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Salvation Army Kalėdų proga renka aukas savo šalpos darbams. Šiy mėty akcijos pirmininku 
pakviestas dainininkas Jim Nabors.

George Beal, prezidento Nixono asistentas, iš Baltųjų Rūmų 
telefonavo Dr. Kaziui Bobeliui, Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui, ir pranešė apie prezidento pasipiktinimą nelemtu įvykiu 
su lietuvių jūrininku Martha Vinyard vandenyse. Prezidentas 
įsakė atsakomingiems pareigūnams pravesti pilną viso incidento 
investigaciją ir imtis priemonių, kad panašūs dalykai nepasikar
totų.

Dr. K. Bobelis

Ponas George Beal panaudojo 
tą pačią progą užtikrinti Dr. 
Bobeliui, kad JAV pozicija Lie
tuvos atžvilgiu nepakeista. Pre
zidentas Nixonas nesirengia pri
pažinti Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių prievartinio pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos.

turi daug darbo ligoninėj e r ir' 
operacijų 'kambaryjėl^ Kartais 
gana sunku jį net ir telefonu pa
siekti. Baltųjų Rūmų preziden
to asistentas susirado Dr. Bobelį 
antradienio pavakare ir infor
mavo' apie prezidento pasipikti
nimą ir įsakymą ištirti visą ne
lemtą įvykį.

Dr. Bobelis tuojau praneša 
visuomenei iš Baltųjų Rūmų 
gautą žinią. ' ?

IŠ VISO PASAUUO ,

MEKSIKA. — Naujas prezi
dentas perėmė pareigas Meksi
koje. Jis yra 48 metų Luis Eche
verria Alvarez.

MANILA. — Filipinų teisme 
bolivietis Benjamin Mendoza 
buvo apkaltintas Popiežiaus už
puolimu. Valdžios prokuroras 
su psichiatrų pagalba tvirtina, 
kad Mendoza yra protinis ligo
nis.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė namų statybos adminis
tracija — FHA sumažino nuo
šimčius už paskolas namams 
pirkti nuo 8 su puse iki 8 nuo
šimčių.

OTTAWA. — Kanados parla
mentas priėmė laikiną įstatymą, 
kuris duoda vyriausybei ypatin
gas galias kovojant prieš tero
ristus.

CLEVELANDAS. — Jugosla
vui Perucikui gresia deportacija 
iš Amerikos, nes jis dar nesura
do žmonos amerikietės. Iš virš ' 
šimto pasisiūliusių , merginų jis 
jau buvo vieną išsirinkęs, tačiau 
atšaukė sužieduotuves. Jis dar 
gali išvengti deportavimo įsto
damas į kariuomenę.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Britanija atsisako prisidėti lėšomis
BRIUSELIS. — Nato organizacijoje esančius Europos vals

tybės priėmė gynybos’pagerinimo programą, kui-i kainuos joms 
apie I bilijoną dolerių. Pinigai bus išleidžiami karinėms bazėms, 
susižinojimo pagerinimui ir papildomų karo jėgų aprūpinimui, 
šią programą pasiūlė Vakarų Vokietija, kuri pasiims ir didžiausią 
išlaidų dalį. Britanija atsisakė duoti šiai prograinai lėšų, nes ji

i ir taip daug išteidžia^iti karo reikalams. Britų vyiįraisybė nurodo.

JT rezoliucija 
belaisvių klausimu 
NEW YORKAS. — Amerikos 

ir dar 11 valstybių pasiūlyta re
zoliucija, reikalaujanti geresnės 
apsaugos karo belaisviams, 
vo priimta JT Asamblėjos 
miteto 60 balsų prieš 16, 34 
silaikius. Nors rezoliucijoje
minimas Vietnamas ar Ameri
kos kariai šiaurės Vietnamo ne
laisvėje, ji buvo pasiūlyta sie
kiant- palengvinti sunkią jų da-

bu-

su-
ne-

Sovietai ir kitos komunistinės 
šalys balsavo prieš tą rezoliuci
ją, nors ji reikalauja tarptau
tinės teisės pripažintų dalykų: 
reguliarių inspekcijų belaisvių 
stovyklose ir žmoniško jų trak
tavimo. To paties reikalauja ir 
Ženevos 1949 metų konvencija.

Paryžiuje Amerikos ambasa
dorius taikos derybose Bruce 
spaudos konferencijoje pasmer
kė Hanojaus valdžios gėdingą 
elgesį su karo belaisviais. Jis 
pabrėžė, kad belaisvių klausimu 
visa Amerikos visuomenė yra 
labai vieninga ir pasiryžusi. 
Bruce pasmerkė komunistų šan
tažą, siūlant paleisti visus be
laisvius, kai Amerika išpildys 
visas jų statomas sąlygas.

Hanojus laiko apie 6,000 są
jungininkų belaisvių, jų skai
čiuje apie 1,500 amerikiečių. 
Pietų Vietname yra 36,000 ko
munistų belaisvių, iš kurių 8,- 
000 yra šiaurės Vietnamo ka

Naujas įtempimas 
Suezo Įlankoje

KAIRAS---- Egipto vyriausy
bė pareiškė pratęstą dėl Izrae
lio įvykdyto karo paliaubų su
laužymo. Izraelio karo laivai 
apšaudė ir nuskandino motori
nę Egipto valtį, kurioje buvo 
keturi egiptiečiai. Izraelis pra-
nešė, kad tai buvę šnipai ir haši
šo kontrabandininkai. Egiptas 
teigia, kai tai buvo civiliai žve
jai. Jungtinėms Tautoms įteik
tas naujas skundas antlzrae- 
lio.

Iš 
kad 
Meir 
prezidentui Nixonui apie Izrae
lio sąlygas pradėti derybas su 
arabais. Izraelis siekia Ameri
kos garantijų, kad j i parduos Iz
raeliui ginklų bent iki 1972 me
tų pabaigos.

Amerikos vyriausybė atmetė 
Egipto kaltinimus, kad Ameri
kos žvalgybos lėktuvai šnipinė
dami, skraido virš Egipto terito-. 
rijos. Amerika atkirto, kad tų 
4 lėktuvų skridimai virš Egip
to sustabdyti jau lapkričio 10 
dieną.

Jordano karalius Husseinas iš
skrido pas karalių Faisaląį Saudi 
Arabiją. Huseinas aplankys Eu
ropos kraštus ir Ameriką. Sa
koma, kad jis bandys gauti lėšų 
savo valstybei.

Washington© pranešama, 
Izraelio premjerė Goldą 
atsiuntusi naują laišką

kad jos Išlaidos sudaro 5.8 nuošimčius visuminio produkto, kada 
V. Vokietija išleidžia gynybai tik 3.7%. Pagal gyventojų skaičių 
britai kiekvienam žmogui išleidžia daugiau, negu- bet kuri kita 
Nato valstybė.

Britanija neprisidės prie ka
rinių Įrengimų statybos išlaidų, 
tačiau sustiprins savo įnašą į 
Nato karinių jėgų didinimą, duo
dama lėktuvnešį “Ark Royąl”, 
keturias “Jaguar” lėktuvų eska
driles ir vieną šarvuočių pulką, 
kuris bus laikomas atsargoje, 
Britanijoje.

Vokietija dar tikisi daugiau 
išsiderėti iš Britanijos ir tuo 
reikalu šią žiemą įvyks derybos.

padidinimas išeis į naudą, nes 
ji ir taip išleidžia nemažą sumą 
— apie 3 bilijonus dolerių savo 
karo jėgų išlaikymui Europoje. 
Kongrese senatorius Mansfieldas 
vėl ruošiasi reikalauti, kad vy
riausybė sumažintų savo karei
vių Europoje skaičių.'

Nato ministerių konferenci
joje bijoma, kad Britanijai ne- 
prisidedant prie naujų lėšų Na
to gynybai surinkimo, jos pavyz- 

I džiu gali pasekti ir Belgija su 
Danija, kurių parlamentuose yra 
nemaža opozicija išlaidų gyny
bai didinimui.

— Venecuelos spauda, pvz. 
“El Universal” ir kiti laikraš
čiai plačiai minėjo ir pasmer
kė sovietų invazijos į Čekoslo
vakiją sukaktį. Gyventojams 
Venecueloje buvo išdalinti la
peliai su šūkiais: “Tegyvuoja 
laisvoji ‘ Čekoslovakija, paša
linkite komunistus — imperia
listus”. ' (E.)1

riai. Hanojus atsisako svarsty
ti jų išleidimą. »

Bruce pareiškė, kad bandy
mas išvaduoti iš vienos komu
nistų stovyklos amerikiečius be
laisvius nepakenks deryboms, 
nes iki šiol jokių derybų dar ne
buvo.

PNOM.PENHAS. — Kambo
džos sostinėje sprogimai padarė 
žalos Amerikos ambasadai. Su
stiprinta visų užsienio ambasa
dų apsauga, tačiau didesnis ka
reivių skaičius saugumo nega
rantuoja, nes įtariama, kad bom
bas prie Amerikos įstaigos pa
dėjo kareiviai.

ADMIROLO BENDER PAREIŠKIMAS 
SUKĖLĖ SPAUDOS PASIPIKTINIMĄ

"Amerikos Balsas" teisingai informavo 
žmones už Geležinės uždangos

ČIKAGA. — Pakrančių Sargybos komendanto admirolo 
Chester R. Bender pasiaiškinimas dėl sovietams atiduoto lietuvio 
sukėlė naują Amerikos spaudos pasipiktinimo bangą. Pakartoti
nus vedamuosius parašė vakar dienos “New York Times”, “Chi
cago Tribune” ir “Chicago Sun Times”. Tribune tame pačiame 
puslapyje įsidėjo visą eilę lietuvių laiškų Sun Times sako, kad 
pareigūnų savęs teisinimas ir “plauko skaldymas” yrą vertas pa
niekos. Pakrančių Sargyba sakanti, kad rusų laivo kapitonas 
apkaltino lietuvį radijo techniką, kad jis pavogęs iš laivo kasos 
2,000 dol. Laikraštis klausia: “Ar Pakrančių Sargybos karininkai 
jį iškrėtė? Aiškiai — ne. Ar Valstybės departamentas nežino, 
kad tokie kaltinimai yra užmetami visiems pabėgėliams?”

Kur rūpestis žmogum?

“Sun-Times” prideda, kad per 
visą incidentą ir besiteisinant dėl 
jo, oficialiuose pareiškimuose 
nebuvo nė vieno žodelio, rodan
čio susirūpinimą, užuojautą ar 
teisingumą. Laikraštis pataria 
Washington© pareigūnams, da
bar vedantiems dėl to įvykio, 
kvotą, tiek nesusirūpinti savo 
viešąja išvaizda, kad tame rū
pestyje būtų užmirštas vaizdas 
palūžusio, primušto žmogaus, ku
ris rizikavo savo gyvybe, nes jis 
tikėjo, kad Amerika išlaiko sa
vo žodį.

“Chicago Tribune” irgi ašt
riai kritikuoja Pakrančių Sar
gybos vado pasiaiškinimą ir pir-

Infliacijos aliarmas
WASHINGTOXAS. — Vy

riausybės ekonomistai paskelbė 
“infliacijos aliarmą”, kurie atei
tyje bus dažniau skelbiami, sie
kiant atkreipti visuomenės dė
mesį į infliacijos priežastis. Šį 
kartą raporte sakoma, kad sta
tybos pramonėje šiais metais 
algos darbininkams padidėjo 
17.5%. Tuos pakėlimus gavo 
apie 504,000 darbininkų, tačiau 
pakėlimai tiek sumažino staty
bos darbus, kad apie 324,000 
darbininkų buvo be darbo.

Infliacinę įtaką turi ir kainų 
pakėlimai automobilių pramonė
je, kur kainos pakilo rekordine, 
nuo 1952 metų nematyta suma.

♦ Baltųjų Rūmų spaudos se
kretorius Ziegleris vėl pakarto
jo, kad prezidentas Nixonas bu
vęs “įtūžęs”, kai patyrė apie 
lietuvio pabėgėlio atidavimą ru
sams iš Amerikos laivo. Ypač
jį supykinusi žinia, kad rusams į mos apygardos vado adm. EUis 
buvo leista lakstyti po kuterį, pareiškimą, jog “mes neleidžia- 
“Vigilant” ir ieškoti, o suradus 
mušti-pabėgusį' lietuvį. Ziegle
ris pareiškė, kad Baltieji Rūmai 
patys ruošia naujas instrukci
jas pabėgėliams priimti.

♦ Sovietų delegacijai Berly
ne vykstančiam komunistų va
dų pasitarime vadovaują Brež
nevas ir Kosyginas.

♦ Valstybės departamentas 
pasmerkė Izraelį už Egipto lai
vo paskandinimą. Kartu skel
biama, kad yra vilčių, jog Izrae
lis greit pradės derybas su ara
bais.

♦ “Chicago Daily News” va
kar paskelbė savo reporterio pa
sikalbėjimą su Lietuvių Studen
tų Sąjungos nariu Romu Sako- 
dolskiu, kuris papasakojo apie 
šeštadienio protesto demonstra
cijas.

♦ Apie 7,000 P. Vietnamo ka
reivių pradėjo didelį puolimą Me- 
kongo žemupyje,' kurį jau 20 m. 
valdo Viet Congas.
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Didiiausias pasaulio lėktuvas, karo aviacijos C-5 Galaxy, susitiko 
Cincinnati aerodrome su pirmuoju lėktuvu, kuriuo Wright broliai 
pirmj karta 1903 metais pakilo į orą. Didysis lėktuvas turi 246,000 
arklio |ėgv, o Wright broliy — tik 16 arklio jėgy motorą. Gruodžio 

13 d. sueina 67 metai nuo Wright skridimo. < -
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me, kad mūsų laivas būtų per
bėgimo priemonė”. Laikraštis, 
nurodo, kad jau pats faktas, kad 
Amerika yra laisva šalis, savai
me yra pakankamas padrąsini
mas įvairių diktatūrų paverg
tiems, kurie nori pabėgti. 
“Mūsų krašto laisvė yra gyva 
provokacija ir priekaištas dikta
torių režimams. Didelė daugu
ma patriotiškų amerikiečių di
džiuojasi šiuo pabėgėlių padrą
sinimu ir diktatorių provokavi
mu”.

Pažeista Amerikos garbė

“New York Times” rašo, kad 
Pakrančių Sargyba skęsta į vis 
gilesnius vandenis, bandydama 
išaiškinti savo neįtikimą ben
dradarbiavimą su sovietų jūrei
viais. Komendantas sako, kad 
pabėgėlis būtų turėjęs daugiau 
šansų, jei jis būtų šokęs į van
denį, o ne tiesiog Į kuterį “Vigi- 
alnt”. šis neįtikimas pareiški- 

: mas susilygins tik su kaltinimu, 
kad pabėgėlis pavogęs laivo ka
są, tartum nepatikrinti, neįro
dyti kaltinimai automatiškai 
atimtų jo teisę į egzilę. Tie pa
aiškinimai yra tokie pat juokin
gi, kaip ir Pakrančių Sargybos 
aiškinimas, jog duoti politinę 
globą būtų pakenkę jautriems 
pasitarimams dėl geltonuodegių 
plekšnių.

Laikraštis toliau teigia, kad 
čia buvo padaryta daugiau, ne
gu klaida, kaip pareiškė Baltų
jų Rūmų sekretorius Ziegleris. 
Čia beveik tikrai buvo sulaužy
ta Ženevos konvencija, jos 33 
straipsnis. Tą konvenciją pasi
rašė ir Amerika.

“New York Times” baigia ve
damąjį sakydamas, kad nežiū
rint kokių veiksmų griebsis pre
zidentas Nixonas, jo veiksmai 
bus pagrįsti galimybe, kad buvo 
sulaužyti tarptautiniai įstaty
mai, pagrįsti tikrumu, kad buvo 
begėdiškai pažeista Amerikos 
garbė ir tradicijos.

Informavo okup. Lietuvą

Amerikos vyriausybė labai su-

stiprino savo pastangas per ra
diją ir informacijos agentūras 
įtikinti pasaulį, kad lietuviui jū
reiviui .nesuteikimas egzilės tei
sių tebuvo biurokratinis nesu
sipratimas ir nereiškia Amerikos 
politikos pakeitimo politinių pa
bėgėlių atžvilgiu. Radijo stotis 
“Amerikos Balsas” paskelbė pa
reiškimą ir įvykio komentarus, 
kur sakoma, kad incidentas yra 
visiems amerikiečiams pasibai
sėtinas ir sukėlė “jausmu sprogi
mą”.

“Amerikos Balsas” smulkiai 
pranešė apie visą įvykio eigą. Už
sienyje esančios Amerikos infor
macijos agentūros ir ambasados 
gavo raportus apie prezidento 
Nixono įsakymą įvykį ištirti. 
Radijo klausytojai bandomi už
tikrinti,'kad įvyko klaida, nesu
sipratimas, kad Amerika darys 
žygių, kad panašios klaidos atei
tyje nepasikartotų.

Apie lietuvio jūrininko bandy
mą pabėgti ir jo sugrąžinimą 
sovietams pranešimai buvo 
“Amerikos Balso” anglų kalbos 
programose ir 22 kitų kalbų pro
gramose, įskaitant ir lietuvių 
kalbą. Kaip žinoma, sovietų ir 
kitų komunistinių valstybių in
formacija visą šį įvykį nutylėjo.

Popiežius liūdi 
dėl italų skyrybų 

ROMA. — Italijos parlamen
tui priėmus skyrybų įstatymą, 
Vatikano spaudos įstaiga pa
skelbė, kad Popiežius iš Austra
lijos atsiuntęs žinią, jog parla
mento balsavimas, kur skyrybų 
įstatymas laimėjo 319 balsų 
prieš 286, jam sukėlęs didelį 
skausmą.

Vatikanas kovojo prieš sky
rybų įstatymą, įrodinėdamas, 
kad jis laužo Italijos ir Vatika
no konkordatą, pasirašytą 1929 
metais. Galimas daiktas, kad 
Vatikanas kreipsis į Konstituci
nį Teismą.

Katalikų bendruomenė Itali
joje organizuoja parašų rinki
mą ir bandys priversti vyriau
sybę kreiptis referendumo keliu 
į piliečius, kad jie pasisakytų 
dėl skyrybų. Bažnyčios vadai ti
kisi, kad referendumas, kuriame 
dalyvaus daug moterų, bijan
čių skyrybų įstatymo, atmes 
parlamento nutarimą.

Liberalų partijos sekretorius 
Giovanni Malagodi, komentuo
damas katalikų bažnyčios pas
tangas, pareiškė, kad prieš ke
lias kartas bažnyčia kovojo prieš 
minties, religijos laisves, prieš 
balsavimo teises, prieš moterų 
teises ir prieš Italijos suvieni
jimą. Dabar tuos dalykus baž
nyčia jau priima ir giria. Būsią 
panašiai ir su skyrybų įstatymu.
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Cincinnati krepšinio komandos direktorius Pepper Wilson turi ir kitą 
darbą — zoologijos sodo spaudos skyriuje. Nuotraukoje Wilson  a s 

laiko rankose jauną gorilą.
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Nutarė balsuoti prieš naują konstituciją
Marquette Parko Lietuvių 

Namų Savininkų Organizaci
jos narių susirinkimas pyko 
šių metų spalio mėn. 22 dieną 
paCapi jok- salėje.

Susirinkimą pradėjo pirm. 
Jttozas Bacevičius, nuoširdžiai 
pasveikindamas narius fr sve
čius. Pasidžiaugė, kad vis skait 
tingesni darosi mūsų susirin
kimai.

Banketui rengti komisijos 
pirm. Juozas Bagdžius per
skaitė Įvykusio banketo apys
kaitą. Padėkojo visiems, kurie 
prisidėjo... kas darbu, kas nau
dingais patarimais prie banke
to pasisekimo.

Pirm. J. Bacevičius pranešė, 
kad parašė du laiškus miesto 
merui Daley, prašydamas Į 
Chicagos miesto švietimo Ta
rybą paskirti baltą-John Carey 
vieloj siūlomo juodo. Antra 
paaiškinti kodėl Marquette Pai
ko apylinkės nuosavybių mo
kesčiai yra neproporcingai di
deli-ir kodėl vis keliami? Ka
da bus tam mums nebepake
liamam mokesčių 
las?

Mokytoja Ona 
susirinkimo buvo 
pagerbta už pastangas rūpin-

tis Marquette Parko mokyklų 
reikalais.

Marquette Parko parapijos 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas padėkojo mūsų orga
nizacijos namų savininkams 
už prisidėjimą prie jo pager
bimo baliaus. j

Bloku atstovų pirm. J. Bag
džius pranešė apie Įvykusį 
blokų atstovų susirinkimą spa 
lio mėn. 30 dieną Adomo Ūse
lio name, 7021 So. Talma n 
Avė. Jis nusiskundė , kad vi
suomenė per mažai rūpinasi 
savo apylinkės reikalais, kad 
ši lietuvių kolonija kuo ilgiau
siai išliktų lietuviška ir saugi 
nuo nepageidaujamų svečių.

Jonas Stonkus, pravedęs mi 
nėtą susirinkimą, išreiškė pa
geidavimą, kad toki susirinki
mai būtų dažnesni, nes susi
rinkusieji labai gyvai diskuta
vo Įvairias mūsų apylinkės 
problemas.
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i paskaitą: "Jaunimas ir Nar
kotikai”. Jis pabrėžė, kad 
daUfciausta narkotikų vartoto
jų yra nuo 12 iki 18 m. amžiaus, 
kad narkotikai Į savo pinkles 
Įtraukia vartotojus lengvai, 
bet ištrūkti iš jų reikia labai 
stiprios valios. Vartotojai sm 
trumpina savo amžių, Narko
tikai veda Į kriminalą, geriau
si idealai nyksta, mokslu do
mėjimasis silnėja, yra aiškus 
kelias j savęs naikinimą ir ge
nocidą. Po keliolikos'metų pa 
si rodys narkotikų vartojimų 
pasekmės ir jos gali būti bai
sios.

Paskaitininkas pasakė, 
bažnyčių, organizacijų ir 
kyklų vadovybės, spauda, 
vai ir visa bendruomenė
griežtai išeiti Į kovų prieš nar
kotikus. Tai baisi giltinė, kuri 
priverčia savo aukas savu no
ru eiti i jos mirtiną glėbį.

Paskaita buvo turininga ir 
vaizdi. Susirinkusieji labai 
domėjosi Paskaitininkas pa
reiškė padėką valdybai už su
darymą progos jam pasireikšti 
ir būti naudingam, ši paskai
ta buvo taikoma ir jaunimui, 
bet kur buvo jaunimas? Nete
ko jo pastebėti. Tai labai ap
gailėtinas dalykas. Nejaugi 
mes jau praradome mūsų žie-

Stasys Patlaba pabrėžė spaulnelas savo teisėms ginti. Mes 
dos, radijo ir televizijos reikš-J ir Romoje žinome 
mę išauginant mūsų organiza-

Tarpe rugsėjo 18-los ir spa- ciją Į tokią didžiulę ir puikią 
lio 16-tos buvo naujų narių ver šeimą. Priminė mūsų organi-. 
bavimo laikotarpis. Pagal mū-įzacijos šių metų Įnašą minė- 
sų finansų sekretorės Jadvy-įtoms organizacijoms paremti, 
gos Sasnauskienės duomenisĮkuris sudaro virš 700 dolerių 
daugiausia naujų narių Įrašė! Kun. Petras Urbaitis, svečias 
J. Bacevičius (14) ir J. Bag-'iš Romos sveikino susirinku- 
džius (11). įsius. Tai didelis ir stiprus vie-

apie jūsų 
veikimą. Jis paminėjo, kad at 
vežė iš Romos virš dviejų tonų 
lietuviško kultūrinio maisto 
skirto daugiausia jaunimui. Jis 
ragino platinti ir pirkti jų kny
gas, remti ja pastangas įdiegti 
lietuvybę, tikybą ir gerus pap
ročius.

Dr. Petras Kisielius skaitė

Jus, musų mieląjį jaunimą?
Pirm. Bacevičius paaiškino 

naują konstituciją, . Susirinku
sieji gyviii diskutavo. Sekr. 
Antanas Stakėnas pareiškė, 
kad tos konstitucijos priėmi
mas reikštų vienos partijos įsi
galėjimų, o to išdava diktatū
ra. Adolfas Šimkus priminė, 
kad priėmimas naujos konsti
tucijos reikštų mirties baus
mės panaikinimą, o dėl to kri
minalinių prasikaltimų skai
čius padidėtų apie 50 procen
tu. J. Bagdžius, mūsų atsto
vas prie Common Council, pra 
nešė apie susirinkimą, kuria
me dalyvavo 26 Įgalioti atsto
vai. Susirinkimas Įvyko šių 
metų spalio mėn. 16 dieną 1912 
West 69th St.

Po diskusijų naujosios kons
titucijos reikalu, priėjo išva
dos, kad ta naujoji — yra daug 
blogesnė negu senoji ir vien
balsiai nutarė ją atmesti, bal
suoti prieš, t. y. no.

Pirm. Bacevičius, išklausęs 
diskusijų, atidavė susirinki
mui balsuoti. Visi vienbalsiai 
nubalsavo atmesti tą konstitu
ciją ir balsuoti prieš. Paaiškė
jo, kad nebalsavimas reikštų 
Yes. Todėl balsuoti reikia bū
tinai. - • >•

Stasys Patlaba perskaitė nau

jų narių sąrasą.
Kazimiera Rauba, Antanas ir 
Jadvyga Šakaliai, Pranas Ado- 
įmailis* Anonsas Nutautas, Ed
vardas Žemaitis, Napoleonas 
Grigas, Pechter Marvin, Albi
nas ir Marie Mickai, Jadvyga 
Penčylienė, Petras ir Karolina 
Kubiliai,’ Adomas ir Stasė Cur
ves, Antanas Baronaitis, Kas
paras Kuraitis, Jonas Samai- 
tis. Jonas Aliošius ir Kazys 
čiarniauskas.

Pirm. Bacevičius nuoširdžiai 
padėkojo naujiesiems nariams 
už Įstojimą į mūsų šeimą.

Susirinkime dalyvavo virš 
400 narių ir svėrių. Valdyba 
yra labai dėkinga už kultūringą 
užsilaikymą ir kantrybę.

Stasys Patlaba

SKAITYK IR KITAM PATARK SKAITYTI DEMOKRATINĮ DIENRAŠTĮ ° NAUJIENAS11

STALO INDAI

4 gabalu stalo indy komplektas, International 
Silver Co. gamybos, veltui duodamas atidariusiems 
naują $100 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusioms į esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25 ar didesniu indėliu Jūs galite 
pirkti tokį pat 4 gabalu komplektą tik už $2,95 — 
mažą krautuViy kainos dalį. Yra daugiau gražiy 
namams reikmeny Už žemą kainą. Tie puikūs
indai yra tikras stalo papuošalas ir kelia malonumą 
prie bet kurio valgio. Mes kviečiame Jus pasinaudoti 
šiuo pasiūlymu ir dar šiandieną paimti dovanas. 
Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu. Pasiūlymas prasideda 1970 m. 
gruodžio mėti. 3 diertą ir baigiasi 1971 m. gegužės 
ftiėn. 15 diena.

UŽDIRBKITE IKI

METAMS 

Už CERTIFIKATUS

METAMS 

UŽ TAUPYMO 

SĄSKAITAS

Įneškite $1000 ar daugiau ir Jūs galėsite pasirihkti parankų Bulovą kelionės laikrodį' arba 
West Bend kavos virdulį. oOOO dol. ar didesnis indėlis Jums suteiks galimybę pasirinkti 
Toastmaster broileri arba G. E. radiją ir laikrodį. Pasiūlymas pradeda galioti gruodžio 
3 dieną ir baigiasi 1971 tn. sausio 30 d.

BULOVĄ KELIONĖS LAIKRODIS • ŽAblN- 
TOJAS yra parankus ir praktiškas Visai 
šeimai. Jis tinka naMuoše ant Stalo ir 
patogus keliaujant. Tamsd{ė šviečia numeriai 
ir rodyklės, gražiais odiniais Viršeliais.

TOASTMASTER firmos broileris ir 
TOSTERIS. Iškepa men* sušildo sumuštinius, 
išverda užsaldytus pietus. Dvieju poziciją 

lentyna, išimamos broilerio rinkės. Autometine 
temperatūra nuo 200 iki 450 laipsniu.

I
«•

west BfeNb Automatiškas 
V1RDULIS. įjungus elektrą išverda kvapi ' 

kava, kuri laikosi geriamo] temperatūroje... 

visai automatiškai. Nuo 5 iki 9 puoduku 
kavos gražiame užgrūdinto aiuminiiaUs inde.

KAVOS

G. E» MASYVUS LAIKKRODIS - RADIJAS. 
Pažadina nustatytu laiku automatiškai 
kontroliuojant garsą, švelnaus medžio 
atspalvio kabinetas turi apšviestą chromo 
skalą, kristalinį priekį.

UNION FEEEf* IL S A V1NGS
3430 South-Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-3300
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REDAKTORIAI, PASIGAILĖKITE 
INŽINIERIŲ IR POPIERIAUS

Pavartykime betkurį eilinį 
Draugo numerį ir sustokime 
ties veikėjų kronika. Visur į 
akis kris vienos specialybės iš
kėlimas prieš visas kitas. Ta 
specialybė — INŽINERIJA. Va, 
iliustracijai, keletas pavyz
džių. Draugo 1970. X. 19 
laidoj, 6 pusi., pati pirma žine- 
lytė — apie inž. Antaną Rudį. 
Specialybės titulas pakartotas 
2 k., nors nekalbama apie jo 
statybos bendrovę ar tiesioginį, 
kaip inžinieriaus, darbą, o pa
sakojama apie jo diplomatinę 
misiją Turkijoje, bandant pagel
bėti Bražinskams. Tame pačia
me puslapy Vytauto Volerto 
nuotrauka ir apraše paaiškinta, 
jog inž. V. Volertas kalba spau
dos ir radijo atstovų pasitari
me. Mano žiniomis, jo kalbos 
tema absoliučiai nieko bendro 
neturėjo su inžinerija. Vėl, X.17 
Drauge, ZLO-ties asmenų nuotrau
koje, .inž. prisegta dviem vy
rams : V. Adamkui ir B. Nainiui. 
Kaip retesnė išimtis, čia adv. 
santrumpa pridėta ir vienam tei
sininkui, tikriausiai todėl, kad 
nuotraukos aprašinėtojas neži
nojo jo vardo. Visi kiti, įskai
tant ir senatorių J. Lanigan’ą 
specialybės titulais nepagerbtL 
Drąsiai spėju, kad jie visi dir
ba kur nors šlavikais ar-prie bė
gančių juostų, tad titulų nutylė
jimu išvengta kompromitacijos. 
O to paties dienraščio X.13 lai
doje, prie kampuoto stalo, ma
tome LB Tarybos posėdžiąuto- 
jus:_ dr. A. Razmą, dr. S. Len
kauską, inž. V. Kamantų, dr. S. 
Matą ir... Vacį. Kleizą. Taip ir 
norisi užsipulti nuotrauką da
riusį A. Gulbinską, kam jis dr. 
Matui kairės rankos nenukirto, 
kad kažkokio Vacį. Kleizos ten 
nė nosies neliktų. 

■
Atsiprašau Draugo redakto

rius, kad pavyzdžius tik iš jų 
puslapių parinkau. Inžinierių in- 
žinieriavimo su inž. tartum pik
to amaro, prikrėsti — priteršti 
visų mūsų laikraščių ir žurna

lų puslapiai. Net toks santūrus 
ir kultūringas Aidų žurnalas, 
kuriame dažnai nė' daktaro ti
tulas- nepridedamas prie tų au
torių pavardžių, kur patys au
toriai su dr. nepasiženklino, kai 
tik kalbama apie inžinierius, nie
kaip negali inž. išvengti. Ne
laisvos nuo inž. nė Naujienos, 
išskyrus atvejus, kai dr. Aldo
na Anyta rašo apie Bronių Nai
nį. Vieninteliai, tur būt, nuo 
inž. apsivalę yra tik Akiračiai, 
o kaip elgiasi Romo Maziliausko 
Nepriklausoma Lietuva, tai dar 
nepastebėjau.

Vakarų kultūros šalyse (neži
nau apie Rytus) yra priimta ti
tuluoti mokslų daktaro laipsnį 
gavusius, nes doktoratas pažymi 
aukščiausią tam tikroje mokslo 
srityje išsilavinimą. Santrum
pa “Dr.”, o mūsuose, pagal kal
bininkų išaiškinimą, jeigu vi
dury sakinio, tai ir iš mažosios 
(dr.), yra visuotinai 'priimta. 
Jeigu asmuo turi daugiau negu 
vieną doktoratą, tai, pavyzdžiui, 
vokiečiai, net ir periodinėje 
spaudoje, rašo Dr. Dr. (taigi, 
Doktor Dokto’r). šiapie krašte, 
pastebėjau, periodinė spauda ne 
visada nė Dr. prideda, o daktarų 
titulai, bei kitoki mokslo laips
niai, tartum medaliai ant gene
rolų krūtinių, čia sukrinta į 
mokslinio veikalo titulinį pusla
pį, matomai, ne kad tuščiai pasi
didžiuoti, o kad veikalo skaityto
jai žinotų, jog ne su mėgėjų rei
kalą turi, o į rankas ima va ko
kio mokslininko ar kokių moksli
ninkų darbą. Visa eilė mūsų 
mokslo daktarų dr. santrumpos 
nebeprisideda po savo straips
niais pasirašydami (Juozas Gir
nius, Vytautas Kavolis, Kęstu
tis Keblys ir kiti.).

Grįžkime prie inžinierių. Inž. 
santrumpos naudojimas ar ne
bus pasisavintas iš vokiečių? 
Šie, dideli technikos garbintojai, 
šalia daktaro, vis stato ir diplo
muoto inžinieriaus titulą, trum
pindami Į DipL Ing., ar Diplom.

- ? •> t " 4 ‘ I * ’ l'F T "
ląg. (neliesu tikras, kuri san
trumpa teisinga). Bet kadangi 
diplorųuoto inžinieriaus titului 
šiame krašte mažių mažiausiai 
reikia magistro laipsnio, o dau
guma mūsų inžinierių turi tik 
bakalaureatą, tai ir pradėta vi
suotinai segioti inž., tiek Lietu
vos universitetus, tiek Lietuvos 
technikos mokyklas, tiek Vokie
tijos universitetus, tiek ir šio 
krašto kolegijas bei institutus 
vienaip ar kitaip užbaigusiems.

Gyvename technikos stebuk
lų šimtmetyje ir Jungtinės Ame
rikos Valstijos technikoj lošia 
pačią pagrindinę rolę. Užtat ir 
inžinierių Čia yra daugiau negu 
kitur, net gal daugiau negu rei
kia. Kiekvienas Detroito bei 
apylinkių universitetas irgi išlei
džia po kelius šimtus technikos 
graduantų kiekvienais metais. 
Jų čia prigaminama tūkstančiai. 
Jie yra paruošiami -vienai ku
riai inžinerijos šakai. Jų inteli
gencijos lygis yra labai menkas. 
Beveik 13 metų dirbu jų tarpe. 
Sti retomis išimtimis, jie yra 
labai mizerni žmogeliukai, daž
nai nesusigaudą nei politikoj, nei 
literatūroj, nei mene, nei mu
zikoj. Bet jie visi turi vieną 
labai didelę dorybę — kuklumą.

Kiek lietuvių inžinierių Ame
rikoje šiuo metu yra, tai nei 
Alias gal nė apytikriai nežino. 
Nes ir iš mūsiškių, didelė dau- 
gumėlė, baigę universitetus su
sigūžia į savo kiautą, užsidaro 
tarp mašinų ratų, laboratorijo
se, braižyklose, prie kompiute
rių, prie kalkuliacijų ir laisvalai
kį leidžia su savo (dažnai svetim
tautėm) pačiom, savo šeimose. 
Bet visgi šio krašto lietuviškam 
kultūrniam ir politiniam gyve
nime inžinierių yra labai dide
lis būrys. Daugelį metų kuo ne 
kasdien buvo minima Eugeni
jaus . Bartkaus pavardė. Ir jau 
eilę metų kasdien linksniuoja
mas kontroversinis Bronius Nai
nys. Labai dažnai į spaudos 
puslapius patenka jau minėtas 
Antanas' Rudis, Valdas Adam
kus, Vytautas Kamantas, Vy
tautas Volertas, Vytautas Kut- 
kus, Algis Zaparackas, — tik

keletą iš kelių tuzinų pačių ak
tyviųjų tesuminint. O mūsų re
dakcijos, nė nemirktelėję, visur 
jiems sega inž. santrumpą, tar
tum tas inž. turėtų kažkokią ne
paprastą reikšmę. Žiūri į LB 
didžiūnų nuotraukas ir skaitai 
aprašus: vienam šone inž. Br, 
Nainys, kitam šone inž. V. Ka
mantas,' o vidury sėdi, be jokio 
titulo, Stasys Bštzdukas. Kas 
čia kam, kad tai pirmaeilis pe
dagogas ir lituanistas? Redak
cijos neturi savo, plane jam ti
tulų nei tų titulų santrumpų. 
Arba ten, va, sėdi inž. E. Bart
kaus draugijoj toks Jonas Ta- 
lalas, bet kad jis yra teisinin
kas, tai nei kriukt. Buvę agro
nomai, karininkai, mokytojai, 
vaistininkai, prekybininkai etc., 
etc., titulais nešaukiami, bet 
tituluojami, be galo, be saiko, 
tik inžinieriai.

Man labai įdomu, kaip tie vi
si inžinieriai-visuomenininkai, 
profesiniu titulu apsagstyti, jau
čiasi? Ir kodėl jie redakcijų ne- 
sudraudžia, kodėl neprotestuoja? 
Juk ką mes žinome ir kas mums 
rūpi, kokioje firmoje, kokias 
pareigas Bronius Nainys, kaip 
inžinierius, užimą? Ir kas mums 
darbo, kokios srities inžinierius 
jis yra: mechanikas, elektrikas, 
statybininkas? Mums rūpi, ką 
ir kaip jis dirba (Lietuvių Bend
ruomenėje, o nė kokiu darbu 
savo šeimą išlaiko. Ką bendro 
turėjo ar turi inž. su Valdo 
Adamkaus pareigomis LB Tary
boje, ir su jo dosnumu lietuviš
kiems reikalams? Tarp kitko, jį 
jau nė nebe inž. redakcijos tu
rėtų tituluoti, o, kaip Juozo Ba- 
čiūno įpėdinį, ūkininku. Tą patį 
galėčiau pasakyti ir apie vi
sus kitus, čia įvardytus ir ne
minėtus. Kartai^ tiesiai apmau
du darosi. Skaitai apie didelį vi
suomenininką, giriesi jo veikla, 
bet, va, tas prakeiktas inž. vis 
painiojas. Galvųi, šitoks vei
kėjas, tiek nuovokos politikoj, 
o matai, vargš( Iii,'tik inžinie
rius, taigi, kaip tas... Ir palygini 
su kuriuo tipelii 
vietės,

iš savo darbo- 
su tikrp, visuomeniniu 

analfabetu, bet Inžinierium, su 
kuriuo tau tenką kasdien po

KATALIKŲ FEDERACIJOS KONGRESAS
(Pabaiga)

Kadangi straipsnio pabai
ga vakarykštėje Naujienose 
belaužant buvo sujaukta, že
miau jį ištisai perspausdina
ma:

Kun. Kijauskas atsakė, kad 
lietuviai ir per 50 mylių mielai 
į savo bažnyčias atvažiuotų ir 
savo vaikus vežtų, jei tebejaus- 
tų, kad tos bažnyčios tebėra sa
vos. Bet kai lietuviai su kartė
liu mato, kaip klebonai viską 
daro, kad lietuviškos'bažnyčios 
nieko nebesiskirtų nuo airišių 
— išplėšia lietuvių vaikams 
Pirmąją Komuniją gimtąja tė
vų kalba, visur kiša anglų kalbą 
ir airiškus papročius, jie ir pa
tys pradeda eiti i artimiausias 
airiškas bažnyčias. Koks skir
tumas? Tad ne lietuvius kata
likus dėl parapijų nykimo ir ai- 
rišiams atidavinėjimo kaltinti...

Lietuviai bažnyčias ir klebo
nijas statė, parapijas steigė sa
vo lietuvybei išlaikyti, o kuni
gai klebonai iš. jų padarė nutau
tinimo ir lietuvybės naikinimo 
centrus...

go” foto archyvaras), dr. Je
rome ir kt. Pareigomis jie dar 
turės pasiskirstyti.

Kaip beveik visi delegatai ir 
svečiai šiame “kongrese”, taip 
išrinktieji buvo maždaug am
žiaus “vidurkio” žmonės tarp 60 
ir 65 metų, nors tie skaičiai ne
turėtų būti kriterijus organiza
cijos veiklai, nes, pavyzdžiui, 
Leonardas šimutis jau bene apie 
85 metelius garbingo amžiaus 
sukalęs, o daugelis jaunųjų tu
rėtų jam pavydėti gyvumo, ga
jumo ir veiklumo tautinės lie
tuviškos veiklos dirvose. Deja, 
viena kregždė pavasario neat
neša. Dėl to išrinktosios “nau
josios” valdybos daugumai “ag- 
giornamento” (sušiandienėji- 
mas) tiek tiks, kiek nebegyvam 
arkliui balnas.

Vienintelė, kas šiame kongre
se tikrai pasisekė, tai puiki va
karienė, i kurią valgytojų susi
rinko dusyk daugiau kaip Į kon
greso tarimus per abidvi dienas.

Vakarienėje 'dalyvavo naujasis 
Alto pirmininkas Dr. K. Bobe
lis, kurs pats ir jo pasakyta tu
rininga kalba buvo entuziastin
gai sutikti. J. Pr.

's FUNNY

(£> l$70 by NEA. hc.

Thoflx to 
F. Hybsha 
Galeli, Kam.

Today's FUNNY will pay $1.00 for 
each original "funny** used. Send gags 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
St., Cleveland, Ohio 44113.".NAUJIENOS" KIEKVIENO DARBO ŽMOGAUS DRAUGAS IR BIČIULIS

Ekscelencija j kun. Kijausko 
pastabas nieko, nebeatsakęs at
sikėlė ir išėjo.

Naujon valdybon buvo iš 11 
kandidatų išrinkta 10, kažkas 
panašiai kaip “liaudies demo
kratijų” šalyse: tiek kandida
tų, kiek turi būti išrinktų. Į iš
rinktuosius pateko daktarai Da- 
mušis ir Danilevičius, Ignas Sa
kalas, kun. Kardauskas (“Drau-

PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE • 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings
ind Loan Association

INSURED
UP TC

$20,000

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta ,
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608 -

Yra titulų, be jau minėtų dak
tarų, kuriuos su saiku periodi
koje galima ir net .reikia naudo
ti (pvz., dvasininkų, profesū
roje dirbančių, buvusių preziden
tų, ministerių etc.; taip pat da
bar visuomeniniuose postuose ei
namas pareigas nusakančiu, kaip 
pirm., vicepirm., sekret. etc.). 
Bet apie tai kalbėti jau reiktų 
ir kito straipsnio. Tik jokiu at
veju nepateisinama iš visų ama
tų išskirti inžinieriaus amatą ir 
kiekvieną inžinierių vis su inž. 
paženklinti, šita nesąmonė yra 
viena pačių didžiųjų, pačių kvai
liausių nesąmonių mūsų laik
raštijoje. Mano kolegos dažnai 
skundžiasi, kad, esą, nežinojau 
moters vardo, tai parašiau po
nia, arba tik p. Jonienė, o redak
cija ir tą ponia, arba p. be 
skrupulų nubraukė. Bet kada ir 
kur redakcija nubraukė iki kok
tumo įgrisusį inž.?

Jau grynai iš praktiškos pu
sės žiūrint, šita kvailybė kai
nuoja pinigą. Dejuojama dėl 
kylančių popieriaus kainų, o san
trumpai inž. išpustyta tonos po
pieriaus. Perdedu1? Pasiskai
čiuokite, ponai, kad ir vieno 
dienraščio administratoriai. Tik 
per vienerius metus — 300 nu
merių ,su keliais. Kiekvienam 
numery po tuziną inž., tai jau 
per 3,000 jų pasiuntėt kiekvie
nam prenumeratoriui. Dabar pa- 
dauginkit iš savo tūkstančių 
prenumeratų ir gausite keliolika 
ar dvidešimt kelius milijonus 
inž. Kiek jų per 20 metų? O

kuriuos tikrai labai gerbiu ir jų 
visuomeniškais darbais žaviuo
si, gal mano pažiūras geriau su
pras.

* Ponai redaktoriai, jeigu jau 
tituluoti, pagal profesijas, tai 
tituluokite absoliučiai visus vi
suomenininkus. Tuomet tai mū
sų "periodinės spaudos darželis 
bent pakviptų visokiomis gėlė
mis: agronomai, mokytojai, gai
lestingosios seserys, braižyto
jai, laborantai,-mechanikai, lei
tenantai, naujų šeimininkės, 
modeliuotojos,- padieniai darbi
ninkai, naktiniai sargai, pieno 
išvežiotojai, kapinių duobkasiai, 
plaukų šukuotojos, poetai, rašy
tojai, žurnalistai, aktoriai, me
nininkai ir šimtas kitokių. Bet 
jeigu ne, tai ir inž. tebūna nu
braukiamas be skrupulų.

Alfonsas Nakas

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!LIETIMŲ PREKYBOS NAMAI

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

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

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki S.

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
AU accounts com« 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate

191- ristų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 2544470

INSURED

Raginkite savo apylinkę 
augti = taupyk-te-

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal
Apdrausti Iki $20,000.

kaip su raidžių rinkėjais, ku
riems turite mokėti nemažą pi
nigą?

Ką čia parašiau, tai jau se
niai “po širdim’’ nešiojau. Dis
kutavau su vienu kitu kolega 
ir jie pilnai su mano nuomone 
sutiko. Su vienu kitu jų demons
tratyviai inž. iš savo rašinių ša
linome, kartais turėdami net ne
malonumų. Po šio rašinio, bent 
kai kurie mano dažniau aprašo
mi inžinieriai-visuomenininkai,

UNIV
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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t (Tęsinys)
Didžiosios bendrovės, ku

rios rėmė Ogilvie rinkiminę 
kompaniją į gubernatorius, bu
vo pasiuntusios net savo vado
vus ir mokesčių ekspertus Į 
Springfieldą kovoti net prieš 
Ogilvie 3% projektą. . Bendro
vės norėjo turėti tas pačias 
lengvatas, kurias turi, mokant 
federalinį pajamų mokestį.

Kas liečia konstituciją, tai 
Illinois Konstitucijos Section 1, 
Article IX aiškinimas yra įvai
rus ir pareina nuo pažiūrų tuo

melu, kada tas straipsnis 
kinamas. Tas straipsnis 
mato, kad užsiėmimo, leidimų 
ar privilegijų mokestis turi 
būti vienodas'(uniform), kiek 
liečia klasę, kuriai jis yra už
dedamas. Visi ekspertai buvo 
nuomonės, kad bendrovės ir 
individai sudaro tą pačią kla
sę, ir, anot jų, toks mokestis 
būtų privilegijos 
tiems,
Ekspertų nuomone, 
dedamas pajamoms ir visai ne
svarbu, kas klasė, kuriai jis yra 
uždedamas — individas ar ben

aiš-
nu-

mokestis
kurie gauna pajamas.

mokestis

Privalome dirbti organizuotai
Lietuvio jūreivio Simo Gruzdės, prievarta tarnavu

sio sovietų laivyne, pabėgimas iš rusų, jo suėmimas, su
mušimas ir atidavimas sovietų jūros policijai sukėlė di
delį pasipiktinimą ne vien lietuvių, bet ir didelės Ameri
kos gyventojų daugumos. Pasipiktino ir krašto preziden
tas, Įsakydamas dviejų dienų laikotarpyje reikalą iš
tirti, kad jis galėtų paruošti instrukcijas panašiems da
lykams išvengti ateityje.

Gerai informuoti Washingtono radijo komentatoriai 
jau trečiadienio ryto pranašavo, kad prezidentas Nixonas 
trečiadieni gausiąs Valstybės Departamento ir JAV Pa
kraščių Sargybos pranešimus apie visą Įvykių eigą. Gali
mas daiktas, kad trečiadienio vakare patys Baltieji Rū
mai šiuo reikalu padarys koki pranešimą, o gal paskelbs 
ir visą raportą. Dienraščiui einant Į spaudą, joks prane
šimas dar nebuvo paskelbtas. Tiek težinome, kad atsa- 
komingi valstybės pareigūnai apklausinėj o kiekvieną at- 
sakomingą tarnautoją, dalyvavusi Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos žvejų pasitarime ir prisidėjusį prie nelemto 
sprendimo.

Reikia džiaugtis, kad krašto prezidentas ėmėsi to
kių griežtų priemonių nelemtam Įvykiui išaiškinti ir rei
kia turėti vilties, kad pats prezidentas ir atsakomingi 
pareigūnai imsis priemonių panašiems incidentams iš
vengti. Malonu, kad Baltieji Rūmai rado reikalo pasiekti 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininką Dr. Kazį Bobe
lį, pranešti jam paties prezidento susirūpinimą nelemtu 
lietuvio jūrininko incidentu, noru reikalą išaiškinti ir 
imtis priemonių panašiems dalykams išvengti.

Tuo tarpu visi didesnieji Amerikos dienraščiai ap
rašinėja praeitos savaitės Massachusetts vandenyse vy
kusią tragediją ir Įžanginiais nagrinėja atsakomingų 
Valstybės Departamento, JAV Pakraščių Sargybos ir 
pačių Baltųjų Rūmų spaudos atstovo padarytus pareiš
kimus. Niekad Amerikos spaudoje ir radijo pranešimuo
se nesimatė tokios šilumos nuskriaustam lietuviui jūrei
viui ir noro taisyti surambėjusį valstybės aparatą.

Didesniuose Amerikos miestuose buvo suruoštos 
protesto demonstracijos, pasakytos kalbos, priimtos re
zoliucijos, kuriose ne tik nurodytos padarytos klaidos, 
bet paskelbti pasiūlymai klaidoms taisyti. Protestai 
vyksta kiekvieną dieną, jie planuojami ir šiam savaitga-

j drovi, vis tiek viena klasė. 
Pagal juos klasė išeina ne fizi
nis ar juridinis asmuo ir jų su- 
sigrupavimai, bet pajamos. Jei 
mokestis nevienodas paja
moms, tai toks mokestis esąs 
turto mokestis. Gal taip ir bu
vo, kai Illinois buvo žemės 
ūkio kraštas ir beveik visi gy
veno iš žemės darbo.

“2% ir 4” mokestis praėjo 
ir tikimasi jo gauti apie vieną 
bilijoną dolerių, kai biudžeto 
deficitas tebuvo, kaip minėta, 
tik apie dešimt milijonų. Pasi
daro visai neaiškus tas visas 
šauksmas apie taupumą ir ban 
krotą.

1969 metų Spriugfieldo sei
melis buvo visai darbingai nu
siteikęs ir kėlė visus mokes
čius, kokius tik turėjo įrašy
tus Į įstatymų knygas: pajamų 
mokestis, tabako mokestis, 
svaigalų mokestis, arklių lenk
tynių mokestis, automobilių ir 
sunkvežimių registracijos, ir 
vairuotojo leidimo mokestis, 
viešbučių mokestis. Neužmir
šo ir pardavimo mokestį pra
tęsti dar dviems metams. Tik 
su tabokos mokesčiu nevisai 
pavyko, nes teismas tą mokes
tį sustabdė.

Užėjusi mokesčių kėlimo 
karštligė nenorėjo palikti ra
mybėje ir universitetų mokslo 
mokesčio, ir jis norėta pakelti. 
Bet, deja, tas projektas taip 
liko Senato komitete palaido
tas.

Dabar pajamų mokesti jau 
turi 36 valstybės.

Žmonių pasisakymai dėl to 
mokesčio buvo vienodi. Mo
kesčiai uždėti per dideli ir 
naštą sunki. Didžiojoje spau
doje buvo matyti didelis skir
tumas tarp spaudos Įžanginių 
ir piliečių laiškų. Piliečiai tė
ra reikalingi pareikšti savo 
nuomonę per balsavimus, ir 
jų vienas ginklas tėra nerinkti 
tų asmenų Į atsakingas parei
gas, kurie nejaučia jokios at
sakomybės prieš viešąją nuo
monę. Teisingai buvo pasaky
ta, kad galima per'rinkimus 
atsikratyti gubernatoriaus ar 
Įstatymų leidėjų, bet yra labai 
sunki problema atsikratyti jų 
uždėtų mokesčių. Šių metų 
rinkimai ir parodė, kad gali
ma atsikratyti nepageidauja
mų politikierių, t>et jų uždėti 
mokesčiai vis tiek pasiliko.

Gubernatorius ir jo patarė
jai išsireiškė, kad jie parodė 
didelę drąsą,, pasisakydami 
už pajamų ir kitų mokesčių 
pakėlimą. Bet piliečiai gali 
būti kitos nuomonės dėl jų 
drąsos. Toji drąsa atsirado tik 
po rinkimų. Jis ir jo patarėjai

i

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, priglJdusi 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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Svečias direktorius prie to dar pridėjo savo 
nuomonę, jog Aukščiausias šiose apylinkėse užmiršo 
atskirti žemę nuo vandenų. Atsakydamas Į tą pastabą, 
mokytojas jiems paaiškino, jog prieš Gilijos ir Rusnės 
upių vagų sureguliavimą, Nemunas prie Šancinės bu
vo išsišakojęs Į daugybę deltos atšakų. Net ir pylimus 
išpylus ir kai kurias šakas nuo Nemuno deltos visiškai 
atskyrus, tos atskirom tapusios upelės vis vien gauda
vo pakankamai vandens iš Nemuno per požeminius 
kanalus, kurie jas ir dabar aprūpina niekad neišsen
kančiu vandens kiekiu, plukdomu per pamario lygu
mas į Kuršių Marias. Tokiu būdu, tiek šneke, tiek ir 
šaiteikė, anksčiau buvusios Nemuno deltos atšakomis, 
bet dabar tapusios savistoviomis upelėmis,. vis dar per 
požemį gauna savo vandenis iš Nemuno. Prie Senųjų 
Lapynų tos abi upės susijungdamos duoda pradžią 
Nemunyno upei, kuri geologų nuomone yra buvusi 
vyriausia Nemuno vaga ir jo žiotimis, ką patvirtina ir 
pats Nemunyno vardas, šalia to, ruože tarp Rusnės ir 
Gilijos yra dar eilė ir kitų Nemuno deltos šakų, būtent 
Tovelės, Jsės, Lūjos ir Karklės upelės, visos įtekančios 
į Kuršių Marias. Kadangi visos tos upelės sudaro natū-

liui. Nepasitenkinimo ir protesto laiškai eina ne tik laik
raščių redakcijoms, bet atsakomingiems valstybės parei
gūnams. Gaila tiktai, kad vietomis tie protestai išeina iš 
rėmų. Dėl vieno ar kelių pareigūnų padaryto klaidingo 
sprendimo, kaltinamas visas kraštas, visi šio krašto gy
ventojai ir atsakomingos valstybės Įstaigos. Krašto gy
ventojų dauguma sveikai galvoja, teisėtumą labai aukš
tai vertina. Amerikos spauda taip pai pasirodė reikalin
goje aukštumoje, pasisakydama prieš netikslų sprendi
mą padariusius nemokšas. Reikia daboti, kad šiuo reika
lu sakomos kalbos ir priimamos rezaliucijos būtų tiks
lios, daiktiškos, liečiančios padarytą netikslų sprendimą.

Amerikos lietuviai yra atlikę daug didelių darbų 
vieningai dirbdami. Gyvenimo patirtis juos Įtikino, kad 
turi susijungti ne tiktai paskiri veikėjai, bet ir organiza
cijos. Didelė Amerikos lietuvių dauguma sudarė Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Šis didesniųjų Amerikos lietuviškų 
organizacijų junginys pravedė vykusias protesto demon
stracijas Bostone, • Clevelande, Chicagoje ir kitose lietu
vių kolonijose. Tenka apgailestauti, kad beveik kiekvie
ną kartą atsiranda asmeniškas ambicijas aukščiau sta
tančių mūsų tautiečių, negu bendrą visų lietuvių reikalą. 
Vieni nori patys pasigarsinti, o kiti nori nelaimės metu 
pasipinigauti. Pasirodo, kad be organizuotos lietuvių 
veiklos, pradėti “kurti” kažkokį “Action Committees”, 
kurie Įvairiais vaikiškais straksėjimais nori pasigarsin
ti ir pasidaryti “politinio kapitalo”. Toks bandymas, at
siskirti iš bendros ir organizuotos ^Amerikos lietuvių 
veiklos kenkia lietuvių reikalams ir vieningam darbui. 
Patariame nekreipti jokio dėmesio į naujai siūlomus ko-' 
mitetus, bet dirbti.savo organizacijose ir per organizaci
jų atstovus, . ..

Ypatingai reikia daboti Amerikos lietuvių veiklos 
reikalams skiriamas aukas,. Kaip Bražinskų bylai vesti 
surinktas aukas, taip ir dabartinių protestų mitinguose 
renkamas aukas reikia siųsti Amerikos Lietuvių Tarybai 
tokiu adresu; . .-;

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC. 
6818 S. Western Avenue ■ 
Chicago, Illinois, 60636.
Amerikos Lietuvių Taryba glaudžiai bendradarbiau

ja su Vliku. Lietuvos laisvinimo i’eikslams Altas yra da
vęs Vilkui dideles sumas. Jis rems Vliko vedamą darbą ir 
toliau. Bet kad surinktos aukos nepatektų Į pasipini- 
gautojų rankas, visi Amerikos lietuvių surinkti pinigai (nerodė jokios drąsoms tą klausi- 
turi eiti aukščiau nurodytu-adresu. mą kelti prieš rinkimus, nes

Ant Lūjos upelės krantų.

ralius marių uostus žvejų laiveliams, prie jų žiočių čia 
yra Įsikūrę tos upės vardu pasivadinę žvejų kaimai: 
Nemunynas. Gilija, įsė, Lūja, Tovė ir Karklė.

Kadangi svečias iš pareinio norėjo susipažinti su 
Kuršių Marių pamario gyventojų “egzotika”, buvo 
prižadėta jį nuvežti ir į Kuršių Neringą. Tam reikalui 
Karklės uoste buvo nusamdytas motorinis laivelis. Bet 
prieš vykstant i Kuršių Neringą, buvo nutarta aplan

serai lipo jo, kad balsuotojai 
Į kitaip būtų įvęrtipę jų drąsą ir 
“teisingą” supratimą.

Pajamų mokestis buvo ruo
šiamas paskubomis, nepasi
ruošus, kąd net mokesčių sky
riaus žmonės negalėjo duoti jo! 
kių informacijų, nes jie tų m-)jo 
formacijų patys ■ neturėjo. 
Net toks svarbus klausinius, 
kas darytina su permokėtais 
mokesčiais, nebuvo išspręstas. 
Net buvo reikalinga šaukti sei
melio specialią sesiją tą klau
simą išspręsti.

Dabar yra tokia tvąrką, kad 
didieji pareigūnai tuojau pa
sididina sau algas ir tada stoja 
Į žodinę kovą su infliacija.

Kas yra ^statymas ir kas ne, 
šiandieną tai žino tik Aukš
čiausias Teismas ir kol jis ne
siteikia pareikšti savo nuomo
nės, niekas nėra tikras, net ir 
Įstatymų leidėjai, ar jie vykdo 
Įstatymus ar jie laužo.

Todėl ir priėmus pajamų 
mokestį, tuojau buvo kreipta
si Į Illinois Aukščiausią Teis
mą, ' kad jis pareikštų savo 
nuomonę, ar tas Įstatymas yrą 
konstitucinis,

Illinois Aukščiausias Teis
mas pripažino, kad dvejopas 
pajamų mokestis yra konstitu
cinis. Ir visas tas triukšmas 
pasibaigė dėl to konstitucingu- 
mo. Teismas pasakė, kad da
bar yra visai nesvarbu, ar mo
kestis yra nuosavybės ar pri
vilegijos; ir svarbu yra lygi 
apsauga, .o ne vienodumas.

Specialioj sesijoj demokratąi 
buvo pasiūlę sumažinti vienu 
centu pardavimo mokesti. Bet 
respublikonai užsispyrė, kad 
konstitucinė konvencija panai 
kinių maistui ir vaistams mo
kestį ir tokiu būdų pardavimo 
mokesčio sumažinimas bus iš
spręstas.

Illinois valstybėje pardavi
mo mokesčio surenkama apie 
900 milijonų dolerių sumą.

Illinois pajamų mokestis pa
kėlė mus kaip mokėtojus Į dau 
giausia mokesčių mokančių 
valstybių tarpą. Pagal 1968 
metų davinius Illinois gyven- 
tojas mokėja vidutiniškai $330 
per metus, būdamas trečioj 
vietoj. Jei priskaityti naują 
mokestį, tai toji sumą pakils 
apie $70 ir sieks net virš $400, 
imant dėmesin visus pakėli
mus.

Kaip mes bežiūrėtume i mo
kesčius, jie vis tiek lipa Į vir
šų. 1968 metų tautinis vidur
kis pakilo 29%. Illinojuj tais 
pat metais be jokio pajamų 
mokesčio jis paaugo penkias
dešimt dvejais doleriais iš $278 
ligi $330. Dvejuose trečdaliuo
se valstybių mokestinė gyven-

kyti ir Lūjos žvejų kaimą, esantį šeši kilometrai į pie
tus nuo Karklės bažnvtkaimio. *

Kelionėn į Lūją buv© išsileista ankstyvą parytį, 
kada visas pamarys dar tebebuvo įsisiautęs į tirštą 
rytmetinių ūkanų miglą. Visur viešpatavo gili rytme
čio tyla, tesigirdėjo tik laivelio motoro tiksenimas ir 
bangų skalavimasis į jas skrodžiančio laivelio šonus. 
Tik priartėjus prie Lūjos, iš rūkų pamažu iškilo pa
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per gy-šla >1*9 
veotpją.

Įljinejuj kai
ęijos naudojasi privilegijomis, 
kurias gavo dar prieš daugiau 
kaip šipitą metų, kol Illinois 
dar net ir konstitucijos neturė

tos privilegijos tokiomis 
pasiliko ir įsivedus konstituci- 

jją. Tos specialios korporaci- 
i jos yra Illinois Central Bail

road, Northwestern Universi
ty, YMCA, Baptistų Teologinė 
Misija, Lake Forest koledžas 
ir dar kiti 8 valstybėje veikian
tieji koledžai, Visi jie turi pri
vilegijos rastųs, kad visa jų 
įsigyta žemė visiems laikams 
atleidžiama nųp nuosavybės 
mokesčių, IŠ esmės tai nieko 
nėra nepaprasto. Valstybėse 
teikia privilegijas tiems, kurie 
patarnauja valstybės pilie
čiams. prisideda prie jų ge
rovės kėlinio. Be to, taip pat 
bažnyčios ir sinagogos nemo
ka mokesčių.

Čikagos Universitetas irgi 
surado kelią sumažinti savo 
mokesčius kurie savo laiku šie 
k ė virš vieno milijono dolerių. 
Universitetas, neturėdamas pri 
vilegijuotos padėties, kreipėsi 
i Baptistų Teologinę Misiją ir 
jai perleido 13 savo nuosavy
bių, kurių vertė buVo $1,346,665. 
Misija duoda laisvas nuo mo
kesčių pajamas universiteto'te 
ologinei mokyklai.

Atsakomingas finansų tvar
kymas yrą tada, kada žinomos 
pajamos ir išlaidos ir pagal tai 
tvarkomas vjsąs valstybės fi
nansinis ūkis. Bet ir metams 
praėjus po to mokesčio.mokė
jimo, mes dar ir dabar neži
nome, ar mes turime savo vals 
tybės ižde perteklių ar nuosto
lį. Net ir komputeriai nepade
da įnešti jokios šviesos į mūsų 
valstybės finansinę padėtį. Tai 
yra nesusigaudymas ar neno
ras viešumos. Pareigūnai ge
rai žino, kad reikią mokesčius 
kelti, bet kodėl yra reikalas 
kelti ir kokiems reikalams kel
ti, tai tąip niekas jokio pa
aiškinimo negauni.

Paprastas žmogus yra guo
džiamas visokio plauko psicho 
logų, kad viskas yra tvarkoje 
ir jei ne šiais metais, tai vis 
tiek kada nors reikalai turės 
susitvarkyti į gerą pusę savai
me, be jokios valdžios kontro
lės ar Įsikišimo, lyg finansinė 
valstybės veikla visai nepri
klausytų valdžios organų ga
liai.

Seniau demokratinės valsty
bės buvo pavyzdys kitoms sant 
varkoms kaip reikia atsako- 
mingai tvarkyti savo finansi
nius reikalus. Bet kaip 20-tojo 
amžiaus antroje pusėje?

(Pabaiga)

kupios korpora-

mario pakrantė, atrodanti rūkais apsiklosčiusi vieni
ša salelė su eilėmis sodybų, išsirikiavusių ant abiejų 
Lūjos upės krantų. Namai buvo dengti plačių užsklan
dų nendrių stogais, gi sienos buvo nudažytos tamsiai 
ruda impregnuojančia medžiaga, ginančia jas nuo lie
tų ir vėjų niokojimo, šen ir ten prie sodybų snūduria
vo pavieni plačiašakiai gluosniai.

Motorlaivis, sumažinęs greitį, Įsuko Į Lūjos upę. 
Prasiyręs tarp pakrantėje stovinčių namų eilių, susto
jo prieplaukoje ir išlaipino keleivius Į krantą. Kaime 
dar tebeviešpatavo rytmečio įmygis ir tyla. Matyt dėl 
tirštų rūkų gyventojai dar neskubėjo ristis iš jų šiltų 
patalų. " ’ ’;

Bet netrukus saulė prasiveržė pro ūkanas, pasi
matė platokas pamario uosto plotas, kuriame iš marių 
platumos išniro dvi žvejų vęltelės, grįžtančios Į namus 
iš po naktinės žūklės. Tuo pačiu metu tiršta migla, 
lyg ritinama saulės spindulių Į sorą ritinį, pamažu 
nusirito nuo pamario į krašto gilumą ir ten pradėjo 
tirpti, išsiblaškydama į pavienius pūkinius pažemės 
debesėlius, šen ir ten tebegaubiančius į žemesnes pie
vų tuometes. Paupy' dabar buvo matyti daug pakran
tėje pritvirtintų žvejų valčių, o sodybose prasidėjo 
įprastas kasdieninis judėjimas. Daugiausia tai imvo 
moterys, vienos besirūpinančios darbais virtuvėje, 
kilos jau grįžtančios iš laukų, kur rūkų dangos prie
globsty jos jau kurį laiką iš ankstyvo ryto darbavosi, 
suimdainos šių metų derlių. Dabar joms reikėjo grįžti 
į namus, iškrauti iš valčių vyry per naktį sužvejotas 
žuvis, jas išrūšiuoti ir šiąip vyrams padėti prie lai
mikio apdorojimo. Taigi,1 kaimo gyventojai nesimė- 
gavo ankstyvo ryto patalų šiluma, kaip kad neprityru
siam svečiui sugestijonavo apgaulinga tyla ir ramybė, 
viešpatavusi kaime ankstyvo rytmečio valandomis.

♦ ‘ "v •. •

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
AUSŲ, NOSISS

IR GERKLES LIGOS
' PRITAIKO AKINIUS
2858 W, 63rd STREET

Ofiso telef.: PRospect 3-32.29
Rezid. telef.: WAfferook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
quo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rez. fet 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUSbRlJA IR MOTLK.Ų LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Telef.: P Respect 8-1717

DR. S. B1E2IS 
, gydyytojas ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-3 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai, ir sekm^d 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, 
antraa., penstadieni nuo 1—5, tree, 

ir sesuo. turtai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND E. CIARA
Z/W7 OiST ^IKizcf

Tel.; GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—S, antram, penki, lu—4. ir 

sesuo. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
mėkUSgKMa IK MUIeRŲ LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoinii Mi 3-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos:^ pirmad., ketvirtad- 5—8, 
antrad. 2—4. ' '-r-Lx- ; —

Ofiso tetų HE 4-T81 Svarbą RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta._____

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”

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.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkL 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS , 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2'123 
Rezid. telef.: Gibson 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 ŽINIAS

p. Šileikis, o. p.
W5 ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezui, Med. Bau- 
?,uZ3‘.. Spec»dh pagdiod kojom* 
(Arch Support) ir t. t.

Vai: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Stų Chicago, HI. $0629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
25 INČŲ

SPALVOTA TV Už
ŽEMĄ KAINĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
ATI D. S E KM. 11—4

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairip atstump.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

... ... —■» —
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. W Al brook 5-8063
-- -----------------------

SOPHIE BARCUSl
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 AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

.. -7- ----V

KELIONĖS I 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 nebūtu 
sutrukdymų ir grupinė kelionė butu 
pigesnė.

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

WALTER RASK - RASČLkUSKĄ -
American

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So, Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8-

e
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigus automobilių draudimai.

v-------  J

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
.....-- ______ s

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

\lių, gyvybes, svei- 
( you* | katoš ir biznio,
k Patogios išsimokė-

jimo sąlygos.
J? B A C E V I č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Me iron curtain 
ism soundproof.

‘ She ctn’t coma to you for tb< 
truth, but you on reach her. 
Radio Free Europe does get the 
*ruth through.
errs to Rauta Free Enrooe 
sc? ros«.HLYerBtm.iLV.

PENSININKAMS SALVGŪS SA1N JuSE
Kam baigti dienas didmiesčiu taršoje, &aa gahma 

savo amžiaus rudenį praleisti Dievo pasaulyje
tad tuos namus aplankė daug 
pardavėjų — realestaitininkų. Į 
mano klausimą, kiek galėtų kaš
tuoti pastatymas namuko iš 2 
kambarių ir virtuvės su vonia, 
vienas pareiškė, kad apie 8000 
dol., o kitas — 15 dol. už ketvir
tainę pėdą, tai būtų gal net že
miau 8,000 dol.

Mano pažįstamas italas, turįs 
netoliese dviejų aukštų 12 butų 
namą, su 6 garažais pirmame 
aukšte, pasisakė, kad to namo 
statyba jam kaštavo 90,000 dol. 
Kiekvienas butas iš dviejų kam
barių ir virtuvės su vonia ir 
dar lauke — kieme maudymosi 
baseinas. Vadinasi, kiekvienas 
butas, atskirai imant, kaštavo 
7,500 dol.

Kai balandžio mėnesį kėliau 
klausimą, kad pensininkams— 
seneliams, namai būtų statomi 
kur nors pietuose (Naujienos 
1970.1V.21 d. Nr. 94), turėjau 
galvoj ir vietą — sklypą, bet 
kam jis priklausė ir ar parduo
damas, nežinojau. Dabar gi 
(praėjusią savaitę) kuris tai 
realstatininkas prikalė užrašą, 
kad sklypas parduodamas.

Va, tas tai ir sugundė dar 
kartą atkreipti gerbiamų, ir 
nuoširdžių alvudiečių ir mielo
jo dr. Adomavičiaus dėmesį, kad 
tinkamiausia ne tik klimato, 
bet ir statybos kaštų atžvilgiu 
seneliams namus pastatyti yra 
pietai, kur galima medžio staty
ba, o ne Čikaga, kur galima tik 
mūrinė ir daug išlaidų reikalau
janti statyba. Nesu nei techni
kas nei statybininkas, tačiau ti
kiuosi nesuklysiąs pasakyda
mas, kad mūro — plytų staty
ba dvigubai brangesnė nei me- 
džio-lentų kaip Kalifornijoje.

Dar galima įsigyti patogus 
sklypas

Mano numatytas ir dabar par
duodamas sklypas yra San Jose 
mieste, kampinis, prie 7-tos ir 
San John gatvių. Jo dydis trijų 
normalių sklypų.

Turiu pastebėti, kad čia sta
tyba ne suglaudinta kaip San 
Francisce, bet prie kiekv. namo 
šono yra įvažiavimai į garažą 
ar kiemą: sklypai nemaži). At
stumas iki prekybinės gatvės, 
skiriančios miestą į šiaurinę ir

Rašydamas savo samprotavi
mus pensininkams — seneliams 
namų reikalu, tikėjausi išjudin
ti mūsų milionierius — Drau
dimo Susivienijimus, kad jie in
vestuotų nors dalį savų kapita
lų į statybą seneliams namų, 
nes lietuviams tokių namų trūk
sta, o daugelis apsidraudusių yra 
pensininkai ar visai arti to am
žiaus — tai viena.

Kitas motyvas grynai finan
sinis. Juk visi matom, kad do
lerio vertė kasmet krenta po ke
letą nuošimčių, o nekilnojamas 
turtas, dėl gyventojų prieauglio 
ir kt., kaip tik priešingai — po 
keletą nuošimčių kyla. Mano 
supratimu, geriausia ir saugiau
sia pinigus investuoti į nekil
nojamą turtą, (Deja, ne į vasar
namius, nes jų visur pilna. Net 
daugelis lietuvių tuo bizniu ver
čiasi) .

Trečias motyvas, tai iš gry
nai pensininko ir lietuvio požiū
rio — rasti pastogę liet, pensi
ninkų namuose ir prie statybos 
išlaidų prisidėti bent 2,000 dol. 
suma, kuri šiandien dar yra šio 
to verta.

Jūs, čikagiškiai, ten vietoje, 
be abejo, dalyvaujate ir Alvu- 
do susirinkimuose arba pasikal
bate su pačiu vadovu ir nariais, 
dėlto jums aišku, kodėl nusista
tyta statyti seneliams namus 
Čikagoje, bet spaudoj šykštau
jate painformuoti.

Pietuose nepalyginamai švel
nesnis klimatas (o Kalifornijoje 
dar ir sausas), netenka braidy
ti po sniegą, slidinėti (dar gi se
nelių amžiuje!), šaltį ir speigus 
kęsti. Per žiemą seneliai mėne
siais negalės; išeiti laukan pasi
vaikščioti, saulute pasidžiaugti 
ar kokių pirkinių pasirūpinti. O 
vasaros metu Čikaga dažnai du
sina tvanka, tonomis skaičiuo
jamos kaminų išmetamos dul
kės žiauri porcija smogo ir kt.

Oras ir aplinka San Jose
Tiesa, ir čia San Jose žiemos 

lieka žiemomis^ temperatūra vi
durdieniais tesiekia 43-50°. Lie
tus dažniausiai palyja naktimis 
ir tai be griaustinio ir žaibų. 
(Per 5 metus tik du ar tris kart 
griaustini girdėjau). Rytais bū
na debesuota, o vidurdieniai ar 
pavakarės, jei ne visai saulėti, 
tai su lengvais debesėliais. Su 
retomis išimtimis ir žiemos me
tu kasdien galima išeiti pasi
vaikščioti pasivilkus megztinį, 
ar vatinuką užsimetus. Kele
tą kartų per žiemą galima pasi
džiaugti kalnų viršūnėmis ap- 
kepurėtomis sniegu (sėdint par
ke ant suoliuko ir saulutės šilu
ma besidžiaugiant). Prie okeano 
kaip San Francisco, Santa Cruz 
ar Monterey dažnai būna rū
kas, bet kol jis persirita per kal
nus ir už 25 mylių pasiekia San 
Jose, pavirsta į debesis ar smul
ku lietuvį. Vasaros metu apie 
10 dienų būna karštų, kada tem
peratūra pasiekia 90 ar daugiau 
laipsnių, tačiau pensininko są
lygomis, kada nereikia darbas 
dirbti bei skubėti, pavėsy ar par
ke nesunkiai pakeliama. Kas 
svarbu, tąi kad ir karščių dieno
mis naktys būna vėsios ir pail
sėti galima kuopnikiausiai (ne 
taip kaip Čikagoje, kada per kar
ščius neretai pečiai, pagalvė ir 
paklodė iš ryto būdavo šlapi).

Ir čia kai kada per TV links
niuojamas, bet nesant arti sun
kiosios pramonės, smogo dozė 
tikriausiai nedidelė, ne taip kaip 
Los Angelesė. Vienu žodžiu, čia 
klimatas sausas, švelnus ir ma
lonus. Gyvenu čia šeštuosius 
metus. Klimatu, gamta ir aug
menija neatsidžiaugiu.

Sąlygos įsikurti San Jose
Mirus mano šeimininkei — 

namų savininkei, jos turto pa
veldėtoja panoro tuos namus 
parduoti. (3 miegamieji, fron- 
tinis, valgomasis ir virtuvė, vi
si dideli kambariai, 2 vonios ir 
3 tualetai; prašė 20,000 dol.). 
Namas, tiesa, senokas, bet ge
rbs išvaizdos ir gerai išlaikytas, 

pivLiiieė dūlis — 1 blokas) iki 
miesto autobuso — 1 Uokas, iki 
didžiulės, 7-8 kasininkę aptar
naujamos maisto krautuvės — 1 
bl. (kas seneliams itin svarbu
— atstumas — atsinešti ir fi
nansiniu atžvilgiais); iki kitos 
panašios maisto krautuvės, paš
to agentūros, vaistinės ir katali
kų bažnyčios — 2^ bloko, tiek 
pat bus iki metodistų ir adven
tistų bažnyčių. Iki centrinio mie
to parko — 2 bl., iki pašto rūmų, 
pensininkų susirinkimų ir jų glo
bos įstaigos — 3 bl., visi miesto 
centro (down town’o(, bankų 
ir didžiųjų krautuvių — 4 blo
kai. Pavaizdavimui panaudojau 
ne pusblokius, bet normalius —

Susirinkimų Ir parengimu
PRANEŠIMAI

SLA 134-tos KUOPOS susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 3-čią d., 
7:30 vai. vak, Hollywood Svetainėje, 
2417 W. 43rd St., Chicagoje. Malonė
kite bent $1.00 vertės dovana dėl ka
lėdinio “grab bag”. Turėsime Kūčių 
vaišes. Christine Austin, fim sekr.

RAUDONOS ROŽRS 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. K. P. Deveikis

LIETUVIŲ MOTERŲ Piliečių Ly
gos priešmetinis susirinkimas jvyks 
sekmadienį, gruodžio 6, 1970 met. 1 
vai. 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 įvykusį metinį 
balių, rinkimas 1971 metų valdybos 
ir daug svarbių reikalų turi būti šia
me susirinkime nubalsuota. Po susi
rinkimo bus vaišės. Nut. rast.

UPYTĖS DRAUGIŠKO Klubo prieš
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 4 d., 8 vai. vak. Tal
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. K. rast.

‘UPYTĖS * DRAUGIŠKAS Klubas 
rengia linksmą šokių vakarą šeštadie
nį, gruodžio 5'd. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 7 vai. vak. 
Upytės Valdyba ir Komisija kviečia 
Visus atsilankyti. Gros Tony Walluno 
orkestras, veiks įvairių valgių ir gė
rimų" bufetas. Bus dovanų laimin
giesiems. A. K. rast. 

A. + A.
TEDDY DUNDULIS

Gyv. 2623 West 83rd St.

Daug metu gyveno Brighton Parko apylinkėje.

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1970 m. gruodžio 1 dieną, 10:00 vai. 
vakaro, sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Joniškio par., Mit
kumi kaime. .

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Victoria (Juškaitė), duktė Dolores Novic- 

kas, žentas Ralph ir jų šeima, podukra ir posūnis bei jų šeimos, pus
brolis John Masilius su šeima, giminaitis Klemensas Dundulis ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko brolis ir seserys bei jų šeimos.
Ketvirtadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno ko

plyčioje, 4348 So. California Avenue.
Gėlių prašoma nesiųsti.
šeštadieni, gruodžio 5 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Teddy Dundulio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

ANELLA RASIMAS
Pagal tėvus Dangira

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 2 dieną, 7:45 vaL ryto. Gimusi Lie
tuvoje, Alytaus aps., Aleknavos parapijoje, Simnu kaime.

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Alex, duktė Angeline Foley, 2 anūkai, vie

nas proanūkas, brolis Antanas Daugira su šeima ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Lietuvoje liko du broliai, sesuo ir jų šeimos.
Kūnas pašarvotas A. M. Phillip’s koplyčioje, 3307 So. Lituanica 

Avenue.
šeštadienį, gruodžio 5 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į š\. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

. Visi a. a. -Ahella Rasimas giminės; draugai ir pažįstąmi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, brolis, giminės. F

Laidotavių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 327-3401.
iMWiMiiiLMuwm’rH wwiiM n iumi ■■ .w . ...... .. iijmjiwh ii. mimijijww i

ž yginius Hokoa). Ir taip^ ma
no supratimu, parduodamas 
sklypas yra idealiausia namų se
neliams vieta. S. šurkus

(Bus daugiau)
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NAUJIENAS

PETKUS 
i 

TĖVAS IR SŪNUS j
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

—. . . .

EUDEIKISĮ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA į

v ■ • . - . I

; : ’ ii
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: I

; |

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID j
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE į

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 Į
I

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių.
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME I 

KOPLYČIAS
VISOSE M1ESTC 

DALYSE

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

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

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
2314 wfesT 23rd PLACE

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, tlHnois I

in, u.i.m.. ..j.i             ..... . ■'. ■ >
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BEVERLY HILLS GĖLINYČl
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834
V-...... —.... ...............................

GĖLI NINKA S 
(PUTRAMENTAS) 

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

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672



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
gusį lietuvį jūrininką.

t

■ 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

nue Berwyn, TIL, 60402, išlei
do 1971 m. brošiūrą, kurioje 
yra išvardinti TV programų 
sponsoriai ir skelbėjai. Kai
nuoja 1 dol. Ja gali pasinau
doti televizijos žiūrovai, pagir
dami ar papeikdami •■progra
mas bei skelbimus. Daugely 
Amerikos miestų yra susidarę 
klubai kovoti su blogas įtakas 
darančiais, netgi kenkiančiais 
sveikatai, skelbimais.

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už š. m. lapkričio 
mėn. $700 16 Vasario G. ir $20 
Punsko G.

Benediktinu vienuolynas prie Latrobe turi 2,300 akru ūki, kuriam labai sėkmingai vadovauja kunigas Firmen Beyer1, ■
32 mėty. Jis yra laimė ?s kelis prizus. j — Penktadienį, gruodžio 4

. ...-------- ----- - . -—z— ... ■- —■ . - — d. 7:30 vai; Jaunimo centre

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

;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 ir Illinois senatorius 
Frank Savickas.

TS C H 1 C A G O S IR* 
APYLINKIŲ 

■b*_______________

viešbučiuose, be to nužudymu 
vienos japonės Palmer House 
viešbutyje praeitą liepos mė-

■NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Apskrities taryba 
pasikėlė algas

Cook apskrities, į kurią įei
na Chicagos miestas, taryba 
praeito pirmadienio posėdyje 
be jokių diskusijų pasikėlė sau 
algas po $5.000, taip kad nuo 
ateinančių metų pats tarybos 
pirmininkas Dunne gaus $30, 
000, apskrities klerkas Barrett 
ii- asesorius Cullerton po $30, 
000, dar du nariai vienas gaus 
$22,500, 'antras $22,000; visi 
likusieji nariai gaus po $20,000 
metams. Viso jų yra 15.

Bouscio nuteisė Nuccio
Chicagos kriminal. teismo 

teisėjas Felix M. Buoscio nu- 
teisė “nemažiau kaip 14 melų 
ir nedaugiau kaip 14 metų ir 
vieną dieną” buvusį Chicagos 
policininką Ricard Nuccio, 28, 
kurį jury pripažino kaltu 1968 
metų birželio 4 d. nušovus 19- 
meti Ronald Nelsoną.

gogu pranešimai, kultūriniai čika80S Lietuvių Tarybos 
filmai vaikams ir suaugusiems P°sėdis- Visi nariai Prašonu 
Alvudo kultūrinėje vakaronė- gyvauti. Valdyba
;e šį šeštadienį,; gruodžio 5 d.J — ęhicago Tribune dįenraš- 
6 v. v. šv. Pan. Gim, parap. sa- tis gruodžio 2 d. laidoje įdėjo 6 
lėj, Marquette Parke.. Vai-'laiškus,
kams programa ir užkanda jūreivio išdavimą 
nuo 5 v. p. p. Visi kviečiami. Neįtikėtina — yra bendra laiš-

liečiančius lietuvio 
sovietams.

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

- CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

tHICAGO, ILL TEL. V! 7-9327

Suėmė viešbučių plėšiką
Suimtas 17-metis Lonell Ro

binson, gyv. 4429 S. Federal 
St., kurs vertėsi žmonių api
plėšimais ir moterų prievarta
vimais didžiuosiuose Chicagos 
viešbučiuose. Jį atpažino vie
no profesoriaus žmona, kurią 
jis išprievartavo prieš savaitę 
laiko Palmer House ir jos vy
rą peiliu sužeidė. Robinsonas 
taip pat įtartas padaręs kelias 
kitas panašias piktadarystes

CTA vėl pritrūko pinigų
Chicagos tranzito adminis

tracija vėl sklibia, kad trūksta 
pinigų, kas reiškia, kad vėl 
planuoja kelti autobusų važ
mos kainas... Pagal sutartį 
su tarnautojais, kurhj CTA tu 
ri 10,600 pakėlus prie algų
gyvenimo pabrangimo priedus,|rjaj vadovauja
nuo šio gruodžio mėnesio, ši 
administracija turėsianti mo
kėti kas mėnesį po $387,500 dau 
giau. Iš pajamų po paskutinio 
važmos pakėlimo praeitą lie
pos mėnesį CTA tik tik išsiver
tusi, o girdi, kur skolų pro
centai, susidėvėjusio invento
riaus papildymai ir k t.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. X Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------  $3.00
Minkštais viršeliais tik ___ ________  S2.00

Dr. A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik 1_____________ -______-________ $1-50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki srba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNEsHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

— Alvudo Vaiku Teatras 
(dir. akt Alfas Brinką, pad. AI 
dona. Sobieskienė) savo mė
nesinėje 96 radijo valandėlėj šį 
pirmadienį, gruodžio 7 d., 10 
vai. ryto Sophie Barčus Radijo 
šeimos valandoj perduos kalė
dines nuotaikas. Dalyvauja 
dvylikamečiai Rita Likandery- 
tė, Emilija Pakštaitė ir Arvy
das Žygas. Jiem talkina Ane
lės Kirvaitytės vad. kanklinin
kės ir muz. Balys Pakštas — 
ragelis.

— Žmogaus žmoguje atgimi
mas — reikšmingiausias kiek
vieno mūsiškio darbas, — 319

• _ . ' T. , , _ kų antraštė. 1. Aloyzas Baro-
’ 3 nas savo jautriame laiške pri-

ar es va sūnūs, ati ai e mena Amerikos belaisvius ko- 
savo 8 kambarių ofisą 10o . . , - - .. . T •■rtr .a. ,• o, n .. munistu rankose ir cituoja Lais West Mad.son St. Jis yra d,- s(a(ul jra 2 JeHksas 
dėlių finansinių paskolų spe- ta i * ■ o-n t• t . ,. r , iDaukus primena 3u0 metų su-ciabstas ir dirba su adv. Goe-\ , ... .... .... , .. . . . . .. . .kakti nuo pilgrimu issikclimobei. Darwin P. Kai įsigijo dau- . .. , .. ., V1. v.c . ‘Amerikos pakrantėse ir isduo-giauksti namą pačiame Auro- , . .. .. , o T,.,x- _.. tus Amerikos idealus. 3. Rito-ros centre. A ame yra TV, ra- . ,, , ... ... .. .... . , , . . . ne Rudaitis dėkoja uz puikų todijo stotvs, krautuves restora- , ., ¥v. .. .. «»<• ,. . , ;n , , i laikraščio Vedamąjį ‘Mispla-nai ir 140 apartamentų. , _ ... „ , .. .• ,ced Confidence . 4. Kęstutis A.

— Rašytojas Liudas Dovy- Trimakas, SJ ir kun. J. Kubi- 
dėnas parašė dviejų tomų sa- lius.SJ, džiaugiasi dėl 4 vokie- 
vo atsiminimų knygą pavadin čių pabėgimo iš sovietų vergi- 
tą “Mes valdysime pasaulį”, jos ir protestuoja prieš lietu- 
Išleido Romuvos leidykla, ku-vio išdavimą. 5. Thomas E.

_ i Jonas Galmi- Tauragis suriša šį įvykį su pa
dėkos dienos prasme ir peikia

T . rr . T. , . pareigūnų nuosprendžius, ne-
— JUrg,s Kasa-t. Lietuvoje siderjnančius su tradicijomis,

tr tremtyje buvęs mokytoju bei jr teisi u bei t
gtmnazuos dlrektonum per- tautiniais nuoslatais. 5. Lee Venc 
sikgyventa is Brooklyno ! sarkastiškai rašo> kad 16a0

1Ca°^‘ į m. Indijonų “coast guard” lei-
— Pearl Samulis, gyv. Brid- do pilgrimams, siekiantiems 

geporto apylinkėje, dalyvavo laisvės, išlipti į Amerikos 
American Cancer Society kon- krantus. Dėl ko 1970 metais 
ferencijoje, kuri įvyko Shera- US Coast Guard uždraudė siek- 
ton viešbutyje. Organizacija ti tos pat laisvės jaunam lietu- 
telkia lėšas, darbuotojus ir viui? Chicago Tribune pirma- 
priemones kovai su vėžio liga, sis įdėjo vedamąjį apie nelem-

/ E7 t-7 K rr •• tą įvykį, taip }pat šiuos skaity- 
r. / rh- H f.nPenCI;.° tojų pasisakymus,

vyksta Chicagoje. šioje pui- • -
kioje organizacijoje dalyvau-* 
ja jaunimas, užimdamas savo 
laisvalaikius naudingais dar
bais, užsiėmimais ir asmeny
bės tobulinimu.' Delegatai ap
lanko kultūrines?!-ir ekonomi-t 
nes Chicagos įstaigas bei mu
ziejus.

— Poetas K. Bradūnas prašo 
patikslinti, kad jo eilėraštis 
“Ar girdite?” įdėtas “N” gruo
džio 2 d. numeryje, buvo pa
imtas iš antradienio “Draugo”. 
Poetas nenori, kad visuomenė

• NAMŲ nt 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 kukštų 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.

SIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

nas. PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

ŽMONĖS PERKA NAMUS
2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh

ton Parke. Duoda virs $16,000 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 virs $27,000.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati- 

1 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 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

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

PAJAMŲ MŪRAS. Svarūs 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

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5% 

Passbooks 

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

, 6% 
$5,000 minimum 
2 year certificate

5’4% 
$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
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
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608,

k_ ........ . -......................... ■ ......................................... ...........- - - ■ ■ ■ • -■*
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SIUNTIN1AI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

l-------------------------------------------------- ---

DAŽAU NAMUS
K VIDAUS nt LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

GENERAL OFFICE

Light accounts payable. 
Must type.

Mature woman 
preferred

WH Ė-1010

BAKERY STORE 
CLERK

Good hourly wages to start. 
2 week vacation and many 

comoanv benefits.
4501 W. OAKTON ST.

SKOKIE

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

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

Alvudo radijo paskaita šį ket
virtadienį, gruodžio 3 d., 10 
v. r. Sophie Barčus Radijo šei
mos valandoj.

— Narkotikų reikalu kursai, 
veido pušku (spuogų) tvarky
mas, senelių reikalai, peda-

pagalvotų, jog jis savo kūri
nius iš syk siuntinėja keliems 
laikraščiams, kaip tai dažnai 
daro, jo žodžiais. “Spaudos 
kandys”.

— National Television Adver-1 
tisers, 3245 Wisconsin Ave-- 

w

GENERAL OFFICE GIRL
Good typing, file clerk, answering 
phones and record work. 9—5 P. M.
5 days week. Good transportation. 
Vicinity Peterson and Lincoln Ave.
Call 561-0156 between 9—4 P. M. for 

appointment.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Detroito sportininkas Guy Hawley, žiemai artėjant, {{važiavo j Fiji 
salas, kur slidinėja Šiltuose Toberus salos vandenyse.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St. 

GA 4-8654

State Farm Fire and Casualty Company

SIUNTINIAI
I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas j vairiu pre
kių. Automobiliai, laldytuvei, 

maistas, pinigai. 
----------- ------ ------

JUOZAS (JOE) JURATTIS
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 
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

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.

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobilių garažas. $20.500.

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

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija. 
Šilima gazu, 1% auto garažas, 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- 
nas. 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

JOURNEYMEN MECHANICS 
NEEDED

Must be experienced in Gas 
and Diesel Engines

CALL 376-5200

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

VIRĖJAS TR TAURIUS 
$100 SAVAITĖJE AR $150 PORAI 

Dvieju suaugusiu šeimai vakariniame 
priemiestyje, o nuo vasario vidurio iki 
gegužės pradžios Arizonoje su. aomn- 
kėtomis išlaidomis. Aukštas - atlygi
nimas. gero^ n»talnos gyventi ir išlai
kymas. Reikalingos geros rekomen
dacijos. atsakant — duoti telefono nu
meri. Rašvti:
% AF 303 225 W. WASHINGTON

Chicago, Ill. 60606

RENTING IN GENERAL 
N u o m a s

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS be baldu. 4547 So MOZART ST. 

Tel. 247-6386

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 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 & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
, Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadaSKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS" BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE
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