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EGIPTAS KARO 1971 M. NEPRADĖJO
KAIRAS.— Arabų spauda vėl ėmė pulti Ameriką, kai spaudo

je pasirodė žinios, kad prezidentas Nixonas pažadėjo duoti Izrae
liui daugiau naujų Fantom lėktuvų. Viduriniuose Rytuose atėjo 
Nauji Metai, tačiau Egipto pažadėtas karo žygis praėjusiais me
tais neįvyko. Stebėtojai galvoja, kad jo greit ir nebus, nors pre
zidentas Sadat tariasi su kariuomenės vadais ir posėdžiauja su 
kitų arabų valstybių atstovais. Vienintelius'šūvius arabai pa
leido praėjusių metų gale Libane, kur palestiniečiai susišaudė su 
Libano kareiviais. h,

BHUTTO PALEIDO ŠEIKA . RAHMANĄ
RAWALPINDI. —.Vakar Pakistano radijas paskelbė, kad 

prezidentas Bhutto paleido be jokių suvaržymų anksčiau kalėjime, 
o paskutiniu laikų namų arešte laikytą bengalų politinės partijos 
Awami lygos vadą šeiką Mujibur Rahman. Pakistanas teisė jį 
už valstybės išdavimą, tačiau karinio teismo sprendimas .niekada
nebuvo paskelbtas. Buvusio Rytų Pakistano gyventojai šeiką 
Rahmaną yra paskelbę savo valstybės.prezidentu. Rahmano pa
leidimas gali palengvinti Pakistano susitarimą su savo buvusia 
rytine provincija dėl ateities santykių.,Prezidentas Bhutto kelis
kart su šeikii Rahmanu ilgai tarusi.

Su Naujais Metais pradėjo 
veikti- trijų’ arabų valstybių fe
deracija tarp Egipto, Sirijos ir

O **

Libijos. Egipto prezidentas iš
kėlė pats naują valstybės vėlia
vą: raudoną, baltą, juodą su pra
našo Mohammedo genties ženk
lu — sakalu viduryje.

Izraelyje, nežiūrint paskuti
nių dienų grėsmės, vyriausybės 
ir kariuomenės vadai žiūri į atei
tį su pasitikėjimu, .nes sdsLgal-.
vo j a, kad Izraelis karą prieš ara- mas.
bus vėl laimėtų. Buvęs Izraelio 
aviacijos vadas gen. Weizman 
pareiškė, kad jis priešingas Si
najaus atidavimui Egiptui. “Aš 
mieliau turėčiau daugiau Sina
jaus ir mažiau Fantomų, negu 
daugiau Fantomų ir mažiau Si
najaus”, pasakė jis.

Irakas ištremia •
iraniečius v

TEHERANAS. — JTūlįtan- 
čiai iraniečių, kurie gjtyeno kai
myniniame Irane, gavo valdžios 
įsakymą,per- 24 valandas išva
žiuoti iš Irako. Visi keliai yra 
pilni pėsčiųjų, šaltame orė du
iraniečiai mirė kelyje, kelios mo
terys pagimdžiusios kūdikius.

Kaimyninės Irano ir Irako 
valstybės nėsugyvena jau se
niai, o paskutinis santykių įtem
pimas atsirado, kai Iranas už
ėmė Persijos įlankoje tris ne
dideles salas, kai iš jų pasitrau
kė britų kareiviai. Irakas pats 
ketino tas salas pasisavinti.

Panaikino vizų 
mokesčius

BERLYNAS. — Sausio 1 d. 
Vakarų Vokietijos gyventojai 
pradėjo važinėti į Vakarų Ber
lyną nemokėdami Rytų Vokie
tijai jokių vizų mokesčių nei 
transito mokesčių, kurie į vieną 
galą būdavo 1.60 dol. Vakarų 
Vokietija susitarė su .Rytų Vo
kietija dėl vizų panaikinimo. Va
karų Vokietija sumokės komu
nistų režimui kasmet 73 milijo
nus dol. — sumą, kurią komu
nistai anksčiau surinkdavo iš 
keliautojų.

Vizų mokesčio panaikinimas, 
kaip pirmieji šių metų keleiviai 
pasakoja, nepagreitino susisie
kimo, nes Rytū Vokietijos mui
tininkai vis tiek mašinas ilgokai 
apžiūrinėja. Vizų panaikinimas, 
kol kas, nepadidino keleivių skai
čiaus.

NEW YORKAS. — čia buvo 
pradėtas leisti naujas yiddish 
kalba dienraštis “Yiddishe Zei- 
tung”, vietoj praėjusią savaitę 
užsidariusio po 57 metų “Day 
Jewish Morning Journal”. Nau
jas dienraštis bus keturių pus
lapių, su puse puslapio anglų 
kalba rašomo vedamojo. Kaina 
— 15 c. šalia naujo dienraščio, 
kurio pirmo numerio atspaus
dinta 10,000 kopijų, New Yor
ke dar leidžiami du žydų dien
raščiai : “The forward” ir “Mor
gen Freiheit”.

iŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Prezi- 
dentas R. Nixonas, kalbėdamas 
CBS televizijoje, davė suprasti, 
kad jis ir toliau savo padėjėju 
pasirinks Spiro Agnew. “Laimin
čios komandos nereikia keisti”, 
pasakė prezidentas, pats tačiau 
savo kandidatūros nepaskelbda

ČIKAGA. — Miesto policijos 
viršininkas James Conlisk gero
kai pakratė savo padėjėjus. Vie
ną — kapitoną John Kelly jis nu
žemino iš 30.490 dol. per metus 
darbo iki 15,948 dol. Nužemin
tas buvo ir kapitonas Francis 
Nolan, gavęs darbą raštinėje. 
Devyni policijos pareigūnai at
šaukti iš pareigų ir jiems gre
sia pašalinimas. Jie kaltinami 
ėme kyšius iš tavernų savininku, 
žadėdami pro pirštus žiūrėti į 
prostituciją, lažybas, narkoti
kus ir kitus nusikaltimus.
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NEW YORKAS. — Rumuni
jos prekybos atstovai važinėja 
po Amerika siūlydami savo ga
minį — stiprų, bet nebrangų 
džypą . — “M-461”, kuris esąs 
labai stiprus, greitas, keturių' 
Datų varomas automobilis, visu 
tūkstančiu dol. pigesnis už For
do, General Motors, Harvester, 
net japonų*ar britų statomus 
džypus. Rumunijos džypo kai
na 2,995 dol. Rumunija pernai 
eksportavo į Ameriką už 13 mil. 
dol., o pati Amerikoje pirko už 
66 mik dol. Ji tikisi, kad šalia 
batų, rankinukų ir tekstilės ga-_ 
minių Amerikos piliečiai ims 
pirkti ir rumunų automobilius.

WASHINGTONAS. Ame
rikos medikų draugijos atsto
vai skundėsi Kainų komisijoje, 
kad ši neteisingai suvaržiusi gy
dytojų pajamas ir nustačiusi, 
kad kainos negali daugiau kil
ti kaip 2.5% per metus. Dak
tarų atstovai dejuoja, kad tokie 
suvaržymai gali pakenkti dakta
rų patarnavimų pacientams ko
kybei.

PARYŽIUS. — Trečiadienį 
Paryžiuje laidojamas visame pa
saulyje pagarsėjęs aktorius, dai 
dininkas,'scenos ir filmų žvaigž
dė, Maurice Chevalier, 83 m.

Iškilmės Liberijoje
MONROVIA. — Ponia Nixo- 

nienė atstovavo Amerikai Li
berijos naujo prezidento įvesdi
nimo ceremonijose. Ją labai šil
tai sutiko liberijos gyventojai 
ir spauda. Su ponia Nixoniene 
Amerikos delegacijoje dalyva
vo ir pamokslininkas Billy Gra
ham.

Liberija yra Amerikai labai 
draugiškai nusiteikusi negrų 
valstybė, kurią, įsteigė prieš 
150 metų Amerikos negrų, pa
leistų iš vergijos, grupė. Mon
rovia pavadinta taip pagerbiant 
Amerikos prezidentą James 
Monroe, šiame mieste laikoma
si amerikiečių tradicijų, karei
viai nešioja panašias į Ameri
kos kariuomenės uniformas.

Los Angeles miesto centre yra apie 42 myliu ’ilgumo greitkeliu susikirtimo trikampis. Čia dide
lį judėjimą seka specialūs elektroniniai įrengimai/ kurie ekrane parodo,, kur įvyksta masinu su
sikimšimas ar katastrofa, šiame keliu ruože kasdien pravažiuoja apie 700,000 masinu. Jų judė

jimą reguliuoja vienas vyras su aparatais, kurie kainavo 8 milijonus doleriŲ.

NEORGANIZAVO ŽYDU DIVIZIJOS v-
Paskelbti britų karo metu dokumentai

LONDONAS. — Britanija paskelbė kai kuriuos dokumentus,
liečiančius įvykius 1941—1945 metais. Iš tų dokumentų matosi, 
kad Britanijos vyriausybė buvo nusistačiusi nerengti nacių vy
riausybės vadų
tai siūlė sudaryki tokių nusikaltėliųrsąraša-:4r< paskelbti juos pa
saulio priešais. Sugauti jie būtų šaudomi be jokių teismų. Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos vadai buvo užsispyrę rengti viešus teis
mus ir britai turėjo nusileisti.

ismų ir neteisti karo nusikaltėlių kariškių. Bri-

Dokumentų tarpe yra britų 
gynybos ministerio 1944 m. Sir 
James Brigg atsisakymas leisti 
pasaulio žydų agentūrai steigti 
kariuomenės dalinį vien iš žydų 
savanorių. Pasaulio žydai tikė
josi sudaryti žydų diviziją, ku
ri kariautų prieš Vokietiją. Bri
tanija atsisakė tokią diviziją 
įsileisti. Ministeris Briggs bi
jojo, kad žydai, apsiginklavę bri
tų ginklais, vėliau galėtų išeiti 
prieš britus Palestinoje.'

Toliau įdomus dokumentas lie
čia Amerikos kareivius negrus 
Britanijoje. Britų vyriausybė 
pritarė ministerio Brigg pasiū
lymui, kad britų gyventojus rei
kia paruošti, kad jie būtų at
sargūs su amerikiečiais negrais. 
Slaptame Įsakyme, kurį gavo 
tik vyresnieji kariuomenės va
dai, nurodoma, kad britai turi, 
su negrais elgtis panašiai,- 
kaip elgiasi su jais balti ameri
kiečiai. Pabrėžiama, kad kvie
čiant į svečius baltus amerikie
čius, negalima kartu kviesti ir 
negrus.

Tvirtėja Kanados 
ekonomika

OTTAWA. — Kanados vy
riausybė paskelbė, kad 1971- 
mieji metai Kanadai buvo gyvo 
ekonominio augimo metai, ga
myba paaugusi per metus 6%, 
kas yra gan daug, palyginus su 
kitomis pramonės šalimis. Ame
rikos gamybos “augimas” per
nai siekęs tik 3%,.

Nežiūrint vyriausybės skelbia
mų gerų žinių, patys kanadie
čiai ir spauda sakosi nejaučią 
ypatingo {pagerėjimo. Kanado
je bedarbių skaičius vis dar sie
kia 6.6%. ’ 

šioms prezidento inauguravimo 
iškilmėms iš Louisianos buvo 
atvežtas 135 asmenų Grambling 
universiteto orkestras.

VĖLIAUSIOS ZiMiOS
♦

Vakar Į Pekiną atskrido 31 
nario Amerikos delegacija pa
sitarti su kinų valdžia dėl prezi
dento Nixono vizito smulkmenų.

+ Belfaste šiaurės Airijoje, 
pačiame centre sprogo: bomba, 
paslėpta alų išve’žiojančiame 
sunkvežimyje. Sužeista 60 as
menų.

Danijos karalius Frederik 
gavo širdies smūgį ir buvo pa
guldytas ligoninėn. Jis yra 72 
metų.

Britanija paskelbė, kad ji 
išgabens savo kareivius iš Mal
tos salos iki sausio 15 d.

Japonijos premjeras pa
reiškė, kad šiais metais Japoni
ja greičiausiai užmegs diplomą* 
tinius santykius su Kinija.
’ + Nuo sausio 1 d. Indijoje 

278 macharadžos prarado savo 
titulus, teises ir privilegijas. In
dijos valdžia iki tos dienos mo
kėdavo Indijos didikams virš 6 
mil. dol. pensijų.

+ Romos miesto valdyba, no
rėdama sumažinti automobilių 
skaičių miesto centre, devynias 
dienas vežios autobusais žmones 
be bilietų, dykai.

Zaire naikina 
praeities liekanas

KINSHASA. — Buvęs Bel
gijos Kongas, pakeitęs savo vals
tybės vardą iš “Kongo” į Zaire, 
dabar naikina visus kitus sveti
mųjų 'sugalvotus vietovardžius. 
Variu turtinga Katangos pro
vincija bus vadinama “Shaba”. 
Stanley kalnas bus vadinamas 
Ngaliėma kalnu.

Zaires miestuose rišo s sveti
miesiems pastatytos statulos ir 
paminklai buvo paša inti. Kai 
bus pastatytas valstybinis mu
ziejus, statulos bus surinktos ir 
padėtos į muziejų.

Kareiviai gaus 
didesnes algas

WASHINGTONAS. — Nuo 
Naujų Metų buvo pakeltos fede
ralinio tarnautojų ir kariuome
nės algos. Naujoko kareivio-al
ga iš 10'2 dol? pėr" mėnesį paki
lo iki 288 dol. Su įvairiais bu
to ir kitais priedais JAV kareivis 
gaus per metus 5,140 dol.

Kongresas pakėlė kareivių 
algas, tikėdamasis patraukti į 
karinę tarnybą daugiau jaunų 
vyrų, kad būtų galima panai
kinti karinę prievolę ir kad ka
reiviai visi būtų tik savanoriai. 
Aukščiausio laipsnio seržantas 
nuo sauso 1 d. gaus per metus 
15,184 dol. Keturių žvaigždžių 
generolai ir admirolai gaus 45,- 
074 dol. per metus;

Apšaudė Da Nango 
aerodromą

SAIGONAS. — Komunistai 
po ilgesnės pertraukos vėl ap
šaudė minosvaidžiais Da Nango 
karinį aerodromą, paskelbdami, 

kad šis puolimas yra keršto veik
smas už amerikiečių lėktuvų 
bombardavimus šiaurės Vietna
me. Prie demilitarizuotos zonos 
irgi pagyvėjo priešo artilerijos 
veikla. Aerodrome buvo sužalo
ti trys lėktuvai.

Karinė vadovybė pripažino, 
kad š. Vietname -buvo numuš
tas ketvirtas JAV lėktuvas, tai 
jau 10-tas per 3 savaites. Laose 
komunistai ėmė apšaudyti Long 
Tieng karinę bazę/ iš kurios 
amerikiečiai jau išvežė kai ku
riuos įrengimus. Blogas oras 
trukdo aviacijos veiklai. Sekma
dienį 46 lėktuvai sugrįžo nenu- 
metę bombų iš šiaurės Vietna
mo, nes miglos ir žemi debesys 
paslėpė žemės taikinius.

Mirė J. Ruzas
ČIKAGA. — Naujųjų metų 

išvakarėse Čikagoj mirė J. Ru
zas, prekybininkas ir Lietuvių 
Tautinės Sandaros veikėjas, Lie
tuvių Prekybos Rūmų ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos narys, 
jau ilgokai sirgęs. Julius Kuzas 
paliko žmoną Teodorą, dukterį 
Joaną Jankauskienę ir sūnų Ju
lių bei šešis anūkus. Laidojamas 
šiandien Kazimiero kapinėse.

Kinijos dėmesys- 
pavergtoms tautoms

“Toli siekianti Pekino ranka” 
— tokia antrašte Įdomų straips
nį 1971 m. gruodžio 13 d. paskel
bė Caracas^ Venecueloje dien
raštis “El Universal”. Autorius 
Vieri Lodoyįęo Pericoli, pasinau
dojęs ANSA ogentūros žiniomis 
iš Hong Kongo, nurodo į komu
nistinės Kinijos dėmesį Tauti
niam Išlaisvinimo judėjimui. 
Esą, Mao-tse-tung- vis labiau 
domisi sovietų pavergtomis tau
tomis. Nurodoma, kaip prieš ke
lerius metus Kinijos ambasados 
Varšuvoje priėmime buvo plati
nami lapeliai apie sovietų oku
paciją Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Toliau rašoma apie vė
liau kinų paskleistą dokumenta
ciją apie sovietų okupaciją bei 
jų įvykdytus gyventojų žudy
mus ir išvežimus, pagaliau, apie 
neseniai rodytą filmą apie so
vietų įvykdytas lenkų karių žu
dynes Katyno miške.

“El Universal” dienrašty dar 
pažymėta: Mao dėmesys paverg
tiems kraštams matyti iš eilės 
pavyzdžių. Pekinas, esą, turįs 
ryšius su pavergtųjų kraštų iš
eiviais C*ir ypatingai su ukrai
niečiais ir lietuviais”. Apie lie
tuvius dar nurodyta: pernai Azi
joje pradėtos radijo transliaci
jos (Maniloje — Red.), skirtos 
Sibiro lietuviams, i Teigiama, 
kad Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas keliais atvejais kelia
vęs į Azijos kontinentą ir, pa
sak autoriaus Pericoli, “sunku 
patikėti, kad tos kelionės turė
jusios tik turistinius tikslus”. 
Pagaliau, straipsny plačiai ra
šoma apie kinų-ukrainiečių ry
šius, “Tautinės Ukrainos Fron
to” įsteigimą ir kt. Straipsnis 
Caracas laikrašty paskelbtas 
antrame puslapy ir pažymėtas, 
kaip ypatingai svarbus, be to, 
atspaustas ryškiom''* .. ’ nis.

(E)

Sovietai perka 
Brazilijos cukru

RIO DE JANEIRO. Bra 
lijos valdžia paskelbė, kad Sovie
tų Sąjunga perka iš Brazilijos 
200,000 metrinių tonų (po 2,200 
svarų kiekvienoje) cukraus ir 
moka po 160 dol. už toną, Kai
na šiek tiek aukštesnė už pa
saulinę rinkos kainą.

Politiniai komentatoriai spė
lioja, kodėl sovietai perka tiek 
daug cukraus iš Brazilijos, kada 
jie kas met gauna iš Kubos po 
3 milijonus tonų. Pati Sovietų 
Sąjunga pasigamina pakanka
mai cukraus ir gali visai nepirk
ti jo užsieniuose. Manoma, kad 
šis užpirkimas Brazilijoje yra 
daugiau politiniais sumetimais. 
Galimas daiktas, kad sovietai 
bandys savo cukriniais runke
liais apsodintus plotus panaudoti 
kitiems tikslams, gyvulių ūkiui 
plėsti.

:.-Toje,pačioje kalboje Karachi 
mieste7 Pakistano prezidentas 
įiaskeibė apie svarbiausių Pa
kistano pramonės šakų naciona
lizavimą. Užsienio bendrovė ne
būva-Įąako .paliestos, tačiau vi
sos vietinės plieno, geležies, ma
šinų, ■ elektros, chemikalų įmo
nės bus tvarkomos valstybės. 
Neliečiamos kol kas žemės ūkio 
ir medvilnės pramonės šakos. Du 
Pakistano milijonieriai buvo su
imti.

Iš Indijos Į Bengaliją atvažia
vo du traukiniai su bengalais 
pabėgėliais, kurie gyveno Indi
jos stovyklose. Indija skelbia, 
kad iki vasario mėn. pabaigos 
namo sugrįš visi, apie 10 milijo
nų bengalų.

Brazilai pagerbė 
komunizmo aukas
Brazilijoje sėkmingai veikia 

“Sąjunga ginti tradicijų, šeimos 
bei nuosavybės reikalams”. Jos 
būstinė — Sao Paulo mieste. El
ta gavo žinių, kad ryšium su lx>l- 
ševikų 1917 m. revoliucijos su
kaktimi, Sąjunga Sao Paulo ka
tedroje suorganizavo iškilmin
gas pamaldas prisiminti tarp
tautinio komunizmo aukoms pa
sauly. Pavergtųjų kraštų atsto
vai dalyvavo.su tautiniais rūbais. 
Iš viso buvo atstovautos 25 tau
tybės ir jų tarpe pirmą kartą 
dalyvavo ir Čilės atstovai. Di
džiulė gotinė katedra buvo per
pildyta — dalyvavo daugiau kaip 
4,000 žmonių. Taip pat dalyva
vo žymūs Sao Paulo politikai 
bei kariai. Panašios pamaldos 
surengtos ir kituose Brazilijos 
miestuose. (E)

Bausmės girtiems O 

vairuotojams
ČIKAGA. — Čikagos policija 

praėjusį savaitgalį suėmė 223 
girtus vairuotojus, 73 daugiau 
negu pernai ta pačia proga, šiais 
metais policija ir teismai griež
čiau kovojo su girtais vairuoto
jais ir Naujų Metų proga Čika
gos mieste nebuvo nei vieno už
mušto eismo nelaimėse. Illinois 
Valstijoje žuvo 13 ir 3 žuvo Cook 
apskrityje. Visoje Amerikoje 
žuvusių buvo 432.

Draudimo bendrovių atstovai 
sako, kad girti vairuotojai per 
metus užmuša 28,000 amerikie
čių. sukelia 800.000 katastrofų 
ir padaro nuostolių 8 milijardus 
dol.

Kitose šalyse girti vairuotojai 
baudžiami griežčiau. San Sal
vadore tokiam vairuotojui gre
sia mirties bausmė. Pietų Afri
koje jis gali gauti iki 10 metų 
kalėjimo. Australijoje girtų vai
ruotojų pavardės skelbiamos 
spaudoje. Turkijoje policija vai
ruotoją nuveža 20 myliu už mie
sto ir paleidžia eiti pėsčią namo.

Maskvos Jermolovos teat-
ras numato statyti vieną iš trijų 
Just. Marcinkevičiaus veikalų: 
“Sieną”, “Katedrą” arba “Krau
ją ir pelenus”. (E)

dalyvavo.su


Lietuviq Žurnalistų Sąjungos veiklos gaires
L Naujoji LŽS centro val-| nalistų, esame pasiryžę orga- 

dyba savo veiklą pradeda Jau-jnizuoti paskaitas bei kursus ir 
' ninio metų išvakarėse. Per-' 

ėmę pareigas iš buvusios vai-- 
dybos, randame Sąjungą įsta
tytą į darbingą keli^, kuriuo 
ir mes ryšimės eiti, įereipdami 
dar didesnį dėmėsi Į jaunimą, 
kad galėtume išugdyti naujų 
spaudos darbuotojų. Siam tiks 
lui steigiamas Dr. Petro Dauž- 
vardžio Spaudos Fondas, iš 
kurio premijomis bei stipendi
jomis skatinsime jaunimą stu- 
dWJUtL žurpaĮistiką, .^lietuviš
kai rašyti, pamilti savąją spau
dą ir joje bendradarbiauti. 
Norėdami paruošti naujų žur-

išleisti žurnalistikos vadovėlį. 
Dėkojame Pedagoginiam Li
tuanistikos Institutui, kad ja
me dėstoma ir žurnalistika. La
bai pageidautume, kad ir litu
anistinėse mokyklose būtų at
kreiptas -dėmesys į jaunųjų 
spaudos darbininkų paruoši
mą. Labai vertiname jaunimo 
žurnalus ir jaunimo skyrius 
Įvairiuose laikraščiuose. Jiems 
niekuomet nebus atsakyta vi
sokeriopa žurnalistų pagalba.

2. Kiekvieno darbo pasise
kimas daug priklauso nuo vi
sų vieningos talkos ir organi-

zuotumo, tad stengsimės į 
LŽS pritraukti daugiau naujų 
spaudos darbuotojų bei palai
kyti glaudesnius ryšius su vi
sais Sąjungos nariais, ir toliau 
leisdami LŽS biuleteni, kurį 
vis turtinsime ir tobulinsime. 
Tikimės, kad j Sąjungą jung
sis visi, kuriems tikrai rūpi 
čia mūsų skelbiami tikslai. 
Lietuvių žurnalistų Sąjungoje 
viešpataus visiška tolerancija 
kiekvienai lietuvių grupei ir 
kiekvienam asmeniui; į ją pri
imami visokių pažiūrų ir Įvai
rių Įsitikinimų spaudos dar
buotojai, kurie tik rūpinasi 
lietuvybe ir Lietuvos laisve.

3. Spauda yra visų pripa-

Žinta didelė jėga, galinti ir Tuo reikalu jau šiek tiek žygių būtų • grynesnis ir švaresnis, 
jungti, ir skaldyti. Kad lietu- padaryta, bet bus daroma dau- 
viškoji spauda būtų visų mūsų 
vienybės ir bendro darbo ska
tintoja, palaikysime glaudžius 
ryšius su visų laikraščių redak
toriais ir - radijo bei televizijos 
vedėjais. Visi turime kaip gali
ma dažniau susitikti, išsikalbė
ti, išsiaiškinti ir sutartinai dirb
ti tam pačiam tikslui — Lietu
vos prisikėlimui. Darysime vis
ką. kiek mūsų pastangos leis, 
kad laisvoji lietuvių spauda lai
kytųsi spaudos etikos, kad jos 
puslapiuose labiau atsispindėtų 
vienybės dvasia ir nebūtų išsišo
kimų nei prieš atskirus asmenis, 
nei prieš ideologines grupes.

giau. Vienybės .dvasia teju- 
gia visus lietuvius į bendrą 
kovą prieš Lietuvos okupantą, 
bet ne prieš brolj lietuvj, gyve
nantį laisvėje ar už geležinės už
dangos. šiam tikslui taip pat 
manome ruošti spaudos konfe
rencijas, suvažiavimus, pasita
rimus. Sieksime, kad visa lietu
viškoji spauda vadovautųsi mū
sų himno žodžiais: “Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi; var
dan tos Lietuves vienybė težy
di!” - ■

4. Labai prašome visus spau 
dos bei radijo darbuotojus, kad 
jų skelbiamas lietuviškas žodis

’STANDARD FEDERAL OFFERS A VARIETY OF SAVINGS PLANS
’ . THAT OFFER ABSOLUTE SAFETY AND EARN MAXIMUM LEGAL 

^INTEREST RATES. WE GIVE EACH TRANSACTION OUR
- PERSONAL ATTENTION AND OUR BUSINESS HOURS ARE 

DESIGNED FOR YOUR CONVENIENCE.

PASSBOOK ACCOUNTS

Daugiau meilės ir pagarbos 
mūsų gimtąjai kalbai! Ieškosi
me priemonių ypač padėti jau
nimo laikraščių redaktoriams 
ir bendradarbiams, kad jų lei
dinių kalba būtų taisyklinges
nė. Visus raginame sekti kal
bos skyrius, esančius kai ku
riuose mūsų laikraščiuose ir 
žurnaluose.

5. Kiek mes būsime pajėgūs 
Įvykdyti užsibrėžtus planus, 
labai daug priklausys ir nuo 
Sąjungos iždo. Tikimės, kad 
visuomenė ir organizacijos 
mūsų pastangas Įvertins ir pa
rems, kad atsiras šių taip rei
kalingų darbų mecenatų bei 
rėmėjų. Žurnalistai dažnai dir
ba tik už aičū, o kartais dar nė 
to nesulaukia.

6. Pageidaujame, kad Įvai
riose vietovėse, kur yra būre
lis žurnalistų, būtų steigiami 
LŽS skyriai, kurie, drauge 
dirbdami ir pasitardami, ga
lėtų geriau spręsti vietinius rei
kalus, o taip pat padėti ir vi
sai Sąjungai, .palaikydami ry
šius su Centro valdyba.

7. Jeigu atsiras galimybių, 
stengsimės užmegzti ryšius ir 
su kitų šalių bei tarptautinė
mis žurnalistų sąjungomis, kad 
galėtume plačiau paskleisti sa
vo laisvės siekimus, painfor
muoti apie mūsų tautos trage
diją ir priminti jos teises i ne
priklausomybę.

LZS Centro Valdyba

veidą. Nugabenta į South Chi
cago ligoninę.

Neilgai trukus už septynių 
blokų prie 80 St ir Kingston 
Ave. buvo užpulta Donna Gre
er, 19 metų, gyv. 8019 S. Kings
ton Ave. Maniakas, spėjama 
tas pats, taip pat plyta pradė
jo ją mušti per galvą, bet šiai 
pavyko pabėgti. Jai rimtai su
žeista kairioji akis.

Virš 300 narkotikų aukų
Mirimai nuo narkotikų Cook 

apskrityje jau virto epidemija, 
praneša apskrities koroneris. 
Iki praeito penktadienio-, nuo 
narkotikų mirė daugiau kaip 
300 žmonių. Tai yra 3000 nuo
šimčių daugiau kaip prieš ket
vertą metų, kai 1967 metais 
dėl tos pačios priežasties mirė 
dar tik 7 žmonės, o pernai jau 
mirė 277; vien praeitą lapkri
čio m ėn. nusinuodijo 35.

Narkotikų vartojimas ir jais 
nusinuodijimai persimetė la
biausiai i turtinguosius prie
miesčius. Koroneris sako, kad 
seniau tų “vaistų’’ aukos dau
giausia buvo negrai, o dabar 
baltieji pralenkė juoduosius 
dvigubai — beveik du prieš 
vieną.

Regular passbook accounts are convenient and earn

i

GANDHI
Evenstone, rašo 

: “Ponios 
Laikraščiu

use for those periodic deposits you make for 
general purpose use. Deposit any amount at 
any time, withdraw any time. You earn 
interest from date of deposit to date , /

of withdrawal. You can make a 
withdrawal any time and still 
earn interest for every day the 

money is on deposit.
Interest is credited ,

CERTIFICATE
ACCOUNTS:

Certificates are issued in min
imum amounts of $1000 and

of $10 or more.

ye^r/ anc^ are issued for terms of 90 
jr / days to 2 years, depending on the class 

f of account, As required by law, early 

withdrawals-are subject to a reduction in 

earnings.

Receive. interest by check monthly, quarterly or • 
accumulate in certificate account./w • ■ ,

/ Deposits to certificate accounts received by the 1 Oth of

•/ any month earn from the first of that'month. Deposits.
received after the 1 Oth earn from date of deposit.

Interest is compounded daily on all Standard Federal accounts.

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, III. 60632 • 847-1140

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 a.m. to 8 p.m.;
Saturday 9 a.m. to 12 Noon; Wednesday, no business transacted.

ASSETS OVER $160,000,000.00 
RESERVES OVER $ 15,000,000.00-

GERAS PATARIMAS 
INDIRAI

Stan Vrana, 
Chicago Daily
Gandhi žodžiai: 
pranešimais, viename susirin
kime New Delhi ponia Gandhi 
pasakė: “Mes kovojame už 
visus tuos kraštus pasaulyje, 
kurie siekia laisvės; Indija 
remtu Rvtu Pakistano recesio- 
nistus (siekiančius atsiskirti 
nuo Vakarų Pakistano)- prieš' 
jų prispaudėjus — vakarinius 
pakistaniečius net tuo atveju, 
jei Pakistanas būtų už tūkstan 
čių -mylių ir ne kaimynas”.

Čia aš norėčiau priimti po
nios Gandhi žodį ir paprašyti, 
kad ji pasiųstų savo karinome 
nę Estijai, Lietuvai, Latvijai, 
Lenkijai, Čekoslovakijai, Ven
grijai ir tt išlaisvinti nuo So
vietų pavergėjų. Aš nežinau, 
kaip ilgai Bangia Deš laukė 
savo laisvės, bet tie kraštai 
veltui jos laukia jau beveik 25 
metai’”.

Automobilių aukos
Per praeitas Naujų Metų šven

tes Cook apskrityje trys žmo
nės buvo užmušti automobilių 
nelaimėse, kokių per švenčių 
savaitgalį apskrityje ir Chica
gos mieste Įvyko 1,292. Chica
gos mieste policija suėmė 215 
asmenis (vairuojant girtame 
stovyje).

Per 78 valandų švenčių sa
vaitgalį nuo praeito ketvirta
dienio 6 vai. vakaro iki sek
madienio vidurnakčio, trafiko 
nelaimėse per visas JAV-bes 
žuvo daugiau kaip 400 žmonių. 
Naęionalinė Saugumo Taryba 
spėjo kad žus tarp 400 ir 500.

Nuo 1971 metų, pradžios iki 
praeito penktadienio vidur
nakčio Gook apskrityje trafi
ko nelaimėse buvo užmušti 
533 žmonės, iš jų 272 užmušti 
Chicagos mieste, kur 37,735 
žmonės buvo sužeisti.

Maniakas Chicagoje
Koks tai “sadistas maniakas” 

praeitą ketvirtadienį vakare- 
Chicagos miesto • pietiniame 
gale užpuolė ir sužalojo dvi. 
moteris.

Miss Peggy' Few, 26, gyve
nanti 7959 S. Marquette Ave
nue išvedė pavedžioti savo šu
niuką ir buvo užpulta ties 2708 
E. 80th St. Piktadaris plyta 
sudaužė jai galvą, Įlauždamas 
galvos kiaušą ir sužalodamas

Nepiliečių registracija
. Kaip kiekvienų metų pra
džioje, primenama, kad sau
sio mėnuo yra laikas nepilie- 
čiams registruoti savo adresus.

Distrikto direktorius Aiva 
Pilliod praneša, jog federali- 
niai Įstatymai reikalauja, kad 
asmeny's, kurie nėra Jungti
nių Valstybių piliečiai, priva
lo kasmet registruotis.

Registruotis galima bet ku
rioje pašto Įstaigoje arba pa
čiame imigracijos ir natūrali
zacijos ofise.

Registracija yra paprasta: 
reikia užpildyti kortelę, nuro
dant savo vardą, pavardę, tau 
tybę, pilietybę, gimimo kraštą , 
Įvažiavimo datą ir punktą, per 
kurį Į JAV Įvažiavęs, Įrašyti 
dabartini adresą, datą ir pasi
rašyti.

Passbook Savings 
All accounts com
pound^ daily — 

p«id quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCUnOM

Nuo
1914 metų

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS MG22 

PHONE: 2S4-M?»

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

2 Years Saving* 
Certificate 

(Minimum $5.000)
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DETROIT, MICH.
Balfo rinkliava

1971 m. rinkliavos metu su
rinkta 4,311 dol. 35 et.

Rinkliavai vadovavo Balfo dir. 
E. Paurazienė, talkininkaujant 
skyriaus valdybos nariams, ra
dijo programų vadovybėms bei 
spaudos bendradarbiams.

Aukas rinko: A. Andrušaitis,
J. Augaitis, R. Augustinaitienė,
K. Bagdonas, J. Bauža, V. Bi
liūnas, F. Blauzdys, Andr. Bliū- 
džius, B. Bugenis, F. A. Buini- 
kiai, B. Burba, A. Dainus, K. 
Daugvydienė, P. Deveikis, A. Dū- 
dienė, A. Grigaitis, S. Hotra, J. 
Jonynas, V. Kankalis, S. Kau- 
nelienė, O. Kratavičienė, V. Ku- 
drotienė, J. Kuras, L Laurus, 
V. Lelis, J. Leščinskas, V. Lin- 
gis, J. Matekūnas, J. Mikaila, 
K. Mykolaitis, J. Murinas, E. 
Musteikienė, P. Pagojus, E. Pau
razienė, J. Pečiūrienė, Alg. Pe- 
sys, A. Plepys, K. R. Ražauskai, 
J. Rekašius, V. Sirtautas, S. Si
rutienė, S. Smalinskas, K. Sra- 
gauskas, Č. šadeika, A. Šileika, 
P. Vaitiekūnas, B. Valiukėnas, 
P. Vedeika, Ant. Zaparackas, V. 
žebertavičius. Visiems talkinin
kams, aukų rinkėjams bei au
kotojams Balfo 76-to sk. valdy
ba nuoširdžiai dėkoja.

AUKOS BALFUI
Balfo 76-to skyriaus 1971 m. 

rinkliavos aukotoju sąrašas
Aukojo 110 dol. — Petras Da

linis.
100 dol. — Vladas ir Bronė 

Seleniai.
Po 50 dol. — J. O. Briedžiai, 

E. D. Jankai, P. Pagojus, A. E.

Rašytiniai, dr. P. V? šepečiai;
30 dol__ G Balanda;

po 25 dol. — ALRK Mote
rų S-gos 72 kp., adv. A. Ambrose, 
L. M. Bajorūnai, P. Balandienė, 
A. Dagilis, Dariaus-Girėno klu
bas, B. dr. B. Girniai, Globe Par
cel Service, A. O. Kratavičiai, 
dr. V. Majauskas, dr. V. Mile
ris, dr. G. L. Petersonai, J. M. 
Sinkai, J. Stanevičius, A. B. 
Stankus, dr. J. Šidagis, P. Ž.;

po 20 dol. — P. Antanaitis,
A. M. Bankaičiai, dr. B. Bur
gess, J. M. Homchis, O. Krata- 
vičiutė, V. Kundrotienė, dr. B. 
Kvietys, J. Mikaila, J. M. Mikai
lai, L. Puskepalaitienė, V. B. 
Rauckiai, V. Staškus, V. S. Ur
bonai, M. Vitkus;

po 15 dol. — A. Bacevičius, 
dr. A. J. Damušiai, K. E. Jur- 
gučiai, dr. K. Keblys, J. M. Kriš
čiūnai, D. L Lišauskai, A'. I. Lu
kas, A. G. Norus, dr. R. K. Rizk, 
kun.- K. Simaitis, K. Škėma, V. 
žebertavičius;

12 dol. — J. Racevičius;
po 10 dol. — P. A., ALRK Mo

terų S-gos 54 kp., A. Bačkaitis, 
K. T. Bagdonai, P. V. Balynai, 
K. Balys, A. Banėnas, č. Ban- 
kauskas, J. E. Baubliai, M. Rau
kys, J. Baužienė, P. M. Baziliaus- 
kai, P. J. Bertašiai, V. Biliūnas, 
P. Bitleris, J. Bytautienė, F. 
Blauzdys, Alb. Bliūdžius, A. S. 
Bliūdžiai, J. Bogužis, J. Bra
zauskas, . J. Braziūnas, V. G. 
Braziai, B. O.1 Brizgiai, V. S. Bub
liai, E. Buksaitis, E. Bulotienė,
B. Burba, P. B. čečkai, K. L čer- 
niai, J. J. Černiauskai, S. V. Čer
niauskai, V. E. čižauskai, A. 
Dainius, K. K. Daugvydai, D.

uiitt 
KmhtoJ<:

atat

Dnlaitis, S. Erlingis
vėliai, S. E. Gailiauskai, J. Gil- 
vydis, M. .Gilvydis, A. Gražulis, 
V. L. Gražuliai, L. P. Heinin- 
gai, A. Ivanauskas, J. Jakuns- 
kas, P. Januška, G. L. Jarulai- 
tis, A. Jodinskas, A. Juras, J. D. 
Jurgučiai, A. Juška, J. Karalius, i
J. O. Kartis, dr. K. E. Karveliai,1 
I. S. Kaimeliai, J. T. Kavaliaus-' kauskas, K. Viskantienė 
kai, H. Kazlauskas, K. Kizlaus- 
kas, M. Klimkaitis, A. M. Kon
čiai, V. V. Kriaučiūnai, kun. V.
Kriščiūnevičiuš. J. J. Kučinskai,1
K. Kupetis, J. M. Kūrai, R. Kur-1 
mauskienė, L. E. Kutkai, J. Lau-j s_gOS n6 kp>? M Ambrasienė, ėiužel 
nnaitis, A. Lelevičius, F. A. Le-, A Ambroze, A; Andrušaitis, 
liai, V. Lelis, J. Leščinskas, Liet. AndrušaitiSj č E Anužiai 
Taut. S-gos Detr.sk.,^. Vyčių |D Anužiai> A. Armalis, A.

Arlauskai, J. Asminas, A. 
Astašaičiai, A. Atkočaitis, 
Augaitis, A. Augūnas, V. Augus-' 
tinaitis, kun. A. Babonas, V. Bag-1 
donas, J. Baltrušaitis, L. Banai
tienė, P. M. Banion, A. Baraus- į 
kas, J. Bartkus, S. Bartkus. V 
G. Bauža. P. Becker, J. Belickas. 
B. Beržanskis, J. Beržanskis, V 
Bitinas, S. Blaskevičius, P. J 
Bliūdžiai, M. Boguta, S. Bosas. 
M. Brakis, J. U; Brokai, V. K 
Brokai, P. Bronskis. J. Budrys, 
B. Bugenis, S. Bulgarienė, J. | 
Buitkus, F. Bunikis, M. Buro
kas, A. A. Butkūnai, P. Butkus, 
A. červydas, T. čiunka, S. Dam
brauskienė, M. Damošienė, J. M. 
Ditkai, J. D. Doveiniai S. Dry- 
žienė, J. J. Dunčiai, J. Duoba, 
R. Duobienė, N. Bauža-Feeman, 
J. P. Gaižučiai, A. Gilvydis, P. 
G. Gobiai, K. E. Gogeliai, K. J. 
Griciai, A. Grigaitis, A. J. Gri
mai, L. Grunovas, J. Gruzdas, 
A. Gumbrys, A. Hofmanas, S. M. 
Hotra, N. Išganaitienė, G. Iva
nauskienė, Z. Jakimčius, M. J. 
Jakubaičiai, J. Jančiauskienė, V. 
Janukaitienė, I. Janušis, P. Ja- 
rackas, J. Jeneckas, V. Jocys, K. 
E. Jokšai, V. Jomantas, J. Jo
nynas, T. Jonynas, P. Juknys, A.
D. Juškai, S. Juzėnas, A. Kaka- 
nauskas, L. Kalvėnas, V. Kan
kalis, V. K. Kaftanai, A. Kas
putis, D. Kaupienė, A. Kavalie- 
nė, K. P. Keblinskai, A. Keze-

' nrusrVr'B.'Kilikevičiai, E. Kil- 
monas, J. Kirtiklis, J. K. Kirve- 
laičiai, dr. B. Krakaitis, J. Kra- 
tavičius, V. Kriaučiūnienė, K. 
Kriščiunevičienė, E. Kudzmaitė, 
A. Kukučionienė, kun. M. Kund
rotas, G. Kupčinskienė, V. Kut- 
kus, A. E. Kvedarai, R. Landis, 
V. Laurus, A. Lefkis, K. V. Lek- 
niai, A. Leparskas, J. Liaudans- 
kas, V. M. Liesunaičiai, Liet. 
Moterų Klubas, Š. Malinauskas, 
O. Mansh, P. Marčiukaitis, J. 
Maršalkovičius, A. Masaitis, V. 
Matulis, L. S. Matvekai, L. Mei
lus, V. Memenąs, J. Michaels, i
A. D. Mičiunai, V. Mickevičius, I
J. J. Mikulioniai, K. Mykolaitis,
K. E. Mykolaičiai, P. C. Mikštai, j
E. Miliauskas, S. Miliešius, V.
L. Mingėlai, A. Misiūnas, F. Mo- ; 
tūzas, J. Murinas, A. Nasutavi- | 
čįus, J. Naumus, A. Nemanis, I
B. Neverauskas, F. Olšauskai- I 
tė, N. Olšauskas, C. Orentienė, 
A. Osteika, V. Palaikis, J. Paš- I 
kus, A. Patalauskas, E. Paura- j 
zienė, Alg. Pesys, dr. J. Peters, j 
J. Petrauskas, P. R. Petraus- Į 
kai, P. Petrulionis, A. G. Pet- | 
ruliai, S. Pikūnas, A. R. Plepiai, |
J. M. Plienaičiai, P. O. Plienai- j 
čiai, P. M. Polteraičiai, dr. S. j 
Pragulba, A. Pusdešris, J. O.
Pusdešriai, P. J. Putriai, A. D. | 
Rackai, M. Ramanauskas, A. j 
Raskauskienė, E. E. Rėkliai, J. j 
Rimkūnas, V. Rinkevičius, D. į 
Rohkaitis, A. Rugienius, V. Ru- Į 
gienius, B. Rakštelė, L. Saba- j 
liūnas, M. J. Sajauskai, M. Sajo- j 
nas, T. Šakienė, J. Salinis, L. Į 
Selenis, K. Senauit, J. Shires, j 
G. Sinkus, O. Sirgėdienė, L Skir- i 
gaudas, S. A. Skorupskai, V. | 
Skrebutėnas, S. Skudžinskienė, i 
S. S. Smalinskai, č. Staniulis,
M. Stankienė, K. Stašaitis, J. j 
Staugas, A. Srauskas, A. B. Su- I 
kauskai, E. Sventickas, A. B. 9 
šverai, J. šenbergas, J. M. šepe- I 
čiai, J. .0. šeputai, A. A. šilei- « 
kai, S. S. šimoliūnai, S. Sližys,
K. špakauskas, L Šulcas, J. šuo- 
pys, A. šurkus, E. šurkus, M. 
Schurkus, 
R. Tamulionis, J. Tamošiūnas, 
V. Tamošiūnas, A. M. Tarase- 
vičiai, J. Televičius, P. Tumas, 
J. Urbonas, V. Z. Urmanavičiai, 
J. Uždavinys, S. V. Vaičiūnai,

V. B. Gai-1 V. ūsas, J. U soros, dr. O V. Vai-
M. Vait-

Vainonis, P. Vaitiekūnas, T. 
tai, A. Vaitiekaitis, j, M. Vait-I Vaiikūnas, B. Valiukėnas, V. 
kūnai, R. O. Valatkai, A. Valys,; Varneckienė, A. A. Vaškeliai, 
V. O. Valiai, A. Valukoniai,1 P. Vedeika, A. 1). Velaviėiai, S. 
A. Vasiliauskienė, G. Vsskan-ĮA. Vengraičiai 
tienė, N. Ward, Alg. Zaparac- Vilk 
kas, dr. A. Zotovas;

7 dol. — A. Matulis, j k;
po 6 dol. — S. Luiigys. E. Mil- * V

5.35 dol.'— K. M. Jankauskai; 
po 5 dol. — J. Acus, Wm. 

j Adams, V. Alanta^, E. R. Alke- 
’ į večiai, V. G. Alkeviėiai, W. Al- 

i kewich, A. Liet. Socialdem.

79 kp., V. A. Lingiai, W. Mallen, 
A. S. Manvydai, A. R. Marty- 
naičiai, J. A. Matekūnai, A. T. 
Merkevičiai, J. A. Mikai, L. V. 
Mikaloniai, A. J. Misiūnai, J. 
Miškinis, N. dr. M. Miškiniai, 
A. E. Musteikiai, A. B. Nakai, 
M. J. Narbutai, K. D. Navasai- 
čiai, F. Nemanis, J. Panavas, 
A. Pašukoms, L. Pečiūra, A. Č. 
Pesiai, A. A. Petrauskai, V. M. 
Petruliai, dr. J. Pikūnas, J. V. 
Pleskiai, J. Preibys, J. Radas, 
K. R. Ražauskai, J. O. Rekašiai, 
P. J. Ribinskai, A. Rimkus, A. G. 
Rudžiai, J. A. Rugieniai, V. C. 
Buseckai, K. Saudargas, V. R. 
Siekliuckai, A. B. Skaruliai, 
Susiv. Liet. Am. 352 kp., K. Sra- 
gauskas P. Stanionis, B. S. Sta- 
niškiai, J. E. Stark, C. R. Step, 
R. Steponkevičienė, L. D. Sto
niai, P. Svilas, Č. O. Šadeikai, 
V. šarka, A. šatraitis, Šaulių S. 
Butkaus kp., J. šidagis, S. Šime
li ūnas, J. Šimukėnas, V. šlikas, 
P. Televičienė, M. V. Tylai, dr. 
A. Udrys, N. Udrys, V. Udrys,

:->avin

As a reminder to save...
r . .t r .

8FREE 8-pe. Sit’n Sip
ceramic cup 8c saucer set
Hits wonderful gift is free to you when you open a savings account for 
$500 or more or add $500 or more to your present account. Offer ex
pires January 15th and gifts are not mailable.

•A recent Federal ruling requires this statement to be made? 
year must elapse between gifts to an individual account bolder.*

DIVIDENDS MAILED MONTHLY 
ON CERTIFICATES OF DEPOSIT!

% 2 YEAR
I ' CERTIFICATES

MINIMUM $5,000

s %7o 1 tearJ /^/ CERTIFICATES

MINIMUM $1,000

YOU ARE IN BETTER HANDS WITH US

aint 1447 So. 49th Court • Cicero 60650 

thony Telephone 656-6330 & 242-4395

avings Joseph F. Gribauskas, Executive-Secretary

OPEN MON. 9-8, TUES., THURS., FRI. 9-5; SAT. 9-1; CLOSED WED. • 

MEMBER OF F.S.LI.Q, WASHINGTON, D.C.

Vilkienė, S.
J. Walaitis, O. B. Walls, 

A. Zablockai, Ant. Zaparec- 
, P. J. Zarankai, M. Zelan, 
Zubrickas, K. Žutautas;

po 4 dol. — S. Jazwinski, P.
E. Kaustekliai, S. Naumavičiuš, 
E. Z. Skiočiai, J. šostakas, J. O. 
šostakai. A. Viskantas:

po 3 dol. — A. Bajalienė, V. 
Barauskienė. A. Kutavičius. K

Jo-
Cl. Mažeikienė. M. Rac- 

I. i kienė, A. Ramonaitienė, A. Rep- 
D.: s’nas, J. Sedlickas, J. Stasys, J. 
B.! Stimac, J. Švoba, K. Veikutis,

. M. Kulikauskas, P. U. Lelei- 
kal, A. Markuzaite, S. Miltakie- 
nė, J. Mitkus, J. Motužinskas,
R. Norkūnienė, A. Norush, O. 
Paulauskienė, V. Perminąs, M. 
Petrauskas, L. Petronis, V. Po- 
caitis, F. Pranaitis, J. Saplys,
S. Sautilas, S. Sirtautas, S. Si
rutienė, E. SL Skorupskai, Z. 
Styga, A. lumosa, J. Ulaitis,
O. Urbonienė, A. Vairėnas, J. 
Vaitkūnas, M. Yakulis, A. Tan
kus, M. Zisman, A. žalkauskas,
P. Žilinskas;

p0 i dol. — M. Bartnikienė, 
•J. Belickienė, J. Borish, A. Den
nis, K. Gegienė, O. Janavičienė,

S. T ašis, A. Mamėniškis, V. Ma* 
rozienė, P. Medonienė, R. Mik- 
nis, J.# Norkus, B. Romant, M. 
Salas, M. Sims, M. Šimonis, B. 
S. Tatarūnai, I. Valatka.

Dėl pastebėta šiame sąraše 
netikslumų prašome kreiptis į 
p. E. Paurazienę, 17403 Quincy 
Ave., Detroit, Mich. 4822'1, tel. 
UN 2-3298.

Balfo 76 sk. valdyba

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS Ž-INIAS

Tamašauskienė,

po 2 dol. — J. Atkočaitis, J. 
■ Balnionis, P. Banionis. J. S. Bau- 
; žai, A. Brazaitienė, V'.'Brazys, 
i J. Bujauskas, J. čibirka, P. De- 
! veikis, H. Dūda. E. Gerulaitie- 
i nė, O. Grybienė. F. Jankauskas, 
i J. Januleviėius, A. Janušis, F. 
; J. Kanapėnai, O. Kašelienė, A. 
i Kemežys, A. Kišonas, M. Kunce,

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas, Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį "Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, III.

and Loan Association
W?Q
Z5AFETYOFX 
YOUR SAVINGS

UP TO 
520,000. .

INSURED

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM/o PER ANNUM0 PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $IQ00 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AYR 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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

' ’'/:7'
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Swbfcriptieft Rates:
tn Chicago $22.00 per year, $12jOO per 
rix month. $7.00 per 3 months Tn 
sther USA localities $20.00 per year, 
111.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos: 
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams t 
pusei metų - 

trims mėnesi____
vienam mėnesiui - ____

utose JAV vietose: 
metams - _______

pusei metų 

$12.00
. $7.00
. $2.00

$20 nn
$11.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metq ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _____
pusei metų , $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, ič^kiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$6.00
$2.00

$12.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nno
9 vai ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

visada prasideda nuo pirmo 
žingsnio!

Antanas Novickis, pradėjęs 
tą pirmą didžiojo žygio žingsnį, 
nesustojo. Rygoje ėjusio savait- 

1 raščio Rygos Garso pasidarė ben
dradarbiu, studijuodamas inži
neriją Rygos Politechnikos In
stitute. Vėliau -jis bendradar
biavo Lietuvos žiniose, o Lietu
vos Nepriklausomybės metais 
savo straipsniais reiškėsi Kary
je, Karde, Mūsą žinyne. Man 
redaguojant Savivaldybę, jis jo
je pasirodė su savo straipsniais.

Taip ir pradėjo Antanas No- 
viskis nuo ano jaunų dienų Pir
mojo žingsnio tą didįjį žygį į 
Nepriklausomą Lietuvą.

Užkluptas pirmojo pasaulinio 
karo, tapo mobilizuotas, moks
las nutrauktas, bet ir čia nenu
leido rankų, neiškrypo iš to pra
dėto žygio. Iš karo lauko buvo 
atkomandiruotas į inžinerijos 
karo mokyklą, Kijeve. Karo 
fronte veiksmams kiek suma
žėjus, o kai kur ir visai nuti
lus, 1319 m. sausio 4 d. Anta
nas Novickis jau atsirado sava
norių gretose, pasiryžęs į ko
vos žygį dėl savo tėvų žemės 
laisvės. Ir šiame žygyje jis žen
gė pirmyn nepamiršdamas ir 

Praeitų metų gruodžio 4 dieną Aleksandras Solženi- mokslo 1923-25 m. studijavo 
cinas pasiuntė švedų karališkos akademijos sekretoriui 
Karlui Regiarui Gerui laišką, siūlydamas sutvarkyti No
belio premijos įteikimo reikalą. Turint galvoje, kad Sol
ženicinas negali išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos, tai siūlo 
Nobelio premijos medalį įteikti jam švedų ambasadoje 
Maskvoje. Solženicinas mano, kad švedų ambasados pa
state galėtų atsirasti kambarys, į kurį galima būtų su

ANTANUI NOVICKIUI MIRUS
(1894.1.23—1971.XII.28)

Inžinieriaus Antano Novickio 
nueitas gyvenimo kelias atsklei
džia mūsų tautos vienos kartos 
darbščią ir kovingą praeitį. Ta
da tasai darbas reiškėsi įvai
riose Lietuvos gyvenimo srity
se. To meto visa aplinka skati
no visus pasireikšti, — skatino 
nė vien tik suaugusius, bet ir 
jaunimą.

štai jo tėvai, ne kokie ten tur
tuoliai ir mokslus išėjusieji, nu
taria savo sūnų leisti į mokslus. 
Išveža jį į Mintaujos gimnaziją. 
Šioje gimnazijoje mokėsi lat
viai, rusai ir lietuviai jaunuoliai. 
Jau iš seniau lietuviai jaunuo
liai čia buvo pasižymėję savo 
tautiniu sąmoningumu. Kuomet 
spaudos draudimo metais cari
nė okupacijos valdžia Lietuvoje 
mėgino uždrausti net tikybos

pamokas dėstyti lietuvių kalba, 
toje gimnazijoje besimoką lie
tuviai jaunuoliai sustreikavo. 
Kai kurie jų ir nukentėjo. Strei
kas vis dėlto iš dalies buvo lai-

Antanas Novickis, pradėjęs 
toje gimnazijoje mokytis, rado 
ten keletą susipratusių lietuvių 
jaunuolių, kurie veikė pogrindy
je, susimetę į Vilties ratelį. An
tanas Novickis tapo to savų tau
tiečių sambūrio veikliu nariu ir 
sekretorium. Jo sumanumu ir 
darbštumu, gimnazijos pogrin
dyje buvo leidžiamas ir jo reda
guojamas laikraštėlis kukliu pa
vadinimu Pirmas žingsnis.

Į tai buvo galima pažiūrėti 
kaip j jaunuolių žaidimą, bet ir 
patys didieji gyvenimo žygiai

pripažinti, jog tai vertingas veikalas. Menkaverčiam 
darbui Nobelio premijos akademikai būtų neskyrę. O 
vis dėlto iki šio meto Solženicinui ne tiktai neįteikta pi
niginė premijos dalis, bet neįteiktas nė Nobelio premijos 
medalis.

Intelektualai galėtų pasimokyti
Lietuviškoji inteligentija rusiškąjį komunizmą gana 

gerai pažįsta. Jai nereikia ieškoti pažinčių su atvažiuo
jančiais sovietų valdžios atstovais, jai nereikia knistis į 
Juozo Žiugždos redaguotus Lietuvos “istorijos šaltinius”. 
Mūsų inteligentija komunizmą ir komunistus pažino Pir
mojo Pasaulinio Karo pabaigoje pačioje Rusijoje, o vė
liau turėjo progos jų žodžius ir darbus pastudijuoti ne
priklausomoje Lietuvoje. Netenka stebėtis, kad nė vie
nas lietuvis inteligentas komunizmu nesusižavėjo. Mūsų 
inteligentijos tarpe buvo (įvairiausių pažiūrų ir filosofi
nių įsitikinimų žmonių, bet nebuvo komunistų. Lietuvo
je komunistais domėjosi ir komunistams dirbo ne lietu
viai. Vieną kitą Amerikos lietuvį toks tvirtinimas gali 
nustebinti, bet tokia buvo lietuviško gyvenimo tikrovė,

Lietuvio inteligento ir šiandien komunizmas nevilio- kviesti bent 30 žmonių. Tame kambaryje švedų ambasa
dorius galėtų įteikti Solženicinui paskirtą Nobelio pre
mijos medalį, o premiją laimėjęs rašytojas galėtų tarti 
žodį, kurio negalėjo pasakyti švedų mokslo akademijoje.

Jeigu švedų ambasadoje neatsirastų vietos arba šve
dų užsienio ministrui tai sudarytų nepatogumų, tai Sol
ženicinas siūlo Maskvoje esančiam švedų ambasadoriui 
Guinar Jaringui užeiti į Maskvoje esantį Solženicino šei- 

reikia išklausyti abi puses ir pasvarstyti abiejų! mos butą ir palikti ten Nobelio premijos medalį. Paga- 
lliau, jeigu ir toks Solženicino pasiūlymas kokiais nors 

akiračiai labai siauri. Toks žmogus negalės teisingo sumetimais nebųtų priimtas, tai premijos-laureatas siūlo 
-sprendimo padaryti. ... viską laikyti Nobelio premijos fonde, o vėliau, kai už-

Šis nuostatas nebūtų toks blogas, jeigu mūsų inte- augs dabartinis vienerių metų rašytojo sūnus, tai tėvui 
priklausančią premiją įteikti sūnui.

Komunistai prievartauja kiekvieną galvojantį žmo
gų. Jis turi galvoti pagal partijos nustatytą liniją. Jei
gu taip negalvoja, tai jis privalo būti baudžiamas ir izo
liuojamas. Stalinas Solženiciną laikė prievartos darbo 
stovykloje. Komunistams baugu, kad Solženicinas nepa
skelbtų krašto gyventojams žiaurios prievartos išgyve
nimų. Sovietų valdžia nenori, kad plačios imperijos gy-

ja. Bet {Amerikoje atsirado “intelektualas”. Amerikos 
“intelektualas” toli šoka nuo lietuvio inteligento. Teisy
bė, kad intelektualas trynė mokyklos suolą ir baigė aukš
tąsias Vokietijos ir Amerikos mokyklas; jis buvo supa
žindintas su pagrindinėmis visuomeninio mūsų gyveni
mo srovėmis, bet jis pats giliau problemų nestudijavo. 
Intelektualui įkaltas-j galvą nuostatas, kad “mokytam 
vyrui” :
pusių argumentus. Jei abiejų pusių neišklauso, tai jo

Versalio karo inžinerijos mo
kykloje ir 1930 m. Vytauto D. 
universitete įsigijo inžinieriaus 
laipsnį.

Antanas Novickis stebėjo Lie
tuvos visuomenės gyvenimą, 
dairėsi kuria kryptimi vystosi 
politinė mintis ir apsisprendė 
kartu žygiuoti su socialistais 
liaudininkais, kurie vėliau per
sitvarkė į valstiečių liaudininkų 
sąjungą.

Nuo -čia ir prasidėjo jo vals
tybinis darbas. 1926-27 m. jis 
buvo prezidento K. Griniaus ad
jutantas. Vėliau jis paskiria
mas į Vidaus reikalų ministeri-

jos tarnybą vyriausiu statybos 
inspektorium. Bet ir Čia Anta
nas Novickis nepaleidžia iš akių 
kūrybinio darbo. Užsimojo pla
čiu sumanymu sum Orinti Lie
tuvą, prižiūrėdamas miestuose 
statybą, kad ji būtų patogi, pa
traukli ir miestą, pagražintų. 
Vidaus Reikalų ministerijoje 
tvirtinant statybos projektus A. 
Novickis dabojo būsimo pastato 
grožį, kuris susiderintų su sta
tomos vietos aplinka.

Deja, tas A. Novickio jauno
se dienose pradėtas didysis žy
gis į Nepriklausomą Lietuvą ir 
to žygio dalį laimėjus Lietuvos 
valstybės atstatymu, tolimesnis 
kūrybos darbas buvo prasidė
jusio antrojo pasaulinio karo nu
trauktas. Tačiau švystelėjus ga
limybei vėl Lietuvos valstybės 
gyvenimą atkurti, A. Novickis 
1941 m. tampa laikinos vyriau-1 
sybės sunisiekimo ministeriu. 
Neilgar- Vokietijos rudmarški- 
niai m »kė Lietuvos valsty
binį gyvenimą, o netrukus pra
sideda antroji (bolševikų) Lie
tuvos okupacija.

Ir prasidėjo antras žygis į ne
žinią. Kaip daug kam, taip ir 
A. Novickiui teko iš Lietuvos 
pasitraukti į Vakarus.

Jo pasitraukimas ypač buvo 
sunkus ir pasibaisėtinas.

Antanas Novickis vedė teisi
ninkę Birutę Grigaitytę. Prade
dant 1939 m. ją kankino artritis 
ir ji jau gulėjo ratuotoje kėdė
je, nuo kurios nepasiliuosavo iki 
šiol. Bet ir šią kelionę į nežinią 
A. Novickis pakėlė kantriai, kliū
tis nugalėjo ir kartu su savo ser
gančia žmona, uolia visuomeni- 
ninke-valstybininke atsirado V. 
Vokietijoje. Ir čia abudu įsijun
gė į pasitraukusių iš Lietuvos 
gyventojų visuomeninį darbą. 
Šis tremties darbas lietuvių tar
pe plačiai išsišakojo įvairiais

kultūriniais sambūriais, mokyk
lų steigimu, imtinai iki savojo 
Baltijos universiteto. Birutė 
Novickienč, kad ir kėdėje sėdė
dama, uoliai dalyvavo save tau
tiečių moterų gyvenime ir kar
tu su savo mylimu vyru nepa
leisdavo iš akių Lietuvos Hdmo. 
Nebuvo pamirštas ir apleistas ir 
politinis darbas, susijęs su Lie
tuvos valstybės byla, atkurti 
Lietuvos prarastą valstybę.

1949 m. abudu Novickiai at
vyko į JAV ir įsikūrė New Yor
ke, kur A. Novickis gavo darbą 
savo profesijoje ir gyvai reiškė
si lietuvių inžinierių ir architek
tų gyvenime, susibūrusių į savo 
profesijos sambūrį. -Serganti B. 
Novickienė, be spaudos darbo, 
gyvai reiškiasi ir Lietuvių mo
terų gyvenime, o taip pat ir sa
vo ideologijos bendraminčių ju
dėjime.

Antanas Novickis iš prigim
ties kukli, mandagi asmenybė, 
apdovanota didžia kantrybe, kie
tu prisirišimu prie savo šeimos. 
Ne visi jo taurumą suprato ir 
įvertino. A. Novickis nebuvo 
linkęs su bet kuo kelti kivirčius. 
Vengė jis tuščių ginčų ir nepai
sė kaip kas įvertina jo manda
gumą.

Lietuvių tauta neteko parei
gingo, darbštaus visuomeninin
ko, valstybininko, o jo profesijos 
draugai gero savo bičiulio.

A. Novickio gyvenimas yra 
geras pavyzdys mūsų jaunimui, 
pavyzdys žinoti, kad ir patys 
didieji žygiai prasideda pirmu 
žingsniu ; kad kitų sukurtą ne
reikia griauti ar ardyti, o rei
kia taisyti.

Birutei Novickienei, netekus 
■savo mylimo vyro, gili mano už
uojauta’

..Linkiu neprarasti kantrybės 
ir ištvermės ir nepalūžti, atsi
laikyti! J. Vilkaitis

-sprendimo padaryti.

lektualai padarytų dar vieną žingsnį, būtent: pasvars- 
? tytų antros pusės argumentų tikrumą. Inteligentas lie
tuvis žino, kad komunistas kontroliuoja statistikos duo
menis ir juos pritaiko savo reikalams. Jeigu jam reikia 
laimėti “rinkimus”, jis iš anksto paruošia balsavimo duo- 
jnenis ir net apskaičiuoja balsavusių procentus. Intelek
tualas tiki paskelbtais duomenimis, tuo tarpu inteligen
tas žino, jog tai yra falsifikatas. Intelektualas operuoja 
komunistų šaltiniais ir daro falsifikuotais duomenimis' ventojai patirtų apie Nobelio premijos (paskyrimą. Taip 
paremtas išvadas, kai inteligentas tais duomenimis ne-'komunistai elgėsi pirmomis perversmo dienomis, taip 

sivadovauja. I jie elgiasi ir šiandien. Kol partijos vadovybė neleis kraš-
Knyga ir literatūra besidomintį intelektualą turėtų'to gyventojams laisvai dėstyti savo minčių ir skausmų, 

paveikti Nobelio premijos paskyrimas rusų rašytojui apie jokią pažangą negali būti jokios kalbos. Solženicinas 
Aleksandrui "Solženicinui ir negalėjimas tos premijos kovoja dėl sąžinės, spaudos ir žodžio laisvės pačioje Ru- 
Įteikti laimėtojui. Intelektualas turėtų būti susipažinęs, sijoje. Intelektualai Solženicino vedamos kovos nesu- 
jeigu ne su keliais Solženicino darbais, tai bent su jo pranta. Jie mano, kad pataikavimais komunistams su- 
“Viena Ivano 'Denisovičiaus gyvenimo diena”. Jis turės mažins jų baimę laisvam sąžinės balsui ir laisvam žodžiui
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A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

s
Nors jo pečius jau slegia, kaip matome, 

netaip jau mažas metų skaičius, bet kaip 
žemaičiai pasakytų, jis nesusmuko po jų 
našta. Jis dar vis judrus, energingas, gy
vas, kartais pokalbyje nevengia ir sąmo
jingo humoro. Ir savo išvaizda atrodo dar 
gana gerai. Nepailso darbe, ir savo giliu 
finansinių reikalų išmanymu yra veiklus 
ir pačioje bendrovėje. Nors jau, berods, 
apie dvylika metų šios didžiosios finansi
nės įstaigos prezidentu yra Justinas Mac
kevičius Jr., bet direktorių tarybos pirmi
ninku tebėra senjoras J. Mackevičius. Da
lyvauja Jar ne tik tarybos posėdžiuose, 
bet aktyviai tebesireiškia ir visame šios 
bendrovės darbe. Ji galima rasti veik kas
dien ir pačiose šios bendrovės patalpose, 
aUiėkant pareigas su tarnautojų Štabu ir 
priimant taapytojus, besikreipiančius įvai
riam reikalais. Kalbėjaus su juo apie West
sides lietuvių koloniją ir stebėjaus gera jo 
atmintimi ir taip gera orientacija, išsamiu 
mūsų gyvenimo reiškinių Įvertinimu. Te- 
beseka jis dar visą mūsų kultūrini ekono
minį gyvenimą iki galimų išvadų, kas gali 
atsitikti ateityje iŠ dabartinio gyvenimo 
įvykių. Galima džiaugtis ne tik jo atlik
tais darbais, bet ir tuo, kad tokio gražaus 
amžiaus sulaukęs jis tebėra sveikas ir gali 
dar veikti, dirbti visų labui.

Taigi Standard Federal Savings and 
Loan bendrovė auga ne pagal lėtą žemai
tišką tempą. Ji dabar, jau vadovaujama 
Justino Mackevičiaus Sr. ir jo sūnų yra 
Įgijusi amerikietiško gj’venimo dinamiš
ką greitį. Kyla Į viršų net šuoliais, šiais 
metais jos kapitalas jau pasiekė šimtą še
šiasdešimt milijonų.

Ir kituose kultūros ir lietuviškos veik
los baruose jis yra palikęs ryškių pėdsakų 
ne vien savo pinigine parama, bet ir Įdėtu 
našiu darbu. Kaip žinia, jis buvo 1933 me
tais įsteigtos Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjungos iždininkas. Jo 
buvo daug pasidarbuota. sukelianTstam- 
bias sumas pinigų, kad tas skridimas Į 
Lietuvą galėtų Įvykti. Kai organizavosi 
Lithuanian Chamber of Commerce of Illi
nois, jis buvo išrinktas tos organizacijos 
pirmininku. Jam teko daug pasidarbuoti, 
kad toji organizacija išaugtų Į stiprų lie
tuvių vienetą, kuriame yra susitelkę fi
nansininkai, prekybininkai, profesionalai 
ir verslininkai. Beje, verta pastebėti, jog 
tos organizacijos steigiamasis posėdis įvy
ko tame vadinamame lietuviškame Wall
street, jo vadovaujamoje Įstaigoje 1933 
metų birželio 15 dieną, Westsides lietu
vių kolonijoje.

Kai aš ėjau apžiūrėti lietuvių liuteronų 
Ziono parapijos bažnyčios kitoje Cermak 
Road gatvės pusėje, pastebėjau šlubuojant 
rudu ilgu apsiausiu apsivilkusį mažo ūgio 
žmogelį. Jis buvo nuostabiai panašus i 
mano buvusį gerai pažįstamą FrankĮ Dob
rovolskį. Jei būėiau nežinojęs, jog Dobro

volskis yra miręs prieš septynetą metų, tai 
būčiau skubėjęs skersai gatvės jo užkal
binti. Buvau prieš jo artėjančią gyvenimo 
pabaigą jį pamėgęs. Man Frankis patik
davo dėl to, kad pasakodamas praeitięs 
gyvenimo Įvykius mėgdavo ir pats iš savęs 
pajuokauti iki net anekdotinių pasipasa
kojimų. Dar prieš atidarydamas Aštuo
nioliktoje kolonijoje užeigos biznį, sa
kėsi buvęs namų pardavinėtoju. Ir tas dar
bas jam sekės taip gerai, kad,T<ol kitas jo 
verslo agentas parduodavo vienus namus, 
tai jis jau per tą patį laiką suspėdavo pen
kis ar septynins namus parduoti.

Ar taip jam gerai sekėsi, negalėčiau 
pasakyti, bet kaip pastebėjau, jis buvo la
bai mažai raštingas. Tad sudarant pirki
mo dokumentus, gaunant paskolas ir at
liekant kitus su tuo susijusius formalu
mus, tekdavo jam ieškoti kitų pagalbos. 
Daugiausia tą pagalbą gaudavęs Justino 
Mackevičiaus vadovaujamoje Real estate 
įstaigoje. Pasakojo, jog už jo taip sėkmin
gą namų, pardavinėjimą jį pagirdavęs ir 
Justinas Mackevičius. Klausinėdavę ir kiti 
jo draugai agentai, kodėl jam taip sekasi. 
Jis tik nusijuokdavęs, kad jie tokie Molio 
Motiejai ir nesugeba kaip reikiant pirkėjus 
apgauti. Tada, esą, buvę namai statomi 
nesiekiant savo .pamatais kieto žemės grun
to, ant kampuose taip vadinamų polių. Ir 
kai tie poliai papūdavę, imdavę ir patys 
namai, vėtroms pakilus.s siūbuoti. Žino
ma. savininkai skubėdavę tokiais namais 
atsikratyti. Ir jis gebėdavęs juos*kaip tik 
geriausiai parduoti.

Kai atsivesdavęs pirkėjus, tada jis tokį 
papuvusį polių paremdavęs pečiais, ir 
niekas tokio namo- iš pirkėjų nelaikydavęs 
jau atgyvenusiu savo dienas. Viską^jis ga
lėdavęs parduoti. Parduodavęs farmas, • 
kurių visai nė bute nebuvę, ar vietoje so
dybų, laukų telkšojusios tik balos, kur 
tik laukinės antys perėdavusios. Taip kar- t 
tą jis gavęs parduoti prie gatvės sankryžos 
sklypą. Bet veik visą gerąjį sklypą buvo f 
užgulęs kaip kalnas didžiulis akmuo. Ir 
kai jis atvedęs pirkėjus, kurie norėjo to- ’ 
je vietoje statyti benzinu automobiliams 
aprūpinti stotį, paklausė nustebusiomis 
akimis, ką jie galėtų daryti su tuo akmens 
kalnu, jis jiems visai rimtai paaiškinęs,, 
jog nesą ko baimintis. Tai visai ne akmuo, 
o indėnų bankas. Sudaužys ir pabirs visi1 
lobiai. Patikėję ar ne, jis negalėtų pasa
kyti, bet jie nupirkę, ir jis gerai uždirbęs. 
Vengęs jų ir vėliau susitikti, bet vieną kar
tą papuolęs į jų nagus. Ir jie taip buvo pra
turtėję, taip ji vaišinę dagtine, iki galva 
svirdinėjo į šalis. Tada jau ir jis pats pra
dėjęs tikėti, jog po tuo akmeniu bus tikrai 
suradę paslėptus lobius. Kitaip ar būtų : 
reikėję jiems taip dėkoti ir jį vaišinti.

Mokėdavo jis ir savo pasakojimus ap
ginti nuo smalsių klausinėtojų, tarsi no- , 
rinčių jį pagauti meluojant. Atsimenu, ‘ 
kaip kartą Liudo Stuko užeigoje vienas už t 
jo pinigus gerokai įsigėręs klausė kodėl, 
kai taip gerai sekėsi jam pardavinėti na
mus, jis perėjęs į kitą verslo šaką ir atida
ręs užeigą. O Frankis nė nemirklelėjęs pa
aiškino. jog ten tik pinigo pasidarydavęs,

o užeigos prekyboje ir pinigai plaukia, ir 
pats visada linksmai gyvenąs. Net laikas 
linksmoje draugijoje juk nepastebimai 
slenka. Tos prohibicijes laikais buvę dar 
geriau. Nereikėję pinigo mokėti nė už 
degtinę. Pats jis tą žmonių vadinamą mun- 
šainą spaudęs savo rūsyje ir tai ne bet ko
kį, o pagal savo išrastą formulę, tikrą 
Taileri. Niekas neklausdavęs nė kainos. 
Imk, kiek nori, niekas mokėdamas kak
toje raukšlių nesutraukdavęs.

Gerai tais laikais buvę susikalbėti ir su 
policija, žinoma, reikėjo tik iš anksto pa
tepti, o jei kas iš pavydo Įskųs davęs, tai 
dar prieš kratą policija Išpėdavusi kelias 
valandas anksčiau.

Kai tas pats gėrik-aas jau neblaivia gal
va paklausė ar nuo jo gerojo TaHerio nie
kas neapakęs, fcr nesštiesęs kojų amžinam 
poilsiui, Frankis tik nusišypsoję: tokios 
bėdos jam nebuvę, o, be to, ar jis vaišin
tu savo lankytojus tokia degtine, kad jie 
nebeatrastų daugiau kelio į j<> užeigą. Ne, 
tokios nelaimės neatsitikę. Ką jis jau da
ręs, viską daręs labai gerai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ

4 — NAUJIENOS. CHICAGO g, IU___ TUESDAY, JANUARY 4, 1972



h

\

DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES ‘ 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

. Mūsų spaudoje
Nepavyko išgelbėti 

Simo Kudirkos

britų konsulatas Helsinky. Suo
mijos policija, patikrinusi Tak
tus ir neradusi jokio įvykdyto

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Telef: PRospect 8-1717

DR. S. 8IEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak.vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 'I 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicU 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.. 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus. '

Rez.: GI 8-0873 '

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
• siliepia. skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.3844 WEST 63rd STREET 
.. OFISO VALANDOS: < 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir^6—S vai
Treč. ir šeštadė-^darytar^ * 

^Ofiso tek: Portsmouth*7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Tėviškės žiburiai savo praei
tų metų gruodžio 30 dienos Nr. 
52 antrašte “Nesėkmingas žygis 
išvaduoti Kudirką” praneša:

“The Globe and Mail”, “Star” 
ir “Sun” Toronto laikraščiuose 
plačiai nuskambėjo Toronto 
United Church pagalbos užsie
nio kraštams planuotojo Leo
nard Milne suėmimas Helsinky
je 1971 m. gruodžio 21 d. Atė
jęs į “Pan American” orinio su
sisiekimo bendrovės piloto kam
barį viešbutyje, L. Milne mė
gino jį prišnekinti būti talki
ninku lėktuvo pagrobime. L. 
Milne, 49 metų amžiaus škotas, 
II D. karo britų bombonešio kul
kosvaidininkas, parašiutininkas, 
planavo įkaitais pasilaikyti du 
tuo lėktuvu Niujorkan skren
dančius Sovietų Sąjungos pilie
čius. Jis buvo tikras, kad jam 
tuos rusus pavyks iškeisti į Vil
niuje 10 metų nuteistą kalėti 
lietuvį jūrininką Simą Kudirką. 
Pasak L. •Milne, tai būtų bu
vusi graži kalėdinė dovana S. 
Kudirkai. “Pan American” ben
drovės “Boeing 707” lėktuvo pi
lotas, šiame pokalbyje įžiūrėjęs 
atvirą grasinimą, painformavo 
Helsinkio policiją.

Pas suimtą L. Milne buvo 
. rastas neužtaisytas pistoletas, 
šovinių jis, atrodo, iš viso netu
rėjo. Grasinimą amerikiečiui pi
lotui L. Milne paneigė, o taip 
pat ir bandymą papirkti pilotą 
didele pinigų suma. Kanados 
vicekonsulas H. C. Ahrens, ap
lankęs suimta L. Milne, konsta- 
tuo ja, kad planas S. Kudirkai iš
vaduoti buvo padiktuotas idea
listinio žmoniškumo. Kadangi 
torontietis L. Milne tebėra Bri
tanijos pilietis, jo globą perėmė

Britanijon, iš kur jis turbūt vėl 
grįš Torontan, kur gyvena jo 
šeima.-

L. Milne, atrodo, savo žygiui 
išvaduoti S. Kudirką ruošėsi ii-

fakto, kad prieš išvykdamas iŠ 
Toronto davė pasikalbėjimą 
CBC televizijos koresponden
tams, kuriems išdėstė savo už
mojį. Tas pasikalbėjimas buvo 
peruotas CBC televizijoj š. m. 
gruodžio 23 d. Jame L. Milne 
pareiškė nepasitenkinimą moder
ną j a biurokratija, kuri veikia 
tik žodžiais,, bet vengia veiksmų. 
Esą jaučia reikalą šiuo metu at
likti ką nors didžiai vertingo. “Ir 
kas gali būti geresnio kaip duoti 
žmogui laisvę kaip kalėdinę do
vaną?” Be to, L. Milne pabrė
žė, jei to negalės įvykdyti, tai 
bent atkreips pasaulio' dėmesį 
į “nežmoniškumo auką”.

Kalėdinės dovanos Simui Ku
dirkai škotas L. Milne neįsten
gė įgyvendinti. Laisvės jam ne
iškovojo, bet jo suplanuotas žy
gis vėl atkreipė pasaulio dėme
sį į tragiškuosius 1970 m. lap
kričio 23 d. įvykius JAV pa
krantėje.

Ketvirtosios Tautinių Šokių šventės 
rengimo komiteto nariai:

TAUTINIŲ ŠOKIŲ VADOVŲ 
—VIŲ DĖMESIUI

Visi tautinių šokių grupių 
vadovai ir vadovės privalo re
gistruotis pas Tautinių šokių 
šventės Rengimo komiteto 
sekretorę Birutę Vindašienę. 
6435 South Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 925-5612. 
Kviečiame registruoti ir vaikų 
grupes, pranešant jų ratelių 
skaičių. Naujai susirinkusias 
grupes prašome skubiai regis
truotis, kad būtų galima su
teikti visas informacijas ir 
tinkamai pasiruošti šiai iškil- 

Imingai šokiij šventei.

1. Dr. Leonas Knaučeliūnas
— pirmininkas.

2. Genovaitė Breichmanienė
— meninės dalies vadovė ir 
Kanados atstovė.

3. Algis Modestas — vice
pirmininkas.

4. Birutė Vindašienė — se
kretorė.

5. Ignas Petrauskas — iždi
ninkas

6. Ritonė Rudaitienė — in- 
formaciios vadovė.

7. Audronė Pavilčiutė — 
protokolų sekretorė.

8. Vytautas Radžius — lei
dinio redaktorius ir muzikinės 
dalies koordinatorius.

Salmonelos pavojus
Dr. T. R. Van Dellen perspė

ja, kad valgius apnuodijanti 
bacila Salmonella yra labai pa
plitusi ir kad visi naminiai gy
vuliai ir paukščiai ir žmonės 
gali būti ja apsikrėtė tarp 1 ir 
40 nuošimčių. Tiksliai nusta- 
tvti neįmanoma.

GRADINSKAS
NET 150 DOL.

kas apnašas ant maisto ir ska
nėsių.

Iš Sovietų Sąjungos gaunami 
pranešimai apie žmonių apsirgi- 
mus nuo supelėjusios duonos. 
Pelėsių nuodai persisunkia į 
maisto produktą, gilyn, tad neuž
tenka, pavyzdžiui, duonoje pelė
sius tik nukrapštyti.

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

2512 W. 47 ST. — FR 9-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Lždaryta treč

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Salmonellos rūšių izoliuota 
daugiau kaip 1,200 ir visos jos 
gali žmoguje sukelti salmonello
sis (apsikrėtimą salmonella). 
Bet kuris maisto produktas ga
li tomis bacilomis apšikrėsti 
paruošiant ir pakuojant. Daž
niausiai apsikrečia paukštiena, 
mėsos ir pieno produktai. Vie
nas apkrėstas paukštis ar kiau
šinis gali apkrėsti indus, įran
kius, stalus ir kt. paruošos 
reikmenis dirbtuvėse turguo
se ar jau namie, virtuvėje.

Dėl to vartotojai turi būti la
bai atsargūs. Žalius produktus 
gerai nuplauti; užšaldytus pro 
dųktus paruošti kaip nurodyta 
instrukcijose. Geras išvirimas 
užmuša tas bacilas ir šviežiai 
išvirti dalykai retai beapsikre 
čia. Valgio likučius reikia tuč 
tuojau dėti į šaldytuvą ir vėl 
atvirinti ar 
valgant.

Reikia mankštintis; 
o ypačiai vaikščioti

Dr. T. R. Van Dellen straips
nyje “Mankšta skatina sveika
tą” rašo, kad nedidelė mankšta 
yra didelė pagalba sveikatai ir 
apsaugai nuo nutukimo. Regu
liari mankšta yra naudinga šir
džiai plaučiams ir raumenims. 
Mankšta nedaug tereikalauja, 

bet daug duoda..
Surašęs, kokias mankštos 

priemones vartoja: jauni žmonės, 
Dr. Van Dellen rašo, kad senes
niems žmonėms geriausia mank
štos priemonė yra vaikščiojimas. 
“Eik sparčiai, rankas mostiguo
damas'” Žmonės virš 50 metų 
turėtų mankštą daugiausiai pa
vesti savo kojoms! Kambarinė 
mankšta “iki sušilimui” neturė
tų trukti ilgiau kaip 5 ar iki 10 
minučių. Mažiausiai turi praei
ti pora valandų po valgio iki 
mankštą pradedant.

violinistas Lionel Tertis abudu 
gimę tą pačią gruodžio 29 d. 1876 
metais, nors vienas gyvena Por- 
torikoje, antras Londone, tačiau 
kaip intymūs draugai savo su
kaktuves šventė “drauge”.

Barbara Gilson, atvykusi iš 
Bavarijos į Chicagą 1879 me
tais, nuo 1927 metų našlė, tą 
pačią gruodžio 29 d. šventė savo 
104 metų sukaktį. Jos duktė 81 
metų amžiaus sako, kad jos mo
tina dėlto ilgai gyvena, kadangi 
yra rami ir myli žmones, taigi 
ne vien muzika amžių ilgina.

(DVIKOJĖ KENGŪRA
Kiškių gaudytojai Australi

joje aptikt) “dvikoję kengūrą”. 
Kelinti metai Australijoje pli
to gandas, kad viena baltoji 
moteris vra išv\'kusi i šalies 
gilumą ir apie 800 mylių nuo 
Perth “gyvena” dykumoje su 
kengūromis, šiomis dienomis 
kiškių traperiai (spąstais gau
dytojai) gavo ją pamatyti. 
Moteris buvo blondinė ir dėvė
jo iš kailio pasisiūtą “mini — 
sijonėlį”. Pamačiusi žmones 
ji pabėgo, bet( traperiai rado 
jos “namus”; oloje buvo pa
dėtas senas matracas, kelios 
žvakės ir surūdijusi skardinė.

pakaitinti prieš

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

Linksmumo arba liūdesio valanda*- 
gražiausios gėlės ir vainikai anoa- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/T)
5525 Sc. Harhm Av«. — 586-1220

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS

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

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS

MASZNOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8M1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID

I

DR. LEONAS SE13UTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

V*L: antrad. nuo 1—4 no pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. yak. ‘

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

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

Ofisas 2750 West 71 St St.
TeL: 925-8296

Vandos- 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.

? Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tel.: WA 5-3099

Apdraustas perkraustymai 
is įvairi ų atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai.: FRont»er 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos - programos iš W0PA.
1490 kil. A. M.

| Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma | 
dianio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

sek-
vaL

TeL: HEmlock 4-2413 

7’.a9 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. RO629

DR. VYT. TAURAS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendri praktini, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisus: 2652 WEST 59th STREET 
Tai.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad,, trečiad. 
f* penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Aeštadie- 
'jtiaii 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

: nagai susitarimą.

Nuodingi pelėsiai
Die Abendpost atpasakoja iš 

gydytoj ų žurnalo “Euromed” 
perspėjimą saugotis palėsių, at
sirandančių ant maisto produk
tų — duonos, dešros, sūrio arba 
vaisių sunkų ir t. p. Daugelis šei
mininkių tokius pelėsius papras
tai nušluostančios ar tik pavir
šium nuplaunančios.

Pelėsis vad. Aspergillus fla- 
vus buvęs skaitomas nekenks
mingu, kol prieš dešimtį metų 
Anglijoje nuo tais pelėsiais apsi- 
krėtusio lesalo išgaišo tūkstan
čiai kalakutų ir ančių. Tik nuo 
to laiko susiprasta, kiek nuodin
gas gali būti tas balzganai-pil-

Bus kiny-soviety karas?
.Tokio gubernatorius Ryokichi 

Minobe, kalbėdamas užsienių 
korespondentams, pasakė, ’kad 
praeitą mėnesį lankydamas Ki
niją, jis gavęs’ įspūdį, kad ten 
labai rimtai ruošiamasi karui 
su Sovietų Rusija. Pekine jis 
matęs statomas požemines slėp
tuves tokiu mastu, kad jose ga
lėtų sutilpti visi sostinės gyven
tojai, kurių yra keletas milijo
nų. Minobe buvęs ir šiaurės Ko
rėjoje, kur radęs žmones susirū
pinusius, kad kinų-sovietų ka
ro atveju jie gali būti‘įtraukti 
į karą.

Muzika ilcjina amžių .
.Praeitą trečiadienį, gruodžio 

29 d. du žymiausi muzikai susi
laukė 95 metų savo gyvenimo 
amžiaus.

Violončelistas Pablo Casals ir

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA t

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Eržvilko Draugiško Klubo meti
nis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 5 d., 8 vai. vak. Hollywood Ins 
salėje,’2417 W. 43rd St. Nariai pra
šomi atsilankyti gausiai, nes bus ren
kama pirminininkas, nutarimų rašti
ninkas ir kasininkas. Taipgi bus kny
gų revizijos raportas.

Nutarimu rast.

-— Bringhton Parko Lietuviu Mote
ry klubo metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, sausio '6 d. 8 vai. vak., 
Hollywood inn salėje, 2417 W. 43rd 
St. Narės prašomos gausiai dalyvauti, 
nes bus renkama 1972 m. pirmininkė 
ir taipgi bus knygų revizijos komisijos 
raportas. Nutarimu ra^t.

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas įvyks antra
dieni, sausio 4 d., 8 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti 
ir revizijos komisija išduos raportą iš 
praeitų metų klubo veiklos. Svečiai, 
norintieji Įsirašyti Į klubą, esate kvie
čiami atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. t A. Kalys, nut. rast.

1971 metų gruodžio 28 dieną New Yorke 
mirė

Pulk. Inž.

ANTANAS NOVICKIS,
Laikinosios Vyriausybės narys.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-COiNDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacįjos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-340J

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

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

p

GEORGE F. RŪDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAras 7-1138-1139

V. Tumascnis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso tolof.* HEmloclc 4• 2123 

Rezid. Glbson 8-6195
Priima ligcnrus pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GT 8^195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bav 
dažai. Speciali papalb* kolom' 
(Arch Support*) ir t t
_ 4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—T

tlSO We«t 63rd St., Chicago, III. 60629
Telef.: PRoepect 6-5084

Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet 
knygų spinta ar lentyną: '

K; Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi.____ _ _
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

♦ įrištas, 431 pusi. ... ............ ...... .. .....   —.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ......... ..........................

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p™ 
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 pusi.--- ------- --- ----- ------------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _____ ___________ —------------------ ---------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —__ —
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik --—— --------------------------

kokia

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5-50
$3.00

$1.00

$4.00

$10.00

1739 So. Halsted SC, Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

Velionio žmonai Birutei, sūnui inž. Sigi- 
ir dukrai Živilei nuoširdžią užuojautątui

reiškia buvę Laikinosios Vyriausybės nariai:

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS 
ADOLFAS DAMUŠIS 
MEČYS MACKEVIČIUS 
JONAS MATULIONIS 
JUOZAS PAJAUJIS 
STASYS RAŠTIKIS 
RAPOLAS SKIPITIS 
KAZYS ŠKIRPA 
JONAS ŠLEPETYS 
PRANAS VAINAUSKAS 
BALYS VITKUS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE * Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

„...i ■.ĮĮB.r iįbįbį^^. Ų._

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

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

4South Holland, lUinob
■ULIJ.U.I
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Lietuvių kalba Kent universitete
t Yra gautas oficialus leidi- 
rmas studijuoti lietuvių kalbą 
"va d. Critical Language Pro- 
-gram rėmuose Kent vąlstybi- 
'niaine universitete, Kent, Ohio, 
ši programa buvo įsteigta tiks
lu įgalinti studijuoti tas kal
bas, kurios nėra dėstomos re
guliariuose universiteto kalbų 
skyriuose.

šios programos rėmuose 
šiuo metu yra galimybė gauti 
21 valandų — kreditą, prade
dant nuo 1972 m. pavasario 
ketvirčio. Pirmosiose 12 valan
dų— kreditų bus naudojamos 
lietuvių kalbos vadovėlis In
troduction to Modern Lithua
nian- Tolimesniuose kursuose 
bus vartojamos/ mokslo prie- 
•monės, kurios dar nėra pa
rinktos.
t Pati procedūra yra labai pa
prasta. Studentas privalo išlai
kyti vad. “language ability” 
egzaminą, kuris turėtų paro
dyti, ar studentas gali atskirti 
5r pažinti garsus ir raides. Po 
to reikia užsiregistruoti į nori
mą kursą. . Studentas gaus va
dovėlius ir kalbines juosteles, 
•kad jis pats galėtų mokytis sa
vo laiku. Jeigu reikės pagal
bos, bus pakviesti tinkami in
struktoriai, 1 kurie atvyks į 
Kent bent du kartu savaitėje. 
Su jais studentas galės padis
kutuoti rūpimus klausinius, 
gauti patarimų, pasimokyti, 
kaip dirbti. Specialiai pakvies
ti profesoriai atvyks, i Kent 
studentij egzaminuoti.

Nors pradžioje ši (lietuvių 
k.) programa turės galimybę 
duoti tik 21 kreditą, vra vilčių, 
kad galimų gauti kreditų skai
čius pavyks padidinti. (Taip 
buvo padaryta su kinų ii’ ja-1 

k SIUNTINIAI J LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, ŪL 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvalrly prskly.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St.,’ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai C ertif i kata i.

V. VALANTINAS

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju- su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 nsl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius nrilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo, bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
p telankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

ponų kalbų programomis). 
Šios programos ateitis ir pasi
sekimas priklausys nuo ja pa- 
sinaudojančių studentų skai
čiaus. Pats studentų skai
čius nėra numatomas: svarbu 
tik kad atsirastų bent vienas ki
tas studentas, kuris pasinaudotų 
šia programa. Gal ateityje, 
pridėjus dar 50 valandų - kre 
ditų, bus galima ir šioje pro
gramoje įsigyti reguliarius 
kolegijos (“undergraduate”) 
mokslo laipsnius.

Visa lietuvių kalbos progra
ma kainuos apie 52t).(K) dole
rių. Kitų išlaidų (t. y. užmo
kamų ne iš universiteto pusės) 
nebus. Kaip jau aukščiau mi
nėjome, svarbu, kad nors vie
nas kitas studentas šia progra
ma jau pat pradžioje pasinau
dotų. Vėliau jau šia progra
ma galės naudotis bet kuris 
studentas bet kuriuo metu, net 
jeigu kurį laiką ir nebūtų 
imančiu šiuos numatomus kur C
sus.

Tie studentai, kurie jau ge
rai moka lietuvių kalbą, galės 
(išlaikę tinkamus egzaminus) 
gauti 18 valandų kreditų, i r 
to pakaks išpildyti College 
of Arts and Sciences reikalavi
mą, kad būtu išklausvta bent 
18 valandtj svetimos kalbos. 
Moką lietuvių kalbą studentai 
gavę' šiuos 18 valandų užskai
tos, galės pasinaudoti tada 
jiems likusioms 18 valandų 
kokiai nors šalutinei specialy
bei (“second major”) įsigyti.

ši lietuvių kalbos programa 
yra labai svarbus žingsnis lie
tuvių kultūros išlaikymui. Bet, 
kaip minėome, mums reika
linga parama: 520.00 dolerių.

Filmy direktorius Dennis Hopper (su filmavimo aparatu) nepatenkintas, kad jo paskutinis filmas 
"The Last Movie" neturi pasisekimo. Jis sako, kad publika tam filmui dar nepriaugusi.

Tokiu būdu labai lauksime 
aukų iš lietuvių visuomenės. 
Dėl informacijos arba dėl siun
čiamų aukų, prašome rašyti 
šiuo adresu:

Baltic Room
Kent State University Library 
Kent, Ohio 44240.

PATIKSLINIMAS
D. G.
Naujienų Redaktoriui

Ačiū labai už mano prane
šimo “Lietuviškojo švietimo 
premija” išspausdinimą (Nau 
jienų gruodžio 27 d. laidoje). 
Tik dabar reikėtų atitaisyti to 
pranešimo pradžią, kuri išėjo 
gerokai supainiota. Toji pra
džia turėtų būti tokia:

Šios rūšies premija, regis, 
bus pirmoji lietuvių išeivijos 
švietimo istorijoje. Ji yra 500 
doL dydžio, skirta lituanisti
nių mokyklų mokytojų prie
augliui ugdyti, o tuo pačiu ir 
iškelti švietimo, reikšmei, kuri 
tebėra nužeminta ligi apgailė
tino lygio.

Domas: įVelička 
Čikaga, 1971. XII. 28.

Naujų Metų vakarą 
nužudė. tris žmones

Vienamename du nušauti, 
vienas 17 kartų subadytas
Name 6327 S. Elizabeth St. 

Naujų Metų vakarą plėšikas 
peiliu 17 dūriais kritiškai suba
dė to namo gyventoją Kari 
Spencerį, 49 metų, ir nušovė 
kitus du gyventojus Heųry 
Thomas, 49 ir James Webster 
taip pat 49 metų amžiaus.

Rrighton Parko policijos ži
niomis, Thomas pamatęs apa
tiniame apartmente bandito 
apiplėšiamą Websterj užbėgo 
aukštyn šaukdamas “Šaukite 
policiją, plėšikas plėšia Dži- 
mį!” ir su Spenceriu drauge 
nuskubėjo į apatinį apartmen- 
tą. Tuojau pasigirdo keli šū
viai ir kai policija atskubėjo, 
Spencer ir Thomas gulėjo nu
šauti, kitame kamberyje Web 
ster subadytas, bet dar gyvas. 
Policija aiškina, kad žudikas 
įsėlinęs į butą pirma subėdė 
Websterj, pagrobė jo revolve
ri ir tuo ar kitif nušovė kitus 
du. žudikas nė kieno nepaste
bėtas. *

CTA važmos nupiginimo 
viltys labai netikros

Nors Chicagos Tranzito ad
ministracija (CTA) gaus iš fe- 
deralin fondų $53 milijonus, iš 
Ulinojaus $20.4 milijonų ir 
$5.9 milijonus iš Chicagos mies 
to, tačiau tie milijonai nebū
sią panaudoti važmos nupigi- 
nimui. Kaip CTA bosas McCaf 
ferty praneša, pirmiausiai bus 
perkama 500 moderniausių 
autobusų ir 100 tokių pat va-SKAITYK PATS IR PARAGINCKITUS SKAITYTINAUJIENAS

gonų elektriniams miesto irau 
kineliams^ _

McCafferty sako, kad gau
namos sumos yra dalis tų $120 
milijonų, kurie numatyti CTA 
penkerių metų planui padary
ti miesto transportaciją tiek 
patogią ir patrauklią, kad va- 
žinėtojų padaugėtų, o tuomet 
esą bus galima tikėtis važmos 
nupiginimo.

WALTER TROHAN 
IŠĖJO Į PENSIJĄ

Skaitantiems Chicago Tri
bune gerai žinomas to laikraš
čio kor.espondentas Washing
tone, ilgametis Washington Re
port autorius Walter Trohan pra
eitų metų gale atsistatydino ir 
su žmona Carol išvažiuoja į Ai
riją. Jis išbuvo 43 metus Chi
cago Tribune tarnyboje, iš tų 
37 metus Washingtone ir Įvai
riose kitose sostinėse; Wash
ington Report kolumną jis ve
dė per 12 metų. Mr. Trohan bu
vo plačiai skaitomas ir mėgia
mas, visuomet už teisybę ir lais
vę stovėjęs, ne kartą ir paverg
tos Lieuvos padėtį su dideliu pri
jautimu judinęs.

Prakartėlės lopšyj 
rado gyvą kūdikį

Prie vienos bažnyčios Hous
ton, Texas, mieste ketvirta
dienio rytą bažnyčios darbiniu 
kai išgirdo kūdikio verkimą ir 
patikrinę prie bažnyios išsta
tytą Kristaus gimimo sceną, 
rado . Kūdikėlio lopšely gyvą 
kūdiki.

Kūdikįs buvo gerai apreng
tas ir suvyniotas, apie vieno 
mėnesio amžiaus.

Vaikėzai sumušė
2 policininkus

Ketvirtadienio vakare gauja 
vaikėzų Linkolno parke sūnui 
šė du policininkus, kurie turė
jo būti nugabenti į ligoninę.

Pastebėję du vaikėzus su laz 
domis vaikščiojant prie parko 
salės du patruliai priėję norė

Romantiška porelė sėdi Romoje prie Bemini fontano. Vandenyje 
atsispindi atvaizdas kartu su fontano statulomis.

jo juos apklausinėti, bet vai
kėzai leidosi bėgti priešingo
mis kryptimis, o kai patruliai 
juos po vieną pasivijo, Į vieną 
patrulį staiga atsisukęs vaikė
zas lazda smogė per galvą, o 
antrajam vaikėzui atskubėjo 
pagalbon keli kiti. Skubiai iš
šaukta policija parką uždarė 
ir tris įtartinus vaikėzus suėmė.

— Tenka nugirsti, kad Chi- 
cagoje įsisteigė lietuvaičių Mo
terų Dailės Sąjunga, į kurią 
jau įsirašė daugiau kaip 30 na
rių. Sąjunga žadanti būti dar
binga ir nepretenzinga, ruo
šianti savo veiklos penkmetį ir 
dvi parodas'jau numačiusi ar
timoje ateityje. Pirmas pasi
rodymas būsiąs Margučio pa
talpose. Nėra abejonės, kad 
šiuo Naujų 1972 Metų naujagi
miu ne juokais susidomės viso 
pasaulio lietuvių sostinė! p.

— Aleksandras Čaplikas, So. 
Boston. Mass., išrinktas Ame
rikos Lietuvių Tarybos vieti
nio skyriaus pirmininku. Sta
sys Lūšys išrinktas vicepirm., 
Juozas Rentei is — sekr., Povi
las Brazaitis — iždininku. Ne
priklausomybės šventės minė
jimas įvyks vasario 20 d., 2 
vai. popiet. Lietuvių piliečni 
klube. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas VLIKo atstovas dr. 
Alg. Budreckis. Meninę prog
ramą atliks Onos Ivaškienės 
vadovaujama Tautinių šokių 
grupė.

— Ponia Anna Norvainis, 
Naujienų skaitytoja iš Mar
quette Parko apylinkės, išvy
ko ilgesniam laikui i M3ami, 
Fla.

— Ida ir Jonas Valauskiai, 
Lemont Ill., išvyko atostogų į 
Island Beach, Fla. netoli St. 
Petersburg miesto. Jie ten turi 
nusipirkę namus.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB VAI ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

? DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

MUT.UAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FrezideotM

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

BUTŲ NUO M AVI MA S 
NAMŲ V AT.PVM A S — NOTARLA.TAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 Šo. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA.
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941

. ... -1
A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

— Jorūnė Jonikaite, SW 
News Herald korespondentė,1 
paskutiniame šio savaitraščio 
numeryje rašo apie specialaus 
lavinimo problemas, išreikš
dama vietos gyventojų nuomo 
nes. Ji yra aktvvi skaučių or
ganizacijoje.

— Kelly aukšt. mokyklos re
montui ir atnaujinimui yra pa
skirta virš vieno milijono do
lerių. Tą mokyklą yra baigę ir 
dabar mokosi daug lietuvių iš 
Rrighton Parko apylinkė-S.

— Charles Janulis iš Mar
quette Parko apylinkės daly 
vauja 13 wardo Respublikonų 
organizacijoje.

— Tony Butkus, McKay mo
kyklos mokinys, buvo apdo
vanotas tos mokvklos Tėvu ir 
mokytojų sąjungos pareigūnų 
už puikų atstovavimą žaidžiant 
krepšinio komandoj. Sąjungos 
pirm, yra ponia Mary Pieža.

— George Valutis, Gage Par
ko aukšt. mokyklos mokinys 
už gerą mokymąsi ir pavyz
dingą pamokų lankymą rudens 
trimestro metu, vra irašvtas i 
garbės sąrašus.

— Cornelia J. Bakšytė, Hub
bard aukšt. mokyklos mokinė, 
priimta į Mu Alpha Teta mate
matikų draugiją.

— Justas Lieponis su šeima 
švenčių proga išvyko į Aspen, 
Colorado, — žiemos sporto, 
žaidimų ir poilsio vietovę.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 

mos į metus iš atskirų butų su bal- 
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga. 
zu šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai Garažas Arti ofiso. S34.000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia., Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. . Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MCRINiS, sxiepas ir pašto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh 
ten Parke. \

-2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
luete Parke. ?

VALGYKLA su namu ir visais Iren 
gimais. ' Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500.

6’ KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS VA aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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. A L INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus automobiliu draudimai.

NAUJIENAS
:--------HiTnnitam——

lietimai taipgi perka r partfanda 
ir protu mžrio blctai per

NAUJIENAS
6 — NAUJIENOS* CHICAGO 8, ILL.— TUESDAY, JANUARY 4, 1072




