sutartinė skambėdavo lyg pačios gamtos ža
dinimas iš po žiemos miego.

Tuos išgyvenimus prisimindamas, Mainus sako, 
kad per keturis metus, praleistas po karo rusų belais
vių stovyklose Karklėje ir Lajoje, jam nebeteko nei 
pavasario nei rudens metu ir išgirsti nei laukiniu gul
bių, nei žąsų, nei gervių. Gal jas rusai iššaudė, o gal 
jos kitas vietas, pamėgo. {Bus daugiau)
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-R. ANNA BALIONAS
AJCiŲ AUSŲ S OS i £ S

(R GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKTNHJS 

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

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

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. DALUKAS
akušerija ir moterų liuos

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-bU12

Telef.: PRospect 8-1717^

DR. S. B1EŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną ’po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
. Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
< OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penKtadienį nuo 1—5, tree. 

ir. šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optemetristas.

DR. EDMUND E. CIARA
z/v7 w. otsr oitieci

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—±, ‘—9, antram, penkt. lu—4, ir 

seštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtai 5—8, 
‘J______ antrad. 2-—4. T

x, ; J. Ofiso tek; HE 4-1818 arba RE^7-9700 
Rezidencijos: PR 6-98C1 * ~1 '

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 ll’ir nuo 4 iki 8, o šešta- 
, dieni nuo 9 iki 12 vai 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses” <
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. felu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET
* Ofiso telef.: HErrHock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

(POTRAMENT AS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G UŽ AUSKŲ_
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA*

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
---------------- ----------------------

GRADINSKAS
25 INČŲ 

SPALVOTA TV UŽ 

ŽEMĄ KAINĄ
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

AT1D. S E KM. 11—4

MOVI H G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

j 823 West 34 Places
Tel.: FRontier 6-1882

kpERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60629

t- — - -........■-.........-J

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą-ir jau 
nuvežė virš 20 gnipių. Ateinančią va
sarą jis. organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckiėnė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)

Pigūs automobiliu draudimai. I
>— ___ _________ V

A. T V E R A $ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941
*>___________________ ' _ ___ j

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
J s. Namų, automobi- 

\lių. gyvybės, svei- 
{ you*’f ) kates ir biznio.

Patogios išsimokė- 
bjr jimo sąlygos.

J? BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 

-

Aną dieną
MŪSŲ ŠIMTAMeciaI
aplankiau Mar- vien prisiminė dabartinis Dė-

santvarka. Vi

sų nelaimių priežastimi buvęs 
“kapitalizmas**, labai išnau-

KEMKHt TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIEMtSE”

quette Parke gyvenantį šimtą-Į 
mėtį mūsų senelį Vincą Katke
vičių. Jis gimė 1871 metais. 
Jam dar reikia 9 mėnesių iki 
šimtinės. Esu tikras, kad jis 
šimtinės sulauks. Mes visi ga
lėsime tą šventę švęsti.

Į šią brangią šalį jis atvyko 
eidamas 22-trus metus. Tai 
buvo 1893-čiais metais. Jis bu
vo nepaprastai geras žmogus, 
bet bemokslis. Visą savo gyve
nimą jis dirbo paprastą darbą. 
Vienoje bendrovėje jis išdirbo 
67 metus.

Jis buvo vedęs daugeliui pa
žįstamą Katryną Katkevičienę 
mirusią prieš 7-nis metus. Da
bar senelis gyvena prie žmo
nos sesers, našlės Elenos Bu- 
činskienės. Katkevičius, būda
mas jaunas, sudarė sąlygas 
Bučinskienei atvažiuoti j šį 
kraštą.

Nuo atvažiavimo dienos Vin 
cas Katkevičius visą laiką gy
veno Chicagoje. Senelis dabar 
nusiskundė, kad kojos jau ne 
tokios stiprios, neleidžia jam 
vaikščioti. Anksčiau jis išeida
vo į Marquette Parką pasivaikš 
čioti, o dabar sėdi antrame 
aukšte ir laukia, kada žmonos 
sesuo grįš iš darbo. Jis labai 
mėgdavo su senais pažįstamais 
pasišnekėti, bet dabar ir to 
negali padaryti. Gal ir pažįs
tamų nedaug teliko.

Kiek aš .patyriau, Chicagoje 
yra ir daugiau šimtamečių se
nelių. Dažniausiai jie gyvena 
vieni, niekam nesiskųsdami. 
Jie žino, kad skundas nieko 
nepadės. Gyvenimas taip jau 
surėdytas. Nesiskundžia ir 
Vincas Katkevičius. Jis gyve
na 6618 S. Sacramento. Džiau
giasi, jei turi su kuo praeitį 
prisiminti ir pasikalbėti, kokia 
gali būti netolima ateitis. Man 
buvo labai malonu su juo pasi
keisti mintimis apie senus, bet 
dar netokius jau tolimus laikus

PATARĖ “KOVOTI” Už 
ŠIMTĄ METŲ

Bekalbant apie šimtamečius 
senelius su Katkevičium, mud

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
Į 2934 West 63rd St.
į Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

r - --------------------------------------------- >

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

r Telef. 434-4660

Call: Frank Zapolis 
3208Vz W. 95th St. 

GA 4-8654

age CWWfr Compaq

r . ...................

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

dės šerno kalnelis Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Prieš 52 
metus jis buvo tuščias, ten dar 
nesimatė paminklų. Kapų puo 
Šimo Dienomis ten būdavo ruo 
šiamos iškilmės. Vienų tokių 
iškilmių metu vienas labai kar 
štas' kalbėtojas apgailestavo, 
kad miršta labai jauni žmonės. 
Jam atrodo, kad kiekvienas 
vyrats turėtų gyventi bent šim
tą metų.

Žmonės negyveno šimto me
tų todėl, aiškino tas “revoliu
cionierius”, kad buvo įvesta*

dojąs žmones ir per anksti juos 
nuvarąs į kapus. Kalbėtojas 
gana ilgai draskėsi po estra
dą, susirinkusieji klausėsi, bet 
visi jautė, kad kažko trūko, 
kažkas buvo persūdyta. * Aš 
pats klausiausi. Tai buvo pir
mas toks susirinkimas, kurį aš 
lankiau. Kalbėjo J. Kukutis, 
turėjęs statybos biznį ir išnau
dojęs darbininkus. Jis reika
lavo, kad būtų laidojami tiktai 
šimtą metų, sulaukę lietuviai.

(Nukelta į 6 psl.)

UPfTiS DRAUGIŠKO Klube priel- 
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 4 cL, 8 vai. vak. TaF 
man Avė. Nariai-rės esate kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir bus renkama 1971 m_ 
klubo valdyba. Po susirinkimo bus 
vaišės. ' A. IC rašt.

UPYTES DRAUGIŠKAS Klubas 
rengia linksmą šokių vakarą šeštadie
nį, gruodžio 5 d. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 7 vaL vak. 
Upytės Valdyba ir Komisija kviečia 
visus atsilankyti. Gros Tony Walluno 
orkestras, veiks įvairių valgių ir gė
rimų bufetas. Bus dovanų laimin
giesiems. A. rašt.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
Klubo priešmetinis susirinkimas Įvykę 
antradienį gruodžio 1 d. 8 v. v. Tai- 
man salėje, 4500 So. Talman Avenue.

Nariai-ės, jūsų gausus atsilankymas 
yra būtinas, nes bus renkama 1971 
m. klubo valdyba ir daug kitų svar
bių reikalų aptarti.

Po susirinkimo įvyks draugiškas po
būvis su vaišėmis. A. K., rast.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Bridgeporto Lietuvių Namų Savi
ninkų D r-jos priešmetinis susirinkimas 
bus antradienį, gruodžio 1-mą, Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St.. 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ir narės kviečiami į susirinkimą, 
nes bus rinkimas valdybos 1971 me
tams ir taipgi yra daug svarbių rei
kalų, po susirinkimo bus vaišės.

A. Kaulakis, rast

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

RAUDONOS ROŽĖS Pašalpos Klu
bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio 4 d., 7:30 v. v., 
Liberty svetainėje, 14th St, ir 49th 
Ct., Cicero. Nariai prašomi dalyvauti 
paskutiniame ; susirinkime šiais me
tais sėkmingai užbaigti savo rūpes
čius ir su pasiryžimu sutikti Naujus 
1971 metus, i K. P. Deveikis

SLA 301 KUOPOS narių priesmeti- 
nis susirinkimas bus trečiadienį, 
gruodžio 2 dį 7:30 v, vak., Liberty 
svetainėje, 14th St. ir 49th Ct., že
mutinėje salėje. Nariai malonėkite 
dalyvauti, ne^ tai paskutinis susirin
kimas šiais metais — užbaigimas vi
sų reikalų. Išsirinksime naujus kuo
pos pareigūnus sekantiems metams 
ir aptarsime naujus ateities planus.

K. P. Deveikis

SLA 36-tos KUOPOS priešmetinis 
susirinkimas jbus gruodžio 2-rą d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St, 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai ir narės kviečiami į susirinki
mą, nes bus ivaldybos rinkimas 1971 
metams. Be to, turėsime ir daug ki
tų svarbių reikalų aptarti.

A. Kaulakis, rast.

ERŽVILKO DRAUGIŠKO Klubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 2, 1970 m. Venge- 
liauskienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Nariai prašomi gausiai atsilan
kyti, nes bus duotas raportas is me
tinio baliaus. Bus 1971 metų valdy
bos rinkimas ir yra daug svarbių kitų 
reikalų. Po susirinkimo bus vaišės. 
Susirinkimo pradžia 8 vai. vakaro.

Nut. rast

LIETUVIŲ MOTERŲ Piliečių Ly
gos priešmetinis susirinkimas ^įvyks 
sekmadienį, gruodžio 6, 1970 met 1 
yaL popiet Lietuvių Auditorijos ma
žojoj salėje. Narės prašomos atsilan
kyti, bus išduotas raportas apie įvy
kusį Bunco; rinkimas 1971 metų val
dybos ir labai daug svarbių reikalų, 
kurie turi būti aptarti galutinai per 
šį susirinkimą. Po susirinkimo bus 
kalėdinės vaišės. E. McNamee

CHICAGOS LIETUVIŲ Brighton 
Parko Moterų Klubo priešmetinis su
sirinkimas įvyksta ketvirtad., gruo
džio 3 d., 1970, 8 vai. vak. Vengeliau- 
sko salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
rės prašomos atsilankyti, nes bus ra
portas duodamas apie įvykusi metini 
balių, rinkimas 1971 metų valdybos 
ir daug svarbių reikalų turi būti šia- 
me susirinkime nubalsuota. Po susi
rinkimo bus vaišės. Nut» rast.

■■ I -r s. ~ i

Buvusio Susisiekimo ir Krašto Apsaugos ministerio

Kurt. pulk. Jono Variakojo žmonai

IM
mirus, gilią užuojautą reiškia Velionės sūnums — Kurt. inž.

<’ . ’ •' I..- •_ ... j.;.. ... ..

Jonui Variakojui, arch. Lukui Koncei, jų šeimoms, gimi-

nėms, artimiesiems, ir kartu liūdi

LIETUVOS EV. REFORMATŲ KOLEGIJA 
Iv

ir CHICAGOS PARAPIJA

CASSIMIR IVANAUSKAS
Gyveno 6643 South Fairfield Ave.

Anksčiau daug mėty gyveno 18-je kolonijoje

Mirė 1970 m. lapkričio 29 d„ 2:15 vai. popiet, sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Smilgių parapijoj.

Amerikoje išgyveno 68 metus.
į Paliko nuliūdę: žmona Pranciška (Janušauskaitė), sūnus Albertas, 

marti Lucy, duktė Elena, žentas Alfonsas Alekno, 5 anūkai, giminės — 
I Jurgis Janusaitis su šeima, Cecilija Janušauskienė, Mondeikių, Varnių, 

Kutz, Tamasonių ir Petrauskų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko seserų vaikai ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Vietoje gėlių šeima pageidauja aukoti Lietuvių Fondui.

Trečiadienį, gruodžio 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus Laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. -

Visi a. a. Cassimir Ivanausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, duktė, giminės.

Laid. Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.
' wnwioiiriin^^ 'o j ir. uii.. ujuiijui įltl

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG -VROEGH FUNERAL 

HOME

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
LEONARD FUNERAL HOME

10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois

Turime šermenims vietos kitose Chicagos dalyse ir prie- 
miesciuose. Jei nonte gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.
»

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

PETKUS I
— -

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME Į

V»1>7 ' 2533 W- 71st Street I
j. Telef.: GRovehill 6-2345-6. I

1410 So. 50th Avė., Cicero Į
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
SI TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS !
I AIKŠTĖ AUTOMOBELLAMS PASTATYTI

J J

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

^4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvią
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC
DALYSE

I

i

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, I LU— TUESDAY, DECEMBER 1, 1970



i Videns atsarga Pietų Kalifornijoje
Pietinę Kaliforniją aprūpinti 
vandeniu reikia laikyti visos Ka
lifornijos reikalu, o ne palikti 
vien Pietinei Kalifornijai savo 
Jėgomis vandeniu apsirūpinti.
Valstybė- sudarė projektą, at-

SPerlę metu Pietų Kalifor
nijos re n toj ai buvo baugina
mi, jo>ritruks vandens, žmo- 
tnių vajimui tinkamą vande- 

'' nį. Lūsigelės it kit£ beveik dy- iknmosįsikūrę.- miestai gauna 
Įjš toliiš Colorado upės ir iš 
šfiiera svada kalnų sutirpusio 
Sfeniegoinalais atvesto į pietinę 
Z.Kalifoją. šiek tiek Los An- 
^ipeles istui vandens gaunama 
|ir iŠ vinių požeminių šaltinių, 
r bet tąik, kaip sakoma, lašas 
| jūron, raitant, kad toji jūra 
|yra tiėlijonai žmonių, kasdien 
.•savo nuošė ar industrijoje 
įtvandemaudoją.
| Ilginėtus ėjų Kalifornijos 
į ir Ariios ginčas, kiek katra 
fvalstyi gali iririti vandens iš 
lĮCbioraupSs, kuri vietomis yra 
.•natūraiena, skirianti tas val- 
v stybesAnzona turi taip pat 
^Oiemaždykumų, kurias šudrė- 
jkinus nė būtų derlinga. Vie
šinąs diąusių Arizonos projęk- 
ttų — srękinti Phoenix ir Tuc- 
•son hitų ' rajonus. Amerikos 
^aukselaame' teisme-1 Kalifor- 
^Ijosmrižpnošvandens ginčas 
£išgpręš: palankiau Arizonai it 
i'jai ^eraaųgiaų1 Colorado upės 
.»vandęi
t Denratąš .gub. Pat Brown 
•buvo uhęš- tokią poziciją, jog atsargų užteks gal visam pus-

ANN APRŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių
?? f’’/pagerbti-išleista nauja knyga

Antanas Rūkas

Skalai scenai 
į BUBULĮS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kl viršeliai, s > Kaina $4.00
-- '4

SGa&i Mrs. -E. Rūkas, 3346 W. 65th PI. Tel. 471-0814,
tapat “Naujienose” “Terroj” ir pas p-lę Pukelevičiūtę

.■IflXXIXXXMXMXXXXXlXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

Dganio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
' 7SMNIMAI Iš BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
< . ,, Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

- Jdonmyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
šia dina globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas taties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių- 

' site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

L . . NAUJIENOS
.139 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

-- -------------------------------- L . ; L V     ...U. u    >n      

MVING — Apdraustas perkraustymas
Pįj ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

L ' įrankiai. Hgų metų patyrimas.
p AL NAUJOKAITIS

20W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
---------  —_____— --------------------------—  
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vesti į Pietinę Kaliforniją van
dens iš šiaurinės Kalifornijos, 
iš Feather upės. Projektas 1960 
metais buvo atiduotas balsavi
mui. Nežiūrint didelio šiaurės 
Kalifornijos gyventojų pasiprie
šinimo, dauguma gyventojų lei
do projektą vykdyti, nubalsuo
dami išleisti $1,750,000#00.00 
sumai bonų.

Sakoma, kad šis vandens iš 
šiaurės į pietus atvedimas yra 
nieko nemažesnis darbas, kaip 
ir Egipto Aswan užtvankos pa
statymas, tik Nilo užtvanka pa
saulyje labiau išgarsėjo, kadan
gi ten įvelta politika (Amerika 
atsisakė arabams padėti tą už
tvanką pastatyti, tai tuos dar
bus paėmė Nikita Kruščevas, 
padarydamas didelę Sovietų 
S-gai reklamą ir savo pusėn pa
traukdamas arabus). Kanalas 
iš Š. Kalifornijos į Pietinę Ka- 
.liforniją yra 444 mylių ilgio. 
Darbai beveik baigiami jr ki
tais metais Pietinė Kaliforni
ja turės tiek vandens, kad jo

Izraelio kariuomenės dirbtuvėse darbas nesustoja. Technikai taiso tankus ir šarvuočius, įvesda
mi įvairiu patobulinimy. Visi šarvuočiai laikomi nuolatinėje parengties būklėje.

šimčiui metų. Vanduo tekės ne 
tik kanalais, bet ir tuneliais bei 
bus didžiulių pumpų beveik per 
2,000 pėdų kalnus perpumpuoja
mas. Pietinėje Kalifornijoje bus 
įtaisyta naujų ežerų, vandens re
zervuarų Los Angeles, San Ber
nardino ir Riverside apskri
tyse. Visi darbai kainuosią du 
bilijonus ir aštuonis šimtus tūk
stančių dolerių. Feather upės 
vandens gaus 122 Pietinės Ka
lifornijos miestai, šiuo metu šis 
projektas vykdomas tokiu smar
kumu, jog kiekvieną dieną iš
mokamą už atliktą darbą po pu
sę milijono dolerių.

/

Skaičiavimai, kiek kuriam 
laikui vandens užteks

Pradėjus Feather upės vande
nį nukreipti į Pietinę Kalifor
niją, buvo skaičiuojama, jog tik 
iki 1990 metų Pietų Kalifornija 
nebejaus vandens stokos. Pro
jektą baigiant skaičiai pasikeitė 
— sakoma jog mažiausiai per 
50 metų Pietinėje Kalifornija 
galės dėl vandens trūkumo ne
sibaiminti. ,

Esančios kelios priežastys, ku
rios padėtį keičiančios: Pietų- 
Kalifornijoje gyventojų prieaug
lis pradėjęs mažėti, gretinant 
su ankstyvesniais praeito de
šimtmečio metais, kai čia iš ki
tur atsikeldavo daug gyvento
jų; Arizona taip pat nebetu
rinti tokio smarkaus gyvento
jų prieauglio ir vadinamąjį Cen- 
tralinės Arizonos sudrėkinimo 
projektą lėčiau vykdanti, nepa- 
imsianti iš Colorado upės tiek 
vandens, kad Kalifornija turėtų 
mažinti dabar imamą kiekį; pa
čioje Pietinėje Kalifornijoje iš
mokta vandenį taupyti — suvar
totą vandenį filtruojama ir grą
žinama vėl apyvarton, fabrikų, 
rafinerijų ir kitų įmonių reika
lams. Tai tos ir esančios pagrin
dinės priežastys, sumažinančios 
Pietų Kalifornijoje vandens pa
reikalavimą. Buvę skaičiuoja
ma, jog ateinančius trisdešimt 
metų Pietų Kalifornijoje gyven
sią apie 19 milijonų žmonių, ku
riems reiks iš kitur atvesto van
dens, bet pagal dabartinį gy
ventoji] prieauglį, tenumatoma 
17 milijonų gyventojų.

Kaip demokrato gubernato
riaus Brown valdymo laikais 
Pietinei Kalifornijai vandenfiu 
apsirūpinti ėmėsi padėti (visa 
valstybė, taip dabar respubliko
no JAV prezidento Nixon vyriau
sybė atkreipė federalinės val
džios dėmesį, jog ateis diena, 
kad Pietų Kalifornijai vėl reiks 
daugiau vandens. Prezidentas 
Nixonas spalio mėnesį pasirąšė 
įstatymą, pradėti studijas, kaip 
dabar daugiau iš šiaurinės Ka
lifornijos atvesti vandens į Pie
tinę Kaliforniją. Naujasis pro
jektas toks: š. Kalifornijos upių 
vanduo tekėtų į Pietinę Kalifor
niją ne kanalais, bet vamzdžiais, 
kurie būtų Ramiojo vandenyno 
dugne, Kalifornijos pakraščiais 
nutiesti. - J. Klauseikis

help your
HEART FUNdV 
help your HEART

MŪSŲ ŠIMTAMEČIAI

(Atkelta iš 5-to psl.)
Jis pats tokio amžiaus nesulau
kė...

Aš klausiausi apie “kapita
lizmo’ daromą skriaudą. Nuo 
1914 iki 1918 me:ų dirbau ligo
ninėje p'o 12 ir 13 valandų. Ne 
turėjau laiko atvykti į pana
šius susirinkimus Dėdės šerno 
kalnelyje, bet retkarčiais aš 
nuvažiuodavau pas savo dėdę. 
Ten susirinkusieji gėrė ir gėrė. 
Ir jie mirė ne njio kapitalizmo 
išnaudojimo, bęt nuo šalto 
kumpio, kurį jie ryte rijo. 
Mirė ne nuo tvankaus oro, bet 
nuo nesugebėjimo siekti švie
sesnio gyvenimo.

Prisiminėme mudu ir tais 
laikais gana dažnai dainuoja
mas dainas. Viena sakė: “Aš 
Lietuvos bernužėlis gromatą 
rašysiu”. Ji kiek nupeikė Ame 
riką, bet antroji šitaip skam
bėjo:
“Aš, Lietuvos bernužėlis, gromatą

/rašysiu, 
Amerikos gyvenimąvisiem apsakysiu... 
čia šalis graži. Dievo gražiai parėdyta, 
Aukštais kalnais, upėms, girioms 

/nukaišyta. 
Čia caras nekankina vargingų žmonelių' 
čia mokslas yra veliui vaikams 

/vargdienėlių...
Bet kas kaltas, kad žmoneliai gyventi 

/nemoka, 
Kada gerai viskas eina, per aukštai 

/pašoka. 
Kada gerą darbą turi—nemoka laikyti, 
Dažnai karčiamas ir balius pradeda 

/lankyti...

šias dainas aš ir šiandien 
dar atsimenu. -Kukutis keikė 
kapitalizmą ir šią brangią šalį, 
o man galvoje stovėjo antros 
dainos žodžiai. .*

Antruoju kalbėtoju buvo 
Dr. K. Drangelis. Jis kalbėjo 
apie 20 minučių,' bet nieko ne
pasakė. žmonės tarp savęs 
pradėjo kalbėtis.

Trečiuoju kalbėtoju buvo 
Kleofas Jurgelionis. Jis mokė
jo kalbėti. Minia nepraleisda
vo nei vieno jo žodžio, nenu
leisdavo nuo jo akių. Jis kal

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— 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. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankie nė - 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 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 doL

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. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. S3.00

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

8. Jonai Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

^NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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bėjo apie Adomą, apie Maižiė- 
pasakė — Kristus subatoj sky
nė žirnius. Jį pradėjo barti už 
tai, kad jis subatoj skina žir
nius. Jis fiktai paklausė: “Ar 
subata yra žirniams, ar žirniai 
subatai?” '

Man patikdavo Jurgelionio 
kalbos, nes visuomet galėda
vai iš jo minčių šį tą pasimo
kyti. Jurgelionis buvo kalbi
ninkas, bet tais laikais Ameri
koje šeštadienio dar nebuvo. 
Jis vartojo “subatą”. Jis kal
bėjo apie Aldoną, apie Maižie- 
šių ir Kristų. Jig, kaip koks 
magas, veikė minią.'.. Jis bu
vo geras kalbėtojas, bet šimto 
metų jis nesulaukė, tuo tarpu 
Vincas Katkevičius ne tiktai 
šimtąjį neša, bet ir Jurgelionį 
prisimena.

Aš norėčiau aplankyti kiek
vieną šimtametį mūsų senelį ir 
pasveikinti gimtadienio proga. 
Su jais malonu pasikalbėti, jie 
padeda netolimą praeitį prisi
minti. D art Kuraitis

Izraelis turi nacciy 
"slaptąjį ginklą V-2"

LONDONAS., — Konservaty
vų laikraštis “Daily Telegraph” 
praneša, kad Izraelis' gavęs iš 
JAV iki šiol slaptai laikytą gin
klą, kurs yra pagamintas pagal 
vokiečių “V-l sparnuotąją bom
bą” iš praeito pasaulinio karo.

Šiuo ginklu Izraelis galėsiąs 
padaryti nepavojingomis egip
tiečių prie Suezo kanalo pasta
tytas sovietines raketas. Tos 
“sparnuotosios bombos” skrisda
mos pažemiais greičiau už ^arsą 
galinčios priešo atsigynimo po
zicijas taip “nužerti”, kad jokia 
gynyba nebus įmanoma. Tu spar
nuotųjų bombų apsaugoje skris
dami Izraelio bombonešiai galė
sią reikalui esant skrisdami pa
žemiui sunaikinimą užbaigti.

Pasveikink savo draugus 
per ’’Naujienas”

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

DĖL VISŲ INFORMACUŲ, KREIPKITE^ 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
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE.
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie- 
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

PARDUODU — PERKU
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje.
LISKUS REAL ESTATE

2502 West 69 Street
Tel. 434-8786

HANDYMAN SPECIAL 
9 room house, 2 baths. 

Needs work.
A bargain at $3500. 
1347 E. 71st Place 

468-0096

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

CLERK TYPIST
GENERAL OFFICE 

Salary open. Fringe benefits. 
Vic.: Cicero & Chicago.

CALL: MARTY
722-6600

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia

ANTANO IR JERONIMO 
KRAUTUVĖ

2433 W. 69th St. paieško lietuvio bu- 
čerio 3 d. savaitėje — ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais. 
Skambinti 436-6888 arba užeiti.

SIUVINIŲ PROSYTOJAS 
Specialiai užsakytų švarku 

lygintojas.' /

BRUNO BROTHERS 
607 No. Wells.

JOURNEYMEN MECHANICS 
NEEDED

Must be experienced in Gas 
and Diesel Engines

CALL 376-5200

VIRĖJAS IR TAURIUS
Dvieju suaugusių šeimai vakariniame 
priemiestyje, o nuo vasario vidurio iki 
gegužės pradžios Arizonoje su apmo
kėtomis išlaidomis. Aukštas atlvgi- 
nimas, geros patalpos gyventi ir išlai
kymas. Reikalingos geros rekomen
dacijos. atsakant — duoti telefono nu
meri. Rašyti:

% AF 303 223 W. Washington
Chicago, Hl. 60606

*"- l̂   -'N'1 !N !

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

RENTING IN GENERAL 
Nuomos .

IEŠKAU NUOMOTI mažą butą be 
baldų. Siūlyti telef. 927-4114.

’•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS .

DRAUGAS IR BIČIULIS

ŽMONĖS PERKA NAMUS
2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh

ton Parke. Duoda virš S16,000-nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

2 NAMAI — gražūs 3 butai arti mū
sų ofiso. Savininkui tuojau reikia 
parduoti viliojančiai už $38,800. Ban
ko užtikrinta paskola virš $27,000.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėLIigos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi- 
tarsim.

PUIKUS, DIDELIS 2 po 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

2 BUTŲ. 14 mehr modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000. '

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.800.

PAJAMŲ MŪRAS, švarus ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25,000.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname. paskola, visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. Š20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvhaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobilių garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija,
šilima gazu. 1% auto gamas, platus 
sklypas. $18.900. '

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
ųas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

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
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit. sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. —TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


